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YAŞATALIM
Sevgili Popüler Bilim okuyucuları,
Elinizdeki sayı ile Popüler Bilim 26. yaşına girmiş oldu.
Zaman zaman dergimizin mücadelesini burada sizlerle
paylaştık ve dertleştik.
Bir derginin, özellikle bilim konulu bir derginin 26 yıl ayakta
kalması tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok önemli bir
başarı. Türkiye koşullarında bir “mucize” de diyebiliriz.
26 yıl içinde çok ekonomik kriz yaşadık, hepiniz yaşadınız
çünkü hayatı birlikte paylaştık, paylaşıyoruz.
***
Şimdi geldiğimiz aşamada, son krizle birlikte büyük sıkıntı
yaşadığımız malumdur. Desteğinize büyük oranda ihtiyacımız var.
26 yıldır, arkasında hiçbir holding ya da finans gücü olmadan
ayakta duran, cehaletle savaşan Popüler Bilim sizlere açık çağrıda
bulunuyor:
“DESTEK OLUN DERGİMİZİ YAŞATALIM!”
***
Maddi desteğinizle ayakta kalabilecek yoksa kapanma
tehlikesiyle karşı karşıya kalacak olan Popüler Bilim’e, siz de
kazanarak, şöyle destek olabileceğinizi düşünüyoruz:
1- Dergimizin önceki sayılarından (arşiv dergilerimizden)
toplu alımlar yaparak,
2- Hulki Cevizoğlu’nun Ceviz Kabuğu Yayınlarından çıkan
kitaplarından toplu alımlar yaparak.
Bunun için yapacağınız işlem, aşağıdaki IBAN numaramıza
KATKIDA BULUNMAK İSTEDİĞİNİZ BEDELİ YATIRARAK, faks
ile (faks no: 0312- 442 68 38) talep ve adresinizi bildirmektir.
***
Bilim yolumuz hepimize açık olsun. Şimdiden yeni yılınızı kutlar,
arzularınızın gerçekleşmesini dileriz.
-----------İmece-destek için:
TL IBAN Numarası: TR73 0001 2009 3970 0010 0002-24

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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Dr. Güler DELİBALTA
Enfeksiyon Has. ve Klinik Mikrobiyoloji Uzm.
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ÇALIŞMA ARKADAŞLARINIZIN KİŞİLİĞİ KADAR TEMİZLİĞİ DE ÖNEMLİ

ARKADAŞLARINIZIN
TEMİZLİĞİ DE ÖNEMLİ
Eğer bir ofiste çalışıyorsanız, çalışma
ortamındaki en önemli şey nedir? Sorusuna, hiç düşünmeden ‘‘uyumlu çalışma
arkadaşları’’ cevabını verebilirsiniz.
Ancak çalışma arkadaşlarınızın
kişiliği kadar temizliği de
önemli.
Günümüz dünyasında
hayatımızın büyük bir
kısmını ofislerde geçiriyoruz. Kişisel temizliğimizin yanında günün
en az 8 saatini geçirdiğimiz
çalışma ortamımızın temiz ve
hijyenik olması, sağlığımızı doğrudan
etkileyen temel faktörlerden biridir.
Yapılan araştırmalarda standart bir ofis
masasının bir tuvalet oturağına oranla 400
kat daha fazla mikrop barındırdığı söyleniyor. Bu konuya iyimser yaklaşacak olursak
günlük düzenli temizlik yapılan ofislerde
belirli oranda hijyen sağlanabilir. Ancak
insanların en yaygın bakteri kaynağı olduğunu düşünürsek bu iyimser hava yerini
bir anda korkuya bırakabilir.

Enfeksiyon hastalıkları genellikle solunum yoluyla (hapşırma, öksürme) ya da el
sıkışma gibi nedenlerle kolaylıkla gelişim
gösterebilir. Bunun yanında çalıştığımız
yerde kapı kolları, ofis telefonları,
lavabo ve tuvaletler, sürekli kullandığımız bilgisayar klavye
ve faresi, ortak kullandığımız
araç gereçlerden de kolaylıkla enfeksiyon gelişebilir.
Hatta yemekte olan arkadaşımızın masasına bıraktığımız
not kâğıdı bile bakteriyel dolaşıma neden olabilir.
Kısacası her gün temizlenen ofisler, bizi
çeşitli bulaşıcı hastalıklardan korumaya yetmeyecektir. Kişisel hijyen sadece
kendimiz için değil, günün 8 saatini birlikte
geçirdiğimiz çalışma arkadaşımızın sağlığı
içinde son derece önemlidir.

Ofiste enfeksiyon hastalıklarından
korunmak için;

;; 1 metreden yakın temas riskli temastır. Çeşitli nedenlerden dolayı hastalanan iş arkadaşlarınızla teması olabildiğince sınırlandırın.
;; Ofisinizi sık sık havalandırın, klima veya merkezi sistem havalandırma kullanılıyorsa bile sürekli olarak klima çalıştırmayın, kapı veya pencere açarak
doğal havalandırmayı tercih edin.

Popüler Bilim

;; Ofiste kullandığınız bardak, kişisel bakım ürünleri gibi malzemeleri kesinlikle paylaşmayın.
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;; Ellerinizi sık sık yıkayın. Ellerinizi yıkamak yerine ıslak mendille silmek bakterilerden korunmak
için yeterli olmayabilir.

5

Aralık 2018 - Ocak 2019

Popüler Bilim

k
i
A
t
e
l
a
y
n
n
ını
a
M

6

Dr. Mehmet YAVUZ
Nörolog

Magnetoterapi, Vücudun
Kendini İyileştirmesini
Sağlar
Manyetik alan tedavisi ya da
diğer adıyla magnetoterapi, bir
tür detoks işlemidir. Toksinlerden
arınma, vücudun savunma
sistemini güçlendirerek hücre
yenilenmesini hızlandırır.
Böylece vücudun kendi kendini
iyileştirmesi hedeflenir. Kan akışı
ile hücrelerin yaşam kaynağı
olan besin ve oksijenin temini
sağlanırken, hücreler üzerinde
zehir etkisi yapan karbondioksit
ve metabolizma atıklarının
temizlenmesine yardımcı
olunur. Ek olarak yaşlanmanın
geciktirilmesi ve hastalıklara karşı
daha yüksek direnç elde etmek de
manyetik alan tedavisinin yararları
arasındadır. Bu uygulamalar,
iltihapları önlemek ve ağrıları
dindirmek için de tercih edilir.
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Her gün cep telefonu
ve bilgisayarlar gibi birçok
teknolojik cihaz kullanıyor ya
da çevremizdekilerin kullandığı
cihazların oluşturduğu kirlilikten
etkileniyoruz. Şehir yaşamında,
toprağa dokunma ve stresimizi
atma imkânı bulmak da her zaman
mümkün olmuyor. Manyetik alan
kirliliğinin vücudumuzda toksinlerin
birikmesine ve çeşitli hastalıkların
oluşmasına neden oluyor. Zihinsel
yorgunluk ve tükenmişlik hissinden
fibromiyaljiye, sebebi bulunamayan
bel ve boyun ağrılarına kadar
uzanan birçok hastalık; vücudun
bozulan manyetik dengesi ile
ilgilidir. Manyetik alan tedavileri
ile vücudun toksinlerden
arındırılması, kan dolaşımının
düzenlenmesi ve hasarlı dokuların
iyileştirilmesi mümkün olduğundan,
özellikle büyük kentlerde yaşayan
ve ağrılardan kurtulamayan pek
çok kişiye bu tedaviler önerilebilir.

Havaların soğuması, bel
ve boyun ağrısı çekenlerin
şikâyetlerini artırıyor. Ağrı,
yaşam kalitesini düşürürken
iş kaybına da neden olmakta.
Hastalar ağrıları nedeniyle yatıp
dinlenmekte bile sorun yaşıyorlar.
Fizik tedavinin de bir parçası
olan manyetik alan tedavisi, bel
ve boyun ağrıları ile fıtıkların
tedavisinde de etkin bir uygulama
olarak dikkat çekiyor.
Uzmanlara göre, ülkemizde fıtık
ameliyatlarının büyük çoğunluğu
gereksiz yere yapılmakta.
İstatistikler de bel ve boyun fıtığı
vakalarının sadece yüzde 5’inde
ameliyat gerektiğini gösteriyor.
Uyguladığımız magnetoterapi,
MLS ve HILT lazer tedavileri
ile bel ve boyun fıtıklarında yüz
güldüren sonuçlar alıyoruz.
Ameliyat olan hastalarda, ameliyat
bölgesinde hassasiyet oluyor
ve hastalık tekrar edebiliyor.
Bel fıtığından 3-4 kere ameliyat
olan hastalar olduğu ve ameliyat
sonrası hastanın iyileşmesinin
ortalama 6 ay sürebildiği
düşünüldüğünde, ameliyatı
ilk seçenek olarak görmenin
sakıncaları daha iyi anlaşılabilir.

Popüler Bilim

Havaların serinlemesi
ile bel ve boyun ağrısı
çekenlerin şikâyetleri
artıyor. Zihinsel yorgunluk,
unutkanlık ya da geçmeyen
ağrılardan şikâyetçiyseniz
vücudunuzun manyetik
alanı bozulmuş olabilir.

Soğuk Hava
Ağrıları
Tetikliyor
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Manyetik Alanın Önemi, İlk Olarak Astronotlarda Fark Edilmiş
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Manyetik alanın insan sağlığı
için önemi ilk olarak uzaya
giden astronotlarda görülmüş.
Uzaya giden astronotların
dönüşte yaşadıkları psikolojik
ve fizyolojik hastalıkların sebebi
uzun süre anlaşılamamış. Bu
sağlık sorunlarının uzaydaki
manyetik alan eksikliği
nedeniyle oluştuğunun ortaya
çıkması magnetoterapinin ve
TMS (Transkranial Manyetik
Stimülasyon) uygulamalarının
doğmasına neden olmuş. Normal
koşullarda ihtiyacımız olan
manyetik alan yer çekiminde var.

Ancak kullandığımız cihazlar
manyetik alanımızın dengesini
bozuyor. Manyetik alanı
düzenleyerek şifa bulmak ve
hastalıklardan korunmak mümkün.
Manyetik terapi, yan etkisiz
bir tedavi olarak kişiden kişiye
değişmekle birlikte ortalama
10-15 seans uygulanıyor.
Terapinin uygulanışı oldukça
basit. Hasta, manyetik alan
oluşturan yatağa uzanıyor
ve işlem sırasında hiçbir ağrı
hissetmeden yatıyor. Hastalar,
ilk seanslardan itibaren hem

psikolojik olarak hem de fiziksel
olarak iyileşmeyi hissediyorlar.
Dolayısıyla doktorunuz uygun
gördüğü takdirde, diğer tedavilere
cevap vermeyen ağrı sendromları,
müzmin halsizlik ve yorgunluk
durumlarında, aynı zamanda
kişiye gençlik veren manyetik
alan terapilerini değerlendirmekte
fayda var. Bel ve boyun fıtıkları
gibi fizyolojik rahatsızlıklara ek
olarak, depresyon ve panik atak
gibi psikolojik hastalıklarda da
etkili bir yardımcı tedavi olarak
magnetoterapiden yararlanılabilir.
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Prof. Dr. İlhami DURMUŞ
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Gazi Ünv. Fen Edb. Fak. Tarihi Bl.

10

ADININ ORTAYA

Türk Adının Ortaya Çıkışı, Yayılışı ve Kapsamı

ÇIKIŞI, ANLAMI, YAYILIŞI VE KAPSAMI

Türk tarih ve kültürü araştırmalarında Gök Türk dönemi özel bir
yer tutmaktadır. Hem daha önceki
dönemlerin aydınlatılması hem de
sonraki dönemlerin aydınlatılmasında bir çıkış noktası olarak kabul görmektedir. Gök Türk dönemi
Türklerin sosyal, siyasi, iktisadi,
hukuki ve askeri yapılarının öğrenilmesinde olduğu gibi Türk adının
ortaya çıkışı anlamı ve yayılışına
ışık tutmak açısından da büyük
önem taşımaktadır. Gök Türklere
ait yazılı belgeler, arkeolojik kalıntılar ve bu kalıntılar arasında duvar
resimleri ile taşlar üzerine yapılmış
kabartmalar sayesinde Türk adı
aydınlatılabilmektedir.
Türklerin hayatında ortaya çıkan sosyal olaylar ve tarihi gelişmeler Türk adının ortaya çıkmasına temel oluşturmuştur. Bu ad
doğrudan Gök Türk dönemi yazılı
belgelerinde bulunmaktadır. Türk

adalet, iyilik, faydalılık ve kişi hak
ve hürriyetleri dikkati çekiyor. Türkün başka bir anlamı için güç/güçlü, kuvvet/kuvvetli kavramları ortaya çıkıyor. İşte bu çalışmamızda
bütün bu belirtilenlerden hareketle
Türk adı anlamı ve kapsamı üzerinde durmaya çalışacağız.
Türk Adının Ortaya Çıkışı
Türkler tarih öncesi devirlerden
başlamak üzere çok geniş coğrafyalara yayılmak suretiyle varlıklarını sürdürmüşlerdir. Tarihi kayıtlarla
birlikte onlar çeşitli adlarla anılmışlardır. Ön Asya’da Sumer, Subar,
Kut, Elam, Kas, Hurri, Hatti ve Urartu adları Türkler ya da Türk kültür
çevresiyle bağlantılı kavim adları
olarak oraya çıkmışlardır. Aynı şekilde Etrüsk, Kimmer, Saka (İskit),
Sirak, Hun ve Sabar adları da Türk
kültür dairesi içinde yer almışlardır.
Türk adının kullanımından sonra
da Bulgar, Türgiş, Uygur, Peçenek, Hazar, Oğuz, Karluk, Kimek,
Kıpçak, Yakut (Saha/Saka) adları
da aynı çerçevede değerlendirilebilir. Hatta eski dönemlerden günümüze Kazak, Kırgız, Uygur, Yakut
(Saka) adları değişime uğramadan
kullanılagelmiştir.
Yukarıda adları geçen kavimlerin bir kısmının dili ile Türkçe arasında bağlantı kurulmuş olmasına
ve hatta önemli bir kısmının dilinin
doğrudan Türkçe olmasına rağmen, kavim adı olarak Türk adının
kullanılmadığı görülmektedir. Türk
adına ilk kez Gök Türk dönemine
ait milli kaynaklarda rastlanılmaktadır. Köl Tigin, Bilge Kağan, Bilge
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Eski kavimlerin tarih ve kültürlerinin belirlenmesinde antropolojik,
arkeolojik ve filolojik kaynaklardan
yararlanılmaktadır. Türk tarih ve
kültürünün ortaya çıkarılmasında
yazılı ve yazısız olarak da gruplandırabileceğimiz bu kaynaklar
önemli bir yer tutmaktadır. Arkeolojik kaynaklar Türklerin tarih öncesi devirlerinin aydınlatılması için
başlıca kaynaklardır. Yazılı kaynakların kullanılmaya başlaması
ile arkeolojik kalıntı ve buluntular
ikinci planda kalmaktadır. Ancak,
Türk tarih ve kültürü araştırmalarında yazılı kaynakların yanında
arkeolojik buluntulardan da yararlanmaktadır.

adının anlamlarına bakıldığında,
bunlardan birinin türemeyle ilgili
olması destanlarındaki kurttan türeyişleriyle ilgili hususu akla getirmektedir. Başka bir anlamı kanun
demek olan töreyle bağlantı kurmayı mümkün kılıyor. Dolayısıyla törenin değişmeyen hükümleri

Popüler
Bilim
Popüler
Bilim2019
Aralık
2018 - Ocak

Giriş
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Türk Adının Ortaya Çıkışı, Yayılışı ve Kapsamı

Türük
Tu-Kue
Thrak,
Targita,
Tyrkae,
Turukha,
Turuşka
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Tonyukuk, Ongin ve Köl İç Çor yazıtlarında Türk adı yer almaktadır.
Köl Tigin ve Bilge Kağan yazıtlarında “Türük” şeklinde geçen ad
çift heceli, Bilge Tonyukuk, Ongin ve Köl İç Çor yazıtlarında ise
“Türk” şeklinde yazılmış olup, tek
hecelidir. Bu durum da Türk adı
Gök Türk döneminde hem “Türük” hem de “Türk” olmak üzere iki
şekilde kullanılmaktaydı. Dolayısıyla milli kaynaklardan hareketle
Türk, Türük adının kullanımı Gök
Türk döneminden önce olmayıp,
bu dönem dikkate alındığında bir
“terminus ante quem’dir. Başka bir
ifadeyle milli kaynaklarda Türk adı
Gök Türk dönemi ile başlamakta
ve sonraki zaman sürecinde kesintisiz devam etmektedir.
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Türk tarih ve kültürü üzerine çalışan bilim adamları adı “T” ile başlayan kavimlerle Türkler ve “Türk”
adı arasında bağlantı kurmaya çalışmışlardır. Öncelikle Çin kaynaklarında geçen “Tu-kue” adı üzerinde durulmuştur. Çinliler Türkler için
“Tu-kue” adını kullanmışlardır. Bu
adın çift heceli olmasından hareketle Türk’ün çoğulu olan “Türküt”
adına karşılık gelebileceği ifade
edilmektedir. Hatta eski Türkçe’de
“t” ile bazı kelimelerin çoğul yapıldığı belirtilmektedir. Buna misal

olarak oglan kelimesinin çokluk
şekli oglıt, tigin sözünün çokluk
şekli tigit, Tarkan sözünün çokluk şekli olarak tarkat gösterilmektedir. Buna göre Türküt sözü
birçokluk şekil ise bunun teklik
şeklinin Türkün olması gerektiği
de belirtilmektedir. Bu durumda
“Türk”, Türük” sözleri yanında
“Türkün” ve çoğulu “Türküt” sözlerine de yer verilmiş olmaktadır.
Çince “Tu-Kue” adı Türkçe “Türküt” ya da “Türük”adının karşılığı olarak kullanılmıştır. Çoğul ya
da tekil olma durumu bir yana bu
isim Türkçe “türk” adına karşılık
gelmekte olup, Türklerden Çinlilere geçmiştir. Türkçe belgelerde
hem Türk hem de Türük adından
söz edilirken “bodun” kelimesi ile
birlikte kullanılmaları da Çin belgelerinde bu adın neden çoğul
şekilde geçtiğini açıklar mahiyettedir.
Çinlilerin Türklerle uzun zaman
diliminde sosyal, siyasi, hukuki,
askeri ve kültürel bağlantıları
olmuştur. Bu kapsamda Çin
kaynaklarında Doğu Hunlarından
Cong ve Tik adlı iki kavimden söz
etmektedirler. Eski Çince’de “r” sesi
olmadığı için Çinliler “r” li kelimeleri
dillerinde telaffuz etiklerinde ya
bu sesi atarlar veya bunun yerine
“l” sesi koyarlardı. Bu itibarla
Çincedeki “Tik” sözünün Türkçe
“Türk” sözünün karşılığı olabileceği
ileri sürülmüş bulunmaktadır.
Türk adının M.S. 6.yüzyılın ortasında Gök Türkler tarafından
kurulmuş olan devlet (552- 744)
ile ortaya çıktığı kabul olunmaktadır. Bu itibarla Türk adı ilk olarak 542 yılında Çin kaynaklarında
görünmektedir. Bilge Tonyukuk
yazıtında 725, Köl Tigin yazıtında
732, Bilge Kağan yazıtında 735
yılında Türkçe olarak “Türk” adı
geçmektedir. Türk adının başka
kaynaklarda da geçtiği belirtilmiş,
bilim adamları Grek kaynaklarında geçen Thrak, Targita, Tyrkae,
Hint kaynaklarında geçen Turukha, Turuşka, Önasya’da çivi yazılı
metinlerdeki ülke adı Turki kelimesi ile Asurca çivi yazılı belgelerde
geçen Turukku ve hatta Tevrat’taki Togharma adı ile “Türk” adının

bağını kurmaya çalışmışlardır. Bu
durumda Türk adının Türk ve Çin
kaynakları dışında Akad, Asur,
Hint ve Grek kaynaklarında aranmaya çalışıldığı da görülmektedir.
Ancak kronolojik ve kültürel açıdan
bir takip sırası verilememekte ve
birbirlerinden bağımsız olarak ele
alınan isimlerin Türk adı olabileceğinden öte başka bir görüş ortaya
konulamamaktadır. Bu nedenle
yeni belge ve bilgilere ihtiyaç duyulduğu anlaşılmaktadır.
Türk Adının Anlamı
Tarihte “Türk” adına birçok manalar verilmiştir. Bu tür manalandırmalar Gök Türk dönemine kadar
uzanmaktadır. Gök Türk dönemindeki Sui-Şu adlı Çin kaynağında
Tu-kie sözünün Türk dilinde miğfer
anlamına geldiği belirtilmektedir.
Bu kaynağa göre, Türkler adlarını, Altay bölgesinde, eteklerinde
oturdukları, miğfer biçiminde yükselen dağın şeklinden almışlardır. Türk adı “miğfer” anlamında
Farsça “targ” ve lehçelerinde “tulga”, “tolga”, “dugulga”, “duluga”,
“dulga” sözleriyle de aynileştirilmiştir. Kendilerine tanınmış silah
imalatçısı olmaları ve demir başlık
ya da miğfer yaparak başlarında
taşımalarından dolayı bu ismin verildiği ileri sürülmüştür. Hatta Türk
topluluklarından Kara Kalpaklara
“Kara Kalpak” adının siyah başlıklarından dolayı isim olarak verildiği
gibi Türklerin de Demir Başlıklar
ya da “Miğferler” ismi ile anıldıkları belirtilmiştir. Arap kaynaklarında
Türklerin “terk” edilmiş olduklarından bu adı aldıkları belirtilmiştir.
Nuh’un oğlu Yafes’e düşen arazi
üzerinde insan olmadığından ve
“terk edilmiş” durumda bulunduğundan Türklere bu adın verildiği
kaydedilmiştir.
11. yüzyılda Kaşgarlı Mahmud
İslam kaynaklarının etkisiyle Türk
adı için Nuh’un oğlunun adıdır.
Tanrı tarafından bu ad Nuh’un
oğlu Türk’ün oğullarına verilmiş bir
addır” demektedir. Türk sözünün
Nuh’un oğlunun adı olduğunda bir
kişiyi bildirdiğini, oğullarının adı ol-

Türk kelimesinin ilk defa ilmi açıklamasını H. Vambery yapmıştır.
Buna göre, “Türk”, Türkçede “türemek” fiilinden çıkmış olup, “türe”,
“töre” kelimesiyle bağlantılıdır ve
“yaratılmış” “yaratık” anlamına gelmektedir. Gerçekten de Türkçede
törümek / türemek fiili bulunmaktadır. Türk sözü törü-mek / türemek
fiilinden çıkmış olup, törü-mek =
türemek = törük = türük = türk şekline dönüşmüştür. Hatta belkide türemiş anlamında “türeyük” kelimesinden de başlayabiliriz. Bu kap-

samda “türeyük” = “türük” = “türk”
şeklinden de söz edebiliriz.
Türk kelimesi, “törü-mek” / “türe-mek” fiilinden çıkmış bir isim
olduğunu ve bu fiille ilgili bir anlam
taşıdığına göre, bu isim ile Gök
Türklerin tarih sahnesine çıkışlarını anlatan Gök Türk Türeyiş Destanındaki olaylar arasında da bir
bağ bulunmaktadır. Buna göre,
Gök Türkler Hunların soylarından
gelirler ve onların bir koludurlar.
Onlar Aşina adlı bir aileden türemişlerdir. Gök Türklerin ilk ataları
başlangıçta oturdukları topraklarında düşmanları tarafından kadın,
erkek ve çocuk olmak üzere hepsi
birden yok edilmişlerdi. Düşmanları
yalnızca bir çocuğa acımışlar, onu
öldürmemişlerdi. Bu çocuğun kol
ve bacaklarını kesmişler, onu büyük bir bataklıktaki otların arasına
atmışlardı. Bu sırada dişi bir kurt
ortaya çıkmış, ona her gün et ve

yiyecek getirmişti. Çocuk kendini
toparladıktan sonra kurtla birlikte
aile hayatı yaşamaya başlamış ve
kurt çocuktan gebe kalmıştı. Türklerin eski düşmanları çocuğun hala
yaşadığını duyunca, hem çocuğu
ve hem de kurdu öldürmek istemişlerdi. Kutsal ruhlarla ilgisi olan kurt,
düşmanların kendisini öldüreceği
haberini almış ve düşmanların gelişlerinden önce kaçmıştı. Buradan
kaçan kurt yüksekçe bir dağa gelmiş, dağın altında bulunan derin bir
mağaraya girmişti. Bu mağaranın
ortasında, büyük bir ova vardı. Bu
ova, baştanbaşa ot ve çayırlıklarla
kaplı idi. Dört yanını, çok dik dağlarla çevrili idi. Kurt burada on tane
erkek çocuk doğurdu. Zamanla bu
on çocuk büyüdüler ve dışarıdan
kızlar getirerek, onlarla evlendiler.
Bunların her birinden de bir soy türedi. İşte Gök Türk devletinin kurucularının geldikleri Aşina ailesi de
bu on boydan biridir.

Popüler Bilim

duğunda çokluk ve yığını bildirdiğini ifade etmektedir. Burada “ad olarak Türk adını Ulu Tanrı vermiştir”
denilmektedir. Burada Türk adının
bir şahıs ve onun soyundan gelenler için kullanıldığı açık olmakla
birlikte, ne anlama geldiği açıklanmamaktadır. Ancak Türk adının “olgunluk çağı” anlamına geldiği başka bir yerde belirtilmektedir.
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Türk kavimleri arasında önemli
bir yeri olan ve Gök Türklerin soy
etnik oluşumunda önemli bir yer
tutan Vusunlarda da Vusun hükümdarının kurt tarafından beslenilmesi kayda değerdir. Bu durum
Türk soylu topluluklarda bu anlayışın köklü bir geleneğinin varlığını
göstermektedir. Vusunlardaki bu
anlayış Gök Türklerdekine temel
oluşturmuştur.
Gök Türk kağanının soyunun
türeyiş efsanesi Türkistan’ın batısında Buncikeş’teki sarayın duvarlarında resmedilmiştir. Burada dişi
kurt mucizevi yolculuğunun sonuna varmış, Turfan ilinin kuzeybatısındaki mağarada çocuklarını
doğurmuş ve emzirmektedir. Bu
levha dişi kurdun Remulus ve Romus’u emzirdiğini gösteren Roma
ikanografisine benzetilmektedir.
Dişi kurdun emzirdiği çocuk tasvirlerine yazıtlar üzerinde de rastlanılmaktadır. Bugut yazıtlı taşının
üst kısmında kurt tarafından emzirilen çocuk betimlenmiştir. Daha da
önemlisi Köl Tigin yazıtının her iki
yüzünde kurt tarafından emzirilen
çocuk tasviri bulunmaktadır. Taşın
üst kısmından belirli bir parça kırılmış durumdadır. Hem Türkçe yazılı geniş yüzde hem de Çince yazılı

geniş yüzde kurt tarafından emzirilen çocuk tasvirleri dikkat çekmektedir. Her bir yüzde iki çocuk tasviri bulunmaktadır. Kurt stilize bir
şekilde tasvir edilmiş, çocuklarda
simetrik bir biçimde yerleştirilmiştir. Bilge Kağan yazıtının üst kısmı
çok tahrip olduğundan böyle bir
tasvirin olduğu ya da olmadığını
söylemek zordur. Ancak Bilge Kağan Anıtlığı yapılmadan Köl Tigin
Anıtlığı yapılmıştı. Böylece Bilge
Kağan Anıtlığına Köl Tigin Anıtlığı
bir model oluşturmuştu. Köl Tigin
yazıtlı taşı ve diğer duvar resimlerine Bugut yazıtlı taşı üzerindeki
tasvirin bir model oluşturduğunu
söyleyebiliriz.
Kurt tarafından emzirilen çocuk
tasvirleri kurttan türeyiş anlayışına
da uygun düşmektedir. Türk kültür
çevresinde kurttan türeme izlerine
çok rastlanmaktadır. Çin kaynaklarında dahi Gök Türklerin dişi kurttan türemiş olduğu belirtilmektedir.
Ayrıca kurdun Türk efsanelerinde
merkezi bir rol oynadığı görülmektedir. Gök Türk hükümdar sülalesi
olan Aşina ailesinin atası dişi bir
kurt idi. 6- 7. yüzyıllarda Türk halk
çevresinde kurt-ata inancı çok
yaygındı. Bunun için taşlar ve madeni levhalar üzerine kurtu tasvir
eden kabartmalar yapılıyor ve Gök

Türk kağanları, atalarının hatırasına hürmeten otağlarının önüne
kurt başlı tuğ dikiyorlardı. Kurt başlı sancak kağanlık alameti olmuştu.
Milli kaynaklarda geçen “Türük”/“Türk” adının “türeme”, “türeyiş”, “doğuş”, “yaratılış”, ile ilgili
olduğunu, Çin kaynaklarında verilen bilgiler desteklediği gibi, Türk
kültür çevresinde ortaya çıkan
türeyiş destanları, türeyişle ilgili
duvar resimleri ve taşları üzerine
yapılan kabartmalı tasvirler itiraza
yer bırakmayacak şekilde doğrulamaktadırlar. Dolayısıyla Türk,
“türemiş”, “türetilmiş”, “türeyük”,
“doğmuş”, “yaratık”, “insan” vb. anlamları almış bulunmaktadır.
Zamanla Türk adının gelişerek
yeni anlamlar kazanmaya başladığı da görülmektedir. Uygur
metinlerinde “Türk” kelimesinin
“kuvvet-li” “güç-lü” anlamına geldiği belirtilmektedir. Eski Türklerde
kuvvet, cesaret, fazilet, sağlamlık
ifade eden kelimelerin kavim, boy,
oymak adları olarak kullanılmasının yaygın bir adet olduğu ortaya
konulmaktadır. Burada belirtildiğine göre, Peçenek oymaklarından
birinin adı Kangar (Kahraman),
diğer birinin adı Erdem (Fazilet)
idi. Oğuzlardan Kayı boyunun
adı “güçlü, kuvvetli”, Salur boyunun adı “savaşçı, Şor Türklerinden Karan oymağının adı “Cesur,
Kahraman” manalarına geliyordu.
Oğuzlardan Kınık boyunun adı da
“kuvvetli, sağlam” anlamında idi.
Burada adı geçen boylardaki “güç,
kahramanlık, kuvvet” Türk adında
da “güç” olarak bulunmaktadır. Bu
ad bir boy adı iken, sonra millet adı
olmuş ve günümüzde bütün Türk
dünyasına işaret etmektedir.

Popüler Bilim
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Türk adının Gök Türk dönemi
kaynaklarında “Türk” ve “Türük”
şeklinde kullanıldığını belirtilmişti. Yazıtlarda Türk adı “Türk Bilge
Kağanı” adında görüldüğü üzere,
bir şahısla kullanılıp teklik ifade
ettiği gibi, “Türk bodunu” şeklinde
kullanılmak suretiyle çoklukta ifade
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tarihlerde İslam ülkelerine gelenlerde Arap kaynaklarında “Atrak”
(Müfredi, “Türk”) diye anılmışlardır.
10. yüzyıldan itibaren “Türk”
adının yanında “Türkmen” adı da
kullanılmıştır. Bu ad için Kaşgarlı
Mahmud şu açıklamayı yapmaktadır: “Sen kimsin” anlamına olan
“kim sen” denir; buna “Türkmen”
diye cevap verilir, “ben Türküm”
demektir. Dolayısıyla bu isim Kaşgarlı Mahmud’un açıklamasından
da anlaşılacağı üzere tekil olarak
kullanılmıştır. Tıpkı Türk adında olduğu gibi, hem tekil hem de çoğul
olarak kullanılmaya başlanmıştır.
“Türk” adının yanında “Türkmen”
adının kullanımıyla birlikte Oğuzlara “Müslüman Türk” anlamında

Köl Tigin yazıtı

Türk adı Gök Türk döneminden
günümüze kadar, hem şahıs adı
olarak, hem de millet adı olarak
kullanılmış olup, bundan böyle de
kullanılmaya devam etmektedir.
Bu ad her bir fert için “Türk” şeklinde kullanıldığı gibi, doğrudan ad ve
soyad olarak yalnız ya da birleşik
isim halinde kullanılmaktadır. Bu
kapsamda; Türk, Atatürk, Efetürk,
Cantürk, Şentürk, Öztürk, Kocatürk, Arıtürk, Soytürk, Acartürk, Çeviktürk, Türkbey, Türksoy, Türkcan,
Türkkan, Türkmen, vb. sayılabilir.
Türk adı değişik coğrafyalarda
yaşayan toplulukları belirtmek için
de kullanılmaktadır. Bu çerçevede
Kıbrıs Türkleri, Suriye Türkleri, Irak
Türkleri / Türkmenleri, İran Türkleri, Azerbaycan Türkleri, Yunanistan Türkleri, Bulgaristan Türkleri,
Kırım Türkleri, Kazan Türkleri,
Yakut Türkleri, Altay Türkleri vb.
sayılabilir. Hatta yakın geçmişte,
çeşitli ülkelere göç edenler için Almanya Türkleri, Fransa Türkleri,
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Türk Adının Kapsamı

Türk adının çeşitli boyları içine
alarak genişlemesi ile boyların
özelliklerini gösteren sıfatlar da
Türk adı altında toplanmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda Kaşgarlı
Mahmud Türklerin hasletlerinden
söz etmektedir. Bunlar güzellik,
sevimlilik, tatlılık, edep, büyükleri
ağırlamak, sözünü yerine getirmek, sadelik, öğünmemek, mertlik gibi öğülmeye değer, sayısız
iyilikler şeklinde sıralanmaktadır.
Böylece Oğuz boylarının sağlam,
çevik, güçlü, iyi, yiğit, zengin, alçak gönüllü ve adaletli vb. özellikleri Türk adı altında görülmektedir.
Türk adı Türklerin geniş coğrafyalara yayılmaları ile birlikte daha
da yaygın olarak kullanılmaya
başlanmıştır. Gök Türk devletinin
yapılanmasında yer alan Oğuzlar
“Türk” adını korumuşlardır. Onlar
Rus yıllıklarında “Türk”, “Torki”, yani Türk adıyla anılmışlardır.
Orta Asya Türk ülkelerinden çeşitli

“Türkmen” denilmeye başlanmıştır. Türkmen adı zamanla daha da
yaygınlık kazanarak, 13. yüzyıldan
itibaren Oğuz adının yerini almıştır.
Türkiye Selçukluları devrinde
Türk ve Türk toplulukları için hem
“Türk”, hem de “Türkmen” adı kullanılmıştır. Yerleşikler için “Türk”,
konar- göçer hayat yaşayanlar için
“Türkmen” adı ön plana çıkmıştır.
Osmanlı döneminde de Selçuklu
döneminde olduğu gibi, “Türk” yerleşik ve şehirli “Türkmen” ise şehirli olmayan, konar-göçer hayatın
temsilcisi idi.
Türk adıyla ilgili coğrafi terimlerde kullanılmıştır. Türkiye adı bunlardan biridir. Bu ad Orta çağlarda
çok geniş sahaları göstermekte
idi. 6. yüzyılda Orta Asya için kullanılan Türkiye tabiri, 9- 10. yüzyıllarda Volga’dan Orta Avrupa’ya
kadar uzanan Hazar ve Macar
ülkeleri için kullanılmıştır. 12. yüzyıldan itibaren de Anadolu’nun
adı olmuştur. Günümüzde “Türk”
/ Türkmen adıyla ilgili “Türkistan,
Türkiye (Türk ülkesi) ve Türkmenistan (Türkmen ülkesi) adları görülmektedir.

Popüler Bilim

etmektedir. Hatta bu ad yalnız Türk
bodunu, yani Türk Milleti adıyla da
sınırlı kalmamıştır. Diğer Türkçe
konuşan boylar için Gök Türk döneminde “Türk” adı kullanılmamasına rağmen, onların Türk oldukları belirtilmiştir. Bu husus yazıtlarda
şu şekilde geçmektedir. “Türgiş kağanı Türküm, Milletim idi”. “Basmıl
Iduk Kut soyumdan olan kavim idi”.
“Dokuz oğuz benim milletim idi”.
Ayrıca, “Otuz Tatar Dokuz Oğuz
beyleri, milleti” ve “Türk, Oğuz
beyleri, milleti işitin” sözleriyle hitabı da Türk adı altında belirtilen
kavimleri göstermek bakımından
önem taşımaktadır. “On Ok kavmi
eziyet gördü” ifadesinde bir mensubiyet şuuru içinde söylenmiş
görünmektedir. “Türk Sir milletinin yerinde boy kalmadı” ve Türk
Bilge Kağanı Türk Sir Milletini,
Oğuz milletini besleyip duruyor”
ifadeleri de, Sirlerin varlığını ortaya koyuyor. Sirlerin, Siraklar
olduğu ve Türklükleri de anlaşılıyor. Bu bilgilerden Gök Türk döneminde Türgiş, Basmıl, Dokuz
Oğuz, Otuz Tatar, On Ok, Oğuz
ve Sirlerin Türk oldukları ve Türk
adının çeşitli boyları kapsayarak
geliştiği dikkati çekmektedir.
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Belçika Türkleri, Hollanda Türkleri,
Avustralya Türkleri, Japonya Türkleri, Amerika Türkleri vb. tabirler de
kaynaklara girmiş bulunmaktadır.
Türk adı, Gök Türk döneminde
çeşitli boyları bünyesinde barındırmasına ve doğrudan Türk adı
taşımayan çeşitli boyları da kapsamasına rağmen, günümüzde Türkiye merkez olmak üzere, Dünya
üzerinde birçok topluluk ve devleti
içine alan bir kavram olmuş, dünyanın dört bir tarafına yayılmış,
milyonlarca nüfusu ifade eden bir
söz haline gelmiştir.
Türk sözü şahıs, boy, millet, arazi, ülke adı olarak uzun zaman diliminde çok geniş coğrafyalarda kullanılmış ve kullanılmaktadır. Türk
sözünün altında dürüstlük, ahde
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vefa, misafirperverlik, iyilik, adalet,
doğruluk, merhamet, azimlilik, kararlılık gibi hasletler, Türk milletinin
vasıfları olarak ortaya çıkmıştır.
Sonuç
Türk adının aydınlatılması milli
kaynaklar sayesinde olmaktadır.
Bu nedenle Gök Türk dönemi kaynak ve buluntuları ön plana çıkmaktadır. Milli kaynaklar arasında
yazılı belgeler, destanlar, arkeolojik boyutu ile duvar resimleri ve kabartmalar Türk adının ortaya çıkışı, başlangıçta ve sonradan aldığı
anlam ile yayılışı hakkında kayda
değer bilgiler vermektedir. Bu belge ve buluntular birlikte değerlendirildiklerinde Türk’ün ne demek

olduğu ve yayılma sahası daha da
belirgin hale gelebilmektedir.
Türk sözüne milli kaynaklarda ilk
defa Gök Türk yazıtlarında rastlanılmaktadır. Bu sözün Türkçe törü-mek / türe-mek fiiliyle bağlantısı
ortaya çıkmış bulunmaktadır. Fiilin
kökü olan “törü” kelimesinden Türk
adı ortaya çıkmış bulunmaktadır.
Bu söz gelişerek Törük = Türük =
Türk şekline dönüşmüştür. Türk
kelimesinin karşılığı türetilmiş, türeyük, yaratılmış, yaratık, doğmuş,
insan” anlamlarındadır. Bu sözün
“güç, güçlü, kuvvet, kuvvetli” anlamlarına geldiği de anlaşılmaktadır.
Türk sözünün ad olarak kullanılmasını Türk türeyiş destanları
da desteklemektedir. Düşmanları

Türk Adının Ortaya Çıkışı, Yayılışı ve Kapsamı

TÖRÜK = TÜRÜK = TÜRK : Güç ,güçlü, kuvvet,
kuvvetli
tarafından yok edilen bir soydan
kalan tek bir erkek çocuğun kurt
tarafından sahiplenilmesi, kurtla
bir araya gelmesi, çocuklarının olması ve neslinin çoğalması bir “türeme”, “türeyiş”in tarihi temellerini
ortaya koymaktadır. Türk adının
ortaya çıkışını ve anlamını belirgin hale getirmektedir.
Türk sözünün anlamının ortaya konulmasına duvar resimleri
ve kaya kabartmaları üzerindeki
türeyiş sahneleri de katkı sağlamaktadır. Çünkü bu tasvirlerde
dişi kurt’un çocuk emzirme sahneleri görülmektedir. Özellikle Köl
Tigin bengü (ebedi, ölümsüz) taşının iki geniş yüzünün alınlık kısmında bu sahne canlandırılmıştır.
Her bir yüzde karşılıklı iki çocuk
bir kurt tarafından emzirilmektedir. Bilge Kağan bengü taşında da
bu sahnenin işlendiği zorda olsa
izlenebilmektedir. Gök Türk devletinin “devlet taşları” üzerinde bu
sahnelerin işlenmiş olması Türk
adının “türeme”, “türeyiş”le ilgili
olduğuna şüphe bırakmaktadır.
Türk adı Gök Türk döneminden

günümüze kadar hem şahısadı
olarak hem de millet adı olarak
kullanılmış olup, bundan böyle
de kullanılmaya devam etmektedir. Bu ad her bir fert için “Türk”
şeklinde kullanıldığı gibi doğrudan
ad ve soyad olarak yalnız ya da
birleşik isim halinde kullanılmaktadır. Bu kapsamda Türk, Atatürk,
Efetürk, Cantürk, Şentürk, Öztürk,
Kocatürk, Arıtürk, Soytürk, Acartürk, Çeviktürk, Türkbey, Türksoy,
Türkcan, Türkkan, Türkmen, vb.
sayılabilir. Türk adı hem ülke hem
de daha sırlı alanları belirtmek
üzere de kullanılmış ve kullanılmaktadır. Bu çerçevede Türkistan, Türkmenistan, Türkiye, Türk
Yurdu, Türk İli, Türk Obası, Türk
Bükü, vb. sayılabilir.
Türk adı değişik coğrafyalarda
yaşayan toplulukları belirtmek için
de kullanılmaktadır. Bu çerçevede Kıbrıs Türkleri, Suriye Türkleri, Irak Türkleri / Türkmenleri,
İran Türkleri, Azerbaycan Türkleri, Yunanistan Türkleri, Bulgaristan Türkleri, Kırım Türkleri, Kazan Türkleri, Yakut Türkleri, Altay

Türkleri vb. sayılabilir. Hatta yakın geçmişte çeşitli ülkelere göç
edenler için Almanya, Türkleri,
Fransa Türkleri, Belçika Türkleri, Hollanda Türkleri, Avustralya
Türkleri, Japonya Türkleri, Amerika Türkleri vb. tabirler de kaynaklara girmiş bulunmaktadır.
Türk adı Gök Türk döneminde çeşitli boyları bünyesinde barındırmasına ve doğrudan Türk
adı taşımayan çeşitli boyları da
kapsamasına rağmen, günümüzde Türkiye merkez olmak üzere
Dünya üzerinde birçok topluluk
ve devleti içine alan bir kavram
olmuş, dünyanın dört bir tarafına
yayılmış, milyonlarca nüfusu ifade
eden bir söz haline gelmiştir. Türk
sözü şahıs, boy, millet, arazi, ülke
adı olarak uzun zaman diliminde
çok geniş coğrafyalarda kullanılmış ve kullanılmaktadır. Türk
sözünün altında dürüstlük, ahde
vefa, misafirperverlik, iyilik, adalet, doğruluk, merhamet, azimlilik,
kararlılık gibi hasletler Türk milletinin hasletleri olarak ortaya çıkmıştır.
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BUERGER HASTALIĞI
SİGARA İÇENLERİ SEVİYOR
Prof. Dr. Harun ARBATLI
Kalp Damar Cerrahisi

Sadece sigara bağımlılarının yakalandığı Buerger hastalığı, çoğunlukla bacak, bazen de koldaki
atardamarlarda tıkanmalara sebep olabiliyor. Türkiye’de sık görülen Buerger hastalığı, tedavi
edilmediği takdirde kangrene sebep olarak uzuv kesilmesine ya da hayati tehlikeye neden olabiliyor.
Erkeklerden sonra
kadınlarda da sık
görülmeye başlandı

Kanser, akciğer ve kalp
hastalıkları sigara içmeyenlerde
de
görülebilirken
Buerger
hastalığı
sadece
sigara
bağımlıları ve yoğun sigara
dumanına maruz kalan pasif
içicilerde görülmektedir. Buerger
hastalığına
yakalananların
büyük bir çoğunluğu 3050 yaş arasında bulunan
sigara bağımlısı erkeklerdir.
Son yapılan araştırmalarda
kadınlarda
da
görülmeye
başladığı belirlenmiştir.

Popüler Bilim
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İyileşmeyen yaralara
sebep olabilir
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Buerger hastalığı çoğunlukla
ayak damarlarında, daha seyrek
olarak da el ve kol damarlarında
tıkanma şeklinde ortaya çıkar.
Damar tıkandığında parmaklara
giden kan akımını azalır.
Yürümekle ağrı olur. Hastalık
ilerlerse parmaklarda ağrı,
uzun süre iyileşmeyen yaralar
ve kangrene sebep olur. Tedavi
edilmediği takdirde kangrenler,
parmaklarda ve bazen ayakta
kesilmelere (ampütasyonlara)
yol açabilir. Buerger hastalığına
yakalanan hastaların dörtte
birinde parmak ya da bacak
ampütasyonu yapmak zorunlu
hale gelir.

Belirtiler yaşamı altüst
ediyor

· Yürümekle ayak
tabanında ve bacak
kaslarında ağrı. Bu
ağrı diğer damar
tıkanmalarındaki gibidir.
Yürüyünce başlar,
dinlenince geçer. Hızlı
yürümek ve yokuş yukarı
çıkmak çok zordur.
· Ayak ve parmaklarda
soğukluk olur.
· Ayakta ve parmaklarda
uyuşma olabilir.
· Hastalık ilerlerse
ayak parmaklarında
ve topuklarda yaralar
oluşabilir.
· Parmaklarda kangren
gelişir ve parmakların ve
bazen ayağın kesilmesi
gerekebilir.

En etkili tedavi yöntemi
sigarayı bırakmak

Sigara bırakıldığında Buerger
hastalığı genellikle ilerlemesini
durdurur. Bu an itibariyle
hastalıkta
kötüleşme
pek
görülmez. Tedavilerden daha
önemlisi hastanın sigarayı
bırakabilmesidir. Ancak sigara
bırakılana kadar meydana gelen
tıkalı damarlar kendiliğinden ya
da herhangi bir ilaçla açılamaz.
Buerger
hastalığında
en
büyük sorun atardamarlarda
oluşan
tıkanmadır.
Tüm
şikâyetler buna bağlı olur.
Bu nedenle kesin tedavi bu
damarların
tıkanmasının
önüne geçilmesidir. Nadiren
ameliyat ya da anjiyografi –
balon dilatasyonu yöntemleri
kullanılarak
gelişme
elde
edilebilir. Ancak her hastanın
mutlaka sigarayı bırakması
gerekmektedir. Aksi
halde
damar yeniden tıkanır.
Buerger hastalığına
yakalanmamak için

Toplumun duyarlılığının arttırılması çok önemlidir.
El ve ayaklarda duyulan soğuma, kaşıntı, uyuşmalar
sigara kullanan bir kişide Buerger hastalığının ilk
belirtileri olabilmektedir. Sigara kullanımından ve
pasif içicilikten bir an önce kurtulmak bu hastalığı
önlemekte en önemli adımdır.

Alzheimer
Prof. Dr. Okan BÖLÜKBAŞI
Okan Üni. Nöroloji ABD Bşk.

Hepimizin bildiği bir şey var ki o da; bulmaca çözmenin hafızayı güçlendirdiği yani
Alzheimer riskini azalttığı. Ancak Albert Einstein Tıp Koleji’nin yaptığı Dünyaca ünlü
bir çalışma; bulmaca benzeri uğraşların Alzheimer önlemede düşük etkiye sahip
olduğunu, müzik eşliğinde dans etmenin hafızayı çok daha güçlendirdiğini söylüyor!

Popüler Bilim
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Alzheimer Riskini En Çok Düşüren Uğraş Müzik Eşliğinde Dans Etmek!
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‘Önceden sanıldığının aksine bulmaca
çözme ve benzeri uğraşlar, Alzheimer
gelişimini önlemede düşük etkinliğe
sahip. Esas önemli bulgu, önlemede
en yüksek uğraşın ‘dans etmek’ olduğu
şeklinde bildirildi. Çalışmalar 21 yıldan
beri sürdürülüyordu. Sonuçlar, dünyaca ünlü tıp dergisi NEJM de yayınlandı” diye belirten Bölükbaşı, “Albert
Einstein Tıp Koleji’nin yaptığı çalışmaya
göre Alzheimer gelişme riskini düşürmede önerilen aktiviteler ve risk azaltma oranları şu şekilde; okumak yüzde
35, bisiklete binmek ve yüzmek yüzde
0, haftada en az 4 defa bulmaca çözmek yüzde 47, golf oynamak yüzde 0,
sık sık dans etmek ise yüzde 76. Bu sonuçtan da anlaşıldığı gibi riski en yüksek
düzeyde düşüren uğraş, bir müzik eşliğinde dans etmek!

Alzheimer gelişme riskini
düşürmede önerilen
aktiviteler
okumak % 35,
bisiklete binmek ve
yüzmek % 0,
haftada en az 4 defa
bulmaca çözmek % 47,
golf oynamak % 0,
sık sık dans etmek ise % 76.

Alzheimer Hakkında Bilmediklerimiz

Hakkında Bilmedikleriniz!
Dikkat dağınıklığı ve unutkanlık şehir
hayatının vazgeçilmez bir parçası oldu.
Herkes unutkanlıktan yakınarak ‘alzheimer oldum!’ endişesi ile nörologlara koşuyor. Oysaki gerçek böyle değil.
Bu unutkanlık sıklıkla; alzheimer hastalığı ile alakasız. Günümüzde 13, 14
yaşlarındaki çocuklar bile ‘unutkanlık’
illetinden muzdarip. Fakat bu boyuttaki bir ‘salgının’ nedeni ne? Neden,
çünkü yaşam biçimimizden. Günümüz, sıkışık trafikte bir yerlere yetişme çabası ile geçiyor. Bol bol abur cuburla

besleniyoruz. Paketlenmiş gıdalar tüketiyoruz. Çocukların beslenmesinde
şeker tüketiminde patlama yaşanıyor.
Obezite, daha şimdiden ülkemizde de
ulusal bir sorun haline geldi. Doğal gıdalar, sebze-meyve, sağlıklı ve bol su
yeterince tüketilemiyor. İnsanlar daimi
bir korku ve koşuşturma içindeler.
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Henüz hangi dans türünün daha etkili
olduğu hakkında bir bulgu yok, ama
dans edebilmek için birbirinden ayrı
çalışan farklı beyin düzeneklerinin
devreye girmesi gerekiyor. Bu düzenekler aynı anda kinestetik, rasyonel,
müzikal ve emosyonel işlevlerin eşgüdümünü gerektiriyor. Alzheimer
gelişimini bu ölçüde durdurmasının
sebebinin bu eşgüdümsel beyin çalışması olduğu düşünülüyor, henüz bir
araştırma yapılmadı ama eskrim sporu ile uğraşmanın da, aynı nedenlerle
benzer düzeyde etkili olabilir.

Alzheimer Hastalığını Normal Unutkanlık İle
Karıştırmayın!

Popüler Bilim
Popüler
Bilim
Aralık
2018 - Ocak
2019

“Birbirinden Ayrı
Çalışan Farklı Beyin
Düzeneklerinin
Devreye Girmesi
Gerekiyor”
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Yapay Zekâ: Geleceğin Biliminde Paradokslar

Süpernova sonrası yayılan jet ve şok dalgalarını gösteren resim (NRAO/AUI/NSF, S. Dagnello )

Popüler Bilim
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ALMA verileriyle üretiken film (ALMA
(ESO/NAOJ/NRAO), T. Laskar;
NRAO/AUI/NSF, S. Dagnello).
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İki milyar ışık yılı uzaklıktaki bir yıldız kozmik zaman
ölçeğinde göz açıp kapatma süresine denk gelen
milyon yıllık savaşı kaybetti ve çöktü. Kütle çekim
kuvvetine yenilen yıldız süpernova patlaması sonrası
bir karadeliğe dönüştü. Doğan karadelik ise 19 Aralık
2016’da NASA’nın Neil Gehrels Swift Gözlemevi
tarafından yaydığı gama ışınları sayesinde fark edildi.
Patlama sonrası oluşan kaynaktan yayılan gama
ışınları yedi saniye içinde yok olurken, X-ışını,
görülebilir ışık ve radyo dalgaları gibi uzun dalga
boylu dalgalarla parlamayı sürdürdü. Kaynak GRB
161219B olarak adlandırıldı.
Son olarak ALMA ile yapılan ek gözlemlerle ayrıntılar
fark edilmeye başlandı. ALMA ile milimetre altı dalga
boyunda yapılan gözlemlerle kaynaktan yayılan
jetlerin çevredeki toz ve gazla iletişimi gözlendi.
Bu ek gözlemlerle gökbilimciler kozmik patlamanın
ilk zaman aralıklı filmini üretti. Patlama sonrasındaki
uzun süreli ters şok dalgası bu sayede fark edildi.
Normalde birkaç saniye sürmesi gereken ters şok
neredeyse bir gün süreyle devam etti.
Gama ışını patlaması sonrası püsküren malzeme
jeti bir gaz içinden geçerken ters şok oluşturur. Bu

Ümit Fuat ÖZYAR
Fizik Öğretmeni

kaynaktan uzaklaşan malzemenin yavaşlamasına ve
jetin arkasında bir şok dalgası oluşmasını sağlar.
Genel olarak jetlerin birkaç saniyeden fazla
sürmemesi gerektiğinden ters şok da kısa süreli
olmalıdır. Ancak durum bu değil!
GRB 161219B’deki uzun süreli ters şokun sebebi
henüz bilinmiyor. Ancak jetin içindeki malzemenin
yavaş hareket etmesi buna neden olmuş olabilir. Ters
şok bir hafta içinde tamamen kayboldu.
Süpernova sırasında oluşan yoğun parlaklık şok
dalgasının görülmesini engellemişti. İşte, ALMA
gözlemlerinin önemi bu noktada ortaya çıkıyor. ALMA
ile süpernova ışığı engellenerek jetin görülmesi
sağlandı.
Yıldızdan bu süreçte yayılan enerjinin Güneş’in bir
milyar yılda yaydığı enerji kadar olduğu hesaplandı.
Yayılan enerji miktarı çok yüksek görünse de
evrende bundan daha yüksek enerjik olaylara da
rastlanmaktadır.
Kaynak
The National Radio Astronomy Observatory

BENDİS AVM
toplanmaktadır. Keşan’a en
yakın ilçeler 1.’nci derece
alışveriş ve tüketim ihtiyaçlarını
en büyük ilçe olan Keşan’dan
yapmaktadır. Ayrıca Bendis
AVM’nin
Saros
Körfezine
geçiş
güzergahı
üzerinde
bulunmasından dolayı yaz
aylarında Saros Körfezine gel git
yapan ziyaretçi sayısı 400.000
üzerinde bulunmaktadır.
Silivri’den
Çanakkale’ye
kadar yol kenarında böyle
büyük bir AVM olmayışı bizi
oldukça avantajlı bir konuma
getirmektedir.
Aynı zamanda her bütçeye
uygun mağazalar arasında,
yapı
marketten,
tekstile,
çocuk eğlence dünyasından,
ayakkabıya, kozmetiğe, gıda
marketten, optik dünyasına,
cafe, fastfood, restaurant ve
sinema salonu 720 m2 çocuk
oyun ve eğlence alanı ile tüm
bölgeye hizmet vermektedir.

İstekler Group A.Ş. tarafından
inşa edilen Bendis AVM farklı
ve modern mimarisi ile Bölgenin
açık alan konsepti ile en büyük
alışveriş merkezidir.
Toplamda 22.000 m2 alanda
kurulu olan Bendis AVM
Yunanistan ile geçişi sağlayan
İpsala sınır kapısına 15 dakika,
Tekirdağ iline 45 dakika,
Çanakkale’nin ilçesi Gelibolu’ya
30 dakika, Saros Körfezine
20 dk. uzaklıktadır. EnezKeşan ve Edirne – Çanakkale
yollarının kesiştiği alanda ve
İstanbul - İzmir yolu üzerinde
Saros Körfezine cepheli bir
konumda yer almaktadır.
Bendis AVM
2016 tarihinde

1 Temmuz
müşterilerine

kapılarını açarak Keşan ve
çevresinde yaşayan nüfus ile
birlikte yazlıkçıların ve turistlerin
ihtiyaçlarını
karşılayacak
bilinirliği yüksek türk ve dünya
markalarıyla hizmet vermeye
başlamıştır.
Bendis AVM’nin bölgede tek
olması, farklı yaş gruplarına
hitap edecek aktivite ve
ürün çeşitliliğinin yer alması,
Keşan’ın en büyük oteli Bendis
Otel’in
AVM
bünyesinde
hizmete girmesi, bölgenin en
büyük Devlet Hastanesi’nin
AVM’nin karşısında bulunması,
lise
ve
dengi
okulların
yakınında olması açısından
önemini arttırmaktadır. Yakın
ilçe ve köylerle birlikte toplam
314.454 nüfus keşan merkezde

Son dönemde Türk Lirasının
Euro karşısında değer kaybı
Yunanistan ve Bulgaristan’dan
alışveriş yapmak için Bendis
AVM’ye
gelen
ziyaretçi
sayısını ve Bendis AVM’nin
Yunanistan’daki tanıtım, reklam
ve spor kulüplerine yaptığı
reklamlar ve sponsorluklarla
birlikte ulaşım
mesafesinin
de
kısa
olması
(28km.)
alışveriş yapmak için gelen
ziyaretçilerimizde ciddi artışlar
göstermiştir.
Örnek lider bilinciyle Keşan
ve çevresindeki perakende
sektörüne dinamizm getiren
Bendis AVM, ziyaretçilerinin
yanı
sıra
çalışanlarına
sağladığı katma değerle de
benzerlerinden ayrılıyor. Hep
daha iyisini sunmaya çalışan,
kaliteli ve zevkli alışverişin
Bölgedeki tek adresi Bendis
Alışveriş ve Yaşam Merkezi.

Çarşamba Cadısı

Üniversite
Türkiye’nin Nitelikli İş Gücünü
Eğitimci Prof. Dr. Ziya Selçuk
15 Şubat 2011-02-15 tarafından
aktarılan “Kızılderili’nin eğitimi”
ve bunun karışında da ABD’nin
eğitim sistemine ilişkin esaslı
eleştirisini okuyunca doğanın
pratiğinden gelen insanın ne
denli iyi gözlemci ve analizci
olduğunu bir kez daha iyi anladım. Kızılderili kabile liderleri ile
ABD’li yetkililerin Kızılderili erkek
öğrencilerin eğitimi konusundaki
tartışmaları şöyle gelişmiş;
1944’te Lancaster’da ABD’li yetkililerle Kızılderili temsilciler arasında bir anlaşma görüşülüyor.
ABD’li yetkililer, Kızılderililerin
erkek çocuklarını üniversiteye
göndermeleri halinde masrafları devletin üstleneceğini söylediler. Kızılderililer teşekkür
ederek bu teklifi reddettiler ve
şöyle dediler: “Biz gençlerin
eğitimi konusunda sizden farklı
düşünüyoruz. Bazı gençlerimiz
kuzey eyaletlerinizde üniversi-

Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ
Popüler
Popüler Bilim
Bilim

Aralık
Aralık2018
2018--Ocak
Ocak 2019
2019
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te eğitimi gördü; her türlü bilgiyi
aldılar, ama geri döndüklerinde onların iyi koşamadıklarını,
ormanı tanımadıklarını, avcılık
ve savaşçılık konularında hiçbir
şey bilmediklerini gördük. Yani
ABD’nin eğittiği erkekler Kızılderililer için hiçbir işe yaramıyor.
Teşekkür ediyorlar ABD’lilere ve
şükranlarımızın ifadesi olarak
bazı Virginia’lı gençleri eğitim
için bize göndermenizi öneriyoruz. Onlara bildiğimiz her şeyi
öğretir, birer erkek olarak sizlere
geri göndeririz.”
Genelde her toplum/devlet geleceği olan yetişkin bireyleri yaratmak için çocuklarını belirli bir
yaşa kadar eğitim sürecinden
geçirirler. Kızılderili’nin eğitim
anlayışı bütünlüklü olarak kültürel değerlerini koruma sürdürülebilirlik üzerine oluşturmaktadır.
Anlaşılan Kızılderili için öğrencilerin içinde bulunduğu toplumun
dilini kültürünü, toplumsal değer

yargılarını, içinde yaşadığı coğrafyayı, yaşam sürdüğü toprakları ve onların kıymetinin bilmesini kendilerine yetiyor. Kızılderili
bugünkü anlamda uygarlaşma
ve teknoloji geliştirme gibi konulardan çok kendi gerçekliklerini
öğretmek istiyorlar. Tabii aradan
geçen nerdeyse 70 küsür yılda
bilim ve teknolojinin yaratığı yeni
ekonomik model doğal olarak
eğitim beklentisini ve işleyişini
de değiştirdi.
Genelde de hemen her toplum
çocuklarına ve gençlerine yerel
anlamda yaşadığı veya yaşatmak istediği değerler yanında
evrensel anlamda da bir dünya
vatandaşı yetiştirmek içinde yaşına, kavrama ve anlama düzeyine göre ileri düzeyde eğitim ve
öğretim yaptırılmaktadır. Bütün
dünyada ortalama 12 yıllık bir
eğitim süreci içinde yerel ve evrensel düzeyde coğrafyayı, tarihi, felsefeyi ve antropolojiyi bil-
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Mezunları
Karşılayacak Düzeyde Eğitimli mi

Bugün teknoloji ve bilimsel veriler üzerinden gelişmişlik ve refah düzeyine çoğunlukla batının
fen ve matematiği iyi kavramış
ve bunu öğrencilerine öğreten
toplumlar sahiptirler. Bu ülkelerin eğitim modelleri incelendiğinde insanı hayata hazırlama
konusunda bütünlüklü bir eğitim
politikalarının olduğu aşikâr. Örneğin başta Fransa olmak üzere halen çoğu ülkede lise son
sınıfta olgunlaştırma sınavları
bulunmaktadır. O

sınavlarda kişinin dünyayı ve
içinde bulunduğu ortamı kavrayıp kavramadığı ölçülmeye çalışılıyor.
Ülkemiz artan nüfus artışı ve
buna karşın yetersiz iş olanağı yaratamaması sonucu çok
doğal olarak çok sınırlı nitelikli
meslek için milyonlarca öğrenci
kıyasıya ve birbirini ezercesine
ilkokuldan itibaren sınava hazırlatılıyor.
Ezbere ve test tekniğine dayalı eğitim sistemi çok defa değişik eğitim bilimcileri tarafından
analiz edildi. Birkaç kez bende
üniversite öğrencilerinin yetersiz
akademik alt yapı ile üniversiteye geldiğini yazdım. Ancak son
birkaç yılda ders verdiğim Ziraat
Fakültelerine gelen öğrencilerin
yalnız akademik değil kültürel
olarak da çok çok yetersiz olduğunu yaşayarak tanıklık ediyorum. Ancak günden güne ben
ve benim gibi çoğu öğretim üyesi hocamdan edindiğim intiba ile
“bu kadarda kötü olamazlar” dedirtecek düzede çok yetersizler.
Ayrıca öğrencilerin derste ne
öğrendiğini belirlemek için yapılan sınav sonuçları çok daha
korkutucu ve de ülkemizin geleceği açısında da ürkütücü.
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olayını daha iyi açıklayabiliyoruz. Bütün bu gelişmişlik ve
doğalın anlaşılması ve insan
yaşamının kolaylaşmasını sağlayan biricik faktör iyi bir fen
okur-yazarlığıdır. Aynı zamanda doğanın anlaşılması içinde
kişinin kullandığı dili iyi bilmesi
gerekiyor ki okuduğunu anlasın.
Coğrafya, iklim, doğal yapılar,
jeomorfoloji, jeoloji ve toprak
gibi yapılar kişilerin düşünce
dünyasının ve algılarının şekillenmesine yol açmaktadır.
Tarih ve felsefe gibi olayları
analiz eden, tartışıp yorumlayan
disiplinler konunun anlaşılmasına yardımcı olur. Mantıksal sonuçların çıkarımı için düşünme
metotları ve psikoloji bilimleri de
ayrıca önemlidir.

Popüler Bilim

mesini çok önemseniyor. Sonra
içinde yaşadığı doğanın fiziği,
kimyası, biyolojisi ve bunların işleyiş mekanizmasını ve bunların
mekanizmalarının yasalarının
dili olan matematiğin kavranmasını önemsiyorlar. Günümüz
iletişim teknolojileri çağının gereği olan ekonomik yapı ve bunun dayandığı temel bilimler
ve teknoloji doğal olarak fen ve
matematik öğretimini zorunlu kılıyor. Bugün bilim ve
teknolojinin geldiği
ileri aşama
sayesinde
dün tanımlayamadığımız birçok
doğa
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Günümüz Üniversite Gençliğinde
Gördüğüm En Önemli Sorunlar Şöyle;
Öğrencilerin bütünlüklü bir kavrayışa sahip değiller. Hiçbir alanda
herhangi bir konuyu ele alıp sebep-sonuç ilişkileri için ciddi bir analiz
yapacak durumda ve yetenekte değiller.
Çok azı net olarak ne istediğini biliyor veya tersinden neyi istemediğini
biliyor.
Çoğunda farkındalık gelişmemiş.
Soyut düşünceden yoksun, analitik düşünme becerisi kazanmamış.
Mantıksal bir önerme ve kurgu geliştiremiyorlar.
Kelime bilgisi yetersiz ve kavramları tamı tamına açıklayamıyor. Özellikle kavramları bilmedikleri için konularında ya kavrayamıyorlar veya
yanlış yerde konumlanıyorlar.
Herhangi bir konunun sınır değerleri, büyüklük ve küçüklük boyutları
ayırt edemiyor veya bilmiyorlar.
Büyük çoğunluğu iç disiplinini sağlamda ve kendi kendini yönetmede
yetersiz görülüyorlar.
Herhangi bir konuda kendini geliştirme, yeni şeyler öğrenme konusunda
çaba görülmüyor.
Yetenekleri geliştirmek için özel zaman ayırmaya tahammülleri yok. Çok
azı hobi sahibi ve bir şeyler ile ilgilenmek için zaman ayırıyor.
Büyük çoğunluğu cep telefonu bağımlısı olmuş ve çok sık aralıkla telefon üzerinden sosyal medyada dolaşmaktadır.
Her ne kadar teknoloji çağında olsak da bir kısım öğrencinin sosyal
medyada e-posta veya web ortamında hazır gelen bilgileri analiz etmediği ve olduğu gibi kullandığı görülüyor.
Öğrencilerin sınavlarda soruları analitik olarak çözümlemek ve yorum
yaparak yazmaktan kaçındıkları görülüyor. Çoğunlukla ortaöğretimde
edindikleri test geleneğinin üniversitede de devam etmesini istediklerini
belirtiyorlar.
Büyük çoğunluğu spor dahi yapmıyor, kitap okuma alışkanlığı çoğunluğunda yok. Gazeteleri sınırlı sayıda genç
internete manşetlere bakarak bilgi sahibi olmaya
çalışıyor.

Popüler Bilim
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Çoğu gencin daha çok şekilci, biçimsel,
gösterişe düşkün ve kof bir haz peşinde koştuğu görülüyor.
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Gençlerin ben merkezli egoları
nedeniyle eleştiriye tahammülleri çok yok. Hemen her
olayda rekreasyon göstererek
kendilerinin de düzeltilmesi gereken
alanları olabileği akıllarına
gelmiyor.

ce-

En Ciddi Sorun
Gençler DERS
ÇALIŞMAYI BİLMİYOR
ve DERS MATERYALİ
DAHİ OKUMUYOR
Görebildiğim kadarı ile öğrencilerin çoğunluğu ders çalışmayı
bilmiyor. Çoğu kalemsiz deftersiz derse yoklama için geliyor
izlenimi veriyor. Sınıfta genel
olarak NOT almak yok. Not
alanda ise aldığı NOT’u sorgulamadığı için ezbere bilgilere
sahip olmaktadır. Öğrencilerin
neredeyse tamamı günlük işlenen dersleri tekrarlamadıkları
ve/ya konuya ilişkin bir şey okumadıkları görülüyor. Öğrenciler
genelde kendi sorumluluğunda
olan ders materyalleri dahi nerdeyse hiç okumuyor ve yazmıyor. Genel çoğunluğu kendilerine verilen ders materyalini
okumuyor. Hatta yazmaktan hiç
hoşlanmıyorlar.
Öğrenciler ortaöğretimden beri
bildikleri ve ÖSYM’nin yaptığı
test tekniğine uygun yetişme
tarzı ile konuları derinlemesine kavramak için çalışmıyorlar.
Öğrenciler ellerinde cep telefonu ile hocların derste sunduğu
sunuları fotoğraflayarak
sınava hazırlanıyorlar.
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Ancak elimizde artık bir rapora dayalı veriler olduğuna göre
daha cesaretle gözlemlerimizi
ülkemizin gençliğinin daha iyi olması için paylaşabiliriz.
Gençlerin çoğunluğunun
uzun dönemli planlama
ve yaşama kendilerini hazırlama gibi bir
eğilimi görülmüyor.
Çoğunluğu günübirlik yaşıyor. Örneğin bir yabacı

Gençlerin nerdeyse tamamının
%95’inin pasaportu yokmuş Yurt
dışına özellikle de ABD’ye gitmek istiyormuş ancak hiç yurtdışına çıkmamışlar. Gençlerin %
61’i hiç uçağa binmemiş ve kütüphane kullanamıyormuş. Nerdeyse zamanının çoğunluğunu
cep telefonu üzerinden sosyal
medyada gezinerek geçiriyor.
Günde 6.5 saat sosyal medyada geziniyor (KTÜ gençlik araştırması).
Gençliğin ülke sorunları ile ilgisi,
yaşam felsefesi vs. birçok konuda sorunlu olduğu görülüyor.
Geçmişteki benzer araştırma
verilerinde de bunlara yakın veriler ve değerler belirlenmişti.
Tabi bu durumdaki gençliğin bir
dünya vatandaşı olması beklenebilir mi? Çok emin değilim.  

Günümüzde en yağın işsizlik %
25’in üzerinde üniversite mezunu gençlere olduğunun bilinmesine karşın farklı nitelikler kazanayım, becerilerimi artırayım
gibi hiçbir kaygı göremiyorum.
Bir an önce mezun olayım elimde belgem olsun istiyor. Ancak
mezuniyetten sonra elinde diploması ile evde iş bekleyen çok
sayıda insan her gün değişik
sorunlar ile karşı karşıya. İşsiz
kalan gençlerin çoğunluğu geçmişi iyi değerlendirmediğini itiraf ettiklerini görüyorum. Çoğu
işi arayışında birkaç teşebbüsten sonra iyice içine kapanma
noktasına gelerek ailesine yük
olmaya başlıyor. Genç nüfusun
işsizliği gençliği daha da mutsuz
ve yalnızlaştırıyor.
Fatoş Karahasan diyor ki “bugün miras yiyen bir gençlik var
ve mutlaka bu gençlerin üretime kazandırılması gerekir”. Bu
görev bir bütün olarak
hepimizin
birlikte
çalışmasını gerektiriyor.
Bu bağlamda bizlere de
özellikle Üniversitelerde
büyük görev
düşüyor. Hatta
anne ve babalara, sivil toplum
kuruluşlarına,
demokratik kitle
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Gençliğin günümüzdeki yaşam
biçimi ve öğrenme stratejisi üzerine Fatoş Karahan tarafından
yazılan “Açılın Gençler Geliyor”
kitabında beklentim gümbür
gümbür bir gençliğin geleceği
yönündeydi. Ancak beklediğimin aksine Sia Insight araştırma
verileri üzerinden yapılan değerlendirmeye göre Türkiye’de
ki gençlerin Batıdaki akranlarına göre birçok yönden geride
olduğunu gösteriyor. Açıkçası
benimde uzun zamandır öğrencilerimizde gördüğüm durumu
yansıtıyor. Çoğu zaman acaba
bizim mi öğrenciler böyle veya
hoca gözü ile daha çok şey beklentimizden mi? kaynaklanıyor
diye düşündüğümden bu konuya değinmek istemiyordum.

Gençler Geçmişi İyi
Kullanamadığının
Farkına Çok Geç
Varıyor

Popüler Bilim

Gençlik Nereye
Koşuyor?

dil bileyim dünyaya açılayım,
iletişimi geliştireyim diye bir kaygısı yok. İnternet için biraz dil bilmeyi yeterli görüyor. Sia Insight
verilerine göre gençlerin % 89’u
yabancı dil bilmiyormuş. Çoğu
zaman öğrencilere İngilizce ismin ne diye sorduğumda “ no
engiliş” diyorlar. Çok üzücü.
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örgütlerine. Bizim gençler için
ortam hazırlamamız gerekiyor.
Evet, bir bütün olarak çevremize, öğrencimize bakınca görüyoruz ki genç öğrencilerimizin
farkındalığı düşük, günlük keyiflerinden taviz vermedikleri için
gerçeği bütünlüklü olarak göremiyorlar. Bu durumu olduğu gibi
kabullenmek yerine eğitimin doğasına uygun olarak BİR ŞEYLER YAPMAK GEREKİR.
Bize düşen, çağın gereklerine
uygun kişinin kendisi
olması, birey olması,
kendi alanını kavraması ve herhangi bir
konuyu tartışabilmesi
fikir üretebilmesi, ihtiyaç duyulduğunda
bilginin nerde olduğunu ve ona nasıl ulaşacağını bilme becerilerinin kazandırması
gerekiyor.

Türkiye çağının gereklerini uygun sağlıklı ve niteliğe dayalı bir
bilim ve üniversite politikası ile
geleceğin nitelikli insan gücünü
oluşturmak zorundadır. Bu hali
ile bu gençler ile ileriye taşınamayacağı kanaati beni çiten içe
çok rahatsız ediyor.

Ne Yapmalı?
Görebildiğim kadarı ile Üniversite gençliği orta öğretimde üniversite eğitimi alacak düzeyde
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Popüler Bilim
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Alınacak karar siyasi tarafgirlik
değil günümüz gerçeğine uygun
bilimsel eksenli bir eğitim öğretim reformu niteliğinde olmalıdır.
Türkiye’nin geçmiş tecrübesi bu
sorunun üstesinden gelebilecek
yapıdadır. Bu aşamadan sonra

Üniversite eğitimi tamamen
eleştirel düşünmeye ve kritik
okumaya dayalı olmalı. Öğrenci
merkezli sorun çözen ve kişinin
farkındalığının aratılmasına yönelik bir planlamaya geçilmeli.
Her şeyden önce üniversite ortamı kişinin
kendisini geliştirecek
özgürlük ortamı sağlamalıdır.
Öğrencinin derse aktif olarak katılımı ve
sürekli tartışma ortamının sağlanmalıdır.
Yaparak
öğrenme
ortamı yaratılmalı ve
kişi kendi kendisine
bir fiil işi yapmalı ve
karşılaştığı sorunları
kendisinin çözmesine olanak sağlayacak sistem kurmak
gerekir.

Bu bağlamda yarından tezi yok ülkemizin ciddi bir gençlik
araştırması yaparak
sorunu analizi etmeli ve çözüm yolları üretmesi aciliyet
göstermektedir.

Konu Bir
Bütün Olarak
Ülkenin
Sorunu
Olduğu İçin
Siyasi Karar
Alınmasını
Gerekiyor.

tarih coğrafya iyi öğrenmeli. Ve
Lise sonda bir olgunluk sınavından geçmelidir. Öğrencilerin
becerilerini geliştirecek, yaşamı
tanıması ve ondan zevk alacağı
programlar geliştirilmeli. Liseden
itibaren yaratıcılık gelişilmelidir.

Derslerde öğrenmeyi
etkili kılmak için öğrencilerin ders dışı
kaynaklara ulaşması
ve konu hakkında geniş okuma yapacak
şeyleri devreye sokmak gerekir.

akademik bilgiden yoksun olarak mezun oluyor. Öğrencilerin
en önemli eksikliği okuma alışkanlığı yok ve genel kültürden
çok yoksun. En kısa sürede orta
öğretim özelliklede Lise eğitimi
kişinin kozmosu, doğayı ve doğanın işleyiş mekanizmalarını,

Teknoloji çağının gereği olarak fen-teknoloji okuryazarlığı ve kodlama öğretilmeli.
Her öğrencenin tarihi bilinci yanında felsefi düşünme yetkinliği
kazanılmalıdır.
Yoksa GENÇLİK ELDEN GİDİYOR demeyi bir hoca olarak sorumluluğumun gereği olduğunu
belirtmek istiyorum.

Değişim Dönemlerinde Duygusal Çeviklik

BİR GÖKADA MÜCEVHERİ
Arif SOLMAZ

Çağ Üniversitesi, Uzay Gözlem ve Araştırma Merkezi

FORS2 ESO’nun Şili’deki Paranal Gözlemevi’nde bulunan
VLT birim teleskoplarından 1
numaralı Antu üzerinde yer almaktadır. VLT’nin Birim Teleskopları üzerindeki son teknoloji
ürünü aygıtlara göre FORS2
aşırı becerikli olması ile ayrılmaktadır. Bu “İsviçre Çakısı”

FORS2’nin hassas görüşü
NGC 3981’in sarmal kollarını,
yıldız oluşum bölgelerini ve dağınık dev toz akıntıları ile sıcak
genç yıldızlardan oluşan göze
çarpan diskini ortaya çıkarmıştır. Gökadanın Dünya’ya göre
eğilimli olması sayesinde gökbilimciler yüksek enerjiye sahip
bir süper-kütleli karadelik içeren
bu gökadanın merkezini inceleyebilmektedirler. Ayrıca NGC
3981’in dışarıya doğru uzanan
sarmal yapısı daha önceden
başka bir gökada ile kütleçekimsel bir etkileşime girildiğini
göstermektedir.
NGC 3981’in birçok gökada
komşusu bulunuyor. Yeryüzünden yaklaşık 65 milyon ışık-yılı
uzaklıkta bulunan gökada yine
iyi bilinen Anten Gökadalarını
içeren NGC 4038 grubunun bir
parçasıdır. Bu grup ise daha
büyük Krater Bulutu’nun bir parçası olup, burası da Samanyolu’nun da içinde bulunduğu devasa gökadalar topluluğu Virgo
Süperkümesi’nin bir üyesidir.

Bu görüntüdeki tek enteresan
şey NGC 3981 değildir. Bunun
yanı sıra kendi gökadamız Samanyolu’ndaki çoğu yıldız da
ön planda, görüntünün üst kısımlarında gökyüzü boyunca
ilerleyen bir asteroidle birlikte
FORS2 aygıtına yakalanmıştır.
Bu özel asteroid gökbilimsel
görüntülerin nasıl oluşturulduğunu istemeden göstermiştir,
bu görüntüyü oluşturan farklı
filtrelerle alınan üç farklı poz
asteroidin yolu üzerinde mavi,
yeşil ve kırmızı bölgelerle görüntülenmektedir.
Bu görüntü ESO’nun Kozmik
Mücevherler programı kapsamında ESO teleskopları kullanılarak gökbilim görüntülerinin
eğitim ve hakla ilişkiler amaçlı
kullanımı için geliştirilen girişimle elde edilmiştir. Program
çoğunlukla gökyüzü koşullarının bilimsel gözlemler için uygun olmadığı zamanları, görsel
olarak ilginç, merak uyandırıcı
ve ilgi çekici nesnelerin fotoğraflarını çekmek için kullanıyor.
Toplanan tüm veriler ayrıca
ESO’nun bilim arşiviyle profesyonel gökbilimciler için de gelecekteki bilimsel çalışmalarda
kullanılmak üzere erişime açık
hale getirilmektedir.
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Bu göz kamaştırıcı görüntü sarmal gökada NGC 3981’i
uzayın zifiri karanlığında asılı
bir şekildeymiş gibi gösteriyor. Kupa takımyıldızında yer
alan bu gökada Mayıs 2018’de
ESO’nun Çok Büyük Teleskopu
(VLT) üzerindeki FORS2 aygıtı
kullanılarak görüntülendi.

benzeri aygıt çok farklı yollarla
gökbilimsel nesneleri araştırma
kapasitesine sahiptir — aynı
zamanda bunun gibi güzel görüntüleri elde etmeye de.

Popüler Bilim

ESO’nun Çok Büyük Teleskopu üzerindeki FORS2
aygıtı sarmal gökada NGC
3981’i tüm ihtişamıyla gözledi. Görüntü gözlem koşullarının bilimsel veri toplamak
için uygun olmadığı nadir zamanlarda yürütülen ESO’nun
Kozmik Mücevherler Programı ile alındı. Atıl durumda
kalmaktansa, ESO’nun Kozmik Mücevherler Programı
ile ESO teleskopları güney
gökküresindeki görsel olarak
dikkat çekici görüntüleri elde
etmek için kullanılıyor.
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Skolyozda Yeni Nesil
Op. Dr. İsmail OLTULU

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Halk arasında omurga eğriliği
diye bilinen Skolyoz, özellikle
gelişim çağındaki çocukların
geleceğini tehdit ediyor. Günümüzde uygulanan yeni nesil
tedavi seçenekleri ile skolyozdan kurtulmak artık mümkün.
Genç kızlarda erkek çocuklarına göre sekiz kat daha fazla
görülebilen skolyozun, gelişim
çağındaki çocukların geleceğini
tehdit ediyor ve yeni nesil tedavi seçeneği İpli (füzyonsuz)
Skolyoz tedavisiyle yüzde yüze
varan bir başarı sağlanıyor.
Günümüzde skolyozun standart tedavisi olan füzyon ile
eğri omurlar düzeltildikten
sonra birbirine kaynatılır. Bu
yöntemle ciddi sağlık problemlerinin önüne geçilir fakat dondurulan omurlar hareket kabiliyetini kaybeder. Bu noktada ön
plana çıkan İpli Skolyoz tekniği; kapalı (endoskopik) cerrahi
ile füzyonsuz gerçekleştirilerek,

dondurma yapılmaksızın eğriliğin düzelmesini sağlıyor ve
hareket kısıtlılığı yaşatmıyor.

Hareket Edebilen
Omurlar Gelişimini
Rahatlıkla
Sürdürebiliyor
İpli Skolyoz tedavisi 10 yaş
üzeri omurga esnekliği olan çocuklarda idealdir. Yine de gerekli
tetkikler yapılarak hasta için en
uygun tedavi yöntemine karar
verilir. Hasta konforu odaklı
kapalı (endoskopik) olarak
gerçekleştirilen cerrahi
işlemde açılan küçük deliklerden
girilerek omurlar kamera
eşliğinde vidalanır ve bu vidalar
üzerinden özel ipler gerdirilerek eğrilik düzeltilir. Bu sayede
özellikle büyüme çağındaki çocukların omurgası vidalara bağlı
ip sayesinde hareket kabiliyetini
koruyarak gelişimine devam
edebilir.

Gelişim Sürdükçe
Eğrilik Düzeliyor
Aslında skolyozda eğriliğinin
ilerlemesine neden olan boy
uzaması İpli Skolyoz yöntemi sayesinde tedavi edici
hale gelmektedir. Büyüme
gelişme sürerken gerçekleştirilen ameliyatlardan hemen
sonra eğrilik
%60-70

oranında düzelir. İşlem sırasında
vidalara bağlanan ipler
ile omurga dış bükey tarafa
gerdirilerek eğrilikte bir miktar
düzelme sağlanır. Omurganın
ip gerdirilen tarafında büyüme
yavaşlarken diğer kısım istenen yönde büyümeye devam
eder ve eğrilik kendiliğinden
düzelir. Bu yöntemle zaman
içinde %100’e yakın düzelme
gerçekleşir.

!
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Bu Belirtileri
Önemseyin
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İpli skolyoz tedavisinde en
önemli kural hastanın vücut
yapısının bu işleme uygun
olmasıdır. Bu nedenle her
hastalıkta olduğu gibi erken
teşhisin önemi büyüktür. Skolyoz hastalarında boy uzadıkça

Skolyozda Yeni Nesil Tedavi Seçeneği “İpli Skolyoz”

Tedavi Seçenegi

Ipli Skolyoz
Skolyoz probleminde ortaya
çıkan şikâyetler;
- Kalçalar ve omuz seviyeleri arasında
eşitsizlik görülür.
- Kollar ile vücut arasındaki mesafenin
eşitliği ve vücudun balansı bozulur.

- Göğüs kafesinde asimetri ve bir kürek
kemiğinde tümsek gözlenebilir.
- Sırtta kambur duruş görüntüsü oluşur.
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- Baş bir yana, vücut bir yana
savrulduğu için çocuklar bir
bacaklarının daha uzun olduğu
duygusuna kapılır.
Popüler Bilim

eğriliğin arttığı bilinen bir gerçektir. Bu
nedenle bu hastalar
buluğ çağlarının
başlarında ani fark
edilen eğriliklerle
doktora başvurmaktadır. Aslında
bu eğrilikler aniden değil zamanla
gelişen bir olgudur. Bu noktada
ailelerin dikkat etmesi gereken,
çocuklarının omurgalarında fark
ettikleri küçük değişikliklerde bile
bir uzmana başvurmaları gerektiğidir.
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Seda DURSUN
Beslenme ve Diyet Uzmanı

Sevimli ve sempatik gelse
de çocuklardaki fazla kilolar
oldukça
tehlikeli
sonuçlara
yol açabiliyor. Giderek artan
farkındalık düzeyine karşılık hala
çocuklarının zayıf olması yerine
daha kilolu olmasını tercih eden
aile sayısı azımsanmayacak
kadar çok. Bu durum sadece
yarınlara
daha
fazla
obez
bireyler
kazandırıyor.

Popüler Bilim
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Obezite nedir?
Vücuda besinler ile alınan
enerjinin, harcanan enerjiden
fazla olmasından kaynaklanan
ve vücut yağ kitlesinin, yağsız
vücut kitlesine oranla artması
ile karakterize olan kronik bir
hastalıktır.
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Fazla kilo sağlıklı olduğunu
göstermez!
Birçok ebeveyn çocuklarının
fazla kilolarını bir sağlık
göstergesi olarak kabul
ediyor ve boyu uzadıkça kilo
vereceğini düşünüyor. Ancak
bu durum sadece çocuğun
ilerleyen dönemlerde obezite
hastalığına yakalanma riskini
arttırıyor. Üstelik çocukluk
döneminde ortaya çıkan
obezite hem ülkemizde

hem de dünyada öyle hızlı
bir şekilde ilerliyor ki, obez
çocuk ve gençlerin sayısı çığ
gibi büyüyor. Bu durumun
ortaya çıkmasında düzensiz
beslenme, fast food tarzı
yiyeceklerin kolay ulaşılabilir
olması, işlenmiş gıdaların
hayatımızın her alanına
girmesi ve hareketsiz yaşam
gibi unsurlar başrolü oynuyor.
Erken yaşlarda görülen
obezite, okul başarısını
düşürüyor
Çocuklarda ve gençlerde
sıklıkla görülen obezite, birçok
hastalığın oluşmasına zemin
hazırlıyor. Bunlar;
•

Akciğer hastalıkları,

•

Ortopedi,

• Gastroenterolojik
hastalıklar (Hassas bağırsak
sendromu, reflü, hepatit vb.)
•

Nörolojik hastalıklar,

• Kalp ve damar
hastalıklardır.
Tüm bu hastalıkların
yanı sıra yetişkin hastalığı
olarak bilinen Tip 2 Diyabet
ve metabolik sendrom da
çocuklarda ve gençlerde
rastlanmaktadır. Ayrıca
fiziksel görünümde yarattığı
değişiklikler, çocuğun psikolojik
olarak etkilenmesine, özgüven
kaybına ve sosyal anksiyeteye
sebep olmaktadır. Üstelik bu

Erken Ergenliğin Arkasındaki Neden

Obeziteyi saptama yöntemleri
Çocuğun boyuna göre ağırlığı, 90-95
persentilin (büyüme eğrisi) üzerinde ise şişman
olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca çocuklarda
kullanılan bir diğer yöntem de rölatif ağırlığın
değerlendirilmesidir.
Rölatif
ağırlığın
%
120’nin üzerinde olması obezite olarak kabul
edilmektedir. Her ne kadar yetişkinlerde vücut
kitle endeksi pratik bir yol olsa da çocuklar için
doğru ve sağlıklı sonuçlar vermeyebilir.
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Obezite erken ergenliğe sebep oluyor
Birçok farklı nedene bağlı ortaya çıkan
erken ergenliğin gizli sebeplerinden biri de
obezitedir. Erkeklerde; sakalının çıkması, penis
ve testislerin büyümesi, sesin kalınlaşması gibi
tipik ergenlik belirtileri normal ergenlik yaşından
önce görülüyor. Kızlarda ise göğüs büyümesi
ve adet görülme gibi belirtiler 8 yaşından
önce görülmeye başlıyor. Obezite sebebiyle
görülen erken ergenlikte, kemiklerdeki büyüme
kıkırdaklar erken gelişip kapandığından, gelişimi
yavaşlıyor ve boyları kısa kalabiliyor.

Popüler Bilim

konuda yapılan araştırmalar gösteriyor ki, obez
çocuk ve gençlerin aynı kilodaki yaşıtlarına göre
okul başarısında daha az başarılıdır.

Çocukları obeziteden korumak için;
• Çocuğun düzenli bir yemek rutini
olmalı. Gerekirse belli saatlerde yemek
yenmelidir,
• Hareket etmeli, aileler çocuklarını spor
dallarına yönlendirmeli. Bu yüzme, basketbol,
hentbol veya futbol olabilir,
• Her besin grubundan yemeli, yemek
çeşitliliği arttırılmalıdır,
• Şeker, cips gibi paketlenmiş gıdalardan
uzak durmalıdır,
• Kola gibi hem asitli hem de şekerli
içecekler tercih edilmemelidir,
• Hazır meyve suları yerine taze
meyvelerin kendisi yenmelidir,
• Çocuklar bol bol su içmelidir,
• Televizyon, bilgisayar ve telefon
başında geçen saatlere bir kota konulmalıdır.
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İstanbul Aydın Üniversitesi Doktora Öğrencisi
Gelecek Tasarımcısı
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İnsanoğlunun varoluşundan
beri doğada hayatta kalma mücadelesiyle beraber, birbirleriyle olan çatışmaları, rekabetleri,
varlığını sonuna kadar hissettirme çabası, akıl ve mantığın
varoluşuyla, yerellikten küreselliğe doğru hızlı bir şekilde adım
atmaya başlamıştır. Bu hızlı
ilerleyiş geçmişin izleriyle, düşünce ve hayal dünyasının şekillenip bugünün ve geleceğin
tasarlanmasını sağlayacaktır.
İhtiyaçların sonsuz olması ve
artan tatminsizlik, aslında insanoğlunun kendi sonunu hazırladığı da görülmek istenmeyen
bir gerçektir. İnsanın kendini
tanıma çabası, temel ihtiyaçların artması, doğal kaynakların
yetersiz kalmaya başlaması
ve kontrol edilemeyen hırslar
zamanla yerini çok farklı hayal
güçlerine bırakmıştır. Teknolojik
gelişmeler sadece dünyayı kimin kavradığı konusunda değil,
aynı zamanda ne kadar tehlikede olduğunu da açıklığa kavuşturuyor. Ve görünüşe göre çok
umut verici bilimsel, evrimsel
kuantum sıçramasındayız, çünkü en korkunç hastalıklar, son
teknolojik gelişmelerle iyileştirilebilir. İşte nanoteknoloji, yapay
zekâ, kuantum bilgisayarlar ve

DNA bilgisayarları bu
gelişmelerin zeminidir.
Böyle bir sistemdeki
yapay zekâ ve birbiri
ile entegre edilen nanoteknolojinin insanlığın çılgın projelerini
geliştirmesine imkan
sağlayacaktır.
Peki tüm bu gelişmeler
ışığında nanoteknoloji ve
yapay zekâ ölümsüzlüğe yol
açarsa ne olur?
21.yüzyıl bilim ve teknoloji
fırtınası içinde insanoğlunun

geliştirdiği çılgın projeler, insan
genlerinin yapısının araştırılmasına, dijital bilgi toplumunun
oluşmasına ve her sektörel
alanda bir “devrim” yaratacak
olan nanoteknoloji ve 15-20
yıl içerisinde insan işgücünün
yerini alması planlanan robot
teknolojisi yani yapay zekâların
üretilmesiyle ara bir ekonomik
kuşak geçişi sağlanması tasar-

lanmaktadır. Bu teknolojiler
“uzay ekonomisi çağı” için
başlangıç oluşturup dünyamızı çok farklı boyutlara
taşıyacak ve belki de insanoğlunun hayal dünyasının
çok ötesine geçirecektir.
Ekonomistler
nanoteknolojiyi 21. yüzyıla damgasını
vuran yeni bir sanayi ve bilgi
devrimi olarak tanımlamaktadırlar. Öyle ki birkaç yıl içinde
ülkelerin gelişmişlik düzeyi o ülkenin nanoteknolojideki yaptığı
çalışmalar ve ürettiği ürünlerin
göstergesi olacaktır. Peki nedir
bu nanoteknoloji?
Nano bir ölçü birimi olup, Yunanca “cüce” anlamındaki Na-

Aralık 2018 - Ocak 2019

Popüler Bilim

.
E-INSAN

35

Yeni Paradigmalar ve E-İnsan

Popüler Bilim

Aralık 2018
2018 -- Ocak
Ocak 2019
2019
Aralık

nos kelimesinden türetilmiştir.
Bir şeyin milyarda biri, milimetrenin milyonda biri, mikronun
ise binde biri demektir. Nanometre ise, 10‾⁹ metre büyüklüğünde bir ölçüyü ifade etmektedir. Atomların büyüklüğünün
yaklaşık olarak 0,1 nanometre, bir biyolojik hücre çapının
yaklaşık olarak bir nanometre, bir DNA molekülünün 2,5
nanometre büyüklüğünde, bir
saç telinin ise yaklaşık olarak
100.000 nanometre kalınlığında olduğu bilinmektedir. Daha
basit bir şekilde ifade etmek gerekirse, bir nano ölçeği beyzbol
topu kabul edersek, Dünya bir
metre ölçüsündedir. Nanoteknoloji ise, maddenin yapısının,
kullanışlı ve özgün özelliklere
sahip yeni malzeme ve cihazlar
üretmek için kontrol edilmesi-
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ne yönelik gelişmekte olan bir Uzay Asansörü’nün yapımının
Cilt Kanserinin Teşhisinde Yeni Bir Cihaz…
temel malzemesi rolünü üstgrup teknolojiye verilen isimdir.
Malzemelerin atom atom ya lenecek olan karbon nanotüp
da molekül molekül işlenmesi, bulmuştur.
ayrılması, birleşmesi ve bozulmasıdır. 1959 yılında Richard
Keynman “Aşağıda Daha Çok
Yer Var” adlı konuşmasıyla
nano düzeydeki düşüncelerin
başlangıcı kabul edilmektedir.
Feynman bu konuşmasında
atom ve molekülleri kontrol etmeyi başarabilmek için yeni
aletlere ihtiyaç olduğunu vurgulamıştır. 1981 yılında Gerd Karl
Binnig ve Heinrich Rohrer, işte
tam da bunu başarabilen taramalı tünelleme miroskobu icat
ettiler. Bu mikroskop atomların
yerlerini değiştirebilmektedir.
Ardından 1991’de Sumio Iijima
tarafından 21. yüzyılın en muhteşem mega yapısı olacak olan

Nanotüpler, karbon gibi atomlardan oluşan bir nanometredir. Bir
nanotüp, grafitli tabaklardan bir veya daha fazla kesintisiz silindirik
kabuktan oluşmaktadır. Her bir kabuk, herhangi bir kenar içermeyen
altıgen bir ağdan gelen karbon atomlardan oluşmaktadır. Bir nanotüp,
grafit tüp şeklindeki bir mikro kristal olarak düşünülür.Dış çapı küçük,
içi boş, uzun ince ve çelikten çok daha güçlü (200 kattan daha fazla) bir
tüptür.

Yeni Paradigmalar ve E-İnsan

UZAY ASANSÖRÜ

Rus roket biliminin öncüsü kabul edilen Konstantin Tsiolkovsky tarafından tasarlanmış sonrasında Amerikalı Deniz Bilimci John Isaacs tarafından geliştirilen ve yakın tarihe kadar bilim kurgu romanlarına konu
olan fikir, şimdi günümüz teknoloji vesilesiyle NASA tarafından karbon
nanotüpler sayesinde gündeme alınmış gözükmektedir. Mimari aşaması
ise, bir ucunda yüzen bir deniz çapa ve diğer bir ucu jeosenkron uyduya
bağlı bir karbon nanotüp şeridinden oluşacaktır. Dünya yüzeyinden yer-

Popüler Bilim

Günümüzde NASA’nın çalışmalarını sürdürdüğü
Uzay Asansörü projesi, karbon nanotüpler sayesinde
tekrar gündeme gelen bir projedir. Genel ve spesifik
olarak 1895 yılında yörüngesini Jeostater (GEO) büyüyen bir binayı kavramsallaştırmıştır. Uzay asansörü
eğer gerçekleştirilirse uzay madenciliği içinde muazzam
bir altyapı oluşturacaktır. Dünya yüzeyinden uzaya doğru olan yükleri çıkartmak için Dünya’nın rotasyonundan
yararlanılıp ekvatorun etrafına doğru yayılacaktır. Sayıları
muhtemelen 10 tane olması bekleniyor. Günde 20 tondan
fazla yük taşıyabilecek olan bu asansörün 2068’in Mayıs
ayından itibaren uzay turizmine de başlanacağı beklenmektedir. İstasyon 500 kez ziyaretçilerini ağırlayacak ve 1000 $’dan
daha az bir ücretle. 2099 yılına gelindiğinde ise, 10 asansörün
yedisi bitmiş olması bekleniyor. Asansörün bazı tehditlere karşıda
önlemlerinin alınması gerekiyor tabiki de örneğin, meteorlar, yıldırımlar, daha önceki uzay
çalışmalarının
kalıntıları, alçak yörünge cisimleri (LEO), karbon
salınımının engellenmesi, fırtınalar, yoğun elektromanyetik
alanlar, radyasyon, küçük göktaşlarının verdiği hasarlar gibi
tehlikelerinde göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
Olası bir durumda eğer halat koparsa, ihtimallerden biri, ya
olduğu yere hızlı bir şekilde düşecek ki bu yüksek bir olasılıktır diğer ihtimal ise, dünya etrafında en az 8 tur atmasıdır.
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yüzünün yörüngesine 36.000 km
rakımında fiziksel bağlantılı olacak
şekilde halatlarla bağlanacaktır.
Asansörün üstündeki uydu, jeosenkron yörüngede yeryüzünün
yüzeyinden yaklaşık 100.000 km
olacaktır. Grafen ve elmas nano
ipliklerden yapılması beklenen
bu uzay asansörleri yapılacak
kablonun tonlarca yüke dayanıklı olması gerekiyor. Günümüzde,
uzaya kargo getirmek için pound başına maliyeti yaklaşık 50.000 $ iken,
uzay asansörü kullanarak yaklaşık 100
$ pound mal olunacağı tahmin ediliyor.
Sadece asansör modeline uygulandığında
karbon kompozit nanotüp kablolamanın uygulanması, dünyadaki yaşam kalitesi üzerinde
büyük bir etkiye sahip olabilecektir.
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Teknolojinin her 50- 60 yılda bir evrelerinin değiştiği günümüzde enformasyon devrimini yaşanmaktayız. Aynı insanlık 30 yıl içinde teknolojinin
getirdiği seviye ve üstün akıl kullanımıyla insan
beynini ve bilgisayarları özel bir çiple birleştirip,
ölümsüz insan olmayı yapmayı planlıyorlar. Nasıl
mı?
Elon Musk süper zekanın gelecekte insanlığı
yok etmesini önlemek için beynimizi bilgisayara bağlamak istiyor. Beyine takılan çipler önce
Parkinson hastalarını iyileştirecek ve ardından
felçlileri ayağa kaldıracak. Neuralink şirketinin
geliştireceği “dijital sinir danteli” (neural lace) ise
doğrudan beyin kabuğuna yerleştirilen elektrot-

da bu şekilde tedavi etmeyi planlıyorlar. Aslında
bunu insanların mavi ekrana bakmasını sağlayarak test edebilirsiniz. California Üniversitesi San
Diego Tıp Fakültesi araştırmacıları, yanıp sönen
ışık hüzmelerini kullanarak kobay farelerin hafızasını sildiler ve ardından unutulan anıları yeniden hatırlamasını sağladılar. Işıkla beyin kontrolünü kişilere bilinçaltı yani subliminal mesaj
vermenin veya insanları ışıkla hipnotize etmenin
gelişmiş bir versiyonu olarak tanımlayabiliriz. Bu
projenin
daha
kapsamlı ve bir
o kadar gerçeğe
yakın gözüken
başka bir senaryosu daha var
“AVATAR 2045
ÖLÜMSÜZLÜK
PROJESİ”...

Popüler Bilim
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Oscarlı film Avatar insanoğluna bilimin yaşayacağı son noktayı çok önceden gösteren bir
başyapıttı. Filmde insanlığın yerini Avatarlar alıyordu. Bir bilim kurguydu fakat Dmitry Itskov bu
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lu bir şapkaya benziyor. Günümüzde elektrotlu
şapkalar başa geçirildikten sonra kafa derisi ile
derinin altındaki beyin kabuğuyla temas sağlıyor
ve beyin hücrelerinin (nöronların) elektrik sinyallerini algılıyor. Neuralink, sinir danteli beyin kabuğundaki elektrik sinyallerini tarayarak kişilerin
kapıyı aç, televizyonu kapat veya lambayı yak
gibi düşünce komutlarını algılayacak. 10 yıl sonra insan beynini kablosuz telepati ile bilgisayara
bağlamak ve hatta beynimizi bilgisayara dönüştürmek mümkün olacak. Elon Musk’ın 20 yıllık
planları arasında, beynin hipokampüs denilen
ve uzun süreli hafızadan sorumlu olan; yani eski
olayları hatırlamamızı sağlayan bölgesini beyin
çipiyle takviye etmek de var. Elon Musk hipokampüs beyin çipini “OPTOGENETİK” teknolojisi ile birleştirmeyi planlıyor. Optogenetik, son 10
yılda geliştirilen ışıkla beyin kontrolü yönteminde, araştırmacılar farelerin beynindeki nöronların
ameliyat yapmadan veya ilaç kullanmadan tıpkı
basit bir televizyon düğmesi gibi açıp kapayabiliyorlar. Bunun için mavi ışıkta kimyasal olarak
aktif hale geçen opsin proteinlerini kullanan araştırmacılar, kanserlerdeki lazer gösterilerinde olduğu gibi hızla yanıp sönen ışık hüzmelerini kobayların gözüne tutuyor ve ilgili beyin bölgelerini
uyarıyor. Nörologlar bir gün ruhsal bozuklukları

ütopyayı gerçek kılmaya çalışıyor. 100 bilim adamı bu projeyle 10 yıl içinde ölümsüzlüğü keşfedeceğine inanıyor. Itskov ölümsüz olmayı hayal
ettiğini bu projeyle anılarını, beynindeki bilgileri
ve tüm karakter özelliklerini bilgisayar yardımıyla
robot bir bedene aktarması ve bu sayede ölmemeyi istiyor.
İnsanoğlu daha fazla evrim için gerekli olan
kavramsal kuralların tamamen kaybının kenarında duran bir tüketici toplumuna dönüştü. İnsanların çoğunluğu neredeyse sadece kendi rahat yaşamlarını sürdürmek için yaşıyorlar. Uzay
istasyonları, nükleer denizaltılar, IPhone’lar ve
Segway’ler ile modern uygarlık, insanlığı bedenlerimizin fiziksel yeteneklerindeki sınırlamalarda,
hastalıklardan ve ölümden kurtaramaz. Dünyanın
farklı bir ideolojik paradigmaya ihtiyacı olduğu,
bu çerçevede tüm insanlığın gelişmesi için yeni

Yeni Paradigmalar ve E-İnsan

bir yöne işaret edebilecek ve bilimsel ve teknik
bir devrimin gerçekleşmesini sağlayacak önemli
bir hedef oluşturmak gerekmektedir. Yeni ideoloji
önceliklerinden biri
olarak, sadece kendi çevresinin değil,
insanın kendisinin
de gelişmesi için
çığır açan teknolojinin kullanılmasının
gerekliliğini öne sürmelidir. Yaşlanmanın ve hatta ölümün
ortadan kaldırılmasının ve fiziksel bedenin kısıtlamaları
tarafından belirlenen fiziksel ve zihinsel yeteneklerin
temel sınırlarının üstesinden gelmenin mümkün
ve gerekli olduğuna inanmaları önümüzdeki on yıl
içinde yapay bir insan vücudunu prototipinin oluşturulmasını sağlayan bir teknoloji geliştiriyorlar.
Aslında Avatar 2045 Ölümsüzlük Projesi bir hologram insana, yapay zekayı ara yüz olarak aktarılarak ona istediğimizi yaptırma projesidir. Bu
projenin sonunda yapay zeka ile bu hologram bilgisayarlar, Avatar 2045’deki robotlar, kendi dünyalarını oluşturacak, kendi düşüncelerini, kendi
duygularını, kendileri arasında iletişim kurabileceklerine inanıyorlar. Peki bu proje nelerden oluşuyor??

gönderilip, sağlıklı bir şekilde tekrar beyne geri
dönüş yapmasına olanak sağlayacak. Uzaktan
kontrollü yapay vücutta denilebilir. 2020 yılına
kalmadan tamamlanması bekleniyor.
Avatar B; Yapay
zekayı bir ara yüzle bunu aktarmayı
planlıyorlar. Ölen bir
insan beyninin organ nakline benzer
bir şekilde nakledileceği yapay vücut.
Bu vücut nakledilen
beyne konaklık yapacak, beyni canlı
tutacak ve çevre ile
etkileşim içerisinde
olacak. 2025 yılına kadar tamamlanması bekleniyor.
Avatar C; Hologram insan yapma düşünülüyor.
Yani ölen bir insan beyninin, kişiliğinin, zihninin
ve şuurunun aktarıldığı yapay vücut. Organizasyona göre ilk başarılı zihin aktarımı 2035 yılında
gerçekleştirilecek.
Avatar D; Hologram formunda yapay vücut. 2045
Initiative’in ana amacıdır. Hologram avatara sahip
insanlar asla hastalığa yakalanmayacaklarına ve
böylece ölümsüzlüğü yakalayabileceklerine inanıyorlar.

Avatar A; İlk etapta bir insan modelinde bir bilgisayar düşünülüyor. (Silikon ya da hibrit kullanılacak). İnsan aklından geçen bilgilerin uzaktan
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ÇOCUKLAR IÇIN SPOR

Prof. Dr. Selami SÜLEYMANOĞLU
Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı

Popüler Bilim
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Sağlıklı bir yaşam için spora yönlendirilen çocuklar, sadece fiziksel değil sosyal
ve psikolojik açıdan da gelişim gösteriyor. Ancak daha önce belirti vermemiş kalp
hastalıkları fiziksel aktivite sırasında çocuklar için hayati risk oluşturabilir.
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BELİRTİ VERMEYEN
KALP HASTALIKLARI SPOR
YAPARKEN HAYATİ RİSK
OLUŞTURABİLİR.

KALP KAYNAKLI
PROBLEMLER GEREKLİ
KONTROLLER İLE ÖNCEDEN
FARK EDİLEBİLİR

Çocuklarda
henüz
fark
edilmeyen, kalp hastalıkları aktivite
sırasında hayati risk oluşturabilir.
Spora başlamadan önce 3
basit
adımda
gerçekleştirilen
kardiyolojik kontroller ile bu riskleri
öngörmek ve gerekli tedbirleri
almak mümkündür.

Spor
sırasında,
fiziksel
aktivitenin yoğunluğuna bağlı
olarak, artan ihtiyacın karşılanması
için kan basıncı, kalbin hızı ve
kasılma kuvveti, dolayısıyla da
kalbin pompaladığı kan miktarı
artmaktadır. Kalp için artan iş
yükü anlamına gelen bu duruma

sağlıklı ve yetişkin bireylerin kalbi
rahatlıkla uyum sağlayabilir. Ancak
spora henüz başlayan çocuklarda
daha önce belirti vermemiş bir kalp
hastalığı öyküsü varsa, hayati risk
taşıyan problemler ortaya çıkabilir.
Ortaya çıkan problemlerin çok büyü
bir kısmı kalp ile ilişkilidir. İyi haber
ise kalp kaynaklı problemlerin
büyük bir kısmı önceden fark
edilebilir olmasıdır.

Çocuklar İçin Spor Öncesi Sağlık Kontrolü Hayati Önemli

ÖNCESI SAĞLIK KONTROLÜ
HAYATI ÖNEM TAŞIYOR!
3 ADIMDA SPOR Ö

NCESİ KARDİYOLO

JİK İNCELEME

1. Aile ve kişisel öykü
: Ailesinde elli yaş
altı kalp hastalığı,
hipertansiyon, ritim
bozukluğu ve kard
iyolojik nedenlerle
ani kaybedilmiş kim
senin olup olmadığı
sorgulanır. Spor
yapacak çocuğun
bayılma, çarpıntı, gö
ğüs ağrısı, geçirdiği
kalp ile ilişkili hasta
lık olup olmadığı
sorgulanır.

Popüler Bilim
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Bu üç adımdan
ekokardiyografi
dışındakilerin incele
nmiş olması spor
öncesi değerlendirm
ede kısıtlı değere
sahiptir. Çünkü ar
anılan hastalıkların
çoğu bu yöntemler ile
fark edilemeyebilir.
Bu nedenle bizim aç
ımızdan en önemlisi
ekokardiyografik değe
rlendirmedir.
Çocuk Kardiyoloji Uz
manı tarafından
muayenesinin ve
2. Genel Muayene
te
stl
erin ardından
: Kan basıncı ço
cuklar güvenle spor
(tansiyon) ölçümü da
yapmaya devam
hil kardiyolojik ve
edebilir. Risk grubun
sistemik muayeneler
da olan ya da kalp
yapılır
hastalığı tanısı konulan
çocuklar spordan
uzaklaşmamalı dokto
3.
Kardiyolojik
ru
tarafından uygun
Testler:
EKG, görülen spor
ekokardiyografi ve iht
dallarından herhangi
iyaç duyulduğunda
birine
yönlendirilmelidir.
yapılan ileri düzey te
stler.
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Prof. Dr. Acar BALTAŞ
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İçinde yaşanılan toplum



İş ortamı



Sosyal hayat



Finansal koşullar



Ev (barınma koşulları)



Benlik algısı

Çalışma hayatı birçok açıdan insanın
yaşam doyumu üzerinde etkilidir. İş ortamı bir yandan sunduğu sosyal çevre ile
doyumu etkilerken, diğer taraftan sağladığı finansal koşullar da barınma koşullarını (kişinin içinde yaşayacağı evin niteliği ve sosyal çevresini) belirler. Bütün
bunlar da doğrudan veya dolaylı olarak
benlik algısı üzerinde etkisini hissettirir.

Aralık 2018 - Ocak 2019

İstanbul’da çalışanları içine alan bir
araştırmada(1), iş hayatlarını 1-10 arasındaki bir ölçekte değerlendirmeleri
istenmiştir. Katılımcılar, kısa zamanda
fazla iş yüküyle meşgul olduklarını (6,41)
ve işlerinin çok stresli olduğunu (6,27)
bildirmişlerdir. “İşimi severek yapıyorum”
ifadesi 5,50 ortalamayla alt sıralarda yer
almıştır. Bu sebeple, yaşam doyumu
kavramı çalışanları mutlu edecek bir iş
ortamını düşündürmektedir. Dan Buettner tarafından National Geographic’in
dünya çapında yürüttüğü araştırmada(2)
mutluluğu etkileyen altı alan ortaya çık-

mıştır. Bu alanların neredeyse tamamı
aşağıda görüleceği gibi doğrudan veya
dolaylı olarak çalışma hayatı ile ilgilidir:

Popüler Bilim

İş-özel yaşam dengesi, yaşam doyumu
ile yakından ilgilidir. Çalışanların zamanlarının büyük bölümünü geçirdikleri iş
ortamında olumsuz duygular yaşamaları, yaşam doyumlarını düşürmekte,
bu durum özel hayatlarını da olumsuz
etkilemektedir. Böylelikle iş-özel yaşam
dengesi, iş-özel yaşam çatışmasına dönüşüp mutluluğu gölgelemektedir.
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Yaşam doyumu, çevre koşullarından etkilenir. Ancak, sadece çalışma alanlarında yapılacak fiziki düzenlemelerle insanları mutlu etmeye çalışmak, bugünün bilimsel gerçekleriyle bağdaşmaz. Çünkü son
yıllarda mutluluk konusunda yapılan
araştırmalar, mutluluğun kaynağını
daha çok beyinden ve buna bağlı
düşünce biçiminden aldığını göstermektedir. Sonja Lyubomirsky “Nasıl
Mutlu Olunur?” adlı kitabında da bu
durumu şöyle dile getirmektedir(3).
Mutluluk duygusunun yüzde kırkı
düşünceler, davranışlar ve karakter
tarafından belirlenir. Yüzde ellisi de
kişiliği şekillendiren genetik yatkınlıkla ilgilidir. Çevre ve dış koşulların
etkisi ancak yüzde on dolayındadır.
Bu görüşü destekleyen farklı bulgular da vardır. Çok az sayıda insanın başına gelebilecek, piyangodan
büyük ikramiye çıkması gibi olumlu,
ya da kol-bacak kaybı gibi olumsuz
yaşantılardan yaklaşık altı ay sonra
insanların, olay öncesi kendi yaşam
doyum düzeyine geri döndükleri bilinmektedir.
Cenneti dünyada yaşamak
İnsan beyni geleceği isabetli tahmin etmek konusunda yetersiz,
geçmişi değerlendirmek konusunda da başarısızdır. Çünkü insan
yaşadıklarını değil, yaşadıklarına
yüklediği anlamı hatırlar. Bu konuda
yaşamlarının sonuna gelmiş insanların değerlendirmeleri ışık tutabilir.
Hastaların terminal dönemlerinde
onlara bakıcılık yapan Avusturalyalı hemşire Bronnie Ware, ölüm
döşeğindeki insanlarla yaptığı sohbetlerden derlediği anılarını “Ölüm
Döşeğindeki Beş Büyük Pişmanlık”
adında bir kitapta toplamıştır. Ölüm
döşeğindeki insanların pişmanlıkları
olarak şunlar sıralanmıştır(4).

İş hayatı ve çalışmak, insanın para
kazanmak ve hayatını sürdürmek
için katlandığı bir şey olmamalıdır.
Çalışmak insana kimlik kazandırır,
işe yaradığını hissettirir ve gücünün
sınırlarının
nereden
geçtiği
konusunda fikir verir. Kurumlar
kar etmek için, insanlar mutlu
olmak için yaşar. Bu durum geçen
yüzyılda bir çelişki gibi algılanmıştır.
Hiç şüphesiz günümüz dünyasında
ve vardığımız bilinç düzeyinde,
çalışanlara hayatlarının sadece
işten ibaret olduğunu düşündürmek
ve onlardan yaşamları pahasına
performans beklemek insani ve
ahlaki değildir.
İş hayatı hem günün büyük kısmını,
hem de en dinamik ve enerjik
bölümünü
kapsar.
Sevdiğimiz
insanlara ve seçtiğimiz etkinliklere
en yorgun olduğumuz dönem kalır.
Kişi anlam duygusu yaşadığı bir işte
çalışıyor ve akşam eve döndüğünde
uzlaştığı
ve
bağdaştığı
biri
tarafından karşılanıyorsa cenneti
dünyada yaşıyor demektir.
İş doyumu ve anlam duygusu
İnsan davranışlarının bütününe,
hayat boyunca üç temel güdü yön
verir. İnsanlar tarih sahnesinde
yer aldıkları günden bu yana
toplu yaşamışlardır. Bu nedenle
iyi geçinmek önem taşır. Her
topluluğun bir hiyerarşisi olduğu için
herkes bu hiyerarşide öne geçmek
çabasındadır. En sonunda da her
insan hayatında anlam bulmak
ister. İşte bu noktada iş-özel yaşam
dengesi önem kazanır. Çünkü iş
hayatı insanların anlam duygusunu
bulmaları için önemli bir fırsat verir.
Ekonominin sıkıştığı dönemlerde,
herhangi bir işte çalışmak bile
memnuniyet verici olabilir. Ancak bir

işin uzun dönemde verdiği doyumun elde edilen gelirle doğru orantıda olmadığını herkes bilir. Yapılan
araştırmalar kişinin sınırlarını zorlayan, ancak yeteneklerini ortaya
koymasına imkan veren ve başarı
duygusu yaşatan bir işin insanların mutluluğu üzerinde etkisinin olduğunu ortaya koymaktadır. Uzun
dönemde kişinin anlam bulduğu ve
değerleriyle uyumlu bir iş; iyi bir ücret, gösterişli bir çalışma odası ve
kartvizitteki parlak bir unvandan çok
daha fazla doyum vermektedir.
Bir başka önemli nokta kişinin iş
ortamında uyum içinde çalıştığı arkadaşlarının varlığıdır. İyi arkadaşlık ilişkileri, iş doyumu üzerinde doğrudan etkilidir.
İşinizin mutluluğunuz ve yaşattığı
anlam duygusu üzerinde nasıl bir
etkisi olduğu konusunda fikir sahibi
olmak için şu sorulara vereceğiniz
cevaplardan yola çıkabilirsiniz:

¾ Bu iş benim için neden

önemli?

¾ Ortaya çıkacak sonuçlara

benim katkım ne?

¾ Burada beni heyecanlandıran

bir şey var mı?

¾ Bu iş beni geliştiriyor mu?
¾ Bu iş bir ölçüde de olsa

hayattaki varlık nedenimle
bağlantılı mı?

¾ Çalışmadığım veya işte

olmadığım zamanda işi
düşünüyor muyum?

¾ Bu iş bana gurur veriyor mu?

Popüler Bilim
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¾ Çalıştığım yerde en iyi
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Keşke başkalarının ne diyeceğine bu kadar
çok değer vermeseydim
Keşke bu kadar çok çalışmasaydım
Keşke duygularımı dile getirseydim
Keşke arkadaşlarımdan kopmasaydım
Keşke daha çok mutlu olsaydım

arkadaşım diyebileceğim bir
veya iki kişi var mı?
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9 Statü,
9 Sorumluluk (işi üzerinde
kontrol imkanı),
9 Çalışma koşulları (fiziki
koşullar olduğu kadar
çalışma süresi),

Sıraladığımız bu faktörlerin çalışan
lehinde olumlu olarak düzenlenmesi
çalışanı “memnun eder” ve “bağlılık”
yaratır. Çalışanların çok büyük bölümü o kurumda çalışmaya devam
eder. Bu koşulların olumlu olması
birçok kurumda iş-özel yaşam dengesinin kurulmasına imkan verir. Ancak çalışanın konforunu temsil eden
bu koşullar sanıldığı gibi yüksek performansın garantisi değildir. Birçok
kurumda kurumun sağladığı iyi koşullar nedeniyle kurumundan memnun ve ona bağlı çok sayıda “yatan
mutlular” vardır.
Motivasyon ve duygu (emosyon)
kelimeleri ortak bir kökten gelir. Her
ikisi de Latince’de “hareket” anlamına gelen “movere” kelimesinden türetilmiştir. Motivasyonun kelime anlamı “bir hareket için istek duymak”tır. Bu isteğin kaynağı içeriden ya

İş-özel yaşam dengesinin
bileşenleri
İş ve özel yaşam dengesi konusunda özellikle gençler arasındaki
temel yanılgılardan biri, iş saatleri
bittiği zaman kişinin zihninde iş
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9 Ücret,

9 Kişiye uygulanan denetleme
koşulları.

Popüler Bilim

İnsanları memnun eden ve kuruma bağlılığına etki eden faktörler
şunlardır:

9 İş güvenliği (fiziki güvenlik ve
işin devamlılığı),

da dışarıdan olabilir. İnsanların herhangi bir konuya motive olması üç
temel özelliğe bağlıdır. Bunlardan ilki
yeterlilik; yani kişinin kendisini yeterli
hissetmesidir. İkincisi, çaba ile ödül
arasındaki ilişkidir. Bu, kişinin yaptığı işte anlam bulmasıdır. Üçüncüsü
ise, kişinin işi üzerinde kontrol olanağının olmasıdır. Ancak bu üç özellik
motivasyon için sadece genel bir
çerçeve çizer. Bir işin çalışanı motive
etmesi ve anlam duygusu doğurması için, çalışana işi üzerinde kontrol
imkanı vermesinin yanı sıra, “öğrenme ve gelişme imkanı sunması” ve
“başarı duygusu yaşatması” gerekir.
Bu koşulların varlığı kişinin kendisini
değerli hissetmesine, yaptığı işte anlam bulmasına ve dolayısıyla motive
olarak yüksek performans göstermesine imkan verir..
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Memnuniyet mutlu olmaya
yetmez

9 Kurum iklimi (arkadaşlık),

Popüler Bilim

Bu sorulardan en az dört tanesine
gönül rahatlığıyla doyurucu cevaplar
veremiyorsanız, büyük ihtimalle sadece “ekmek parası” için çalışıyorsunuz demektir. Bu da gün içinde çalışma saatlerinin bitmesini beklediğiniz,
pazartesi gününden başlayarak hafta sonunu gözlediğiniz sonucunu doğurur. Bu durum ruh sağlığı açısından olduğu kadar, yaşam doyumu
açısından da yıkıcıdır ve istenmeyen
birçok sonuç için zemin hazırlar.
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Popüler Bilim
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ile ilgili şalteri kapatması gerektiği
inancıdır. Günümüzün yüksek rekabet ortamında iş ile ilgili konuların
sadece iş saatleriyle sınırlı olduğunu düşünmek gerçekçi değildir.
Tatilde e-postasını veya telefonunu
kapatmanın gerekli olduğunu düşünenler az değildir. Günümüzdeki
iletişim imkanları çalışanların tatildeyken de işleriyle ilgilenmelerine
imkan sağladığı gibi, giderek bunu
zorunlu da kılmaktadır.

46

Mutluluk ve yaşam doyumu üzerinde etkili olan ve iş-özel yaşam
dengesini kurmayı kolaylaştıran etkenler aşağıdaki gibi sıralanabilir.
Yolda geçen zaman: İnsanların
yaşadığı olumsuz duyguların en yoğun olduğu durum, iş için yolda geçen zamanın uzunluğudur. Büyük
kentlerde, özellikle İstanbul’da yaşa-

yanlar enerjilerinin önemli bir bölümünü işe gelip giderken harcamaktadır. ABD’de yapılan bir araştırma,
yola harcanacak her bir saat fazla
zamanın karşılığının kırk bin dolar
olması durumunda, yaşam kalitesinde doğan kaybı telafi edebileceğini
ortaya koymuştur.
Uzun çalışma saatleri: Rekabetçi
bir ortamda çalışanların iş hayatını
standart mesai saatleriyle sınırlanmış olarak düşünmeleri gerçekçi
değildir. Ancak fazla mesai yapmanın işin doğal bir parçası durumuna
gelmesi de yaşam doyumu üzerinde olumsuz etkiye sahiptir. Yüksek
ücrete rağmen gerçekçi olmayan iş
yükü ve çok uzun çalışma saatleri çalışanı mutsuz eder, hatta para
karşılığı bedenini satmış bir köle gibi
hissetmesine dahi neden olabilir.

Yıllık tatil: Hangi nedenle olursa
olsun, yılda en az iki hafta, mümkünse bölerek tatil yapmak gerekir. Bu
tatil zihnin ve bedenin kendisini yenilemesi, sevilen etkinlikler ve kişinin
ailesiyle vakit geçirmesi açısından
önem taşır. Bu açıdan ülkemiz avantajlı bir konumdadır. Milli bayramların yanı sıra iki büyük dini bayram,
birçokları için aradaki günlerin köprülenmesiyle dokuz günlük tatillere
dönüşmektedir.
İşten sonra sosyalleşme: Batı
kaynaklı araştırmalar, insanların cinsellikten sonra en olumlu duygu durumuna geldiği etkinliğin, işten sonra
arkadaşlarla geçirilen zaman olduğunu ileri sürmektedir. İşten sonra
arkadaşlarla geçirilen bir süre hem
arkadaşlığı geliştirmekte, hem de kişiyi rahatlatmaktadır.

İŞ-ÖZEL YAŞAM DENGESİ VE MUTLULUK


Beklentiler: Yöneticinizin sizden
beklentileriyle; sizin kendi görev
ve sorumluluklarınızla ilgili algınız
tam olarak uyuşuyor mu?

Delegasyon: Size verdiği bir görev konusunda belirli bir ölçüde
serbestlik sağlar mı? İşiniz üzerinde kontrol imkanınız var mı?

İyi dinleyici: İletişime açık mı? Sizi
ve fikirlerinizi sözünüzü kesmeden dinler mi?

Güven: Ona güvenir misiniz?

İlgi: Size insan olarak değer verdiğini düşünüyor musunuz?
Öğretme imkanı: İşlerinde başkalarına bir şeyler öğretir konumda
olanların, mesleklerinde daha çok
doyum yaşadıkları görülmüştür. Bu
nedenle haftalık mesainin bir bölümünde gençlere veya başkalarına
bildiklerini öğretmek, yaşam doyumunu olumlu etkilemektedir. Bu konumdaki kişilerin işlerine ve hayata
daha olumlu baktıkları, anlam duygusu yaşadıkları ve daha yüksek
bir enerji düzeyine sahip oldukları
bulunmuştur.

Doğru patron veya yönetici: Gallup’un sağlıklı yaşam konusunda
yaptığı araştırma doğru bir patronla çalışmanın iş doyumu konusunda
en büyük belirleyici olduğunu ortaya
koymuştur(1). İyi patron veya yönetici olarak tanımlanan kişilerin özellikleri şöyle sıralanmıştır.

Olumlu tutum: Yaşam doyumu
önemli ölçüde kişinin tutumu ile
yakından ilgilidir. Kendilerinden ve
hayatlarından memnun olan insanların, daha az hastalandıkları, daha
katılımcı ve verimli oldukları görülmüştür. Çalışanlarına sorumluluk
vererek ve onları mutlu ederek, istisnai iş sonuçları almak konusunda örnek kuruluş Southwest Hava
Yolları’dır. Bu havayolu sektör ortalamasından daha yüksek ücret
ödemez. Ancak yolcu memnuniyeti, kayıp bagaj gibi birçok parametrede sektör ortalamasının çok
üstünde standartlara sahiptir ve
yolcu başına çok daha az personelle hizmet sunarak karlılık rekoru kırmaktadır. Unutmamak gerekir ki, Southwest’in işe alım stratejisi olumlu tutuma sahip insanları
istihdam etmek üzerine kuruludur.

Kişi hayattaki varlık nedeni ile
yaptığı iş arasında köprü kurabiliyorsa anlamlı bir hayat yaşıyor demektir. Bunu sağlayacak olan ve
iş ve özel yaşam dengesi kurmaya
imkan verecek diğer koşullar gelecek yazımızın konusu olacak. Bütün
okuyucularımıza 2017 yılının, bütün
güçlüklerine rağmen, iş ve özel yaşamları arasında denge kurdukları,
potansiyellerini hayata yansıttıkları
ve kendilerini hayat amaçlarına yaklaştırmak için yatırım yaptıkları bir yıl
dilerim. Çünkü potansiyel baskı altında ortaya çıkar ve bu yılın sadece
kişileri de değil aynı zamanda Türkiye’yi de test edeceği görülmektedir.
Bir anlamda kişinin biri işi yaparken
aldığı haz, o işten kazandığı parayı
harcarken aldığı hazdan fazlaysa,
kişi iş özel yaşam dengesini kurarken
daha az zorlanır. Bu noktada yaptığı
işe yüklediği anlam önem kazanır.
İş sadece hayatımızı kazanmak için
bir araç olmayıp, potansiyelimizin ve
gücümüzün sınırlarını test edebileceğimiz ve hayattaki varlık nedenimize
hizmet edebileceğimiz bir alandır.
İnsan hayattaki varlık nedeniyle yaptığı iş arasında bir köprü kuruyorsa,
yaşam doyumu yükselir. Yazının başında da belirttiğimiz gibi, kişinin işini
yaparken aldığı zevk, o işten kazandığı parayı harcarken aldığı zevkten
fazlaysa, kişi anlamlı bir hayat yaşıyor demektir. Önerimi uygulamak
çok kolay olmasa da, hayattaki varlık
sebebinize hizmet etmeyen bir işte
çalışıyorsanız ya işinizi değiştirin, ya
da hayattaki varlık nedeninizi işinizle
uyumlu bir duruma getirin.

Kaynaklar:
1. Şeker M. İstanbul’da yaşam kalitesi araştırması.
İstanbul; 2011.
2. Thrive: finding happiness the bluezone way. National Geographic Society, Washington, DC; 2010.
3. Lyubomirsky S. The how of happiness: a new
approach to getting the life you want. Penguin
Books; 2008.
4. Ware B. The top five regrets of the dying: a life
transformed by the dearly departing. Hay House;
2009.
5. Harter JK, Schmidt FL, Keyes CL. Well-being in
the workplace and its relationship to business
outcomes: a review of the Gallup studies. “Flourishing: Positive psychology and the life well-lived” 2003; APA.
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Geribildirim: İyi bir iş yaptığınızda
sizi takdir eder mi? İşler yolunda
gitmediğinde size yapıcı geribildirim verir mi?

Sonuç

Popüler Bilim


Yaklaşılabilirlik: İşle ilgili bir zorluğu veya kişisel sorunlarınızı
konuşmak için odasına kolay girebilir misiniz?
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DISLEKSI
Bir Hemşirenin Öğrenci Gözüyle
Prof. Dr. Gülten Kaptan ATEŞOĞLU
Beykoz Üniversitesi Meslek Yüksekokulu

üğü, Yunanca
Dis·lek·si / sözc
anlamıyla)
sözcük ‘dys’ (zor
er veya dil)
artı ‘lexis’ (kelimel
z
türemiş olup ilk ke
’de bir doktor
1896’da, İngiltere ış.
lanm
tarafından tanım

Popüler Bilim
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Ben de disleksi terimini
sadece ismen duymuştum. Ancak
son günlerde belki de benim
eksikliğim nedeniyle daha sık
duyar oldum. Biraz araştırma
yapmak bile doğru öğrenmede
her zaman yol gösterici. Burada
önemli ve vurgulanması gereken
bilgi disleksinin engel değil
öğrenme güçlüğü olduğu ile
ilgiliydi. Disleksi görme ile değil,
dil ile ilgili bir sorundur.
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Güzel ve yapıcı öneriler spot
bilgi olarak birer cümle içerisinde
gizlenmiş bu da ayrı bir güzellik
ve bakış açısı getiriyor. Okumak
ne güzel!!!! Örneğin; çocukluk
çağında görülen, ayakkabı bağını
bağlayamama, geç konuşmaya
başlama, saat okuyamama
güçlüğü, yaşıtlarına göre daha
sınırlı kelime dağarcığına sahip
olmaları… Disleksi için bu
çocuklara dikkat edilmesi gereği
ve önerisi ailelere bir ön uyarı
olarak sunuluyor.
Ben dedim ki kendi kendime

disleksi ile ilgili ne yazabilirim,
beni aşar beni zorlar. Şöyle bir
bakınca canavar arama motoru
‘google’a.
Disleksisi olan bir öğrenci
hemşirenin gözü ile disleksiyi
gördüm. Paylaşmanın iyi olacağını
düşündüm.
Disleksi Olan Bir Hemşirelik
Öğrencisinin Başarıları ve
Zorluklarını anlatıyordu.
“Belki diyor disleksi olma
ihtimalini düşünmüştüm
kendimde. 40 yaş sonrası
hızlandırılmış bir yüksek lisans
programını tamamlamaya karar
verdim. Ortaokula giden bir kızım
vardı ve eşimden müthiş destek
alıyordum. Bu benim için bir
şanstı. Disleksi tanısı aldığımı
gösteren belgeler 10 yaşımdan
eskiydi. Güncellenmesini istediler,
oldukça maliyetli oldu. Ancak
ön koşullu derslerden başarılı
olmuştum ve bu evrak mutlaka
gerekliydi. Ama diğer derslerden
kalmıştım.
Disleksi bana dersten önce
derse hazırlanmanın en iyi
yöntem olduğunu öğretti. Derste
malzemeler ortaya çıktıkça
birçok soru sorabiliyordum. Bu
sayede sınıf arkadaşlarıma
göre daha istekli olduğum

fark ediliyordu. Bir kavramı
kitaptan anlayamadığımda, ders
sırasında sormak en kolay yol
oluyordu. Sınavlarda yüksek
notlar aldığımda her zaman en
çok şaşırıyordum. Durumumu
açıkladığımda her zaman sınıf
içi tartışmalara aktif katılan biri
olduğum için ilk etapta kimse
inanamıyordu.
Büyük bir tıp merkezindeki
telemetri alt yapısını kullanarak
bir eğitim programı takip ettim. Bu
teknoloji ile sözel sorular yöntemi
bana çok fayda sağladı ve başarılı
oldu. Böylece bana yeni bir
öğrenme tarzı fırsatı yarattı.
Benim direktörüm inanılmazdı.
Öğrenme ihtiyaçlarım hakkında
bilgi edinmek için oldukça açıktı
ve düşük olduğunu düşündüğüm
performansımı en üst düzeye
çıkarmak için gerekli önlemleri
birlikte ele aldık.
Tıbbi literatürdeki araştırma
makalelerine rağmen, hemşireler
ve disleksi olan hemşirelik
öğrencilerine yönelik daha fazla
araştırma yapılması gerektiğini
düşünüyorum.
Engelli bireylere karşı ayrımcılığı
yasaklayan yasaların olduğunu
biliyorum. Ancak meslek grupları
içerisinde disleksi olanlara özgü

Disleksi Bir Hemşirenin Öğrenci Gözüyle

Disleksik öğrenci hemşirelerin
bakış açısıyla ses bulamamış,
özellikle hemşirelere ve öğrenci
hemşirelere yönelik bir sosyal
paylaşım sitesinde öğrenci
hemşirelere yönelik ek bir iletişim
ağı kurdum.
Bu sayfa, disleksi ile öğrenci
hemşirelere yardımcı olmak,
kaynak ve burs olanakları ile ilgili
araştırmaları içermektedir.
Bir gün, öğrenci hemşirelerin
disleksi ile ağ kurmasını teşvik
eden bir burs geliştirmeyi

Bunların tümü disleksisi olan
bir hemşirelik öğrencisinin başarı
hikayesi ve önerileri.
Şöyle bir arandığında ne kadar
büyük başarının arkasında
disleksiyi görebilmek de mümkün.
Leonardo da Vinci, Albert Einstein,
Charles Darwin, Thomas Alva
Edison, Alexander Graham Bell,
Mozart, Agatha Christie, Jules
Verne, Ernest Hemingway,
Napoleon Bonaparte disleksi
görülen tanınmış kişilerden
bazılarıdır diyor literatür.
Bir eğitimci olarak benim şu
küçücük araştırma içerisinde
gördüğüm ise;

Yılmadan bıkmadan yola devam
etmek,
En etkin öğrenme yöntemlerine
ulaşmak,
Fark ettirmek ve en iyi desteği
alabilmek,
En iyi desteği vermede eğiticinin
sarfetmesi gereken çaba ve
farkındalık.
Diyeceğim o ki olmaz diye
bir şey yok oldurmak var. Ve
nice güzel olgunlaşmış yıllardır
sermayeden kullanmamızı
sağlayan nice büyük insanlar var.
Kaynaklar
1. by Toni Sugg, RN | Apr 25, 2014 | Magazine,
Nurses with Disabilities, Nursing Students
2. Kantha, Sachi Sri. “Albert Einstein’s dyslexia
and the significance of Brodmann Area 39 of his left
cerebral cortex.” Medical hypotheses 37.2 (1992):
119-122.
3. Hier, Daniel B., et al. “Developmental dyslexia:
evidence for a subgroup with a reversal of cerebral
asymmetry.” Archives of Neurology 35.2 (1978):
90-92.
4 .Preiss M, Shatil E, Cermakova R,
Cimermannova D, Flesher I (2013) Personalized
cognitive training in unipolar and bipolar disorder: a
study of cognitive functioning. Frontiers in Human
Neuroscience doi: 10.3389/fnhum.2013.00108.
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Bu konuda İngiltere, disleksik
öğrencilerin ihtiyaçlarını
karşılamada yol gösterme
konusunda çok başarılı. İngiltere,
disleksik öğrenci hemşirelerin
öğrenme becerilerini en üst
düzeye çıkarmanın yanı sıra
herkes için güvenliği sağlamanın
ayrıntılarını veren eksiksiz,
yayınlanmış bir protokole sahiptir.
Disleksi öğrenci hemşirelerinin
İngiltere’de pratik yapmasına
izin verilip verilmemesi fikri hiç
sorgulanmamaktadır.

umuyorum. Belki de başarı
öykülerimizi paylaşarak, disleksik
öğrenci hemşirelerin üstesinden
gelmesi gereken zorlukları daha
iyi anlayabiliriz. Hemşirelik eğitimi,
disleksi olan öğrenci hemşireler
de dahil olmak üzere öğrenciler
için en başarılı öğrenme
deneyimini nasıl sağlayacağı
konusundaki anlayışını
genişletmektedir. Beni tanımlayan
ya da sınırlayan bir güçlüğe izin
vermeyen bir öğrenci hemşire
olarak bir ses olmaktan onur ve
gurur duyuyorum”.

Popüler Bilim

belirgin yasa ve yönetmeliklerin
olmasının iyi olacağı
düşüncesindeyim.
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Popüler Bilim
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Bir Özür
Mektubu
50

Dr. Gökçen ÖZBEK
Eğitimci-Araştırmacı

Sosyoloji ve Felsefi Bir Özür Mektubu

22 yaşındaydım. 22
yıllık deneyimime dayanarak kendimi kocaman hissediyordum. Yetişkin, kendi kararlarını
veren, eğitim fakültesini bitirmesine 1 yıl kalmış bir öğretmendim.
Öğretmendim, çünkü sınıfa giriyordum. 7 yaştan 17 yaşa kadar yaş
grupları ile çalışıyordum. Dünyanın eğer ki bir merkezi varsa, ben
tam olarak o merkezde özgüvenim
ve kibrimle dimdik ayaktaydım. Uçsuz bucaksız ufka bakıyor, gururumu tenimden taşırıyordum. Bir gün
yine merkezin tadını çıkartırken bir
kişi kapımı çaldı. Kapıdakini görüyordum, duyuyordum ama beni
önemli işlerimin arasında rahatsız
ettiği için içten içe sinirleniyordum.
Aslında, kapımdaki 2 arşınlık misafirimi ne görüyordum… Ne de
duyuyordum…
Kapımı çalan Utku Efe’ydi. 7 yaşında onu terk etmiş dişlerinin arasından ıslık çalarak çıkan tiz sesi
ile bana sesleniyordu. Dünyanın
merkezinde olduğumu ve şu anda
onunla ilgilenemeyeceğimi nasıl
anlatacaktım ki… Yine de lütfederek “efendim” dedim. “Öğretmenim” dedi, “Ben robotum ve robotlar bu oyunu oynayamaz.”
Kalbim cız ediyor, 13 yıl sonra bu-

“Ben Kopipçik gezegeninden gelmedim” diye diretti Utku Robot.
“Koliptik” diye düzelttim tepeciğimde hafif huzursuzlanarak.
“Koliptikten de gelmedim.”
Artık kontrolü kaybediyor olmanın
tedirginliği ile, “Hadi ama Utku, hepimiz seni bekliyoruz.” Ve, sosyal
faşizme başvurarak “Çocuklaaar,
Utku da bizimle oynasın değil miiii?” diye cevabı belli o malum soruyu sordum; ve, dünyanın bütün
robot olmayan çocukları hep bir
ağızdan bağırdılar: “EEEEVEEEEETTT!” Sonuçta varoluşu topluluğunca kabullenilmeyen minik robot
isteksizce oyunumuza katıldı ve
oyunun kurallarını dinlemediği için
de bir türlü düzgün oynayamadı.
Utku Efe’nin robot fikri bana yaratıcı bir kapı açmıştı. Bir sonraki hafta neye dair drama atölyesi
yapacağımı biliyordum: Koliptik
gezegeninden gelen robotlar! Yine
muhteşemdim. Hem Utku Efe’nin
gönlünü alacaktım hem de çocukların ilgisini çekebilecek bir plan
yapabilecektim. Cumartesi geldi.
Yanıma aldığım bir miktar alüminyum folyo ile (evet, çok yaratıcı bir
fikir!) sınıfa girdim. Utku Efe tam
da istediğim gibi oradaydı. Robot
rolümü oynamaya başladım... Bir
yerinde “Utku Efe’de benim geze-

Hayatımda yediğim en acı 4 kelimelik dayaktı.
O gün, 12+ 4 yıl süren toplamda
16 yıllık eğitim hayatımın tüm kötü
eğitimcileri, eğitim sisteminin içime
kazıdığı tüm ezberlenmiş değersizlikler, -mış gibi yapılan kalpsiz
cümleler ve çocuğa rağmen sürdürülen anlamsız ders planları Koliptik gezegeninden kaçan minik bir
robotun umutsuzluğu ile ruhumu
esir ettiler. Dersin kalanını nasıl
tamamladığımı
hatırlamıyorum.
Sadece ıslık gibi bir sesle tekrarladığım şu cümle kaldı aklımda:
“Kendini ışıtmaktan mahrum eğitim sisteminin kapkaranlık bir öğretmeniyim.”
Raflarca kitaplar, yazılmış çizilmiş
düşünceler, Utku Efe’nin yaşını
çoktan geçmiş gözlük numaralarım ve cebimde utancımla, bıraktım yaptığım işi. Hatalı olduğumu
biliyor, hatanın kalbimdeki derin
köklerini ise göremiyordum. Başım önde kabahatim elimde yavaş
yavaş indim hızlıca çıktığım dünyanın merkezinden. Önce sahte
özgüvenimle vedalaştım; sonra
kibrimin arkasından kapıyı yavaşça kapattım. En baştan başlayacaktım. Eğer bir şey değişecekse,
bu değişimin aktörü de rejisörü de
kendim olmalıydım.
Kapanan kapıyı aralayan ilk isim
Foucault oldu: “Bana kim olduğumu sorma…” (Foucault, 1972: 17)
dedi; “Ama gerçekten kim olduğundan başla.” Kendi gerçeğimi
bulmak için, var olan bütün inanışlarımı yıkıp yıkamayacağı
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O gün ise,
“ A a a ,
olur mu,
bu Koliptik geze- geninden
gelen robotların en sevdiği
oyun, hadi gel bakalım” dedim.
Drama lideriydim. Koliptik gezegenini o an ben uydurmuştum, çünkü koca bir hafta boyunca özenle
yaptığım planın bir robot tarafından bozulmasına izin veremezdim.
Hele de konuşurken ıslık çalan bir
robot tarafından.

genimden, öyle değil mi?” dedim,
yapabildiğim en mekanik sesle.
“Hayır” diye cevapladı, o zamana
kadar duyduğum en hayal kırıklığına uğramış sesle. “Hadi, Robot
XX 85! Seni tanıyoruz!” dedim en
umutlu halimle... “Ben artık robot
değilim,” dedi Utku Efe.

Popüler Bilim

gün ıslık çalarak konuşan
minik robotu hatırlayınca..
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mı, elimdeki bilgiyi nasıl bir güç
elde etmekte kullandığımı sordu.
Sorular zorlaştıkça, mutfak çekmecesinden çocukluğumda annemin pikniklerde kullandığı mavi
pötikareli sofra bezini aldım ve
salonun ortasına serdim. Foucault
sordukça üzerimdeki her bir çiziği,
tenimdeki her bir çentiği, organlarıma işlemiş kıymıkları ve katman
katman kabuklu yaralarımı döktüm
pötikarelerin üzerine. Soyundukça
yaralarımdan, uzaklaştım Fransız
yıkıcılığından. Güneşin yükseldiği
topraklardan gelen Şamanik şifacılardan yardım istedim. Güneşin
ve ayın ve toprağın ruhundan
gelen uyumu dinledim. Doğanın
ritmini kaçırdığımı görüp yüzyılların birikimi
ile hazırlanmış şifa reçetelerine
kendimi teslim ettim. “Ne ararsan kendinde ara” diyen bilgelikle kalbimi
ısıttım.
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Doğanın ahengi ile uyumlanınca, ne kadar göz göze
gelmemeye çalışsam da,
Rousseau oldu karşımda
oturan: “Hoş geldin” dedi.
“Emilie’den ayırmıyorum
seni, şimdi, dinle
beni…” “Doğa çocukların büyüyüp adam olmadan
önce çocuk olmalarını istiyor.
Bu düzeni bozmaya
kalkarsak ne olgunluğu ne de tadı olan ve çürümekte
gecikmeyecek turfanda meyveler üretiriz: Genç bilginlere ve yaşlı
çocuklara sahip oluruz. Çocukların
kendilerine özgü görme, düşünme,
hissetme biçimleri vardır; bunların
yerine kendimizinkileri koymayı
istemekten daha akılsızca bir şey
olamaz…” (Rousseau, 1984: 8788). Pötikarelerin üzerine hatıralarım döküldü… 10 yaşından itibaren
çalıştığım sınavlar, sürekli başarmak zorunda olduğum dersler ve
anlamsızca tatmin etmeye çalıştığım birtakım Mephistolar… Çocuk
yaşta bir yaşlı. Ruhunu eğitim sis-

temine satan bir Faust, karşılığı ise
bir takım anlamsız rakamlar “4” ve
“5”; bazen “92” bazen “73”. Kağıttaki ederleri “Pekiyi,” “iyi,” ruhumdaki ederi “hiçlik.”
Gözlerim kapalı düşünürken bunları, karşımda bir gölge belirdi.
İtalya’nın ilk kadın doktoru usulca “Çocuk nedir?” dedi. Bana söz
vermeden şöyle devam etti: “İşi
başından aşkın bir yetişkin için
sadece bir baş belası” … (Montessori, 1995: 11) Tam olarak öyle
değil, diyecektim ki, “Mamma mia!”
diye sözümü kesti. “Herşeyi bilen

yetişkin imajından ne zaman sıyrılacaksın? Ancak ve ancak, kendi
özünde, çocuğu olduğu gibi görmeni engelleyen yanılgıyı söküp
atabilirsen gerçek bir yetişkin ve
eğitimci olursun” (s.25). Montessori haklıydı; öze dair olanı görmek
yetişkine yaraşırdı.
Dinlediklerimle utancım katlanıyor,
okuduklarımı özümsememin zaman alacağını biliyordum. Karşıma
çıkan her düşünüre “sorry”ler, “mi
dispiace”ler ve “je suis désolé”ler

yağdırıyordum. Freire’yi atlatıyor,
Dewey’le karşılaşınca başımı önüme eğiyordum. Ama en çok Baltacıoğlu’ndan çekiniyordum... Bu topraklarda filizlenen dramatik eğitim
tohumlarının sahibine ne derdim?
Haftalar birbirini kovalarken, en
beklemediğim anda elinde okkalı
bir Türk kahvesi, pırıl pırıl takım elbisesi ile karşıma geldi oturdu Baltacıoğlu. Sadece bir eğitimci olsa
“ama” derdim, “şey” derdim ama
hem sosyolog, hem düşünür, hem
sanatçı, hem edebiyatçı, hem marangoz olan bu çok yönlü bilim ve
eylem insanı karşısında sustum.
Gözlerim mahcup yakaladı gözlerini, kulaklarım meraklı dinledi sözlerini:
“Mutlu bir çocukluk geçirdim. Annem ve babam bana bir tek fiske vurmadılar. Kişilik
teşekkülüm, böylece
daha baştan itibaren
hürriyet ile belirlenmiş oldu.
Bu yaratıcılığımın temel
taşıdır” (Aytaç, 1979).
Artık eğitimde fiske vurmaktan vazgeçmiş olduğumuza inanmak istiyorum
ama ya duygusal
olarak vurduğumuz
fiskeler? “Öğretmen, çocuğun
kendi kendine yönetmesine ve
kendi vicdanını oluşturmasına yardımcı
olmalıdır” diye devam etti Baltacıoğlu. Yüzyıl önce söylediklerinin hala bu kadar geçerli olmasına kendisi de şaşırıyor mu diye
merakla yüzüne bakınca, kızı Hatçe Baltacıoğlu’nun bir konuşması
geldi aklıma. Bir sahafta babasının imzalı bir kitabına rastlamış.
Babasının, kitabını “fikirlerim ben
gözlerimi kapatınca anlaşılacak”
cümleleri ile imzaladığını görmüş.
“Vicdan” dedi İsmayıl Hakkı Öğretmen düşüncelerimi bölerek “ancak
hürriyet ile gelişir. Çocuğa özgürlük tanımak lazım. Onları serbest
bırakmalı, sıkmamalı ve doğadan
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1900’lerin başında çocuğa dair olanı en güzel şekilde gören ve bunu
uygulamalarına yansıtan ve hatta
bunu yayma çabasında “meyhanede bile konferans verdi” diye arkasından dalga geçilmesi pahasına çalışarak merkeze hep çocuğu
koyan bir öncü, beni de anlayışla
karşılamayı seçti. Kendi kuramında
söylediği gibi doğru yer ve zamanda doğru ve yeterli nasihati verip
çekildi. İçim biraz rahatlamış nefeslerim derinleşmişti ki, bir romantik
dramacı Slade, okkalı ve ıslıksız
lafını kitaplarından yüzüme vurdu:
“Sırf daha zeki zombiler yetiştirmek
için içerideki insanı kurban etmek
ne yazıktır!” (Slade, 1995). Çocuk
oyunu adlı kitabında “dünyadaki
bütün çocuklara özellikle de mutsuz
olanlara” diye bir ithaf cümlesi yazan Slade’in birilerinin eğitim kisvesi altında çocukları mutsuz etmesine tahammülü yoktu. Biliyordum…
Ama ya uygulama?
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Bir yıl sonra…
Sınıfta…
Bir çalışmanın tam ortasında, ıslık
çalan bir ses “ben robotum” dedi.
Gözlerim dolu dolu titredi: “Anlatır
mısın, nasıl bir robotsun?” Mekanik
seslerle, kesintili hareketlerle başladı bir dans…
Kalbim daha hızlı atmaya, ayaklarım bulunduğum yere kök salmaya, yüzümdeki gülümseme sınıfımı
sarmaya başladı. Başımı mutlulukla kaldırdım, herkes oradaydı.
Montessori başparmağı havada
“okey” işareti yaptı. Foucault gülümseyerek göz kırptı. Baltacıoğlu
elini omzuma koyup “öğretmenlik,
öğrenme yolculuğudur” diye fısıldadı. Gözlerim ise Kibele’yi aradı.
Eminim ki, o, ellerinde gururlu bir
kararlılık, uzaklarda bir eğitmenin
sofra bezini silkeliyordu.

Aralık 2018 - Ocak 2019

Çocukları kendilerini ifade etmekten alıkoymayınız ve onlardan
‘Korku ve esaret makinaları’ yaratmayınız.” Kahve fincanını yıllara
karşı pek de dik duramamış sehpanın üstüne kibarca bıraktı, ayağa kalktı, takımını şöyle bir düzeltip gözlerimin içine baktı. Bu topraklardan bir bakışla, bu kültürden
bir hamurla, “Diğerlerine yaptığın
gibi benden özür dileme, sadece
iyi bir eğitimci ol!” dedi. Ve kararlı adımları ile uzaklaştı. Pötikareli
sofra bezine harf harf son tanımı
döküldü: “Korku ve esaret makinaları…” (Baltacıoğlu, 1331).

Velhasıl, aylar ayları kovaladı.
Epistemolojik yaklaşımlar, Anadolu’nun ruhu ile buluştu. A. S. Neill
Satı Bey’le tavla oynadı, Vygotsky Tonguç ile karşılıklı kıkırdadı,
Farabi denizleri aşıp Giroux ile
tanıştı. Anladım ki, kıtaların yazdıkları, Anadolu’nun bilgeliği ile
toprakların fısıldadıkları, insanların deneyimleri ile harmanlanmalı.
Tekrar ıslık çalan bir robotun karşısına çıkacaksam bilgim raflarımı
aşmalı, kalbim çağıma sığmamalıydı. Yol uzun, yolculuk bir ömür
diyerek kalktım pötikarelerimin
üzerinde. Silkeledim yılgınlıklarımı
ve yanlışlarımı. Katlarken örtümü
bir el tuttu ucundan. Önce ikiye
katladık, sonra eller birleşti örtünün kısa uçlarında. İki el, ellerimin
üzerinde; iki göz baktı cesaretle,
milattan önce Ankyra’dan seslendi
Kibele: “Arketip, çocuktur! Unutma
çocuk!” Çocuğa rağmen değil ‘çocuk için’ olmak, onun doğallığı ile
geleceği kavuşturmak.

Popüler Bilim

koparmamalı” (Baltacıoğlu, 1964).
“Daha önemlisi ise çocuklar, gençler fikirlerinden ve vicdanlarından
geçenleri rahatça ifade edebilmeli.” Benim öğrencilerim acaba gerçekten o kadar rahatça kendilerini
ifade edebiliyorlar mı diye kendi iç
sorgulamama dönüyordum ki, sözlerine devam etti. “İşte, öğretmenlerimizin görevi tam da bu ortamı
temin etmektir.
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Vücudun Ecza Deposu
Evnur SARAY Beslenme ve Diyet Uzmanı
Hastalıktan koruyan
ve yaşlanmayla
gelen olumsuz etkileri
geciktiren antioksidanlar,
vücudumuzda hücrelere
zarar veren toksin
maddelerin yıkıcı etkilerini
azaltıp vücudun içeriden
ve dışarıdan yenilenmesini
sağlıyor.
SERBEST RADİKALLERİN
EROZYONUNA UĞRAYAN
VÜCUT, ANTİOKSİDANLARA
İHTİYAÇ DUYAR

Popüler Bilim
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Tüketilen besinlerin vücutta
yanarak enerjiye dönüşmesi

54

sırasında serbest radikal
diye adlandırılan toksin
maddeler oluşur. Yediğimiz
yiyeceklerde, aldığımız
ilaçlarda soluduğumuz
havada ve içtiğimiz sularda
bulunabilen serbest radikaller,
özellikle kızarmış gıdalar,
alkol, sigara, böcek ilaçları ve
havayı kirleten maddelerde
bulunur. Vücut sürekli
olarak serbest radikallerin
erozyonuna uğrayan
dokuları yenileyebilmek için
antioksidanlara ihtiyaç duyar.
Bu “dost” maddelerin bir
kısmı vücut tarafından
üretilirken bir kısmını da
besinlerle dışarıdan almak
gerekir. Ayrıca doktor
kontrolünde preperat (hazır
ilaç) şeklinde de vücuda
alınabilirler.

YETERSİZ ANTİOKSİDAN
ALIMI VÜCUT DİRENCİNİ
ZAYIFLATIYOR
Yetersiz antioksidan
alımı ile vücutta biriken
serbest radikaller, hücre
zarlarına yapışarak, onların
yıpranmasına, yaşlanmasına,
hatta DNA’sını bozarak
kanserojen bir özellik
kazanmasına sebep olur.
Bağışıklık sistemine de zarar
vererek, vücut direncini
zayıflatır. Yaşlanma sürecinin
tek sorumlusu değilse bile
önemli bir parçasını oluşturur.
Bunlara ilave olarak
antioksidanların kalp
hastalıkları, yüksek tansiyon
ve damar tıkanıklığı görülme
oranlarının düşürdüğüne
dair araştırmalar mevcuttur.
Yara iyileşmesi, hava
kirleticilerden kaynaklanan
hasarın onarılması, cilt sağlığı,
enfeksiyonlara karşı bağışıklık
sisteminin güçlenmesi, saç
ve tırnak sağlığı, kemik ve
diş gelişimi üzerine de olumlu
etkileri bulunmaktadır.

KANSEROJEN
FAKTÖRLER VÜCUTTAKİ
ANTİOKSİDAN İHTİYACINI
ARTIRIYOR.
Doğada özellikle sebze
ve meyvelerde bol miktarda
mevcut olan bazı vitamin
ve mineraller, polifenoller,
flavonoller, bu ek antioksidan
ihtiyacımızın en güçlü
kaynaklarıdır. Ağır yemekler
yenilmesi, besinlerdeki katkı
maddeleri, ilaç artıkları, güneş
ışığı, havadaki kimyasal
maddeler, egzoz ve baca
dumanları gibi pek çok
kanserojen faktör vücuttaki
antioksidan ihtiyacını
artırmaktadır. Bu nedenle
beslenmede sebze ve
meyvelere yer verilmesi büyük
önem taşımaktadır.
En bilinen antioksidanlar
A, E, C vitamini, flavonoidler,
koenzim q10, likopen,
selenyum ve çinkodur.

Yapay
Bayramda
Zekâ: Geleceğin
Şekerle Aranıza
Biliminde
Mesafe
Paradokslar
Koyun!

Beta-karoten; Vücutta
depolanarak A vitaminine
dönüştürülen kırmızımsıturuncu pigment çok güçlü bir
antioksidandır ve birçok kanser
türüne yakalanma riskini azaltır.

bulunan sarı-beyaz pigmentlerdir.
Bitkilerin çoğunda bulunan bu
antioksidan özellikle meyve ve
sebze ağırlıklı bir diyet ile vücuda
fazla miktarlarda alınabilir. Elma,
çilek, üzüm gibi meyveler, çikolata
ve çayda bulunur.
Koenzim q10; Özellikle kanser
ve belli nörolojik hastalıklara olan
pozitif etkileriyle uzun süredir
gündemde olan

koenzim q10 önemli
bir antioksidandır. Vücut
tarafından üretilir, diyet yoluyla da
alınabilir. Ciğer, kalp ve böbrek
gibi sakatatlarda ve balıkta yüksek
oranda bulunur.
Likopen; Birçok meyveye
kırmızı rengi veren maddedir.
Kardiyovasküler hastalıklar ve
kansere karşı olumlu etkileri
olduğu bilinmektedir. Domates,
guava, karpuz, greyfurt, üzüm
maydanoz, fesleğen, hurma,
kuşkonmaz, tavuk ciğeri, pul biber
ve kırmızılahanada bulunmaktadır.
Prostat ve kalın bağırsak
kanserlerinin risklerini büyük

Selenyum; toprakta ulunması
nedeniyle yetişen bitkilerde
ve bununla beslenen hayvan
etlerinde bulunur. İçme sularında
da vardır. Bira mayası, tahıllar,
karaciğer, tereyağ, balık, kırmızı
et, sebzelerde bulunur.
Çinko; Çinko genel olarak
protein içeren gıdalarla ilişkilidir.
Et ürünleri, süt ve süt ürünleri,
patates, esmer pirinç, fıstık,
kaju, kabak çekirdeği, fasulye ve
kepekli tahıllarda bulunur.
Üzüm Çekirdeği Yapılan
çalışmalar neticesinde üzüm
çekirdeği, şu ana kadar bulunan
en güçlü antioksidan madde
taşıyıcısı olarak literatüre
geçmiştir. Bu nedenle özellikle
siyah üzüm çekirdeğiyle birlikte
yenilmelidir. Çekirdeğin yutularak
değil çiğnenerek yenilmesi ile
doğal bir antioksidan alınmış
olunur.
Bitki Çayları; Bitki çaylarından
kekik, biberiye, adaçayı ve
antioksidan özelliği yüksek olan
yeşil çay, beyaz çay gibi çaylar
ve nane, zencefil, zerdeçal gibi
baharatlar önemlidir. Yapılan
çalışmalarda kahve de önemli
bir antioksidan kaynağı olarak
gösterilmiştir.
Sağlığımızı korumak için,
mevsiminde bol bol taze meyve
ve sebze tüketmeli, besin
çeşitliliğine dikkat ederek sağlıklı
beslenme ilkeleri ışığında
beslenme alışkanlıklarımızı
düzeltmeliyiz.
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Askorbik Asit (C
Vitamini); Turunçgiller,
domates, yeşil yapraklı
sebzeler (brokoli, ıspanak
vb.) ve patates gibi sebze
ve çilek, mango, papaya gibi
meyvelerde bulunuyor. Fakat C
vitamini çok çabuk okside olduğu
için pişirirken ve hazırlarken
C vitamininin çoğu etkinliğini
yitiriyor. Bu yüzden C vitamini
içeren besinlerin hafif pişirilmesi,
yenilebiliyorsa çiğ yenmesi
ve hazırlarken de kesildikten
kısa bir süre sonra tüketilmesi
gerekmektedir.

Flavonoid; Birçok meyve
ve sebzede yüksek oranlarda

oranda düşürdüğü laboratuvar
çalışmalarıyla kanıtlanmıştır.

Popüler Bilim

Alfa tokoferol (E Vitamini);
Alfa tokoferol önemli bir
antioksidandır. Özellikle buğday,
mısır, darı, pirinç gibi tahıllarda
çok bulunur. Bunun dışında
ayçiçek yağı, mısırözü yağı,
pamukyağı gibi yağlarda, ceviz,
badem ve yerfıstığı gibi kuru
yemişlerde ve yeşil sebzelerde
bulunur. E vitamini aynı zamanda
pişirmeye ve sıcağa dayanıklıdır,
böylece pişirilme esnasında tahrip
olmaz. Fakat yağda kızartma ve
tahılların öğütülmesi esnasında
tahrip olur. Bu yüzden E vitamini
içeren ürünleri yağda kızartmadan
pişirmek gerekmektedir.

Havuç, ıspanak ve brokoli
gibi yeşil yapraklı sebzeler ile
kayısı ve şeftali gibi meyvelerde
fazlasıyla bulunur.
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BAŞLICA ANTİOKSİDANLAR
VE ANTİOKSİDAN KAYNAĞI
BESİNLER

KSIDANLAR

Popüler Bilim

ANTI

5555

EULER’DEN
KAÇIŞ YOK
Mehmet Serkan KALAYCIOĞLU

Popüler Bilim
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Matematik Öğretmeni
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Üniversitelerdeki matematik bölümleriyle ilgili bir sır vermek istiyorum.
Derslerin büyük çoğunluğu 17 ve 18.
yüzyıldaki matematikten ibaret. Lisansın üçüncü yılında bu gerçeğin
farkına varınca, matematiğin daha
yakın zamanda keşfedilmiş bir dalını
öğrenmek istedim. Aslında derslerde
aynı isimleri görmekten sıkılmıştım.
Şanslıydım, çünkü okuduğum üniversitede görece yeni bir matematik dalı
olan Çizge Teorisi üzerine uzmanlaşmış bir hoca vardı. İki arkadaşımla
birlikte değerli hocamız Doç. Dr. Türker Bıyıkoğlu’nu Çizge Teorisi dersini
açmaya ikna ettik. İlk ders gelip çattığında, aldığım her matematik dersinde karşıma çıkan Leonhard Euler’in
adını tahtada görünce afalladım. Şaşkınlığımın nedeni Çizge Teorisi ile ilgili ilk kitabın Euler öldükten 150 yıl
sonra yazılmış olmasıydı. Bay Euler;
teslim oluyorum! Sizden kaçmayı bir
daha denemeyeceğim.

Leonhard Euler’in Portresi
Hulton Archive/Getty Images
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Genç Euler’in başı her
sıkıştığında yardımına bir

Rusya Macerası
18. yüzyılın hemen başlarında
Rusya’da “Büyük” ünvanıyla
anılan I.Petro eğitimde büyük
bir atılım başlatmıştı. O
öldükten sonra başlattığı işi
devam ettirme görevi karısı
I.Katerina’ya geçti. Ülkesinde
bir eğitim başkenti oluşturmak
isteyen kraliçe 1725’te
içinde Bernoulli ailesinden
üyeler de bulunan birçok
ünlü akademisyeni Saint
Petersburg’da kurulacak bir
üniversite için Rusya’ya davet
etti. Euler, bu olaydan bir sene
sonra Basel Üniversitesi’nde

matematik eğitimini
tamamlamıştı. Okuduğu
üniversitede kalıp akademik
araştırmalar yapmak isteyen
Euler’e Bernoulliler vasıtasıyla
Saint Petersburg’dan bir teklif
gelmişti.
Saint Petersburg’a giden
grubun içinde bulunan Johann
Bernoulli’nin oğlu Daniel
Bernoulli Rusya’da kendini
çok yalnız hissediyor ve
Basel’e geri dönmek istiyordu.
Oğlunun Rusya’daki işine

devam etmesini
isteyen Johann en iyi
öğrencisi olarak gördüğü
Euler’i Saint Petersburg’a
göndererek bu sorunu
çözmek istemişti. Euler en
başta Basel Üniversitesi’nde
iş bulma ümidiyle bu teklifi
bekletti. Fakat iş başvurusu
için 1727’de yayımladığı
çalışması Paris Akademisi
büyük ödülünde ikinci sırayı
almasına rağmen reddedildi.
Böylece Johann’ın teklifini
kabul etmek durumunda kalan
Euler hayatının en önemli
senelerinin geçtiği Rusya
macerasına başlamış oldu.
1727’de Saint Petersburg’a
yerleşen Euler, üniversitedeki
maddi olanaksızlıklar
nedeniyle kendine ek bir
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Çocukken Jakob Bernoulli’den
matematik dersleri alan
Euler, büyük bir potansiyele
sahip olduğunu gösteriyordu.
Henüz 14 yaşındayken
Basel Üniversitesi’nde
öğrenim görmeye başlamış,
derslerinden arda kalan
zamanında Johann
Bernoulli’nin matematik
derslerini takip etmişti.
Matematik biliminde kendini
geliştirmek amacıyla
Johann’dan özel ders almak
istemiş fakat ünlü matematikçi
zamanı olmadığı için Euler’i
reddetmişti. Yine de her Pazar
öğleden sonrasında birkaç
saatini Euler’in yapamadığı
sorular için ayıracağını
söylemişti. İkilinin zamanla
klasikleşen Pazar görüşmeleri
Euler’in kariyeri için çok önemli
bir dönüm noktasıydı.

Bernoulli koşmuştu. Bunlardan
bir başkası 1723’te yaşanmıştı.
Babasının isteği Euler’in
yükseköğrenimine Teoloji
bölümünde devam edip kendisi
gibi bir rahip olmasıydı. Euler
ise matematiğe büyük bir
ilgi duyuyordu. Baba Euler’i
ikna etme görevi Euler’deki
potansiyelin farkında olan
Johann Bernoulli’ye düşmüştü.
Bernoulli ailesi sayesinde
matematik eğitimi alabilen
Euler’e bu ailenin
yardımı devam
edecekti.

Popüler Bilim

Leonhard Euler’in hayatında
İsviçreli Bernoulli ailesinin
çok önemli bir yeri var. Bu
ailenin özelliği dünyaca ünlü
matematikçiler çıkarmış
olmasıdır. Euler’in babası
Paul Euler üniversite öğrenimi
sırasında ünlü matematikçi
Jakob Bernoulli’nin evinde
yaşamıştı. Dahası, ileride
büyük bir matematikçi olacak
Johann Bernoulli’nin de yakın
arkadaşıydı. Yani, Leonhard
Euler doğduğunda rahip bir
baba ile birlikte tarihe damga
vuran matematikçi bir ailenin
dostluğuna sahipti.
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iş bulmak zorunda kaldı.
Üç yıl Rus donanmasında
görev aldıktan sonra 1730’da
üniversitenin fizik bölümünde
tam zamanlı olarak çalışmaya
başladı. 1733’te ise Daniel
Bernoulli’nin Basel’e
dönmesiyle üniversitenin
matematik bölümüne geçti.
1738 ve 1740’da Paris
Akademisi büyük ödülünü
kazanan Euler’in ünü akademi
dünyasında iyice yayılmıştı.
Euler’in Rusya’daki yaşantısı
çok iyi giderken 1741’de
Rusya’da yaşanan politik
karışıklıklar tüm yabancı
uyruklu insanlar gibi onun da
ülkedeki geleceğini bir anda
tehlikeye sokmuştu. Tam bu
sırada Prusya hükümdarı
“Büyük” Friedrich Berlin’de
kurulacak akademide görev
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alması için Euler’i çağırmıştı.
Teklifi kabul eden Euler
yazdığı bir mektupta “İstediğim
herşeyi yapabilirim. Kral beni
profesörüm diye çağırıyor ve
sanırım dünyadaki en mutlu
insan benim.” diyordu.
1744’te kurulan Berlin
Akademisi’nin matematik
direktörü olan Euler, Berlin’de
geçirdiği 25 yıl içinde 380’e
yakın makale yazdı. Yazdıkları
içinde varyasyonlar hesabı,
gezegenlerin yörüngeleri,
balistik ve top dâhil olmak
üzere ağır silahlar, analiz,
gemi yapımı ve gemicilik,
Ay’ın hareketi, diferansiyel
kalkülüs ve üç ciltten oluşan
Almanya Prensesine Mektuplar
isimli bir popüler bilim romanı
yer alıyordu. 1759’da Berlin
Akademisi’nin başkanı

Maupertuis ölünce, kendisi
dâhil herkes akademinin
başına Euler’in geçeceğini
düşünüyordu. Ama Euler ile
Kral Friedrich’in arası eskisi
kadar iyi değildi. 1763’te
bilimsel konulardan ötürü
tartıştığı D’Alembert’e akademi
başkanlığının teklif edilmesi
ve Friedrich’in akademiye
sürekli müdahalede bulunması
bardağı taşıran hamleler oldu.
Uzun bir süre oradan uzak
olmasına rağmen Euler’in
Rusya ile ilişkisi devam
etmişti. Euler 1766’da kariyeri
boyunca hak ettiği saygıyı
eksiksiz olarak gördüğü
Rusya’ya, çok sevdiği şehri
Saint Petersburg’a geri döndü.
Hayatının geri kalan kısmını
burada geçirecekti.
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Euler, Johann Bernoulli’nin
tavsiyesi üzerine hemen her
türlü problemle uğraşmıştı. Bu
problemlerin çoğu matematik,
mekanik, akışkanlar, astronomi
ve mühendislikle alakalı olsa
da Euler bir de bulmacayla

ilgilenmişti. Zamanın
Prusya’sının doğusunda yer
alan Königsberg şehrinde
halkın aklını kurcalayan bir
problem vardı. Şimdi Rusya
sınırları içinde kalan ve
Kaliningrad ismiyle bilinen bu
şehrin içinden geçen Pregolya
nehri üzerinde yedi adet

köprü vardı. İnsanların merak
ettiği şey ise “Acaba bir kişi,
Königsberg’in yedi köprüsünün
tamamını bir ama sadece
bir defa kullanarak tüm şehri
turlayabilir mi?” sorusunun
cevabıydı.
1736’da Euler, kendisinden
soruyu çözmesini isteyen
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Königsberg’in Yedi Köprüsü

Yazının başında Euler’in üniversite
seviyesinde hemen her matematik dersinde
karşımıza çıktığını söylemiştim. Hâlbuki
ortaokul ve liseden itibaren hepimiz Euler’in
bulduklarını kullanıyoruz. Fonksiyonların f(x),
pi sayısının π, doğal logaritma tabanının e,
karmaşık (sanal) sayıların i, toplam işaretinin
∑ şeklinde gösterilmesi bu büyük bilim
insanının matematiğe katkıları arasındadır.
Trigonometrideki (cos, sin, cot, tan, sec,
csc) kısaltmaları da Euler icat etmişti. Hâlâ
Euler’in matematiğini hiç kullanmadığınızı
düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Problem
çözerken bilinmeyen değerler için x, y, z
harflerini kullanmayı uluslararası bir norm
haline getiren yine Leonhard Euler’di. Bir üçgen
çizip kenar uzunluklarına küçük a,b,c harflerini
atamamız ve yarı çap için r, çap için R harflerini
kullanmamız da yine Euler sayesindedir.

Popüler Bilim

Bir insanın sınırlarını ne kadar zorlayabileceğini
görmek için Euler’in yaptıklarına bakmamız
yeterlidir. Eserlerinin toplamı bugün 80 cildi
dolduruyor. Matematikten mekaniğe, müzikten
gemiciliğe, askeri silahlardan gezegenlerin
yörüngelerine, harita yapımından köprü ve
kanal inşaasına kadar birçok farklı alanda
çığır açan çalışmalara imza atan Euler,
olağanüstü zekâsının yanı sıra eşi görülmemiş
bir çalışma azmine de sahipti. 1735’te, henüz
genç sayılabilecek bir yaşta, yoğun çalışma
temposundan dolayı sağ gözünü kaybeden
Euler bu olaydan sonra “şimdi dikkatim daha
az dağılacak” açıklamasını yapacak kadar
işine odaklanmıştı. Euler eserlerinin yarısından
fazlasını 1766’dan öldüğü yıl olan 1783’e kadar
yazmıştı. Etkileyici olan şey Euler’in 1771’de
sol gözünü de kaybetmiş olmasıdır. Görme
yetisi olmadan muhteşem hafızasını kullanarak
buluşlarına devam eden Euler sadece 1775’te
ortalama haftada birden fazla makale yazmıştı.
Görmüyor olması bile onu durduramamıştı.
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Danzig belediye başkanı
Carl Leonhard Gottlieb
Ehler’e verdiği cevapta ne
sorunun ne de çözümünün
matematikle ilişkisi
olmadığını söylemişti.
Euler’in hayatındaki en
büyük yanılgılardan biri
bu cümle olabilir. Belki de
bunun farkında olduğu için
aynı yıl İtalyan matematikçi
Giovanni Marinoni’ye yazdığı
mektupta “Bu banal sorunun
çözümü için geometri,
cebir ya da sayı kuramları
yetersiz kalıyor. Ama ben
soruyu uğraşmaya değer
görüyorum.” demişti.

– Journal of Graph Theory.

Popüler Bilim
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Euler 1736’da Königsberg’in
yedi köprüsü problemini
çözdü. Çözümünü ise
1741’de Solutio problematis
ad geometriam situs
pertinentis isimli makalesinde
yayımladı.
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– Solutio problematis ad
geometriam situs pertinentis
kitabından.

Çizge Teorisi’nin Doğuşu
Bir gazetenin bulmaca ekinden
çıkmış gibi görünen bu soruyu
çözmek için uğraştığınızda sizi
ızdırap dolu anlar bekleyecek.
Tam çözdüm derken ya bir
köprü eksik kalacak ya da
bir köprüden iki kez geçmiş
olacaksınız.
Euler çözümün Leibniz’in
ortaya attığı “pozisyonların
geometrisi” fikrini barındırdığını
düşünüyordu. Bu yüzdendir
ki soruyu ele alırken gidilmesi
gereken dört kara parçasını
noktalar, bu kara parçalarını
bağlayan köprüleri ise çizgiler
olarak hayal etmişti. Yani
Euler’in elinde harflendirdiği
dört adet nokta ve bu noktalar
arasında yedi adet çizgi
vardı. Buraya kadar yaptığı
iş çok basit görünse de,
harflendirme yapmak daha
önce hiç kimsenin denemediği
bir şeydi. Euler sorunun
cevabını biliyordu. Ama bir
matematikçinin sonucuna nasıl
ulaştığını göstermesi gerekir.
İşte bu noktada çözümü için
bazı kural ve tanımlamalar
belirledi. Euler’in belirlediği
genel kural ve tanımlamaların
içeriğine çok fazla girmeden
Königsberg probleminin
çözümü için gerekli olan kurala
bakalım. Euler’e göre soruyu
nokta ve çizgilerden oluşan bir
tür haritaya indirgediğimizde
bu haritada tek sayıda çizgiye
sahip iki nokta varsa, ya da tek
sayıda çizgiye sahip hiç nokta

yoksa, istenilen tur atılabilirdi.
Bugün Çizge Teorisi’nde bu
tura Euler yolu deniliyor. Euler
yoluna sahip olan bir haritada
bir noktadan başka bir noktaya
kadar her çizgiyi bir ama
sadece bir defa kullanarak
dolaşmak mümkündür.

Görsel – 5: Euler’in zihninde
Königsberg’in yedi köprüsü.
Euler’in bu keşfi aslında
çok karmaşık olmayan bir
düşünceden geliyor. Bir
haritanın Euler yoluna sahip
olabilmesi için o haritada
tek sayıda çizgiye sahip
bir nokta varsa, bu nokta
ya başlangıç ya da bitiş
noktasıdır. Bu durumda bir
haritada Euler yolu varsa, o
harita ya iki adet tek sayıda
çizgiye sahip nokta olmalıdır,
ya da hiç tek sayıda çizgiye
sahip nokta olmamalıdır.
Königsberg sorusu grafik
haline getirildiğinde dört
noktanın da tek sayıda çizgiye
sahip olduğu görüldüğü
için Königsberg turunun
tamamlanması mümkün
değildir.

Görsel – 6: Euler’in çözümü.
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Görsel – 9: Bu haritadaysa
tek sayıda çizgiye sahip olan
ikiden fazla nokta olduğu için

Königsberg’in yedi köprüsü
problemindeki dört noktanın
hepsi tek sayıda çizgiye sahip
olduğu için Königsberg’de
her köprü bir ama sadece bir
defa kullanılarak şehirde tur
atılması imkansızdır demiştik.
Bu sonuca Euler’in matematiği
dışında da varabiliriz.

Yukardaki şekil çoğumuzun
ilkokulda karşılaştığı bir
bulmacaydı. Kalemi kağıdın
üzerinden kaldırmadan
şeklin istediğimiz köşesinden
başlamak ve çizdiğimiz bir
kenarın üzerinden tekrar
geçmemek şartıyla bu şekli
tamamlamak mümkündü.
Bunun sonucunu bulmak
en kötü ihtimalle birkaç
dakikanızı alır. Aslında bu
bulmaca Königsberg’in yedi
köprüsüyle temelde aynı
sorudur. Yani aynı yöntemi
izleyerek Königsberg’in neden
gezilemediğini görebiliriz.
Fakat bunun için kağıt ve
kalemin yanı sıra biraz

Görsel – 10: Kişisel
notlarımdan: Königsberg’in
yedi köprüsüyle ilk
karşılaşmam. Şaşkınlığımdan
dolayı şehrin adını üçüncü
denememde doğru
yazabilmiştim.

Görsel – 11: Problemle
karşılaştığım ilk günün akşamı.
Saatler süren beyhude
çözüm çabamdan sonra
sorunun yanlış olduğuna
kanaat getirmiştim. Tabii ki
yanılıyordum.
Çizge teorisi ile ilgili ilk
kitap Euler’in çözümünden
neredeyse 150 yıl sonra
1936’da Denes König
tarafından yazıldı. Euler’in
bu basit soruyu çözmek için
koyduğu kurallar ise yeni bir
matematik dalının başlangıcı
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Görsel – 8: Eğer haritada tek
sayıda çizgiye sahip nokta
yoksa o haritada Euler turu
vardır.

boş zamanınızın olması
gerekiyor. Size ufak bir
alıştırma: Königsberg’deki turu
tamamlayabilmek için hangi
köprünün/köprülerin yıkılması
gerekir?

Popüler Bilim

Görsel – 7: Parantez içindeki
sayılar, her noktanın sahip
olduğu çizgi sayısını gösteriyor.
Euler’e göre çizgileri sadece
bir defa kullanarak turun
atılabilmesi için; eğer haritada
tek sayıda çizgiye sahip olan
bir nokta varsa, o nokta turun
ya başladığı ya da bittiği yer
olmalıydı. İlk örnekte A noktası
çift, B ve C noktalarıysa tek
sayıda çizgiye sahip. Euler
turu atılabilmesi için tek sayıda
çizgiye sahip olan noktalardan
birinin turun başlangıcı,
diğerininse bitişi olması gerekir.
Örnekte C’nin başlangıç
olduğunu varsayıldığında turun
bittiği yerin B noktası olduğu
görülüyor. Böylece bu harita
Euler turuna sahiptir.

Euler turu yoktur. Örneğin
D noktasından başlayıp
okları takip edince A-B
arasındaki çizgi Euler yolunun
tamamlanmasını engeller.
Yani bu çizgiyi haritamızdan
çıkarırsak Euler yolu çizilebilir.
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olmuştu. Bu yüzden her Çizge
Teorisi kitabının ilk bölümünde
Euler ve Königsberg’in yedi
köprüsünden bahsedilir.
Euler’in Königsberg
çözümünde kullandığı mantık
aynı zamanda matematiğin
bir başka dalı olan topolojinin
de başlangıcı olarak görülür.
Euler’e göre Königsberg
probleminde ne şehrin
ne de köprülerin fiziksel
durumlarının etkisi yoktu.
Basit bir örnekle ne demek
istediğimi açıklayayım:
Bugün metro veya şehir
otobüslerinin kullandığı hattın
haritasına baktığımızda,
durakları ifade eden noktalar
olduğunu görüyoruz. Duraklar
arası mesafe ve durakların
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büyüklükleri farklı olmasına
rağmen haritalarda bunların
gösterimleri aynı boyuttadır,
yani fiziksel özellikler
önemsizdir. İşte bu kabaca
topolojinin temel mantığıdır ve
bunu açıkça ortaya koyan ilk
kişi Leonhard Euler’dir.
Matematiğin görece yeni bir
dalı olan çizge teorisi aynı
zamanda araştırma alanı
en hızlı genişleyen bilim
alanlarından biridir. Çünkü
Çizge Teorisi karşılıklı iletişim
ve etkileşimin olduğu her
yerde görülür. Kullanıldığı
alanlardan en ünlüsü network
sistemleridir. Network
sistemlerinin en önemli olduğu
yer ise bugün hayatımızın
neredeyse her kısmına sızmış

olan internettir. Bugün en
değerli görülen şey zaman
ve bu yüzden hep yüksek
hıza ihtiyaç duyuyoruz;
daha hızlı internet, daha
hızlı araba ve uçak…
Eve servis yapan bakkal
çırağının bile hızlı olmasını
istiyoruz. Hızlı olabilmek
içinse en kısa yolun
bulunması gerekir. Çizge
Teorisi’nin bir başka yararı
da en kısa yolu bulmamızı
göstermesidir.
Euler iki gözünün kaybettiğinde
bile bilimsel çalışmalarına
ara vermemişti. Ölümü
üzerinden geçen uzun zamana
rağmen unutulmaması ve
hâlâ saygı gösterilmesi ne
kadar büyük bir bilim insanı
olduğunu gösteriyor. Zaten
istesek de istemesek de
Euler matematiğin hemen her
alanında ismini zikrettirerek
kendini hatırlatmaya devam
ediyor. Ben bu gerçeği dokuz
yıl önce farketmiştim. O
günden beri sizden kaçmayı
denemiyorum sayın Euler.
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Siz de Bendis ailesinin bir parçası olun.
Misafirlerimiz için her zaman en
önemli önceliğimiz hizmet, kalite ve
tutarlılıktır. Mutlu, verimli, güleryüzlü
ve misafirperver çalışanlarımız ile;
misafirlerimizin,

istek,

ihtiyaç

ve

beklentilerine uyumlu ürün ve hizmeti
vererek unutulmaz bir konaklama
gerçekleştirmelerini sağlamaktayız.
Bu

nedenle

tüm

misafirlerimiz,

konakladıkları Bendis Otel’den yıllarca
devam edecekleri Bendis ailesinin bir
ferdi olarak ayrılırlar.
Bendis Otel, Misafirlerimizin konforunu
ve

rahatını

ön

planda

tutarak

hazırlanmış, sıcak renklerle dekore
edilmiş anti-stress yataklara sahip,
antibakteriyel halılar, 1. Sınıf

tekstil

ürünleri, içerisinde VRF havalandırma
sistemi bulunduran klimalı odalardan
oluşmaktadır.
Odalara ait olan balkonlarda günün
yorgunluğunu, manzara ve kahve
bir

Modern, şık ve zevkli bir anlayışı, lüks

konaklama seçeneği olmakla birlikte

ve konforla buluşturan Bendis Otel,

Odalarımızda ücretsiz ürünlerle dolu

BENDİS Alışveriş Merkezi içerisinde

ayrıcalıklarla dolu dünyasını sizlere

minibar, LCD televizyon, özel banyo,

bulunması

sunuyor.

duş kabini, ücretsiz banyo/kozmetik

aktivite imkanı ( yeme-içme, sinema,

ürünleri,

makinası,

tekstil, gıda, kozmetik, yapı market,

Misafirlere güvenli, rahat bir ortam

ücretsiz Wi-fi hizmeti bulunmaktadır.

çocuk oyun salonları, hediyelik eşya

sunmak suretiyle misafir ve müşterilerin

Ayrıca misafirlerimize telefon hizmeti,

vb.) sunmaktadır.

değer, kalite, kişiye özel ve güleryüzlü

saç

kurutma

seyahatleriniz

için

mükemmel

misafirlerimize sosyal

emanet kasası, çalışma masası gibi

hizmet

açısından

beklentilerini

imkan ve kolaylıklar sağlamaktadır.

Bendis Otel, şehir merkezine sadece

tutarlı bir şekilde karşılamak ve bu

Bendis Otel; 46 oda, 120 yatak

5 dk uzaklıkta olup Şehir Hastanesine

beklentilerin ötesine geçmek Bendis

kapasitesi, 2 King Suit, 4 Suit, 14

3 dk. Mesafededir. Saros’un incisi

Otel’in misyonudur.

Triple, 16 Standart, 10 Twin odadan

olan Erikli’ye sadece 20 dk. Uzaklıkta

oluşmaktadır.

olmakla

Kapalı

Havuz,

Hamam,

Sauna,

birlikte

İzmir-Çanakkale

Bölgenin en çok tercih edeceği,

Otoyolu üzerinde bulunmasıyla kolay

evinizdeki

ulaşım imkanı sunmaktadır.

Bendis Otel seyahatinizi zevkli ve bir o

Spor Salonu, günlük Kat Hizmetleri,

konforu

yaşayacağınız

kadar da keyifli geçirmeniz için gerekli

Kuru Temizleme / Çamaşır Yıkama,

Aynı

Ücretsiz Güvenli Otopark ve Özel

Bulgaristan ve Yunanistan gibi komşu

kadrosu ile en ince ayrıntısına kadar

Ücretsiz Kahvaltısı ile ayrıcalıklı bir

ülkelere kolay erişim imkanı tanır.

sizin adınıza düşünüyor.

hizmet sunmaktadır.

İpsala gümrük kapısına sadece 28 dk

Bendis Otel, iş veya tatil amaçlı

mesafededir.

zamanda

konum

itibariyle

olan

tüm

hizmetleri,

Bendis’e gelin rahat edin.

profesyonel

Bu Bir ilandır

keyfiyle atabilirsiniz.

Masum Beyaz Yalanlar

Habercisi

Dr. Mirvari ÖZALTAY

Popüler Bilim

Aralık 2018 - Ocak 2019

Psikiyatri Uzmanı
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Hayatta hepimiz çeşitli nedenlerle zaman zaman yalana
başvurabiliyoruz. Çoğu zaman
bu yalanlara kimseye zarar
vermeyen masum beyaz yalanlar gözüyle bakıyor olsak ta
ilerleyen evrede bu durum patolojik boyutlara ulaşabilir.
Tıpta bir
çeşit dürtü ve
kontrol bozukluğu olarak
tanımlanan
yalan söyleme
hastalığı (mitomani), sıradan yalanlar
hedefe yönelik, fayda sağlamak veya
sorunlardan
kaçınmak için
söylenirken,
patolojik yalanlar genellikle amaçsızdır. Kişi kurguladığı
fantastik dünyada yaşamaya

başladıysa ve söylediği yalana
artık kendi de inanıyorsa patolojik boyuta geçilmiş demektir.
Mitomani gençlerde daha
çok görülüyor
Genel popülasyonda görülme
sıklığının bilinmemesine
karşın, 72
vaka üzerinden yapılan
araştırmaya
göre yalan
söyleme
davranışının
başlama yaşı
16, farkına
varılma yaşının ise 22
olduğunu belirten Patolojik
yalan üzerine
yapılan aynı
araştırmada
cinsiyet oranlarının eşit olduğu ancak sözel
IQ’su yüksek olan bireylerde

sayısal IQ ‘ya oranla daha
fazla yalan söyleme hastalığı
görülüyor.
Alman Doktor Anton Delbruck, ‘Patolojik Yalancılık’ kavramını tanımlayan ilk doktor
olarak tanınır. Dr. Delbruck,
gözlemlerine dayanarak; yalan
söyleyen bazı hastalarının fazla anormal olduklarını ve onların oranın dışında bırakılıp özel
bir kategoride sınıflandırılmalarının gerektiğini söylemiştir.
Akabinde yalan söyleme davranışını «pseu-dologia phantastica”(fantastik inanç) olarak
tanımlamıştır.
Kolaylıkla söylenebilen yalanlar doyurulmamış bir ihtiyacın sonucudur.
Mitomani ruhsal bir problem
olarak kabul edilir, çünkü gerçekliğin ötesinde bir değerlendirme ve kurgulama süreci söz
konusudur. Aynı zamanda yalanın net bir şekilde alışkanlık
haline gelmiş bir şeklidir.

Masum Beyaz Yalanlar “Mitonomi” Habercisi

başvurur.
Mitomani’nin tedavi yöntemleri
Psikoterapi seçilebilecek
en doğru tedavi yöntemidir.
Dürtünün hasta için anlamının
araştırılması, empati ile yaklaşılması, başa çıkma yollarına
yönlendirilmesi ve anksiyeteli
bireyler için de gevşeme teknikleri uygulanabilir.
Farmakoterapotik seçenekler
patolojik yalancıların bir alt
kümesinde dürtüselliği
azaltma veya yalan
söyleme dürtüsüne
ilişkin kompülsiyonları azaltmada yardımcı
olabilir. Buna ek
olarak merkezi
sinir sistemi
anormallikleri
üzerine yapılan araştırmalar farklı terapi
amaçlı müdahalelerin gelişmesini
sağlayabilir.

Aralık
Aralık 2018
2018 -- Ocak
Ocak 2019
2019

Çoğunlukla tek amaç,
odak noktası olmak.
Patolojik yalancılığın
bir özelliği de bazı araştırmacıların “yalanın başlı
başına bir haz olarak görüldüğü” sonucuna varmalarına
olanak sağlamıştır. Sıradan
yalanın aksine “Patolojik Ya-

lancılık” ta ödül yalancı için içseldir (bilinçli olamayan), diğerinde ise bir beklenti vardır. Bu
hastaların genellikle tek amacı
vardır, odak noktası olmak.
Dikkatleri üzerine çekmek için
yoğun bir istek ve arzu duyan
kişi bunu başarabilmek adına
olayları inanılmayacak derecede büyütmeye, abartmaya,
dramatize etmeye başlar. Bunu
sağlamak için de mecburen
yalana

Popüler Bilim

Hastaların yalan söyleme konusunda iç görüleri düşük (gerçeğin farkındalığı) olduğu için
genellikle kendi duygusal ihtiyaçlarına yönelik kurguladıkları
yalanları söylerler. Kolaylıkla
söylenilen yalanlar doyurulmamış bir ihtiyacın sonucu gibidir.
Bu gibi durumlarda tatmin boyutu arttıkça kişinin bu davranışı bırakması zorlaşabilir.
Patolojik yalancılığın kronik
ve tekrarlanan bir davranış
olmasının yanı sıra belirgin
olarak elde edilen yararının
yetersiz olduğu not edilmiştir.
Yalanlar genellikle kolay çürütülebilir hikayelere dayanır,
fantastik ve kapsamlı olması ile beraber, ayrıntılı
ve karmaşıktır.
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Popüler Bilim

Rahmi M. Koç Bilim Madalyası Prof. Dr. Metin Sitti’nin Oldu

Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Umran İnan da, Prof. Dr. Metin Sitti’nin
fen ve mühendislik bilimleri ve teknoloji
örtüşmelerinde insan sağlığının iyileştirilmesinde dünyada çığır açtığını belirtti.
Ödüllü alan Prof. Dr. Metin Sitti ise
şunları söyledi: “Japonya’dan ABD’ye

Japonya’da Tokyo Üniversitesi’nde
ilk gittiğimde akıllı robotlar üzerine
çalışıyordum. Orada beni küçük robotlarla çalışmaya yönelttiler. Akıllı
robotlar güzel bir konuydu ama küçük
robotlar daha da meydan okuyucu bir
konu olarak dikkat çekiciydi, hatta o
zamanlar nano robotlar yoktu. Berckley’de bütün robotları küçültecek çok
ilginç bir proje karşıma çıktı. O zamanlar mekanik olarak uçan sinek boyutunda bir robot algılamak, düşünmek
bile akıllara gelmeyecek kadar yeni ve
olmayan bir şeydi. Sonra Berckley’de
araştırmacı olarak 3 yıl bu proje ve değişik projelerde ABD’de çalıştım. Bugün geldiğim noktada kariyerimde yeni
hedefim tıbbi robotlar. Çünkü bence
küçük robotların hem bilimsel hem de
toplumsal olarak en önemli

Aralık 2018 - Ocak 2019

Rahmi Koç Müzesi’nde gerçekleştirilen törende konuşan Koç Üniversitesi
Mütevelli Heyet Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M.
Koç, “Bu yıl üçüncüsünü takdim ettiğimiz Koç Üniversitesi Rahmi Koç Bilim
Madalyası’nı, büyük bir gururla, fen,
mühendislik ve tıp bilimleri alanında
yaptığı çalışmalarla gelişmiş, müreffeh
ve aydınlık bir dünyanın oluşumuna
önemli katkılarda bulunan genç bir bilim
insanımıza takdim ediyoruz. Dünyada
bilinen ve diğer araştırmacılara ilham
veren çalışmaları nedeniyle kendisini
tebrik ediyor ve bundan sonra da büyük başarılarla adından söz ettireceğine inandığımızı ifade etmek istiyorum”
diye konuştu.

hatta Avrupa’ya kadar dünyada bilimin,
eğitimin farklı pratik edildiği birçok coğrafyada bulundum. Bu nedenle, tüm
bu yerlerde verilen eğitimin, araştırmacılara ve öğrencilere tanınan olanakların neler olduğunu çok iyi biliyorum.
Şimdi Türkiye’de Koç Üniversitesi’nde
de yarı zamanlı olarak çalışmalarımı
yürütmeye başladım. Böylece başka
coğrafyalardaki edinimlerim sayesinde
bir köprü görevi yapabileceğime inanıyorum. Sonuçta kişisel başarının
ötesinde, bir misyon olarak her zaman,
ülkemizde bilimin daha iyi koşullarda yapılmasını, başarılı çalışmaların
desteklenmesini ve öğrencilerin burada
da aynı hevesle araştırma yapmasına
olanak tanımasını benimsiyorum.

Popüler Bilim

Koç Üniversitesi tarafından, evrensel bilgi birikimine katkıda bulunan başarılı ve öncü bilim insanlarını ödüllendirmek ve bilimin gelişmesini teşvik etmek amacıyla başlatılan, ‘Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası’nın
bu yıl üçüncüsü sahibini buldu. Bu yıl,
mikro ve nano biyomedikal robotik teknolojilerine öncü ve üstün katkıları nedeniyle Prof. Dr. Metin Sitti ödüle layık
görüldü.
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uygulaması tıp alanında
olacak. Hala insan içinde ulaşamadığımız noktalar var. İnsanı
içeriden izleyecek, henüz insan
hasta olmadan bunu dışarıya
bildirebilecek robotlar yapmak
benim en büyük hayallerimden
birisi. Bunun dışında da doğadan esinlenen küçük robotlar
üzerinde hala çalışıyoruz.
Bilim bana göre sırf beyinle
çalışan ya da beynin önemli
olduğu bir alan değil, arkadaşlık
ve sosyal ortam da çok önemli. Çünkü biz bilimsel çalışmalarımızı sırf iş olsun diye yapmıyoruz, bilim benim büyük bir
tutkum ve aynı zamanda öğrencilerimin ve araştırmacılarımın
da tutkusu. Birlikte çalıştığım
ekibi bir diğer ailem olarak
görüyorum, dolayısıyla beraber
aile olarak bilimsel çalışmalar
yapmak, hem de mutlu bir sosyal ortamın olması her açıdan
çok önemli.

Popüler Bilim
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Bilim, yürüttüğümüz onlarca
çalışmanın ötesinde benim için
hayatın kendisi aynı zamanda.
Birlikte çalıştığım ekibim bana
çok şey katan, onlara öğrettiklerim kadar onlardan öğrendiğim
çok değerli bilim insanları, çok
sevdiğim arkadaşlarımdır. Benim ekibimde çok farklı disiplinlerden çok sayıda araştırmacı bulunuyor. Bu farklı disiplinlerden
gelen, farklı deneyimlere sahip
insanların ortak akıllarının eseri
olan çalışmalar çok daha etkili
olacak ve geleceği şekillendirecektir.” dedi.
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Prof. Dr. Metin Sitti kimdir?
Metin Sitti Almanya’daki Max
Planck Topluluğu’nun şu anki
tek Türk üyesidir ve bu topluluğun Akıllı Sistemler Enstitüsü’nde 2014 yılının sonbaharından
itibaren direktör olarak çalışmaktadır. Araştırmaları, tıbbi
mikro-robotlar, doğadan esinlenen minyatür hareketli robotlar
ve yeni malzemeler, yumuşak
minyatür robotlar, fiziksel akıllılık ve mikro/nano-robotik da
dahil olmak üzere, robotik ve
akıllı sistemler bünyesindeki
çok çeşitli çalışma konularını
kapsamaktadır.
Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi’nin elektrik-elektronik
mühendisliği bölümünde 1992
yılında tamamladıktan sonra
yine aynı bölümden yüksek lisans derecesini 1994 yılında
almıştır. Doktora araştırmalarını Japonya’da Tokyo Üniversitesi’nin Elektrik Mühendisliği
Bölümü’nde 1999 yılında tamamlamıştır. ABD’de University of California at Berkeley’de
doktora sonrası araştırıcı ve
öğretim üyesi olarak 1999-2002
yılları arasında çalışmıştır.
2002-2014 yılları arasında yine
ABD’deki Carnegie Mellon Üniversitesi’ndeki Robotik Enstitüsü’nde ve Makina Mühendisliği
Bölümü’nde profesör olarak
araştırmalarına devam etmiştir.
2011-2012 yılları arasında Harvard Üniversitesi, EPFL ve Sorbonne Üniversitesi’nde ziyaretçi profesörlük yapmıştır. Şu an,
kısmi zamanlı yan akademik

görevler olarak, Koç Üniversitesi’nde Tıp ve Mühendislik fakültelerinde profesör, Carnegie
Mellon Üniversitesi’nde seçkin
profesör ve Stuttgart Üniversitesi’nde onursal profesör olarak
görev yapmaktadır.
Metin Sitti’nin sahibi olduğu
çok sayıdaki ödül, burslar ve
unvanlar arasında, 1996-1999
yıllarında tüm doktora çalışması sırasında aldığı Japon Milli
Eğitim Bakanlığı’nın Monbusho
Araştırma Bursu, 1998 ve 2009
yıllarında en prestijli robotik
konferanslarından IEEE/RSJ
Intelligent Robots and Systems
Konferansı’nda En İyi Makale
Ödülü, 2002 yılında IEEE Robotics and Automation Konferansı’nda En İyi Video Ödülü,
2004 yılında IEEE Robotics and
Biomimetics Konferansı’nda En
İyi Biomimetik Makale Ödülü,
2005 yılında mikro/nano-robotik alanındaki üstün araştırma
ve eğitim katkılarından dolayı
National Science Foundation
CAREER Ödülü, 2006-2008
yılları arasında IEEE Robotics
and Automation Society Distinguished Lecturer unvanı, 2011
yılında mikro/nano-robotik alanındaki öncü çalışmalarından
ötürü SPIE Nanoengineering
Pioneer Ödülü, 2012 ve 2013
yıllarında uluslararası World
RoboCup Micro-Robotics yarışmasında birincilik ödülü, 2014
yılında IEEE Fellow unvanı ve
2014 yılında IEEE/ASME En İyi
Mekatronik Makale Ödülü sayılabilir.

Rahmi M. Koç Bilim Madalyası Prof. Dr. Metin Sitti’nin Oldu

Önde gelen hakemli dergi ve
konferanslarda 410’dan fazla makalesi bulunmaktadır.
220’nin üzerindeki dergi makalesi, Nature, Nature Reviews
Materials, Nature Communications, Proceedings of the National Academy of Sciences,
Science Robotics, Science Advances, Advanced Materials,
Advanced Functional Materials, ACS Nano, Nano Letters,
Small, Langmuir, Journal of the
Royal Society Interface, Biomedical Microdevices, International
Journal of Robotics Research,
IEEE Transactions on Robotics
ve IEEE/ASME Transactions on
Mechatronics’in de aralarında
bulunduğu, önde gelen dergilerde yayımlanmıştır. Bu makaleler
şu ana kadar 18.300’ün üzerinde atıf almıştır. Basılı iki kitabı
vardır; Mobile Microrobotics
adındaki kitabı MIT Press tarafından 2017 yılında yayımlanmıştır. Alanındaki önemli konferanslarda, üniversitelerde ve
firmalarda 170’in üzerinde
davetli konuşma vermiştir.
Araştırma çalışmalarının
sonuçları New York
Times, Wall Street
Journal, Le Monde,
Economist, Forbes,
Science, Science
News, Nature News
ve MIT Technology
Review gibi gazete

ve dergilerde haber olmuş ve
değişik televizyon kanallarında
yayınlanmıştır. Ayrıca Progress
in Biomedical Engineering ve
Journal of Micro-Bio Robotics
dergilerinin ana editörlüğünü
ve Extreme Mechanics Letters
ve Biomimetics & Bioinspiration
dergilerinin yardımcı editörlüğünü yapmaktadır.
11 adet yayımlanmış patenti ve 20’den fazla onay bekleyen patent başvurusu olan Sitti
2009 yılında bilimsel çalışma
prensiplerini ilk defa keşfedip
sentetik olarak tasarım ve üretiminin öncülüğünü yaptığı gecko kertenkelesinin ayağındaki
mikro/nano-tüylerinden esinlenen yeni yapıştırıcı malzemeyi
ticarileştirmek için nanoGriptech adındaki startup şirketini
kurmuştur. Setex® adıyla ticarileştirdiği elastik mikrofiber ya-

pıştırıcı çok çeşitli endüstriyel
alanlarda büyük bir kulanım
alanı bulmuştur ve 2017 yılından itibaren pazara girmeye
başlamıştır.
2002’den itibaren 50’nin üstünde doktora öğrencisi, 50’nin
üstünde yüksek lisans öğrencisi, 50’nin üstünde doktora
sonrası araştırmacı ve 100’ün
üstünde lisans öğrenci araştırmacısı yetiştirmiştir. Grubundan mezun olan doktora
öğrencilerinin ve doktora sonrası araştırmacıların bazıları
Cornell University, University of
Toronto, UIUC, Oregon State
University, Virginia Tech, WPI,
Arizona State University, Louisiana State University, Texas
Tech, Nanyang Technological
University, Tampere University
of Technology, Bilkent University, York University ve Delft
University of Technology
gibi üniversitelerde profesör olarak ve bazıları da
Intuitive Surgical,
Apple, Intel, Google, BostonDynamics,
Schlumberger ve 3M
gibi
firmalarda
kıdemli araştırmacı olarak çalışmaktadır.

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

Prof. Dr. Sultan TARLACI
Nöroloji Uzmanı

Popüler Bilim
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Kadınların ve erkeklerin beyinsel ve davranışsal olarak
farklıdırlar. Kadınların evrensel
şefkat, erkeklerin adalet ve dürüstlük kavramı ölçülerini esas
alırlar.
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Hepimiz kadınların daha duygusal erkeklerinse mantıksal
kararlar aldıklarını biliriz. Bu
konuda şöyle hayali bir öykü
oluşturabiliriz: Berber Ahmet’in
karısı ölmektedir ve eşinin hayatını kurtaracak bir ilaç vardır
ama bu ilaç çok pahalıdır. Ahmet’in de ilacı alacak parası
maalesef yoktur. Eczaneye gider, eczacı Ayşe’ye bu durumu
anlatır ve “Param yok” der. Bu
durumda eczayı Ayşe ne yapar? Ya da diğer bir soru olarak
bu durumda berber Ahmet ne
yapmalıdır? Eczacı kadın ilacı
karşılıksız verir mi? Vermezse
berber Ahmet’in çizeceği yol

ne olabilir? Satırları okurken
herkesin bir senaryo oluşturduğunu duyar gibiyim ama olaya
cinsiyetler açısından bakıldığında, ikilem durumlarında kadın ve erkeklerin tepkileri farklı
olmaktadır.
Bu tür ikilemler erkeklerin
önüne geldiğinde kararlarını
ilacı çalmak-çalmamak, hayat
kurtarmak-kurtarmamak, mala
mülke değer vermek arasındaki somut kavramlar üzerinden
ele alırlar. Kadınlar ise verilecek kararın insanlar arasındaki
kişisel ve duygusal bağları nasıl etkileyeceği açısından değerlendirirler. Erkek ve kadınlar
böyle bir çatışmada, içlerinde
farklı sesler algılarlar.
Kadınlardaki kararlar, başka
insanları önemseme ölçüsünde güdülenirken, erkeklerde

ise davranış somut bir kavram
olan adalet üzerinden şekillenir. Bu durumun sinirsel beyin
temelindeki yapı yine empati
kurma becerisidir. Genel olarak tüm kültürlerde kadınlar
savaş ve avlanma gibi şiddet
içeren etkinliklerde yer almazlarken (Homeros ve Hesiodos’un bahsettiği, Samsun’un
bugünkü Terme ilçesi ve o
dönemdeki Temiskira bölgesinde yaşayan Amazon kadın
savaşçıları saymazsak genelde savaşçı askerlerin tümü
tarihte erkeklerdir) çocuk ve
hasta bakımı gibi daha özverili
işlerde sabırla çalışırlar.

Kadınlar hem iyi hem kötü
insanla empati kuruyor
Kadınların evrensel şefkate
önem verirken, erkeklerin adalet ve dürüstlük kavramı ölçülerini esas alır. Bu, erkek ve kadın beyinlerindeki empati farklılığının bir gerçeğidir. Bir kadın
dürüst olmayan birisini cezalandırabilir ama onun acısını

Kadın İki Kere Üzülür!

Bilim insanlarının yaptıkları
araştırmalarda, iyi insanları acı
içinde görmekle kötü insanları
acı içinde görmek arasında
nasıl bir beyinsel çalışma farklılığı olduğunu araştırıyor. Kadınlar böyle bir durumla karşı
karşıya bırakıldıklarında, yani
hem iyi adamı hem de kötü
adamı acı içinde gördüklerinde beyinlerinde aynı alanların
(ön singulat ve insüler beyin
bölgesi) ışıl ışıl çalıştığı tespit
edilmiştir. Bunun diğer bir ifadesi şudur: Kadınlar hem iyi
hem de kötü adama kuvvetli
biçimde empati göstermişlerdi. Erkeklerde ise oldukça
farklı bir beyinsel durum tespit
edilmişti.

Kadınların aksine erkekler,
kötü adamların kaderleriyle
ilgilenmiyor
gözüküyorlardı.
Bundan daha da ötesi, erkeklerin dürüst davranmayan kötü
adamların cezalandırılmasından keyif aldıklarını gösteren,
beynin ödüllendirme sisteminde devreye giren bölgelerin
çalıştığı ortaya çıkmıştı. Buradan çıkan basit sonuç, empati
kurma yeteneği açısından kadınlar ile erkekler farklı beyin
örüntüsüne sahiptir ve kadınlar
empati duygusunu yani başkasının acısını daha iyi anlayabilmektedirler.

Askerlik neden erkek
mesleğidir?
Bir hasmının acısını erkeğin beyninde paylaşmasının
imkân dışında olması, onu iyi
bir kahraman haline getirebilir.
Diğer yandan iyi olan arkadaşlarına veya grup üyelerine
duyduğu empatinin yüksek olması, grubu ateşleyici ve birliği devam ettiren bir duygudur.
Düşman cephesinde ölümleri
gören erkek için bu katlanılması kolayken, kendi cephesinde ise acı vericidir. Bu acı
da doğal intikam arzusunu
kamçılayacaktır. Kadınlarda
ise durum farklıdır. Hasmının
acısı bile onda paylaşılan bir
acı oluşturur. Kadınlar da asker olurlar ancak bunu yerine
getirirken muhtemelen daha
fazla yoğun ve acı veren duygulara maruz kalırlar. Erkelerde ortaya çıkan siyah-beyaz,
biz-onlar keskin ayrımı kadınlarda biraz puslanabilir.
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Erkekler sadece iyi
insanla empati kuruyor

Erkekler iyi insanların acı
çektiklerini gördüklerinde kendi
beyinlerinde acı çekme alanlarında çalışmanın ortaya çıktığı yani acı çeken iyi insanla
empati kurdukları tespit edildi. Buna karşın erkekler kötü
adamların acı çektiklerini gördüklerindeyse beyinlerindeki
başkasının acısını hissetme
alanlarında hiçbir çalışma gözlenmedi. Kötü olduğu kabul
edilen adamların acı çektiğini
gören erkeklerin beyninde acı
algılayan alanlar sessizliğe
bürünmüştü.

Popüler Bilim

da paylaşabilir. Erkek ise acısını paylaşmadan onu cezalandırır. Bu anlamda kadınların
asker veya kanun uygulayıcıları olmaları duygusal empati
kurma yüksekliklerinden dolayı
sakıncalı görülebilir. Ancak farkı baştan kabul eden bir kadın
için, erkek gibi bir değerlendirme yapmak zor değildir.
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KÜLTÜR - SANAT
Sinema
BİZİ HATIRLA
Vizyon Tarihi: 23 Kasım 2018
Oyuncular: Altan Erkekli, Tolga Tekin, Özge Özberk, Binnur Kaya, Sumru Kumrucu
Tür: Dram
Yönetmen& Senaryo: Çağan Irmak
Özet
Bizi Hatırla, ihmal ettiği babasının rahatsızlanmasının ardından onunla yeniden bağ kurmaya çalışan
bir adamın hikayesini konu ediyor. Çalışkan bir adam olan Kaan, sahip olduğu başarılı kariyerini dişi
tırnağıyla gerçekleştirmiştir. Bulunduğu noktaya gelebilmek için yıllarca çalışmış ve sonunda istediği
mevkiye gelmeyi başarmıştır. Eşi, iki çocuğu ve işiyle kurduğu sakin hayat onun için yeterlidir. Bu
stresli yoğunluk içindeyken, bir sahil şehrinde yaşayan yaşlı babası Eşref’i biraz ihmal etmiş durumdadır. Ancak bu durum, günün birinde babasının geçirdiği bir rahatsızlık sonrasında değişir. Yaşanan
rahatsızlık Eşref’i babasının yanına gitmeye zorlar, ancak yoğun iş temposu buna müsaade etmemektedir. İşten vakit ayıramadığından ötürü babasını İstanbul’a, evine getirmeyi tercih eder. Baba Eşref
ise oğluna ve ailesine yük olmaktan çekinmektedir, bu nedenle de geldiği gibi kendi evine geri dönmek
ister. Bu alışık olmadıkları durumun içinde nasıl davranacaklarını bilemeyen baba-oğlu, birbirlerine ne
kadar yabancılaştıklarını fark ederler. Babasıyla tekrar bağ kurmaya çalışırken aynı çatı altında kalmak
Kaan için zor kararlar alma gerekliliğini ve sıkı bir vicdan muhasebesini beraberinde getirecektir
AGUAMAN
AGUAMAN
Vizyon Tarihi: 28 Aralık 2018
Oyuncular: Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe, Nicole Kidman, Patrick Wilson
Tür: Aksiyon, Macera, Fantastik
Senaryo: Will Beal
Yönetmen: James Wan
Özet
Arthur Curry kendiyle ilgili büyük bir gerçeği keşfetmiştir. Kendisi okyanuslar altında inşa edilen Atlantis
krallığının tahtının varisidir. Ancak Aquaman’in sinsi yarı-kardeşi Orm, Atlantis tahtını istemektedir.
Arthur Curry, nam-ı diğer Aquaman, kendisine kalan mirasa sahip çıkmalı ve halkının başına geçmelidir. Yoksa kendi hayatının yanı sıra sevdiği kişiler de büyük bir tehlikeyle yüz yüze gelmek zorunda
kalacaktır. Bu yolculukta Arthur kendiyle yüzleşmenin yanı sıra, bir kral olmaya layık olup olmadığını
da keşfetmek zorundadır.
FANTASTİK CANAVARLAR: GRİNDELWALD’IN SUÇLARI
Vizyon Tarihi: 16 Kasım 2018
Oyuncular: Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler
Tür: Fantastik, Macera
Senaryo: J. K. Rowling
Yönetmen: David Yates
Özet
Newt Scamander’ın da yardımıyla Amerika Birleşik Devletleri Sihir Kongresi (MACUSA) tarafından yakalanan karanlık büyücü Gellert Grindelwald kaçmayı başarmış ve kendine, gerçek niyetinden habersiz olan müritler toplamaya başlamıştır. Karanlık büyücünün sihir dünyasından ayrı olan tüm canlıların
hepsine hükmedecek safkan büyücüler yetiştirme planı, dünya için büyük bir tehlike yaratmaktadır.
Karanlık büyücünün planlarını bozmak isteyen profesör Albus Dumbledore, eski öğrencisi Newt Scamander’dan yardım ister. Önündeki tehlikenin farkında olmayan Newt, gerçek dostluklar ve aile bağları
konusunda bile sevgisinin ve sadakatinin test edileceği bir yola girecektir. Sihirli ya da değil, tüm insanların kaderi ona bağlıdır.

(Popüler Bilim)
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KÜP UYDU UZAYA
FIRLATILACAK
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Makine, Elektrik-Elektronik ve
Malzeme Mühendisliği öğrencilerinden kurulu Grizu-263 Uzay
Takımı, “Türkiye’nin ilk pocketqube uydu” projesiyle kendi tasarımlarını hazırladı.
Daha önce ABD’de düzenlenen
“CanSat Competition” Model Uydu
Yarışması’nda dünya ikinciliği elde
eden Grizu-263 Uzay Takımı, hedeflerini yükselterek “Türkiye’nin
ilk pocketqube uydu” projesini
başlattı.
İstanbul Teknik Üniversitesi
Uzay Sistemleri Test Laboratuvarı
ile TU Delft Üniversitesi’nin teknik
destekleriyle sürdürülen projede,
7 kişilik ekip çalışmalarını 5 danışman eşliğinde sürdürüyor.
Takım kaptanı Muzaffer Duysal,
pocketqube’ün 5x5x5 santimetre
boyutlarında standartları olan bir
küp uydu olduğunu belirtti.
Uyduda bulunan kamera yardımıyla dünyanın fotoğraflarını
çekmeyi, birkaç sensörle farklı
veriler almayı hedeflediklerini
belirten Duysal, “Şu an fırlatma
tarihini 2020 yılı haziran ayı olarak
düşünüyoruz. Küp uydular maliyetleri düşük olması ve insan
gücünün daha az emekle kısa
sürede üretilmesi nedeniyle çok
tercih edilen uydular. Bu uydularla
birlikte bunun bütün kartlarını biz
kendimiz üniversitemizde üreteceğiz.” dedi.

ROKET HIZINI
DEĞİŞTİREBİLEN
TEKNOLOJİ ÜRETİLDİ
Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi
Doktor Yıldıray Yıldız ve öğrencisi
Anıl Alan tarafından geliştirilen,
deneyleri ROKETSAN’da yapılan
teknoloji, kapak makalesi olarak
Uluslararası Elektrik ve Elektronik
Mühendisleri Birliğince çıkarılan
IEEE Control Systems Magazine’de bilim dünyasına duyuruldu.
Yıldız, dergisinin ekim sayısının kapak konusunun “Zaman
Gecikmeli Sistemler İçin Yüksek
Performanslı Basınç Kontrolcüsü
Geliştirilmesi” makaleleri olduğunu
ifade etti.
Söz konusu teknolojinin akıllı bir
yazılıma dayandığına işaret eden
Yıldız, “Teknolojimiz ile havada
hareket halindeki roketlerin hızları
ayarlanabilir hale gelebilecek.”
dedi.
Roketlerin havaya gönderilmelerinin ardından belli bir hız profilinde hareket ettiğini belirten Yıldız,
“Yaptığımız çalışma ile havada
hareket halindeki roketlere yeni bir
özellik kazandırılmış oldu. Geliştirdiğimiz akıllı yazılım ile roketler
artık havada hareket halindeyken hızlarını azaltabilecek ya da
hızlarını artırabilecekler. Örneğin,
keskin manevralar sırasında
hızlarını azaltıp, doğrusal hareket
halinde iken hızlarını artırabilecekler. Bu özellikleri ile roketler, hedef
takibini çok daha iyi performansla
yapabilecekler.” dedi.

YÜKSEK VERİMLİ YERLİ
‘HİDROJEN YAKIT PİLLERİ’
GELİŞTİRİLDİ
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde yürütülen çalışmada, lityum bataryalardan 10 kata kadar
daha fazla enerji elde edilebilen
hidrojen yakıt pilleri üretildi.
Prof. Dr. Nejat Veziroğlu Temiz
Enerji Uygulama ve Araştırma
Merkezi yaklaşık 15 yıldır devam
eden Ar-Ge çalışmaları sonucunda, enerji yoğunluğu lityum bataryadan 10 kata kadar daha fazla,
tamamen sessiz çalışan ve yüzde
50 verimle elektrik enerjisi elde
edilebilen hidrojen yakıt pillerine
ticari boyut kazandırıldı.
Otomobillerde, ev aletlerinde
ve özellikle savunma sanayisinde
kullanılabilecek yakıt pillerinin,
farklı amaçlarda kullanılabilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bir otomobilin bin kilometre
mesafe kat edebilmesini sağlayabilecek, insansız hava araçlarının
havada kalma sürelerini 3 kata
kadar uzatabilecek, askeri operasyonlarda kullanılabilecek hidrojen
yakıt pilinin, evlerde hem elektrik
üretilmesi hem de daha ucuz ve
verimli ısınma sağlayabilmesi
öngörülüyor.
Türkiye’nin yerli otomotiv
projesinin, katma değeri yüksek
ürün üreten ülkeler kategorisine
geçmesinde önemli bir rol oynayacağını vurgulandı.

KANSER HASTASINDAN
KANSERİ ERKEN TESPİT
EDEN BULUŞ
Emirhan Ilık, arkadaşları ile birlikte tıpta çığır açacak önemli bir
cihaz geliştirdi. Kendisi de erken
teşhis sayesinde kanser hastalığını yenen Emirhan Ilık, bilime olan
merakını sağlık alanında yoğunlaştırarak, erken teşhis cihazını
geliştirdi. İnsan bedenine yaklaştıran cihaz organlardaki hastalığının düzeyini ölçüyor. İnsan
bedeninden yayılan frekansları
değerlendiren bu cihaz, vücudun
hangi hastalığı taşıdığını haber
veriyor. Oluşturulan veri tabanıyla
elde edilen rakamlar ekrana yansıtılıp, uzman hekim tarafından
değerlendiriliyor.
Geliştirilen cihaz, 2016 yılında
Norveç’te düzenlenen bilim festivalinde sağlık alanında ve 2017
yılında Hollanda’da düzenlenen
bilim olimpiyatlarında birinci oldu.
Ilık, “Fikir yaklaşık 5 yıl önce
kanser hastalığına yakalanmam
ile birlikte geldi. Erken teşhis
benim hayatta kalmamın en büyük
etkeni olmuştu. Hastalığı atlattıktan sonra eğitim hayatıma devam
ederken ve erken teşhis üzerinde
proje yapabilirim dedim. Erken
teşhisin ses dalgaları üzerinden nasıl tespit edebileceğimizi,
hastalıkları, kanseri teşhisini nasıl
ses dalgaları üzerinden gerçekleştirebileceğimiz buldum. Bunun
üzerinde çalışmalara başladım”
dedi.
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4 BİN YILLIK AĞIRŞAK
BULUNDU
Maydos Kilise Tepesi Höyüğü
Kazı Başkanı Doç. Dr. Göksel
Sazcı yaptığı açıklamada, yaptıkları kazılarda yün eğirmede, iplik
oluşturma ve dokumada kullanılan
ağırşak bulunduğunu, bunun Maydos’ta 4 bin yıl önce dokumacılık
yapıldığına ve ip üretildiğine iyi bir
örnek olduğunu vurguladı.
Ağırşağın Türkiye’de yapılan prehistorik kazıların hemen
hemen hepsinde bulunan bir ürün
olduğunu anlatan Sazcı, “Bu yılki
Maydos kazı çalışmalarında ip
yapımında kullanılan ve ilk defa
kemik sapının kalıntısıyla birlikte
yaklaşık 4 bin yıl öncesine ait
ağırşak bulduk. Fakat bu ağırşağın diğerlerinden farklı bir özelliği
var. Bu özelliği ise içerisinde kemik kalıntılarının olmasıdır. Bu ilk
defa bir kazıda ağırşak ile birlikte
içerisinde sapının olması gereken
kemik ile birlikte bulunuyor. Biz
bunların daha önce ahşap takılarak döndürüldüğünü düşünüyorduk. Kazılarda da ‘bız’ dediğimiz
kemik aletler ortaya çıkıyordu. Bu
tür bızların ağırşaklar ortasına
konulup bir nevi kirmen (Elde yün
eğirmeye yarayan tahtadan yapılmış araç) şeklinde kullanıldığını
söyleyebiliriz.” dedi.
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BOR MADENİNDEN YANGIN
SÖNDÜRME TOZU ÜRETTİLDİ
Yangın söndürme sistemleri
üzerine çalışan bir şirket, İYTE İzmir Teknoparkı’nda bilim insanlarıyla birlikte bor kullanarak yangın
söndürme tozu geliştirdi.
Geliştirilen yangın söndürme
tozu, ithal ürünlere göre üstün
özellikleriyle dikkati çekiyor. Dünyada ilk kez söndürme sistemlerinde katı soğutmayı geliştiren
şirket Yangın riski yüksek, çok
yüksek sıcaklıkta alev çıkarma
potansiyeli bulunan üretimlerin
yapıldığı demir-çelik, petrokimya,
savunma sanayi gibi sektörlerde
bu ürün kullanılabileceğini belirti.
Yaklaşık 5 yıllık çalışma sonucu
bor esaslı söndürme tozu geliştiren ekip ithal ürünlere göre daha
yüksek ısıdaki alevleri daha kısa
sürede kanserojen madde bırakmadan söndürebilen “Fire Borex”
sisteminin patentini aldı.
Şirket yetkilisi Türkiye’de son
yıllarda artan fabrika yangınlarına daha etkili müdahale yöntemi
geliştirmek için yürüttükleri çalışmanın başarıyla sonuçlandığını,
ABD ve Almanya’daki firmaların
bor madenini kullanarak söndürme tozu geliştirmek için çalışma
yaptığını öğrendiklerini, Türk
mühendisleriyle bir araya gelerek
yerli ve milli bir çözümü onlardan
önce geliştirdiklerini ifade etti.
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BÜYÜK PATLAMA ILE
OLUŞAN YILDIZIN KEŞFI
Evrenin en eskilerinden biri
olarak nitelendirilebilecek, yaklaşık 13,5 milyar yaşındaki bu küçük
yıldızın kütlesi ve metal içeriğinin
çok düşük olduğu tespit edildi.
Metal içeriği düşük diğer yıldızların aksine Samanyolu Galaksisi’nin “ince diskinde” bulunan yıldıza, 2MASS J18082002-5104378
B isminin verildiği belirtildi.
Johns Hopkins Üniversitesinden
Kevin Schlaufman, “10 milyonda
bir ihtimal” diye nitelendirdiği yıldızın, yıldızların ilk nesli açısından
önemli olduğunu söyledi.
2MASS J18082002-5104378
B’nin ortak nokta yörüngesinde
dönen iki yıldızlı sistemin parçası
olduğu, çok küçük ve zor seçilen
ikinci yıldızın, çok daha parlak
olan ilkinden sonra keşfedildiği
kaydedildi.
Büyük Patlama’dan sonra
evrendeki ilk yıldızların tamamen
hidrojen, helyum ve az miktarda
lityum gibi elementlerden oluştuğu, bu yıldızların daha sonra
çekirdeklerinde helyumdan daha
ağır elementler ürettiği ve süpernova iken patladıklarında evreni
ağır elementlerle doldurduğu ifade
ediliyor.
Bir sonraki yıldız neslinin, bu
metalleri içeren bulutlardan oluştuğu, metal içeriğinin, yıldız doğumu ve ölümü döngüsü sürdükçe
arttığı belirtiliyor.

ÇİN YAPAY AY’DAN SONRA
YAPAY GÜNEŞ
GELİŞTİRMEKTE
Uzay araştırmalarına son dönemde ciddi yatırımlar yapan ve
uzaya yapay Ay fırlatmaya hazırlanan Çin şimdi de yapay Güneş
geliştirmekte.
Plazma Fizik Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen deneyde,
daha önceden yapılan deneylerden elde edilen verilerin 2 katı
çıktıklarını belirtti.
Yapay Güneş olarak adlandırılan bu projenin temeli ise
nükleer füzyon ile üretilen ısının
aynı zamanda temiz enerji olarak
kullanılması hedefleniyor. Çin
önümüzdeki yıllarda şehir ışıklarının yerini alması için uzaya
bir yapay Ay fırlatmayı planlıyor.
Yapay Ay’ın gökyüzündeki yerini
almasının ardından 80 kilometrelik
bir alanı rahatlıkla aydınlatacağı
ifade edildi.
2020’de hayata geçirilmesi beklenen proje, 2025’te Ay yüzeyinde
bir gözlemevi inşası ve 2050’ye
“kızıl gezegene” insanlı misyon
gönderme hedefleri, Çin’in “uzay
iştahını” ortaya koyuyor.
Çin Uzay Bilimleri ve Teknoloji
Kurumunun (CASC) verilerinden
derlenen bilgilere göre, ülke, gelecek üç yılda yörüngede insanlı
uzay istasyonu inşa sürecine
ağırlık verecek. Çalışmalarının
“tamamen barışçıl amaçlar taşıdığını” savunan Çin makamları, bu
anlamda uluslararası iş birliklerine
hazır olduklarını da vurguladılar.

YENI BIR INSAN HÜCRESI
YAPISI KEŞFEDILDI
İsveç’te bulunan Karolinska
Enstitüsü’nde görevli bilim insanları ile İngiliz araştırmacıların
işbirliğinde yürütülen bir araştırmada, yeni bir insan hücresi
yapısı keşfedildi. Çalışma, konfokal mikroskopi ve kütle spektrometresi kullanılarak insan hücre
hatları üzerinde gerçekleştirildi.
Araştırmada keşfedilen yeni hücre
yapısının, hücrenin çevresindekilere bağlanmak için kullandığı
bir tür protein kompleksi olduğu
belirtildi.
Biçimsel özelliklerinden dolayı
“ağsı yapışkanlar” adı verilen yeni
hücre yapısının, bugüne kadar
bilinenlerden farklı olarak, eşsiz bir moleküler bileşime sahip
olduğu belirtildi. Araştırmacılar,
söz konusu yeni hücre yapısının,
hücre bölünmesinde önemli bir rol
oynadığını açıkladı.
Araştırmacılar ayrıca, keşfedilen
yeni hücre yapılanmasının, hücre
bölünmesinin ardından ‘yavru
hücrelerin doğru noktaya yerleşme kabiliyetlerini de kontrol ettiğini
belirtti.
Öte yandan, söz konusu çalışma, canlı organizmalarda yeni
bağlanma komplekslerini incelemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu ortaya
çıkardı.

●
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INSİGHT’İ MARS’A İNDİ
NASA, Mars’ta sismik inceleme
yapacak ve kızıl gezegenin yer altı
katmanlarına ilişkin veri toplayacak
uzay aracının, 6 aylık yolculuktan
sonra Mars’a iniş yaptığını açıkladı.
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay
İdaresi’ne (NASA) ait “InSight” adlı
uzay aracının Mars’a iniş yaptığı
bildirildi. Mars’ta sismik inceleme
yapacak ve kızıl gezegenin yer altı
katmanlarına ilişkin veri toplayacak
uzay aracının, 6 aylık yolculuktan
sonra 480 milyon kilometreden fazla
mesafe katederek güvenli şekilde
indiği belirtildi.
Atmosfere girmesiyle hızı giderek
artan aracın, paraşütlerini açarak
kızıl gezegene çarpma etkisini azalttığı belirtilen açıklamada, aracın,
Mars’ın kuzey yarım küresinde bir
platoya indiği kaydedildi.
Aracın ilk 6 hafta boyunca herhangi bir araştırma yapmayacağı kaydedilen açıklamada, bilim adamlarının bu süre zarfında InSight’ın genel
durumunu izleyeceği ifade edildi.
Bu süre sonrasında ise aracın
robotik kolunun, aracın sismometresini Mars’ın yüzeyine bırakacağı ve
sismometrenin, 40 günde gezegenin zemininin yaklaşık 2 metrelik
derinliğine inerek titreşimleri kaydetmeye başlayacağı belirtildi.
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ÇIN’DE YAPAY ZEKA OKUL
MÜFREDATINA GIRIYOR
Çin’de pilot olarak okutulan “yapay
zeka” dersleri gelecek yıldan itibaren
okullarda seçmeli veya zorunlu ders
olarak verilmeye başlanacak.
Çin Uluslararası Radyosunun haberine göre, gelecek yıl yapay zeka
becerilerini kapsayan ders kitapları
birçok okulda seçmeli ya da okulun
temel müfredatının dersi olarak
okutulacak.
İlk ve ortaokullar için 10 seri şeklinde hazırlanan kitapların 6’sı eğitime
hazır hale getirilirken, bu kitaplarla
öğrencilere bilgisayar becerileri,
mühendislik, teknoloji yazarlığı gibi
bilgilerin yanı sıra yapay zekaya
yönelik sistematik bilgiler verilecek.
Ayrıca, kitapların oluşturulmasında yardımcı olan Şıncın merkezli
yapay zeka ve robotik çalışmalar
şirketi UBTECH’in Başkan Yardımcısı Pang Cienşin, Çin hükümetinin yapay zeka eğitimine destek
vermesine rağmen bu alanda hala
yeterli yetişmiş öğretmen ve öğretim
kaynağı olmaması ve okullardaki
müfredat eksikliği gibi zorluklarla
karşılaşıldığını belirtti. Yapay zeka
üzerine kitaplar halihazırda ülkenin
finans kenti Şanghay’ın Ciading
bölgesindeki bazı pilot okullarda
okutuluyor.

●

KANI FARKLI GRUPLARA
DÖNÜŞTÜREN TEKNİK
GELİŞTİRDİ
British Columbia Üniversitesinde
görev yapan bir grup bilim insanının, A, B, ve AB grubu kanları, O
Rh (-) kan grubuna dönüştüren ve
alıcının kan tipine bakılmaksızın
hastalarla uyumlu hale getirebilecek bir teknik geliştirdikleri bildirildi.
Çalışmayı gerçekleştiren bilim
heyetinden Biyokimya Uzmanı
Stephen Withers, yaptığı açıklamada, farklı kan türlerini genel
verici kabul edilen O Rh (-) kan
grubuna dönüştürmenin bir yolunu
bulduklarını ifade etti.
Withers, A, B ve AB grubu kanları O Rh (-) kan grubu gibi diğer
kanlarla uyumlu hale getirmenin
çözümünün, şeker moleküllerini
etkin bir şekilde kesebilen moleküler makası bulmak olduğunu
belirtti.
Araştırmacıların 1980’lerin
başından bu yana bu makas üzerinde çalıştığını, belli bir noktaya
kadar başarı sağlandığını ifade
eden Withers, aradıkları kaynağı,
insan bağırsağındaki bakterilerde
bulduklarını söyledi.
Withers, yeni kan dönüştürme
tekniğinin hayata geçmesinin biraz
zaman alabileceğini ve dönüştürülmüş kanların, transfüzyonlarda
kullanılmak üzere onaylanmadan
önce kapsamlı güvenlik testlerinin
uygulanmasının gerekebileceğini
sözlerine ekledi.
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KÜLTÜR - SANAT
Sergi
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Can Göknil Retrospektifi
(13 Kasım 2018 – 23 Mart 2019)
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Arnavutköy Amerikan Kız Koleji
yıllarında Seniye Fenmen’in
atölyesinde alınan derslerle doğan
sanata olan ilgisi, sanatçının
sonraki yıllarda Amerika’da sanat
okumak gibi bir hayalin peşine
düşmesini sağlar. Lisansını Knox
College ve yüksek lisansını
New York The City College
gibi okullarda tamamlamasının
ardından New York’un öne çıkan
galerilerinde sergiler açma olanağı
bulur. Sanatçının her sergisi ayrı
bir konu ve kavram bütünlüğünde
düzenlenir. Sergi konseptleri
ise genellikle Anadolu mitolojisi,
efsaneleri ve hikâyeleri üzerine
kuruludur. Kadim hikâyelerin bir
sanatçı gözü ile yorumlanarak
yeniden yaratılışı Can Göknil
resminin ana özelliklerinden
biridir. O, şen, yüzü gülen ve
mutlu bir dünyanın resmini yapar.
Sanatı ise sadece tuval resmi ile
sınırlı değildir. Üç boyutlu işlerden
kitap resimlerine kadar geniş
bir yaratım ağına sahiptir. Son
yıllarda Can Yayınları’ndan çıkan
hikayeleri, yazarlık yönünün de
bahsedilmeye değer olduğunu
gösterir.
Yazarlığını Oğuz Erten’in

yaptığı ve Can Göknil ile yapılan
görüşmeler, yayın ve gazete
taramaları sonrası 2 yılda ortaya
çıkan “Can Göknil, Yaşamı ve
Sanatı” isimli kitap, retrospektif
serginin yörüngesini oluşturuyor.
Tüm yönleri ile yaratıcılığa ve
üretime adanmış bir hayat profili
çizen Can Göknil’in kitabının
da bu üretkenliği yansıtması
arzulandı. Türkiye’nin sanat
tarihinde belli köşe taşlarında
yer alan sanatçılar hakkında
yapılacak monografik çalışmaların
önemine dikkat çeken kitap, gerek
yapıtları gerekse yazar kişiliğiyle
ön plana çıkan ve üretmeye
devam eden sanatçı hakkında
yapılmış kapsamlı bir çalışma
olarak okuyucu ile buluşuyor.
1970’lerden bu yana Türk
sanat dünyasında üretimlerine
devam eden isimlerinden biri
olan Can Göknil’in yaşamı ve
sanatını içeren sergide 100’e
yakın eserine yer veriliyor. 13
Kasım 2018 – 23 Mart 2019
tarihleri arasında gerçekleşecek
olan sergi, sanatçının erken
dönemlerden günümüze uzanan
geniş bir seçkiyi sanatseverler ile
buluşturuyor.
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104. Koleksiyonlar Müzayedesi’nde Türk klasik,
çağdaş ve modern sanat ustalarının eserlerine yer
veriyor. Özel koleksiyonlardan derlenen müzayede
Halis Rüştü Sungur yönetiminde 08 Aralık 2018
Cumartesi günü saat 15.00’te İTÜ Maçka Oteli’nde
gerçekleşecek. Eserler 03 - 07 Aralık tarihleri arasında
Artium Modern’de görülebilir.
Nuri İyem, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Adnan Çoker,
Fikret Mualla, Eren Eyüboğlu, Burhan Uygur, Zeki
Faik İzer, Ömer Uluç, Burhan Doğançay, Devrim
Erbil, Mustafa Ata, Komet, Ergin İnan, Füreya Koral,
Sabri Berkel, Abidin Dino, Abdurrahman Öztoprak,
Mehmet Gün, Bubi, Ekrem Yalçındağ gibi farklı
kuşak sanatçıların yer alacağı müzayedede eserler
bulunmaktadır.
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Çalışmak demek, boşuna yorulmak,
terlemek değildir. Zamanın gereklerine
göre bilim ve teknik ve her türlü uygar
buluşlardan azami derecede istifade etmek
zorunludur.
M. K. Atatürk
Yüz trilyon galaksiden birinde, orta
büyüklükteki bir yıldızının küçük bir
gezegeninde yaşıyoruz.
Stephen Hawking
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En kötü şansın altında, en mutlu değişim
yatar.
Euripides
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Bilgelik daha sonra ne yapacağını bilmek,
yetenek nasıl yapacağını bilmek, erdemse
yapmaktır.
David Star Jordan
Bazı kitaplar tadına bakmak içindir, bazıları
yutmak, çok azı da çiğneyip hazmetmek
içindir.
Francis Bacon
Saatin veya takvimin kendisini yaşamın
her anındaki mucizevi ve gizemi görmesini
engelleyecek kadar körleştirmesine izin
vermeyin.
H. G. Wells

Dehanın %1 ilham, %99 alınteridir.
Thomas Edison

İyi yapılmış bir işin ödülü, onu yapmış
olmaktır.
Ralp Waldo Emerson

Meşgul olmak yeterli değildir, karıncalar
da meşguldür. Asıl sorun neyle bu derece
meşgul olduğunuzdur.
Thoreau

Geleceğe ilişkin gerçek cömertlik, tüm
olanı yaşadığınız ana vermektir.
Albert Camus

Mutlu olduğumuzdan dolayı gülmüyoruz,
güldüğümüzden dolayı mutlu oluyoruz.
William James

Yaşamın komik yanıdır bu; eğer en iyinin
dışında bir şeyi kabullenirsen, genelde onu
elde edersin.
Somerset Maugham

Yaşadığınız müddetçe, nasıl yaşandığını
öğrenmeye devam edin.
Seneca

Yaşam yolunda ilerlerken, gülleri
koklamalısınız, çünkü sadece bir tur
oynama hakkınız vardır.
Ben Hogan

İyi belirlenmiş sorun, yarı çözülmüş bir
sorundur.
Charles Kettering

Hedefler ve planlar endişeyi yaşamdan
uzak tutar.
Glenn Bland

