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YAŞATALIM
Geçen sayımızda yukarıdaki başlıkla sizlere seslenmiştik.
Aralık 2018’de 26. yaşına giren Popüler Bilim için aynı çağrıyı
tekrarlıyoruz.
***
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 yaşadığınız
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.
-----------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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Prof. Dr. Berahitdin ALBAYRAK’ın ardından:
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1965 yılında Trabzon’un Yomra ilçesinde
doğdu. 1990 yılında Ankara Üniversitesi,
Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri
Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı.
Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Astronomi ve Uzay Bilimleri Anabilim
dalındaki lisans üstü eğitimlerini; sırasıyla
1994 yılında Yüksek Lisans’ını ve 1999
yılında da Doktora’sını tamamladı. Doktora
tez çalışması süresi içerisindeki 19971998 yıllarında, ABD Charleston’daki,
The Citadel, The Military College of South
Carolina’da misafir doktora öğrencisi
sıfatıyla tayfsal çalışmalar katıldı. Bilimsel
akademik kariyerine 1991 yılında, Ankara
Üniversitesi, Fen Fakültesi, Astronomi ve
Uzay Bilimleri Bölümü, Astrofizik Anabilim
Dalı’nda “Araştırma Görevlisi” unvanı ile
başlangıç yaptı. Aynı birimde 1999 yılında
“Öğretin Görevlisi”, 2002 yılında “Yardımcı
Doçent”, 2004 yılında “Doçent”, 2008 yılında
da “Profesör” kadrosuna atandı.
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YILLIK AKADEMİK YAŞAMI
Prof. Dr. Fehmi EKMEKÇİ
Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi
Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü
Astrofizik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Bilimsel ve idari görevleri;
1-) 2004 – 2007 yılları arasında
TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi, Akademik Kurul Üyeliği,
2-) 2004 – 2008 yılları arasında
Ankara Üni., Fen Fak., Astronomi ve
Uzay Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcılığı,
3-) 2003 – 2009 yılları arasında
Ankara Üniversitesi Rasathanesi(
Ankara Üniversitesi Astronomi ve
Uzay Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi) Müdürü,

Şubat 2019

Birinci yazarı Berahitdin ALBAYRAK olan yayının bir tayf
kesitinin ilgili dergide “Kapak konusu” olarak seçildiğini
gösteren resim.

6-) Ocak 2018 den 13 Aralık
2018(Vefat tarihi) gününe kadar,
Ankara Üni. Fen Fak. Astroınomi ve
Uzay Bilimleri Bölüm Başkanlığı
olarak sıralanabilir.

Popüler Bilim

4-) 2008 – 2015 yılları arasında
Ankara Üni. Fen Fak., Astronomi
ve Uzay Bilimleri Bölümü, Astrofizik
Anabilim Dalı Başkanlığı,
5-) 2012 – 2016 yılları arasında
Ankara Üniversitesi, Rektör yardımcılığı,
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Bir yaz okulu etkinliğinde öğrencilerle birlikte teleskop başında eğitim verirken.
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Ankara Üni. Rasathane (Astronomi ve Uzay Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi) Müdürü Doç.
Dr. Berahitdin ALBAYRAK, Rasathane çevre düzenlemesinde iş başında.
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Ankara Üni. Rasathane (Astronomi ve Uzay Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi) Müdürü Doç.
Dr. Berahitdin ALBAYRAK, Rasathane yol yapımında görev başında.
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2-Değişen yıldızların fotometrik(ışık ölçüm) analizi,
3-Değişen yıldızların dönem
analizi çalışmalarını kapsamıştır.
Uluslar arası atıf indeksinde(SCI
de) taranan uluslar arası hakemli dergilerde (New Astronomy,
Astronomy and Astrophysics ve
Publications of the Astronomical
Society of Australia dergilerinde)
hakemlik görevlerini yapmıştır.
Kazanmış olduğu burs ve ödüller:
1-) Ekim 1997 – Ekim 1998
tarihleri arasında, TÜBİTAK Yurt
Dışı Doktora Bursu, The Citadel,
The Military College of South
Carolina, Charleston, ABD.
2-) 2002 yılında TÜBA(Türk
Bilimler Akademisi) Seçkin Genç
Bilimci Ödülü,
3-) 2002 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi, Prof. Dr. Nüzhet
GÖKDOĞAN Astrofizik Bilim
Ödülü (Birincilik)
4-) 2003 yılında Ankara Üniversitesi 2002 yılı Fen Bilimleri Teşvik
Ödülü,
5-) 2005 yılında Ankara Üniversitesi 2004 Yılı Fen Bilimleri
Teşvik Ödülü,
6-) 2007 yılında Bilgi Grubu Popüler Bilim Dergisi 2006 Yılı Temel
Bilimler (Fizik:Astrofizik) Teşvik
Ödülü.
1994 – 2017 yılları arasındaki
bilimsel yayınları:

Görev aldığı ve yürüttüğü bilimsel projeler:
1-) Ulusal, TÜBİTAK projesi(3
yıl süreli), “Etkileşen Çift Yıldızların Fotoelektrik Işık Ölçümü”,
Araştırmacı, 1999 da sonuçlandı.
2-) Ulusal, Ankara Üniversitesi
(BAP) Araştırma Fonu projesi(1
yıl süreli), “Seçilmiş Bazı W UMa
Türü Örten Çift Yıldızların Işık
Eğrilerinin Analizi”, Araştırmacı,
2005 yılında sonuçlandı.
3-) Ulusal, Ankara Üniversitesi
(BAP) Araştırma Fonu projesi(1 yıl
süreli), “Bazı W Örten Çift Yıldız-

ların Minimum Zamanı Gözlemleri
ve Dönem Değişimleri”, Yürütücü,
2005 yılında sonuçlandı.
4-) Ulusal, TÜBİTAK Bilim
ve Toplum projesi(1 yıl süreli),
“Ankara Üniversitesi Rasathanesi
Popüler ve Eğitsel Astronomi Etkinlikleri”, Yürütücü, 2008 yılında
sonuçlandı.
Ankara Üniversitesi Kreiken
Rasathanesi ( Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri
Araştırma ve Uygulama Merkezi)
Müdürlüğü görevini yürüttüğü
2003 – 2009 yılları arasında yürütücü görevini üstlendiği TÜBİTAK
Bilim ve Toplum projesi kapsamında, şimdiki adıyla Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi’nde
topluma yönelik eğitsel etkinlikleri
başlatmıştır. Bu proje 2008 yılında
sonuçlanıp tamamlanmış olsa da
aynı etkinlikler günümüzde de
her yıl Mart/Nisan ayları ile Ekim
sonuna kadar ayda bir gün halka
açık olarak sürdürülmektedir.
Prof. Dr. Berahitdin ALBAYRAK
hocamızın gerek bilimsel çalışmalar için ve gerekse gök bilimini
toplumun her kesimine aktarmak
için, bu rasathanenin hem fiziki ve
hem de teknik(aletsel, teleskop ve
ilgili alet ve donanımları ile birlikte)
olanaklarını geliştirmede önemli
katkıları olmuştur.
Bilimi, ülkemize ve tüm dünya
insanlarına aktarmaya çalışan,
kendi alanında uzman değerli akademisyen Prof. Dr. Berahitdin ALBAYRAK, 13 Aralık 2018 Perşembe günü sabahı(6:30 da) başkent
Ankara’daki elim bir tren kazasında yaşamını yitirerek aramızdan
ayrıldı. Onun, bu kazanın yaşandığı yolculuğu, Konya Bilim Merkezi’nde yapılacak “Bilim Cafe” programına katılmak üzerebilimi yayma
yolunda gerçekleştirdiği son yolcu-

Şubat 2019

1-Yıldızların tayfsal analizi ile
kimyasal bolluk analizi: A tayf türü
yıldızlar, metalce fakir yıldızlar,
metalce zengin yıldızlar, öte-gezegen barındıran yıldızlar, zonklayan
yıldızlar)

1-) Uluslar arası hakemli dergilerde toplam 63 yayını,
2-) Uluslar arası toplantılarda
sunulup tam metin olarak yayınlanan 18 bildiri yayını,
3-) Uluslar arası toplantı ve
çalıştaylarda sunulan 8 poster
yayını,
4-) Ulusal hakemli dergilerde
toplam 7 yayını,
5-) Ulusal toplantılarda sunulup
tam metin olarak yayınlanan 50
bildiri yayını,
6-) Ulusal toplantılarda sunulan
6 poster yayını,
7-) Ulusal popüler dergilerde
yayınlanan 14 makale
olmak üzere toplam 166 yayını
olmuştur. Uluslar arası hakemli
dergilerden Astronomy & Astrophysics dergisinde 2003 yılında
yayınlanan “A spectroscopic
atlas of Deneb (A2 Iae) λλ38265212” başlıklı makalenin tayf
kesiti(makale künyesi: Albayrak,
B.; Gulliver, A.F.; Adelman, S.J.;
Aydın, C.; Koçer, D., 2003, A&A,
400, p.1043-1049), bu derginin
yayınlandığı sayısının(sayı 3) kapak konusu olarak seçilmiştir(Bkz.
Resim 1).

Popüler Bilim

Araştırma alanları,
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luğu oldu. Ne yazık ki, bu elim tren kazası, bu değerli bilim insanının 1990
yılında başlayan bilimsel yaşamının 28 yıllık etkinliğine nokta koymuş oldu. Bu
nedenle acımız büyüktür, akılsızlığa ve akıl tutulmasına isyanımız büyüktür.

Popüler Bilim

Aralık
Şubat 2018
2019- Ocak 2019

Tek teselli kaynağımız, değerli insan, bilim adamı astrofizikçi Prof. Dr. Berahitdin ALBAYRAK hocamızın ülkemize bilim yolunda kazandırdıkları eserleri,
yetiştirdiği çok sayıda lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri(bir kısmı şu
an doçent unvanı ile üniversitelerde görev yapmakta) ve Ankara Üniversitesi
Kreiken Rasathane’sine katkıları ile sonsuza kadar yaşayacak olmasıdır.
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Bazen kendinizi bir rutinin içinde sıkışmış hissedebilir, değişim için küçük bir
noktadan sızan o ışığı bekliyor olabilirsiniz…
Dr. Mehmet YAVUZ

Şubat 2019
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Nöroloji Uzmanı
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Hayatınız İçin Değişim Hareketini Başlatın

Ertelemek için bahanelere
sığınmayın
Başlama fikri ne kadar güzelse
harekete geçme fikri de o kadar
zor gelir. Her zaman ertelememizi
sağlayacak bahanelerimiz vardır.
yarına ertelemek, şu an için
yapma sorumluluğunu üzerinden
atmak rahatlatıcı gelse de yarın
geldiğinde karar verdiğiniz şeyi
yapmak için çok geç olabilir. Tam
da bu sebeple yarın değil, bugün!

Hiçbir şeyin cesaretinizi
kırmasına izin vermeyin
Eğer bir fikir sizi
heyecanlandırıyor ve hayatta bir
amacınız olduğunu hissettiriyorsa,
bu fikrin peşinden gitmekten
asla vazgeçmeyin. Çevrenizden
gelecek eleştirilere de teşviklere
de açık olun ancak kararınıza
yön vermesine izin vermeyin.
Küçük ya da büyük yapacağınız
değişiklik konusunda sabır ve
kararlılık gösterin. Çevre baskısı
ve başarısızlık korkusunu
hayatınızdan çıkarın. Okuduğunuz
bölümü değiştirmek istiyorsanız
değiştirin. Sevmediğiniz
bir meslekte zamanınızı
harcamaktansa cesur olun ve
hareket geçin. Dil öğrenmek istiyor
ve yurt dışına çıkma planları mı
yapıyorsunuz? İnsanların ‘Tek
başına bilmediğin bir ülkede
yapamazsın’ sözlerinin zihninizde
yer etmesine izin vermeyin.
Gerçekten değişmek istiyorsanız
ve istediklerinizin peşinden gitmek
istiyorsanız kararlı bir adım atın.

Hayatınızdaki fazlalıklardan
kurtulun
Yeni yıl, yeni bir başlangıç
demektir. Hayata yeni bir
başlangıç yaparken size yük olan
ve sizi yavaşlatacak şeylerden

vazgeçmeniz gerekir. Bu bazen
bir fikir olabilir bazense bir kişi…
Bu noktada yapmanız gereken
size ağırlık veren ve gittiğinde
sizi hafifletecek şeylerin bir
listesini yapmak. Gerekli ve
gereksizler listesinde duygularınız
da yer alabilir hiç giymediğiniz
kıyafetleriniz de. Az çoktur,
felsefesini hayatınıza entegre
etmeye çalışın. Örneğin, internette
çok fazla zaman harcıyor ve
hayatı kaçırıyorsanız internette
geçirdiğiniz zamanı kısaltın. Uzun
süredir evinizde olan ancak hiç
kullanmadığınız eşyaları, artık
giymediğiniz ve muhtemelen
giymeyeceğiniz kıyafetlerinizi
azaltın. Sürekli yapamayacağınızı,
başaramayacağınızı söyleyen
fikirlerden ve insanlardan kurtulun.

Yeni bir sosyal çevreye
dahil olun
Sosyalleşmek fiili, sosyal
medyanın hayatımıza girmesiyle
birlikte mesajlaşmak, takip
etmek ve fotoğrafını beğenmek
düzeyine indiği için arkadaşlık
ilişkilerimizi hareketlendirmek
ve yeni arkadaşlar edinmek bu
anlamda oldukça önemli. Yeni
bir arkadaş sizin yepyeni bir
sosyal çevreye adım atmanızı ve
daha önce deneyimlemediğiniz
şeyleri yapmanızı sağlayabilir.
Bunun için uzun zamandır
görüşmediğiniz arkadaşlarınızla
yeni bir görüşme ayarlayabilirsiniz.
Bir hobi edinerek yeni bir sosyal
çevreye dahil olabilirsiniz. Önemli
olan hayatınıza renk ve yeni
fırsatlar katacak yepyeni insanlar
tanımaktır.
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Tek bir düzlemde ilerleyen zinciri
kırmanın vakti geldi. Değişmek
için tek yapmanız gereken
hayatınızda yeniliklere yer açmak.
Bunun için yeni alışkanlıklar
edinmekten ve yeni hobiler
denemekten kaçınmamamız
gerekiyor. Çünkü rutinin dışına
çıkmak, küçük değişiklikler
yapmak tahmin ettiğinizden de
büyük etkiler yaratır. Bu noktada
alıştığınız rutinden çıkabilir ve
kendinize yeni alışkanlıklar
edinebilirsiniz. TV karşısında
saatlerinizi harcamak yerine
spora başlayabilir ya da dans
kursuna gidebilirsiniz. Kitap okuma
alışkanlığınız yoksa 2019 yılı
için kendinize okumanız gereken
kitaplar listesi yapabilirsiniz. Yeni
hobiler edinmek de sizi akışına
kapıldığınız o rutinden çıkarabilir.
Denemekten, değişmekten
korkmayın. Bunun için kendin yap
projeleriyle eviniz için dekoratif
objeler yapabilir, resim kursuna
gidebilir ya da sinema ve tiyatro
ile kaliteli zaman geçirebilirsiniz.
Önemli olan bir düzlemde
ilerleyen hayatınızda bir kıvılcım
yaratmak…

Öyleyse kendimize yeni bir nokta
belirleyelim. Yeni bir yıl, yepyeni
bir başlangıç yapmak için oldukça
ideal görünüyor. İstediklerimizi,
uzun zamandır ertelediklerimizi
listeleyelim, hatta bir kağıda
yazalım. Bir puanlama sistemi
belirleyelim ve en çok puanı alan
isteğimiz için harekete geçirelim.
Ama bu sefer asla ertelemeyelim.

Popüler Bilim

Yenilenmekten korkmayın,
değişin…
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Arif SOLMAZ
Çağ Üniversitesi, Uzay Gözlem ve Araştırma Merkezi
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Popüler Bilim

ESO’nun VLT’si çarpışan yıldız rüzgarları tarafından şekillendirilen
kıvrımlı bir sistemin ayrıntılarını yakaladı
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ESO’nun Çok Büyük Teleskopu üzerindeki
VISIR aygıtı yeni keşfedilen büyük kütleli üçlü
yıldız sisteminin bu dikkat çekici görüntüsünü
elde etti. Eski bir Mısır tanrısının adı olan Apep
takma adı verilen bu sistem belki de bulunan ilk
gama-ışın patlaması öncülü olabilir.

ESO’nun Çok Büyük Teleskopu (VLT) üzerindeki
VISIR ile yakalanan bu yılana benzeyen
kıvrımların önünde patlamak üzere olan bir
gelecek var; bu bir Wolf-Rayet yıldız sistemi
olup, Evren’deki en yüksek enerjiye sahip
kaynaklardan biri olabilir — uzun süreli bir gama
ışın patlaması (GRB).

Kozmik Yılan

“Bu kendi gökadamızda keşfettiğimiz bu türden ilk sistem,” diye açıklıyor
çalışmaya liderlik eden Hollanda Radyo Astronomi Enstitüsü’nden (ASTRON)
Joseph Callingham. “Kendi arka bahçemizde bu türden bir sistem bulmayı hiç
beklemiyorduk” [1].

GRB’ler Evren’deki en
güçlü patlamalardan
biridir. Saniyenin binde
birinden birkaç saate kadar
sürebilirken, Güneş’in tüm
ömrü boyunca üretebildiği
enerjiyi bu sürede salabilirler.
Uzun süreli GRB’lerin — 2
saniyeden uzun süreli olanlar
— hızla dönen Wolf-Rayet

Bazı büyük kütleli yıldızlar
yaşamlarının sonunda
Wolf-Rayet yıldızlarına
dönüşmektedirler. Bu aşama
kısa sürelidir ve Wolf-Rayet
yıldızları bu sürede sadece
birkaç yüz bin yıl yaşayabilir
— kozmik zaman ölçeğinde
göz açıp kapayıncaya kadar
geçen süre. Bu sürede güçlü
yıldız rüzgarları şeklinde
çok miktarda madde atımı
yaparlar ve bu maddenin hızı
saatte milyonlarca kilometreye
kadar çıkabilir. Apep’in yıldız
rüzgarlarının hızı 12 milyon
km/s olarak ölçüldü.
Bu yıldız rüzgarları üçlü yıldız
sistemini çevreleyen özenle
hazırlanmış gaz dağılımları
meydana getiriyor — sistemde
birbirleri etrafında dolanan bir
çift yıldız ve onlara çekimsel
olarak bağlı olan bir tekil
yıldız bulunuyor. Görüntüde

sadece iki yıldız benzeri
nesne görünür olsa da, alttaki
kaynak tekil gibi görülen çift
Wolf-Rayet yıldızıdır. Bu çift
Apep’i çevreleyen kıvrımlı
yılanın şeklinden sorumludur
ve iki Wolf-Rayet yıldızının
yıldız rüzgarlarının çarpışmaya
başlamasıyla oluşmuştur.
Apep’in aşırı hızlı rüzgarlarıyla
karşılaştırıldığında, toz
fırıldağının sakin bir şekilde
saatte 2 milyon km’den
az bir hızla kıvrımlaştığı
ölçülmüş. Bunun kaynağının
ise çiftlerden birinden farklı
yönlere yavaş ve hızla
atılan yıldız rüzgarı olduğu
düşünülüyor.
Bu o yıldızın kritik dönme
hızına yakın olduğuna
işaret ediyor — yeterince
hızla dönerse kendisini
parçalayabilir.  Bu kadar
hızla dönen bir Wolf-Rayet
yıldızının yaşamının sonunda
merkezinin çökerek uzun süreli
bir GRB ürettiğine inanılıyor.

Notlar
[1] Şimdi Hollanda Radyo Gökbilim Enstitüsü’nde olan Callingham Sydney Üniversitesi’nde iken
araştırma ekibi lideri Peter Tuthill ile birlikte çalışarak bu araştırmanın bir kısmını gerçekleştirmiştir. ESO
teleskopları ile yapılan gözlemlere ek olarak ekip ayrıca Avustralya’daki Siding Spring Gözlemevi’ndeki
Anglo-Australian Teleskopu’nu da kullanmıştır.
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Apep ismi kıvrımlı şeklinden,
merkezi yıldızları çevreleyen
bir yılanı andırmasından alıyor.
İsmini aldığı eski Mısır tanrısı
kaosu andıran dev bir yılandı
— böyle şiddetli bir sisteme
tam oturuyor. Güneş tanrısı
Ra’nın her gece Apep ile
savaştığı tapınanların Ra’nın
zaferini sağlmasıyla Güneş’in
tekrar doğduğuna inanılıyordu.

yıldızlarının süpernova
şeklindeki patlamalarından
oluştuğu düşünülüyor.

Popüler Bilim

Büyük kütleli yıldızların bir toz
“fırıldağı” ile çevrelendiği bu
sistem resmi katalog adıyla
2XMM J160050.7-514245
olarak bilinmektedir. Ancak
gökbilimciler ona “Apep”
demeyi tercih ediyor.
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BEDEN, RUH, ÇEVRE
Prof. Dr. Gülten Kaptan ATEŞOĞLU
Beykoz Üniversitesi/MYO

İnsan, özgür iradeye sahip,
kendini üretebilen ve idare edebilen bir kahramandır. Başka bir
tanımla insan; memelilerden, iki
eli, iki ayağı bulunan, iki ayak
üzerinde dik bir biçimde dolaşan, aklı ve düşünme yeteneği olan, dille, sözle anlaşan, en
gelişmiş canlı sayılan yaratık.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO),
sağlığın tanımını çağdaş, tam
ve geniş anlamıyla yapmıştır. Bu
tanım, Dünya Sağlık Örgütü’nün
temel yasasında yer alarak kesinlik kazanmış bir tanımdır.

Şubat 2019

Popüler Bilim

Bu tanıma göre; Sağlık, yalnız hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir.
Dünya Sağlık Örgütü’nün bu tanımında görebileceğimiz gibi en
gelişmiş canlı sayılan insana tek
bir yön ile bakabilmek mümkün
değil. Beden, ruh ve çevre etkileşimi entegre ayrılmaz bir bütünü
oluşturuyor. Demek ki karaciğeri
hasta olan bir insan için sadece
karaciğere odaklanmak ve diğer
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faktörleri dışlayabilmek mümkün
değil. Sirozlu bir hasta kronik
hastalığın getirdiği ruhsal, ekonomik, rol kaybı, beden imgesi
kaybı gibi birçok faktörü bir arada yaşamaktadır. Örneğin hemşirelik bakımı alan bir hasta için,
Holizm, belirli işlemlerden veya
bir hastayla konuşulan sözcüklerden daha fazlasını içerir. Bütünsel bakım bir felsefedir; Bir
hastanın tümüyle ele alınarak
bakım sağlamak için bir yöntemdir. Holistik hemşireler, her bireyi
farklı olarak tanıyan ve tedavi ve
bakımını bu yönde veren hemşirelerdir. Bütünsel görüşle davranan hemşireler genellikle hastalar tarafından “gerçekten bakım”
veren hemşireler olarak tanımlanır. Öyleyse tüm bu faktörlerle
ele alınması kaçınılmazdır. Buradan da anlaşılacağı üzere günümüzde, teknolojik düşünce ve
davranışları insancıl değerlerle
entegre etme ve yaşam niteliğini
yükseltme arayışı ve sorumluluğu vardır. Tüm bunlar bütünsel
sağlık anlayışını kaçınılmaz kı-

lar. Bütünsel sağlık, optimal sağlığın, sadece hastalığın yokluğuna değil, “bütün” insanın yaşam
dengesine dayanması öncülüne
dayanmaktadır. Akıl, beden, ruh
ve duygular entegre ve birbirinden ayrılmaz parçalardır. Bütünsel sağlıkla, bedenin, fiziksel
beden için destek ve yaşam olan
bir enerji sistemi içerdiği inancı
vardır. Bütünsel sağlık; vücudun
sağlığını ve dengesini etkileyen
bileşenlerle ilgilidir. Bu bileşenler
şunlardır: duruş, mikrobiyomlar,
iklimsel faktörler, diyet, egzersiz, dinlenme, stres, toksinler,
maksatlılık, cinsel sağlık gibi ve
aslında daha fazlası. Bu faktörler, bireyin ve çevresinin, bir bireyin optimal sağlığını etkileyebilecek ilişkisini ve etkileşimini
göstermektedir. Semptomların
ve hastalıkların nedenleri tedavi
edilerek sağlık sağlanır, sadece semptomların hafifletilmesi,
maskelenmesi veya belirtilmesiyle sağlığın sağlanabilmesi
mümkün değildir. Düşünelim ki
vücudumuzun bir kısmı istendik

Holistik Sağlık Görüşü - Beden, Ruh, Çevre

şekilde düzgün çalışmıyor o zaman bundan diğer tüm parçalar etkilenecektir. O halde
bütünsel sağlık görüşü bakımın odağını oluşturmalıdır tezi akla yatkın bir tez olmalıdır. Sağlıklı yaşamda artan odaklanma bütünsel sağlığa verilen önemi göstermektedir. Çeşitli faktörler, dünyanın her yanında en çok Amerika’da, bütünsel
sağlık kariyerlerinin büyümesi için olumlu bir gösterge olan sağlıklı bir yaşam
tarzının her yönüne artan ilgisinin olduğunu göstermektedir. Lokantacılık,
sağlıklı gıdalar ve GDO’suz tarım gibi gıda eğilimleri, tüketicilerin diyetlerini ve sağlıklarını iyileştirmede artış olduğunu göstermektedir. Yoga
stüdyosu ve CrossFit spor salonları bol miktarda yemek yemeye ve
meditasyon pratiğine kadar her şey için uygulamalar yayılmaya devam etmektedir. Bütün bu faktörler tıbbi tedavi ve hemşirelik bakım uygulamaları içinde de yer almaktadır. Bir anlamı da Sağlık
bakımının, kişinin kendi sorumluluğunda olması doğrultusunda artan bir görüş birliğinin hızla yayılmaya başladığının
resmini vermektedir.
Buradan büyük yararlılıklar getiren sonuçlar çıkarılabilir;
Her yönüyle bir bütün olarak ele alınması
gereken insanın, kendi bakımını önemsemesi ve ön planda tutması, hastalıkların
önlenmesinde, hastalık halinde bütüncül bakışla nedenin yok edilmesi ile
köklü bir iyilik halinin sağlanmasında ve ekonomik yönden hastalık,
hastane masraflarının azaltılmasında yarar sağlayacak
bir olgudur.

Her zaman
yapamadığım
şeyi yapıyorum,
onun nasıl
yapılacağını
öğrenmem için.
Pablo Picasso

Kaynaklar:
https://www.turkcebilgi.org/bilim/felsefe/insan-nedir-24826.html
https://www.google.com/search?q=insan+tan%C4%B1m&rlz=1C1GCEU_
trTR820TR820&oq=insan+tan%C4%B1m&aqs=chrome..69i57j0l5.3756j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8

https://www.practicalnursing.org/importance-holistic-nursing-care-how-completely-care-patients
Doç.Dr. Ayla ÜNSAL, Hemşireliğin Dört Temel Kavramı: İnsan, Çevre, Sağlık&Hastalık, Hemşirelik, Ahi Evran Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt1, Sayı 1,2017, Sayfa 11-25

Şubat 2019

Dr. Elena Villanueva // Modern Holistic Health, 1250 Capital of Texas Hwy South. Ste 400Austin, TX 78746 p. 512-5507933 (https://www.modernholistichealth.com/blog/what-is-holistic-health)

Popüler Bilim

Gülümser Argon;Holistik (bütüncül) Sağlık Görüşü ve Hemşirelik, E.Ü. Hemşirelik Yüksek Okul Dergisi Cilt : 1, Sayı : 3, 1 985
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Karaciğer Kanserınde
i
Seçeneği
Prof. Dr. Ahmet Fırat GÜNGÖR
Nükleer Tıp Uzmanı

Mevcut tedavilere direnç gösteren ve cerrahi şansı bulunmayan karaciğer kanserinde etkili olan
yöntem, Radyoaktif mikroküreler tümöre etki ederken normal dokuya çok az hasar veriyor.

Şubat 2019

Popüler Bilim

Karaciğer kanseri Türkiye’de ve dünyada
en yaygın görülen kanser türlerinden biridir.
Dünya genelinde her yıl 5 yüz bin ile 1 milyon
arasında karaciğer kanseri vakası görülmekle
birlikte pankreas ve kalın bağırsak kanserlerinin
yüzde 50 ila 70’inde karaciğer metastazları
gelişebiliyor.
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Karaciğer kanseri tedavisinde cerrahi ve
kemoterapi tedavilerinin yanı sıra yeni nesil
uygulamaların oldukça etkilidir. Karaciğerdeki
tümör içeriği, evresi ve lezyonların fazlalığı
hastanın cerrahi şansını azaltır ayrıca
metastaza bağlı olmayan karaciğer kanserleri
tedaviye direnç gösterebilir. Bu nedenle
mikroküre (radyo embilizasyon) yöntemi
cerrahi şansı olmayan, yaygın hastalığı olan
ve diğer tedavi seçeneklerine dirençli ileri evre

olan birincil karaciğer tümörlerinde başarıyla
uygulanmaktadır.

İLAÇ SADECE HEDEFTEKİ TÜMÖRLÜ
DOKULAR ÜZERİNDE TUTULUYOR
Radyoaktif maddelerin sadece tümörü
besleyen damarların içine enjekte edilmesi
esasına dayanan “mikroküre” yöntemiyle
başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Uygulamanın
yan etkilerinin yok denecek kadar az olduğunu
ve mevcut tekniklere oranla çeşitli avantajları
bulunmaktadır.
Mikro küre yönteminin, radyoaktif maddelerle
işaretli, 20-50 mikron boyutlarındaki kürelerin,
direkt karaciğer ve dolayısıyla tümörü besleyen
damarların içine enjekte edilmesi esasına
dayandığını belirtmekte de fayda var.

“

“

Modern tıbbın kanser tedavisindeki
önceliğinin; sağlıklı dokuyu koruyarak direkt
olarak tümör hücresinin yok edilmesi gerekir.
Mevcut tedavilere direnç gösteren ve ameliyat
şansı bulunmayan karaciğer kanserlerinde
uygulanan “mikroküre” yöntemiyle hastaların
yaşam sürelerinde önemli ölçüde uzama sağlar.

Mikroküre Yöntemi Spesifik,
Kemoterapi ve İlaç Uygulamaları ise
Sistemik Tedavi Yöntemleridir.

Kemoterapi ve ilaç uygulamaları, tümör
hücresini yok ederken normal organlara da
zarar verebiliyor. Bu nedenle direkt karaciğeri

Karaciğer Kanserinde Hedefe Yönelik Tedavi Seçeneği “Mikroküre”

Hedefe YönelikTedavi

Tedavinin, hasta hikayesinin detaylı analizi,
çeşitli kan tahlilleri BT, Anjio ve PET gibi
bazı taramaların yapılmasının ardından
karaciğerdeki kanser dokularının haritalarının
çıkarılmasıyla başlamaktadır. Kısa bir sürede
kanserli dokuları etkisiz hale getirebilen bu

Mikro küre yönteminin en büyük avantajının,
kemoterapide görülen “yıpratıcı yan etkilerin
görülmemesi” dir. Yöntemin kemoterapi,
kemoembelizasyon veya cerrahi tedavi
uygulanmış hasta guruplarında da rahatlıkla
uygulanabilmektedir.
KARACİĞER YETMEZLİĞİNDE UYGULAMA
YAPILAMAZ
Mikro kürenin, diğer tedavilerle kombine
edilebilen bir yöntem, hastanın tedaviden yarar
görmesi durumunda, uygulamanın tekrarının
yapılabilmektedir. Ancak tümör, karaciğeri yüzde
70 gibi çok yüksek miktarda işgal edilmişse ya
da karaciğer yetmezliği söz konusu olduğunda
uygulama yapılamaz.
Mikro küre tedavisinin, karaciğer kanserinin
yanı sıra karaciğere doğru yayılma gösteren
farklı kanser tiplerine sahip hastalarda
da (kolon, akciğer, meme kanserleri gibi)
uygulanabilmekte, yöntem SGK tarafından geri
ödeme kapsamındadır.
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Diğer tedavi yöntemleriyle kombine edilerek
kullanılabilen yöntem, radyasyona karşı
herhangi bir
önlem alınmasını
gerektirmeyecek
kadar güvenli
olması ve
hastanın aynı
gün eve dönüş
yapılabilmesi
avantajları sayesinde tercih edilmektedir.

tedavi, yalnızca kanserli dokulara odaklanarak,
dokuların çoğalmasını engeller.

Popüler Bilim

besleyen atar damarların içerisine ilaç enjekte
edilen radyoaktif mikroküreler karaciğer
içerisindeki tümör dokular üzerinde tutulum
gösterir. Karaciğerin atar damarına ulaşmak
için hastanın kasık damarından girilerek katater
yardımı ile karaciğeri besleyen damara ulaşılır
ve ilaç verilir.
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Neye Niyet…
Ümit Fuat ÖZYAR
Fizik Öğretmeni

Dokuzuncu gezegen aranırken yeni bir cisim keşfedildi. Dünya’nın Güneş’e uzaklığının 100 katından fazla
uzakta olan cisim Güneş Sisteminde bilinen en uzak dünya. Cisme 2018 VG18 adı verildi. Takma adı ise
Farout. İlginç, sıradışı anlamına gelen bu kelime, cisme şaşırtıcı özelliklere sahip olduğundan verildi.
Yörüngesi henüz
kesinleştirilemeyen
Farout yaklaşık 120
astronomi birimi uzaktadır. 1 astronomi birimi Dünya-Güneş uzaklığıdır. Böylece daha
önce 96 astronomi birimi uzaklığıyla Güneş
Sisteminde bilinen en
uzak cisim olan Eris ise
ikinci sıraya geriledi.
Pluto ise 34 astronomi
birimi uzaklıktadır.

birkaç yıl gerektiği anlamına gelir.
Muhtemelen Güneş çevresindeki
bir turunu 1000
yılda tamamlamaktadır.
Keşif, 10 Kasım
2018’de Hawaii’deki Mauna Kea tepesindeki 8 metrelik
Japon Subaru teleskopuyla yapıldı.
Tekrar gözlemleri
ise Aralık başında
Carnegie’nin
Şili’deki Las Campanas Gözlemevinde
yer alan Magellan

Şubat -2019
Mart 2019

Popüler Bilim

Farout, Gezegen
Farout’un uzaklığını veren ölçekli görsel. (Carnegie
X (dokuzuncu geze- Institution)Yeni cisim 17 Aralık 2018’de Uluslararası Astronomi
gen) aramaları sıraBirliğinin Küçük Gezegen Merkezi tarafından açıklandı.
sında keşfedildi. Daha
önce aynı araştırmacı
ekibi 80 astronomi birimi uzaklıkta yeralan ve Geze- teleskopula gerçekleşti.
gen X tarafından kararlı bir yörüngeye oturtulan GobMagellan gözlemleriyle cismin 120 astronomi birimi
lin (2015TG387) cismini keşfetmişti. Buna karşılık hâlâ
uzakta 500 km çapında olduğu belirlendi. Muhtemelen
Gezegen X’den eser yok.
küre şeklinde olan Farout cüce gezegen sınıfında
Gezegen X’in var olabileceğine ilk işaretler 2014 yı- olabilir. Genelde yüzeyi buzla kaplı olan cismin yüzeyi
lında,2012’de keşfedilen 84 astronomi uzaktaki Biden zengin elementlerden dolayı pembemsi renktedir.
lakaplı VP113 keşfedildiğinde ortaya çıktı.
Farout, Carnegie’den Scott S. Sheppard, Hawaii
Farout çok uzakta olduğundan oldukça yavaş ha- Üniversitesinden David Tholen, ve Northern Arizona
reket etmektedir. Bu da yörüngesinin belirlenmesi için Üniversitesinden Chad Trujillo tarafından keşfedildi.
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Magellan teleskoıpu ile 10 Kasım 20018’de elde edilen iki fotoğrafta Farout’un arka alandaki
yıldızlara göre yer değiştirmesi açıkça görülüyor. (Scott S. Sheppard and David Tholen.)

Op. Dr. Kemal YILDIRIM
Göz Hastalıkları Uzmanı

En son ne zaman bir göz muayenesine gittiniz?
Herhangi bir şikayetiniz olmadığında sadece rutin kontroller amacıyla göz
doktoruna gittiğiniz oldu mu?
Cevabınız muhtemelen hayırsa toplumun yarısından fazlasıyla aynı şeyi yapıyorsunuz demektir.
Ancak göz sağlığını ihmal ettiğimiz her yıl, çok daha büyük sorunları beraberinde getirebilir.
Özellikle de göz kanserini…
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Popüler Bilim

Göz kanseri nedir?
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Göz çevresinde yer alan
dokularda, göz içinde, göz
kapağında, retinada kötü huylu
tümörlerin yarattığı sağlık
problemi göz kanseri olarak
adlandırılır. Daha çok göze
rengini veren ve gözü besleyen
hücrelerde rastlanılan göz
kanseri, çevre dokularda da
meydana gelebilir. Her ne kadar
gözde oluşan tümörlerin %90’ı
iyi huylu olsa da çeşitli nedenlere
bağlı olarak önemli bir risk
oluşturabilirler.

Melanom
Göz içi
lenfoması

Hemanjiyoma
göz kapağı
melanomu

Göz
kanseri
çeşitleri

Gözyaşı
bezi tümörü

Çocuklarda
görülen
retinablastom

Cebinizde Göz Kanseri Riski Taşıdığınızı Biliyor muydunuz?

Göz kanseri belirtileri nelerdir?
Göz kanserinin birçok belirtisi olabilir. Ancak kişi bazı önemli bulguları kendinde gözlemlediğinde
mutlaka bir göz doktoruna başvurmalıdır. Bunlar;
•

Bulanık görme,

•

Göz kapaklarında hassasiyet,

•

Görme kaybı,

•

Gözün etrafında iltihaplanma,

•

Işığa karşı aşırı hassasiyet hissetme,

•

•

Gözlerde meydana gelen kızarıklık,

Gözün renkli kısmında meydana gelen koyu
renklenmeler.

•

Gözlerde şişme,
•

Çok yüksek oranda radyasyona maruz
kalma,

•

Sigara ve alkol tüketimi,

•

Genetik miras ve yatkınlık,

•

Ultraviyole ışınları sebebiyle göz çevresindeki
hücrelerin zarar görmesi de göz kanserinin
ortaya çıkmasına sebep olabilir.

Radyasyon
göz kanserini
tetikliyor
Göz kanserine
sebep olan birçok farklı sebep vardır. Ancak göz kanserinin ortaya
çıkmasındaki
en büyük etken
sıklıkla
maruz
kaldığımız
radyasyondur. Bilgisayar, telefon, televizyon
kullanımının artmasıyla
birlikte radyasyona bağlı sağlık sorunları da artış gösteriyor. Bu
sağlık sorunlarının başında gelen göz kanseri,
gün içinde sıklıkla maruz kalınan radyasyon sebebiyle daha fazla rastlanmasına sebep oluyor.
Bunun yanı sıra;

Kişinin göz kanseri olduğu nasıl
anlaşılır?
Göz kanserinin doğru bir şekilde teşhis
edilmesi için göz doktorunun detaylı bir muayene yaptırması
gerekir. Muayene sırasında
göz kapağı, gözün önü
ve arkası ayrıntılı olarak
incelenir. Bu aşamada
doktor MR, ultrason
isteyebilir.

Göz kanseri
tedavi
edilebilir mi?
Göz kanseri ile ilgili bir tedavi planı çıkarılırken hastanın yaşı,
genel sağlık durumu,
hastalığın boyutu ve evresi
belirleyici bir rol üstlenir. Eğer
hastalık ilk aşamada ise genel olarak tercih edilen yöntem lazer tedavisidir.
Lazer tedavisinin yeterli gelmeyeceği durumlarda
hastaya daha çok proton tedavisi uygulanır. İlerlemiş vakalarda ise radyoterapi ve kemoterapi tedavisi uygulanabilir.
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Göz sağlığı ile ilgili yeteri kadar farkındalığa
sahip olmadığımız için çoğu zaman doktor muayenesini önemsemiyoruz. Kendimizde gözlemlediğimiz belirtileri dikkate almıyor ve sorun
yaratabileceğini düşünmüyoruz. Ancak göz kanseri oldukça sinsi ilerleyen bir hastalıktır ve uzun
süre muayene edilmediğinde fark edilmeyebilir.
Bunun önüne geçebilmenin en kolay yolu ise düzenli göz muayenesi yaptırmak ve kendimizde
gözlemlediğimiz belirtileri dikkate
almaktır.

Popüler Bilim

Sinsice ilerleyen göz kanserine
dikkat!
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GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ BİZE
Prof. Dr. Acar BALTAŞ
Psikolog

Sokrat,
“Sorgulanmamış hayat, yaşanmaya değmez”
demiştir. Bu söz birçok düşünürün işaret ettiği “kendini bilmek” anlayışının önemini bir kere daha
kuvvetle hatırlatır. Bu anlayışın iki boyutu vardır. Birincisi güçlü yönlerini ve sınırlarını tanımak,
ikincisi de kendini diğer insanlarla kıyaslayıp gerçekçi bir değerlendirme yapmaktır. Psikologlar
kişinin güçlü yönlerini ve sınırlarını tanımasına kişisel farkındalık demişlerdir ve bunun için
de içgörü gerekir. Ancak ikinci boyut için stratejik kişisel farkındalık diye adlandırılabilecek bir
özellik gerekir. Stratejik kişisel farkındalık, kişinin performansına verilen ve sistematik
değerlendirmeye dayanan geri bildirimlerden oluşur.

Hayat başarısı toplum
tarafından üç boyutta
tanımlanır. Bunlar güç sahibi
olmak, yüksek gelir elde etmek
ve itibarlı olmaktır. Beceri
gerektiren her konuda olduğu
gibi, öğrenmek ve kendini
geliştirmek ve performans
sorunlarını azaltmak
konusunda da kişisel farklar
vardır ve bu farklar meslek
başarısını ve hayat doyumunu
belirler.

Şubat
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Popüler
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Beceri gerektiren her işte
gelişmek için sosyal etkileşimin
belirleyici olduğu beş alan
vardır. Bu alanlar şunlardır:
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1) Yetenekteki
farklılıklar: Bazı insanlar
diğerlerinden daha hızlı ve
daha güçlüdür. Diğer bazıları
ise, daha zeki, daha yaratıcı,
daha çekici ve başkalarını
etkilemeye daha yatkın olabilir.
Bütün bu özelliklerin, başarı
için taşıdığı anlam, rekabette
oldukları kişilerle kıyaslanarak
değerlendirilir.
2) Koçluk ve yardım almaya
yatkınlık konusundaki
farklılıklar: Bazı insanlar
geribildirim almaya isteklidir.
Bu kişiler sadece görünüşte
değil, samimiyetle dinlerler ve
aldıkları geribildirimleri günlük
performanslarına yansıtırlar.
Bu nedenle koçluk almak
veya daha genel bir ifadeyle
söylersek “ihtiyaç duyduğunda
yardım istemek” kendi başına,
güçlü bir kişilik özelliğidir.
Buna karşılık bazı insanlar
koçluk almaktan kaçınır,

geribildirimleri kulakardı eder
ve iç seslerinin kendilerini
götürdüğü yolda ilerler.
3) Ekip oyuncusu olma
konusundaki farklılıklar: Bazı
insanlar bir ekibin parçası
olmaya daha yatkındır.
Kendi bireysel amaçlarını,
ekip amaçlarının arkasına
koyabilir, ekip arkadaşlarını
da destekleyerek ekip
performansına olumlu yönde
katkıda bulunurlar. Buna
karşılık bazı kişilerin ekip
oyununu baltaladığını herkes
bilir. Bu tür kişiler belirli
konulardaki üstün becerilerine
rağmen, ben-merkezci
yaklaşımları ile ekip ruhunu
öldürürler.

Güçlü Yönlerimiz Bize Ne Kadar Yardım Eder?

NE KADAR YARDIM EDER?
4) Ahlaki konulardaki
bireysel farklılıklar: Aynen
sportif olaylarda olduğu gibi,
bazı kişiler kurallara uyar ve
oyunun ruhunu yüceltir, bazıları
ise rekabette öne geçmek için
kuralları kendine göre yorumlar
ve hatta hile yapar. Hileciler
kısa dönemde kazançlı
gözükse de, uzun dönemde
kaybederler. Uluslararası
düzeyde Enron, Türkiye’de
ise bazı banka sahiplerinin
bankalarını kendi kasaları
gibi kullanmaları buna en iyi
örnektir. Psikopatik eğilimli
kişiler, kuralların başkaları için
geçerli olduğunu düşünürler.
Benzer şekilde bazı kişiler
ise “başarıya giden her yolun

mubah” olduğuna inanır. Bu
nedenle değerler uzun dönemli
başarı için belirleyicidir.
5) Baskı altında iş görme
becerisi konusunda
farklılıklar: Bazı kişiler baskıdan
az etkilenir, hatta baskı altında
daha iyi iş çıkartılar. Buna
karşılık bazılarının performansı
baskı altında çok düşer. Bu
tür kişiler ne kadar yetenekli
olurlarsa olsunlar, bu özellikleri
onların mesleki başarısını
olumsuz etkiler.
Kişinin meslek hayatındaki
başarısı üç temel faktöre
bağlıdır. Birincisi stratejik
kişisel farkındalıktır. Stratejik
kişisel farkındalık içgörü

yoluyla kazanılamaz. Bunun
için sosyal etkileşim şarttır.
Başkalarından geribildirim
almak, beceri gerektiren işlerde
kendini geliştirmek için büyük
önem taşır. Performansın video
kayıtlarını izlemek, benzeri
performansı mükemmel
yapanların kayıtlarını izleyerek
kendine örnek oluşturmak gibi
uygulamalar yararlıdır.
Mesleki başarı konusunda
belirleyici olan ikinci faktör ise
kişinin yukarıda sıralanan beş
alanda aldığı geribildirimlerden
yararlanması, ekip çalışmasına
yatkın olması, ahlaki ilkelere
uyum ve baskı altında
davranma özellikleridir.

“Geribildirim ne der?”
Birincisi; yapmakta olduğun (şunları) yapmaya devam et.



İkincisi; seni verimli olmaktan alıkoyan (şunları)
yapmaktan vazgeç.



Üçüncüsü de; performansını yükseltmek için (şu) yeni
davranışları yapmaya başla.
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Bir insanın aldığı geribildirimler gerçekte üç mesaj verir:
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Güçlü Yönlerimiz Bize Ne Kadar Yardım Eder?

Üçüncü faktör; kişinin mesleki
başarısı bir yandan bu önerileri
uygulama becerisiyle, diğer
yönden de, kendi özellikleri
ile seçtiği alanın özelliklerinin
uyuşmasıyla ilgilidir. Bir başka
ifadesiyle söylersek, güçlü
yönlerini hayata yansıtması
başarı ve iş doyumu
konusunda çok önemli bir
belirleyicidir.
Hemen her özellik, bir
koşulda avantaj sağlarken, bir
başka koşulda dezavantaja
dönüşebilir. Örneğin şüphecilik
bir taraftan diğer insanlarla
olan ilişkilerde hazırlıklı olmak
imkânını verirken, diğer
taraftan güvenmeyi ve delege
etmeyi zorlaştırır.
Kibir, bir yandan cesaret ve
enerjiyi temsil ederken; diğer
taraftan hesaplanmamış risk
almak ve empati eksikliğini de
beraberinde getirir.
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Hayat bazen güçlü bir özelliği
zayıflığa; zayıf bir özelliği de
güçlülüğe dönüştürebilir. Beş
temel kişilik özelliğinden biri
olan tedbirlilik,
bazı
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araştırmacılara göre mesleki
başarı konusunda en büyük
rol oynayan özelliktir. İstikrarlı
ortamlarda yüksek tedbirlilik
mesleki başarıya yardım eder.
Ancak tedbirliliği yüksek olan
insanlar, esnek olmadıkları için
değişimlere uyum sağlamakta
zorlanırlar; girişimlerin
sunabileceği fırsatları kaçırırlar.
Bu özellik 2001 yılında
Türkiye’de finans sektöründeki
yöneticiler arasında çok somut
bir biçimde gözlenmiştir.
2000 yılının koşullarına göre
hareket eden ve açık pozisyona
yönelen yöneticilerin etkisi
olduğu bankalar iflas etmiş;
daha muhafazakâr olanlar ise
bu krizden güçlenerek çıkmıştır.
Bu nedenle ne dikkat, ne
cesaret tek başına güçlü yön
olarak düşünülebilir. Stratejik
kişisel farkındalık, kişiye
nerede dikkat etmesi (tedbirli
davranması) nerede de ise
cesaret göstermesi
(risk alması)
gerektiğini
gösterir.

Sonuç
Kişinin mesleki başarısının
en önemli temeli, sahip olduğu
özellikleri aldığı geribildirimlerle
geliştirilmesine ve sahip olduğu
özelliklere uygun bir alanda
çalışmasına bağlıdır. Birçok
insan, çok sayıda alanda
kendini geliştirmek için sonsuz
ve sınırsız bir kişisel gelişim
mücadelesine girişir. Her türlü
bilginin bir yıldan kısa bir
sürede kendini ikiye katladığı
bir Dünya’da, sürekli gelişim
çabası içinde olmak, çağdaş
bir insanın kaçınamayacağı
bir yoldur. Ancak günümüz
insan kaynakları uygulamaları
bu konuda ölçünün
kaçmasına
neden
olmuştur.

Mükemmellik
ekleyecek bir
şey kalmadığında
değil, çıkartacak
bir şey
kalmadığında
elde kalandır. Bu
nedenle, güçlü olduğu
yönünü hayata yansıtan
insan, aldığı geri
bildirimleri olumlu olarak
değerlendirirse başarılı bir
meslek hayatının temelini
atar ve kendi kariyer
yolunun mimarı olur.

TEHLİKELİ BİR NEDEN
SONUÇ İLİŞKİSİ
Prof. Dr. Ali Metin GÖRGÜNER

A
KO H

Göğüs Hastalıkları Uzmanı

ÜRR
AT
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Bakteriyel pnömoni,
bulaşıcı bakterilerin üst
solunum yolları üzerinden
akciğerlere dokusuna
ulaşmasıyla ortaya çıkar.
KOAH hastalarının bağışıklık
sistemleri, akciğerlerin sürekli
tekrarlayan iltihaplanmasıyla
birlikte sistematik olarak
zayıfladığından, pnömoniye
karşı hassastır. Üstelik,
KOAH’ta yaygın olarak
bulunan birikmiş mukus da,
enfeksiyon oluşturmak için
çok uygun bir ortam yaratır.
Bu nedenle oluşan bakteriler
kişinin sağlık durumuna göre,
lokalize bir enfeksiyondan
her iki akciğerde yaygın
pnömoniye kadar değişen
klinik tablolara neden olabilir.

BELİRTİLERE
DİKKAT!

Ani titreme, hızla yükselen ateş, solunum
ve öksürme ile şiddetlenen göğüs ağrıları, yeşilimsi sarı
veya kanlı mukus,
hızlı, yüzeyel solunum bakteriyel bir pnömonin yaygın belirtileridir. Bu belirtilerin bir
veya birden fazlasını
taşıyorsanız erken
teşhis ve tedavi için
zaman kaybetmeden
doktora başvurmalısınız.

BU

Başlıca nedeni sigara
dumanına maruz kalmak
olan KOAH ve Zatürre ilişkisi
akciğerlerde geriye dönüşsüz
hasarlara sebep olabiliyor.
Bakteriyel enfeksiyonlara karşı
savunmasız kalan akciğerlerde
oluşabilecek bakteriyel
pnömoni, KOAH şikâyetlerinin
hızlı ve yoğun bir şekilde
ilerlemesine neden olabilir.

Z

E

ve

NASIL TEŞHİS EDİLİR?
Bakteriyel pnömoni tanısı
öncelikle hastanın şikayetlerini
dinleyerek iyi bir hikaye alma
ve ardından fizik muayene ile
başlar. Diğer testler; akciğer
infiltrasyonunun derecesini
değerlendirmek için göğüs
röntgenleri, bakteriyel
türü tanımlamak için
balgam kültürü, bazı
özel bakterilerin
varlığını tespit
etmek için idrar
antijen testleri,

oksijen satürasyon seviyelerini
kontrol etmek için nabız
oksimetresi veya arteriyel kan
gazlarının alınması, bakterilerin
akciğerlerden kan dolaşımına
yayılıp yayılmadığını belirlemek
için kan kültürleridir.
TEDAVİ SÜRECİ NASILDIR?
Bakteriyel pnömoni
antibiyotiklerle tedavi edilir.
Enfeksiyonun şiddetine veya
tekrarlamasına bağlı oral
yolla verilen antibiyotik
reçete edilebilir. Tedavi
başladıktan sonra
hastalar birkaç gün
içinde kendilerini
daha iyi

Tehlikeli Bir Neden Sonuç İlişkisi Koah ve Zatürre

KORUNMA YOLLARI
Bakteriyel pnömoniyi önlemenin en iyi yolu,
pnömokok aşısı olarak da bilinen zatürre aşısıdır.
Bunun dışında;
•

Sigara içmeyin.

•

Çevrenizde sigara içilmesine izin vermeyin.

•

Alkolden uzak durun.

•

Sıcak soğuk geçişinde kıyafetlerinize dikkat
edin. Hava alacağım diyerek üzerinize bir şey
almadan aşırı soğuğa çıkmayın.

•

C vitamini yönünden zengin meyveleri özellikle
portakal, nar ve greyfurt suyu tüketin.

•

Hafta içi ve hafta sonu aynı saatlerde yatıp
aynı saatlerde kalkın. Çünkü yapılan son
araştırmalara göre uyku düzensiz olduğu zaman
bağışıklık sistemi zayıflar.

•

Başta antibiyotikler olmak üzere lüzumsuz ilaç
kullanmayın.

•

Her yılın Eylül-Kasım ayları arasında mutlaka
grip aşısı olun.

•

Risk faktörlerini taşıyorsanız 8 yıl koruyuculuğu
olan zatürre aşısı yaptırın.

Kimler kesinlikle zatürre aşısı yaptırmalıdır?
•

65 yaşın üstündeki kişiler,

•

10 yaşın altında astım, akciğerlerinde veya
bağışıklık sisteminde problem olan çocuklar,

• KOAH gibi kronik akciğer hastalıkları olanlar,
Kalp-damar, karaciğer, böbrek ve şeker
hastalığı olanlar,
•

Dalağı ameliyatla
alınmış olanlar,
•

Bağışıklık
sistemini baskılayıcı
ilaç kullanmak
zorunda olanlar.
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hissederler. Ancak tamamen iyileşmek
için ilacın doktor kontrolünde, uygun
dozda ve uygun süreyle kullanılması
gerekir. İlacın yarıda bırakılması ve
düzensiz olarak kullanılması, antibiyotik
direncine yol açarak gelecekte bu ilaçların
işe yaramamasına neden olur. Şiddetli
pnömoni vakaları ise hastaneye yatış
gerektirebilir. Böyle durumlarda damar
yolu ile antibiyotik ve sıvı kaybını önlemek
için serum verilir.
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YALNIZLIK İNSANI HASTA EDİYOR
Mehmet BAŞKAK
Uzman Klinik Psikolog

Yalnızlık,
sosyal ve
toplumsal
bağların eksikliği;
iltihaplanma, astım hatta
daha yüksek ölüm oranlarıyla
bağlantılı. Bu nedenle, yalnız
olduğunuzu fark etmek
ve diğer insanlarla daha
derinden iletişim kurmak
için adımlar atmak
önemlidir.

ÇOK YALNIZ OLUP OLMADIĞIMI NASIL BİLEBİLİRİM?
“İki farklı yalnızlık türü vardır. İlki sosyal izolasyondur. Birlikte
zaman geçireceğiniz aileniz, arkadaşlarınız ya da herhangi biri
olmadan saatlerce yalnız başınıza zaman geçirebilirsiniz.

Şubat 2019
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İkinci tip yalnızlık ise yalnız hissetmektir. Başkaları tarafından
önemsenmediğinizi ya da ihtiyaçlarınızın önemsenmediğini
hissettiğinizde kalabalık bir odanın içerisinde bile yalnız
hissedebilirsiniz. Arkadaşlarınız, iş arkadaşlarınız veya aileniz
olabilir, ancak duygusal veya pratik destek için kendilerine
güvenebileceğinizi hissetmezsiniz. Bu ikisi her
zaman çakışmaz. Yalnız yaşadığınız halde
yalnız hissetmeyebilirsiniz çünkü sizi
eğlendirecek birçok sosyal
aktivite yapıyorsunuzdur.
Veya evli olduğunuz halde
bile kendinizi yalnız
hissedebilirsiniz
çünkü eşiniz ve siz
ayrı dünyalarda
yaşıyorsunuzdur.
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Yalnızlık İnsanı Hasta Ediyor

Yaş ilerledikçe de yalnızlık kaçınılmazdır: Aile üyeleri veya arkadaşlar ölebilir; ölmeseler bile
sizinle vakit geçiremeyecek kadar meşguldürler. Liseden mezun olduğunuzda, üniversiteden
mezun olduktan sonra, yeni bir
bebeğiniz olduğunda, taşındıktan sonra, çocuklarınız evden
ayrıldıktan sonra veya emekli
olduğunuzda ya da eşinizi kaybettikten sonra gibi hayatınızın
belirli aşamalarında yalnız olabilirsiniz. Bugünlerde birçok ebeveyn hayatlarını çocuklarının
faaliyetleri etrafında şekillendiriyor; çocukları büyüyüp yuvadan
uçtuğunda kendi dostluklarını
derinleştirip, dostluklarına yatırım yapacak zamanları pek kalmıyor. Bu da onları yalnızlığa itiyor. Ancak yalnızlık, herhangi bir
yaşam aşamasıyla ilgili olmayan
öznel bir his de olabilir.
YALNIZLIĞIN SAĞLIK
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NEDİR?
Hem toplumsal izolasyon hem
de yalnızlık, sağlığınız için kötü
gibi görünüyor, ancak yalnız
hissetmek bundan daha da
kötüye gidebilir. Araştırmacılar
yalnızlığın insanların genleri
üzerindeki etkilerini inceliyorlar.
Enflamasyonu teşvik eden genlerin yalnız insanlarda daha aktif olduğunu bulan araştırmacılar; ilaveten, iltihabı inhibe eden
genlerin yalnız insanlarda daha
az aktif olduğunu söylüyorlar.
Bu, yalnızlığın neden astım ve
otoimmün hastalıklar gibi infla-

YALNIZLIĞI ÖNLEMEK
İÇİN NE YAPMAM
GEREKİR?
Yalnızlıktan kurtulmak için şu
dört şeyi yapın:
Arkadaşlarınız, aileniz veya iş
arkadaşlarınızla yakın ilişki geliştirin. Bu ilişkileri; düzenli olarak kontrol ederek, insanların
yaşamlarındaki önemli olayları
anlayarak, onları dinleyerek,
size ihtiyaç duyduklarında onlara ilgi göstererek ve hayatın iniş
ve çıkışlarında onlara destek
olarak geliştirin ve derinleştirin.
Sosyalleşmenin doğal bir gereklilik olduğu etkinliklere iştirak
edin. Bir koro faaliyeti, bir kurs
ya da yürüyüş grupları, sanat
grupları, sportif ya da gönüllü
faaliyetler düşünün. Biraz araştırma yapın ve ardından bunları yoğun programınıza nasıl
sığdıracağınıza ilişkin belirli
bir plan yapın. Sosyalleşmeye
daha fazla vakit ayırmak için
nelerden vazgeçebilirsiniz?
İlişkilerinizle ilgili envanter yapın. Sahip olduğunuz çoğu ilişki
yüzeysel ise, bu insanlardan en
azından bazılarıyla daha derin
ilişkiler kurabilirsiniz. Hangisiyle
daha iyi anlaşıyordunuz ya da
aslında merak edip daha iyi tanımaya değer kimler var. Uzun
zamandır kopuk olduğunuz eski

arkadaşlar; iş ya da okul arkadaşlarınızı yoklayabilirsiniz.
Yeni insanlarla tanışma fırsatı sağlayan hiçbir etkinliğe
duyarsız kalmayın. Yeni ilişkilerde sabırlı olun. Başlangıçta çok fazla şey beklemeyin.
Dostlukları doğal olarak inşa
etmek zaman alır. Yeni bir arkadaşınızın vaktini çok fazla
işgal etmemeye çalışın ve biri
planladığınız bir şeye “hayır”
derse bunu kişisel olarak almayın. Zaten dolu bir hayatları
olabilir ve zaman içinde sizin
için de yer açacaklardır.
Toplantılar organize etmede
aktif davranın. Komşularınızın,
iş arkadaşlarız, eski okul arkadaşlarınız için buluşmalar düzenleyin. Bir kitap okuma kulübü veya kahvaltılı toplantılar
için telefonlarınızı aktif hale getirin. Bir hafta sonu gezisi, yürüyüş grupları veya piknik düzenleyin. Sosyal bir organizatör olmak cesaret ve çaba gerektirir,
ancak ödülleri de buna değer.
Yalnız hissetmek, ilişkilerinizin veya topluluk bağlarınızın
toplumsal veya duygusal ihtiyaçlarınızı karşılamadığının bir
işaretidir. Yalnız olduğunuzda
kendinizi kurban gibi hissetmek kolaydır, güçsüz ve eliniz
kolunuz bağlıymış gibi hissettirir. Yalnızlığı kişisel yetersizliğinizin bir işareti olarak değil,
sosyalleşme
çabalarınızdaki
eksikliklerin bir sonucu olarak
görün. Bazı insanlar çok sayıda aile bireyine sahip olacak
kadar şanslıdır fakat diğerleri
kendi ilişkilerini kendileri inşa
etmek zorundadır. Çoğumuz
için yalnızlık, zaman, emek ve
duygusal enerjinin yardımıyla
üstesinden gelebileceğiniz bir
mücadeledir. Adım atmanız ve
eski ilişkileri tazeleyip, yeni ilişkiler için etkinliklere iştirak etmek sizi kendinize getirecektir.”
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En başta modern yaşamın insanı bireysel sınırlara hapsetmesi
en ciddi sebep... Birey yüceltildikçe insanlarla aramıza görünmez
duvarlar örüyoruz, yaşadığımız
çağın en ciddi sorunlarından biri
giderek yalnızlaşmak.

matuvar durumlar için risk arttırdığını açıklayabilir. Yalnızlığın
erken ölüm için önemli bir risk
faktörü olduğu iyi bilinmektedir
ve yalnızlığın sağlığa etkileri obezite veya sigara içimiyle
aynı derecededir veya daha
fazladır. Bu nedenle, yalnızlığınızı azaltmaya çalışmak için
adımlar atmak çok önemlidir.
Toplumsal düzeyde, yalnız yaşayanlara (özellikle yaşlılara)
sosyalleşmeleri için daha fazla
fırsat sağlamalıyız.
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YALNIZLIĞIN
NEDENLERİ NELERDİR?
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Yeryüzünde ve hatta evrendeki
herhangi bir gezegende canlı
yaşamın temel maddesi su
molekülüdür(Şekil 1). Yer
küre yüzeyinin yaklaşık %75 i
suyla kaplıdır. Kütlece insan

temel bir unsur olarak algılandığı
çağlardan beri, suyun yapısını
ve özelliğini anlamak için çeşitli
deneyler yapılmıştır. Hatta
günümüzde de, daha önce
fark edilmemiş kimi fiziksel ve
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Şekil 1. Sıvı haldeki suyun birinci katmanının yapısına ilişkin temsili görüntü.
(Resim: http://www-ssrl.slac.stanford.edu/images/water4ssrl-large.jpg)
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vücudunun yaklaşık %70
ini su oluşturmaktadır. Eski
Mısır uygarlığında Nil nehrinin
taşması olayından yararlanarak
mevsimsel döngülerin tarımsal
yaşamı nasıl etkilediği ve
böylece canlılara hayat veren

kimyasal özelliklerinin ortaya
çıkarılması için yeni deneysel
yöntemler geliştirilmiş ve su ile
ilgili çalışmalar günümüze kadar
sürdürülmüştür.
Su molekülünün yapısına
ilişkin ilk öneri ve açıklamalar

Miletli Thales (M.Ö. 624546) tarafından yapılmıştır.
Thales’e göre su, yeryüzünde
ilk oluşan ve yeryüzündeki her
şeyin varlığını sürdürmesini
sağlayan maddedir. Thales dahil
eski yunan filozoflarına göre
yeryüzündeki yaşamın temel
yapı taşları olan unsurlar dört
tane idi: Ateş, toprak, hava ve
su. Yaklaşık iki yüzyıl sonra,
Plato (M.Ö. 424-348) bu dört
unsurun üç boyutlu yapılara
karşılık geldiğini varsaydı. Daha
sonraki yaklaşık iki bin yıllık süre
boyunca bu dört unsurun yaşamı
oluşturduğuna dair öngörüler
aktarıldı. Ancak M.S. 18 yüzyılda
yapılmaya başlanan deney ve
analizlerin ilgili bilimsel kanıtları
ortaya çıkınca işin aslının böyle
olmadığı anlaşılmaya başlandı.
Bu bilimsel çalışmalar tarih
sırasına göre aşağıdaki gibi
özetlenebilir:
Londra’lı bilim adamı Henry
Cavendish (M.S. 1731-1810)
Hidrojeni buldu. İlk bulduğunda
ona “çabuk tutuşan/alev
alan hava” anlamına gelen
“phlogiston” adını verdi

Geçmişten Günümüze Su Molekülünün İncelenmesi

Suyun tuhaf özelliklerine
ilişkin yapının resimleri
belirlenmeye başladığından
beri, suyun sıvı haline ilişkin
çeşitli özellikleri de görüldü
ve çizimleri yapıldı. Örneğin
1930 ların sonlarında Noah
Ernest Dorsey (1873-1959)
suyun sıvı haline ilişkin
yapının kapsamlı bir şeması
ile 1970 lerin başlarında
Felix Franks (1926-2016)
bir bilimsel broşürde,
Şekil 2. Su molekülünün elektronik yapısı
tanımlanmış şematik çizimleri (Kaynak: http://www.spring8.or.jp/en/news_
publications/research_highlights/no_54/)
verildi.

konmuştur. Kovalent bağ
özelliği iki farklı atomun bir veya
birden fazla elektronu ortaklaşa
kullandığı bir kimyasal bağ
özelliğidir.
Daha sonra su molekülü ile
ilgili pek çok inceleme yapılmış
olmasına rağmen 1960 larda
“kaygan su” ile ilgili başarısız
denemeler nedeniyle suyun
incelenmesindeki çalışmalarda
bir durgunluk dönemi
yaşanmıştır. Bu durgunluk
dönemi 1990 larda yapılan
deneysel çalışmalar ile sona
ermiş ve bilgisayar temelli hesap
yöntemlerinin geliştirilmesi
ile tekrar hız kazanmaya
başlamıştır.
Suyun ayrıntılı yapısının ve
yapısal özelliklerinin ortaya
çıkarılması amacıyla yapılan
o
incelemelerden, suyun 100 C
üzerindeki sıcaklıklarda gaz
o
halinde olup buharlaştığı, 0 C
üzerindeki sıcaklıklarda sıvı
o
halde bulunduğu ve 0 C nin
altındaki sıcaklıklarda buz yani
katı halde bulunduğu ortaya
çıkarılmıştır. Su molekülü ile
birlikte diğer tüm maddelerin
mikroskopik düzeyde ve
kuramsal anlamda en zor
incelenmesinin yapıldığı halleri,
sıvı halleridir. Gaz ve katı
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Amerika’nın Pitsburg
Üniversitesi Kimya bölümünden
Frank ve Wen-Yang (1957)
suyun yapısına ilişkin şu
özellikleri ortaya koydular:
Sıvı su içerisindeki buz gibi
uzun-ömürlü yapılar mümkün
olmamaktadır ama ‘parıldayan
salkımlar’ şeklindeki yapıların
tanımlaması yararlı olmaktadır.
Bu türden etkiler, hidrojen
bağına sahip moleküllerin
parıldayan salkımlar şeklindeki
yeni yapısal özellikleri olarak
açıklanabilecekleri ve bunların
suyun hidrojen bağa ilişkin şartın
bir özelliği olan kısmi ‘kovalent’
bağ yapması ile ilgili bir yapıdan
kaynaklandığı sonucu ortaya

Popüler Bilim

ve hidrojenin oksijen ile
tepkimesi olduğunda suyun
oluştuğuna dair bilgiyi aktardı.
Cavendish 1781 yılında
suyun bileşiminde iki kısım
hidrojen ve bir kısım oksijen
bulunduğunu ortaya koyarak
suyun bir bileşik olduğunu,
yani bir unsur(eleman)
olmadığını kanıtlamış oldu.
Antoine Lavoisier (M.S. 17431794), Cavendish’in deneyini
tekrarladı ve bulduğu elementin
adını, Yunanca “su oluşturan”
anlamında olan “hidrojen”
koydu. Daha sonra Johan Ritter
(1776-1810) tarafından 1810 da
yapılan suyun elektrolizi deneyi
ile suyun hidrojen ve oksijen
miktarları doğrulanmış oldu.
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kaynama noktası bu kadar yüksek olmayacaktı
halleri üzerinde yapılan deneysel çalışmalar ve
ve bu nedenle Yer kürede “gaz” halinde olacaktı.
incelemeler, göreli olarak sıvı haldeki maddelerin
Fiziksel özellikleri bakımından su molekülünün
deneysel çalışma ve incelenmesinden çok daha
ısıyı soğurma ve tutma kapasitesi yüksek
kolay olmaktadır. Maddelerin sıvı hallerinin
olduğundan dolayı su, ısı taşıyıcı olarak pek çok
incelenmesi çok daha zor olmaktadır. Bununla
alanda kullanılmaktadır. Suyun bu özelliği de
beraber, ister katı ister sıvı halde olsun su
okyanusların sıcaklığının ve okyanus yöresindeki
molekülünün yapısal olarak hidrojen bağ yapısını
Yer küre atmosfer sıcaklığının korunmasını, yani
gösterdiği de çok iyi bilinmektedir(Şekil 2). Su
kararlı bir değerde kalmasını sağlamaktadır.
molekülleri arasındaki çekim etkisi ve suyun
o
kutupsal yapı özelliğinden dolayı, su 100 C gibi
Diğer
yüksek olan
taraftan su
bir kaynama
molekülünün
noktasına
tuhaf olan
sahip
bir diğer
olmaktadır.
özelliği de
Eğer su
şudur: İklim
molekülü
şartlarının
kutupsal
soğuk olduğu
olmayan bir
yerlerde,
yapıya sahip
donma
olsaydı ve
sıcaklığı
o
moleküler
olan 0 C
çekim etkisi
nin hemen
olmasaydı
üzerinde
ya da daha
yaklaşık
Şekil 3. Sıvı ve katı haldeki suyun molekül yapıları(Arlı, 2007 den)
zayıf olsaydı
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Şekil 4. Berilyum mineralindeki su molekülünün INS tayfları(Kolesnikov vd., 2016 dan).
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• 1990 lı yıllarda
kullanılmaya
başlanmış olan X-ışın
soğurma ve X-ışın
salma tayflarının
alınıp incelenmesi
tekniği sayesinde
uyarılmış bir atom
çekirdeğinin herhangi
bir moleküler
hareketten daha
hızlı uyarılma
durumundan
yararlanarak su
molekülünün
dinamik yapısı
hakkında bilgiler elde
edilmektedir.
• Güçlü bir lazer
ışınını su molekülüne
yönlendirip
molekül tarafından
saçılma olayının
incelenmesine
dayanan X-ışın
Raman saçılması
tekniği sayesinde
molekül ile etkileşen
ışığın, saçılma
olayı sonucu
dalga boyunun
değişiminden
yararlanarak su
molekülünün titreşim
erke düzeyleri
hakkında bilgiler elde
edilmektedir.

• Bir molekülün,
erkesi yüksek
düzeyde(erkesi 21
eV yöresinde olan)
olan UV fotonları
ile bombardıman
edilmesi tekniği
sayesinde bir
atomdan koparılan
elektronun kinetik
erkesinin ölçümüne
dayanarak moleküler
erke düzeyleri
hakkında bilgiler elde
edilmektedir.
• Kırmızı öte tayf analiz
teknikleri sayesinde
bir molekülü oluşturan
atomların bir eksene
göre dolanma, dönme,
titreşim hareketleri
ve kimyasal bağın
uzunluğundaki
değişim ile bu bağların
arasındaki açıların
dönemli olarak
değişim durumlarına
karşılık gelen erke
düzeyi değişimlerini
tayfın kırmızı ötesi
dalga boyu bölgesinde
incelemeler
yapılabilmektedir.
Böylece su
molekülünün bu erke
düzeylerine ilişkin
özellikleri kırmızı öte

önemli bir kısmını da soğurur.
Bu nedenle su buharı, Yer
atmosferinde bir “sera”
etkisinin oluşmasını sağlar.
Su molekülünün sıvı ve gaz
haline ilişkin yapısı Şekil 3 de
gösterildiği gibidir(Arlı, 2007).
1990 lı yıllardan günümüze
kadar, suyun molekül yapısını
ortaya çıkarmak için uygulanan
çeşitli analiz teknikleri şöyle
özetlenebilir:

tayf analiz tekniği ile
elde edilebilmektedir.
• 2012 yılından itibaren
geliştirilmiş olan
“elastik olmayan
nötron saçılma
analiz tekniği”
sayesinde kuantum
erke düzeylerinin
özelliklerine
varılabilecek bir
duyarlıkla su
molekülünün yapısına
ilişkin kimi bilinmeyen
ayrıntılar ortaya
çıkarılabilmektedir.
Örneğin 2016 yılında,
Kolesnikov vd.. (2016)
nin çalışmalarında
simülasyon ve nötron
saçılması teknikleri
sayesinde Berilyum
minerali içerisinde 5
Angstromluk kanallar
içerisinde bulunan
su molekülünün yeni
bir “kuantum tüneli
hali”, belirlenmiştir.
2016 yılındaki
bu çalışmanın
sonuçlarına göre
su molekülünün,
incelenmiş ilgili erke
düzeyleri Şekil 4
de verildiği gibidir.
Suyun tünelleme

halindeki protonları,
tünelleme içinde
olmayan molekül
protonlarına kıyasla
farklı konumlarda
olmaktadır. Öyle ki, su
molekülünün çekim
merkezi ve onun dipol
momenti değiştirilmiş
olmaktadır. INS
(Elastik olmayan
Nötron Saçılması)
tayflarında çoklu
yapıda tünelleme
zirveleri gözlenmiş,
ayrıca DINS (Derin
Elastik olmayan
Nötron Saçılması)
verilerinden
protonların koherent
delokalizasyonu
(konumlanmama)
belirlenmiştir.
Berilyum kanalı
boyunca olası tüm
konumlar üzerinden
protonları delokalize
olmuş su molekülünün
tanımlanabileceği
gerçeğine dayanarak,
Kolesnikov ve
arkadaşları “su
molekülünün yeni
bir erke düzeyi”
halinin böylece
tanımlanabileceğini
göstermiş oldular.
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Suyun “gaz” hali olan su
buharı da Yer kürede soğurulan
Güneş erkesinin miktarını
belirlemekte önemli bir rol

oynamaktadır. Isıtılan su
molekülünün ısı erkesi artar ve
böylece molekülün hareketleri
giderek hızlanır. Yüksek
sıcaklıkta su molekülünün
hidrojen bağları kopar ve yok
olur. Yani her bir su molekülü
artık bağımsız halde bulunur.
Su buharının tayfı, Güneş
ışınımının önemli bir kısmına
karşı geçirgendir ama kırmızı
öte dalga boylarındaki ışınımın

Popüler Bilim

o

4 C sıcaklıkta yoğunluğu en
yüksek değerde (1 gr/cm3)
olmaktadır. Bu nedenle su
yüzeyden itibaren donmakta
ve donmuş suyun altında sıvı
halini koruyarak, organizmaların
yaşam şartlarını destekleyen bir
ortamı sağlamaktadır.
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a) Deneyde nötron erkelerinin
Ei = 25 meV düzeyinde
olması durumunda Berilyum
içindeki kanala dik ve paralel
konumda alınan tayf kesitleri,
b) Deneyde nötron erkelerinin
Ei = 3 meV düzeyinde olması
durumunda Berilyum içindeki
kanala dik konumda alınan
tayf kesitleri,
c) Berilyum mineralinin c ekseni
boyunca(kanal ekseninden
bakış doğrultusunda) yapısı.
Burada Silisyum atomları
mavi renkte, Oksijen atomları
kırmızı renkte, Alüminyum
atomları mavi-gri renkte,
Berilyum yeşil renkte ve
Su molekülü(H O) pembe
2
renkte kanalların merkezinde
konumlanmış durumda
gösterilmektedir,
d) INS tayflarındaki, tünelleme
yeğinlik zirveleri ile 11 MeV
titreşim erkesi zirvelerinin
sıcaklığa bağlı değişim grafiği.
Zirvelerin yeğinlikleri T = 0 K
sıcaklığında 1 olacak şekilde
normalize edilmiş olarak
grafikte kullanılmıştır.
Özetle:
Bilimsel anlamda, su molekülü
ve onun kimyasal, fiziksel
ve biyolojik özellikleri hala
incelenmeye değer bir yapıya ve
öneme sahip bir maddedir.
Üzerinde yaşadığımız
gezegende suyun varlığı bir
rastlantı değildir, su molekülünün

oluşumunu sağlayan sıcaklık,
basınç, manyetik alan ve
kimyasal tepkime şartları suyun
oluşumuna ve dolayısıyla canlı
yaşamın ortaya çıkmasına
neden olmuştur.
Bir Newton akışkanının
özelliği, ilgili akışkanın fiziksel ve
kimyasal özelliklerinin (dinamik
viskozite ve termodinamik
değişkenler) hesaba katılmadığı,
ya da etkilerinin boşlanabilecek
düzeyde olduğu durumu temsil
eden hareket denklemleri
ile açıklanabilen bir akışkanı
tanımlar. Bu anlamda yeterli
deney sonuçları olmamakla
beraber, yapılan bazı hesap
ve değerlendirmelere göre
su molekülünün bir Newton
akışkanı gibi hareket ettiği
belirtilmektedir(bkz. Dooge, 1983).
Bir fizikçi için su molekülü,
atomik, moleküler, dönme, titreşim
erke düzeyleri ile ilgili ayrıntıda
sahip olduğu özellikleri açısından
önemlidir ve anlam taşır.
Bir kimyacı için su molekülü,
diğer özelliklerine ek olarak
çözeltilerde etkisi, suyun
mükemmel bir çözücü olması
bakımından önemlidir ve anlam
taşır.
Bir biyolog için su molekülü,
Yer küre üzerinde yaşayan
tüm canlı varlıkların hücre
yapılarında hem fiziksel ve
hem de kimyasal etkileri ile
birlikte yaşam denilen olgunun
gelişmesine, ortaya çıkmasına

ve değişik türdeki yaşam
biçimlerinin sürekliliğinin
sağlanmasına yaptığı katkıları
bakımından önemlidir ve anlam
taşır.
Sosyal bilimci için su,
tarihsel çağlar boyunca ortaya
çıkan uygarlıkların her türlü
ekonomik, siyasi ve kültürel
gereksinimlerinin karşılanması,
gelişmesi ve varlıklarının
sürdürülmesini sağlamada
yaptığı katkıları bakımından
önemlidir ve anlam taşır.
Bir Hidrolog/Hidroloji veya
Hidrojeolog uzmanı için su,
su kaynaklarının Yer küre
katmanlarındaki yeri, dinamiği,
deniz, okyanus, ırmak, mağara,
şelale gibi yapılardaki her türlü
ekonomik ve elektriksel erke (baraj
yapıları ile Hidroelektrik santral
yapıları) katkıları bakımından
önemlidir ve anlam taşır.
Her şeyden çok daha ileri
düzeyde bir gök bilimci için
su, Güneş sistemimizdeki
Yer küremiz gibi, hem
Samanyolu gök adamızın
diğer yıldız sistemlerindeki
Yer benzeri gezegenlerde
hem de gök adamız dışındaki
diğer milyarlarca sayıdaki
gök adalarda bulunan yıldız
sistemlerindeki olası Yer benzeri
gezegenlerde bir yaşamın
varlığını gösterebilecek kimi
kanıtların gözlemsel olarak elde
edilmesi bağlamında önemlidir
ve anlam taşır.
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Ancak inanma ya da inanmama
sadece basit bir kabul meselesi
değildir. Doğanın bazı şeyleri eksik bıraktığının farkına varma, onu
daha mükemmel hale getirme dürtüsü yaratıyor; o da bilimsel merak
ve araştırmaları geliştiriyor ve bu
duyguyla beslenen toplumlar yaratıcı oluyor; sonuçta da egemen
oluyor. Tutucu toplumların tarihe
damgasını vuramamasının kökünde bu tutuculuk yatıyor. Batının
sömürgeci tutumunun sürebilmesi
için de yaratılış ve akıllı tasarım
yaklaşımının uygun şekilde bu ülkelere ihracı gerekiyor.

Daha önce değindiğimiz gibi, evrim gelecek için plan kurmaz, tasarım yapmaz; o anda elde bulunan
nesneleri ya da özellikleri yine o
anda gereksinme duyulan şekilde
seçmeye kalkışır. Bu nedenle de
evrim her zaman mükemmeli bulamaz. İşte bu nedenle dünyada
bu güne kadar yaşamış canlıların
%96’sı yeni değişimlere çözüm
yolu bulamadığı ya da daha önce
başarılı bir şekilde geliştirdiği özellikleri ile devam edemediği için yaşam sahnesinden silinmiş, yerlerini
daha başarılı olanlara bırakmışlardır. Burada dogmatikler ile evrimciler arasında düşünce bakımından
çok derin bir fark vardır. Dogmatikler, bu cümleden dinciler, akıllı
tasarımcılar ve benzerleri görüşte
olanlar başarılının (güçlünün) tanımını farklı anlarlar. Bu nedenle de
doğanın işletim sistemini bir türlü
anlayamazlar. Hatta bir televizyon
tartışmasında, bir biyoloji profesörü (o günlerde Biyologlar Derneğinin de başkanıydı), bana dönerek
hoca hoca, ne diyorsun, bir bakteri
bir filden daha güçlü mü ki daha
başarılı diyorsun. Dogmatiklerin
güçten kastı, kas gücü ile sınırlıdır.
Esasında bu görüşleri sonlarını
da hazırlamaktadır. Çünkü gücü,
sosyal yaşamda silah, anarşi, terörizm, para ve kaba kuvvet olarak
bilirler. Hâlbuki bir evrimci, kas ve
kemik gücüne dayanmayan bilgi
ve becerinin daha üstün olduğunu gözlemleri ile öğrenmiştir. Bir
virüsün bir fili yok edeceğini bilir.
Çünkü evrimsel seçilimde kaba
güç değil (bu güç ancak aynı türün
bireyleri arasında daha sağlıklıyı
–erkek kavgaları gibi- seçme için
kullanılan evrimsel bir yöntemdir),
çevrenin koşullarını en iyi kullanan,
kalıtsal materyalini gelecek kuşaklara en hızlı ve en çok aktaran (ço-

ğalan) ve başka bir türü kullandığı
ince yöntemlerle alt edenler ayakta
kalır; yapamayanlar elenir.
Akılsız tasarımın en akıllıca
yönü, akılsız olmasıdır. Hiçbir zaman tasarlayarak bir şey oluşturmaz. Tek amacı vardır: Olabildiğince çok çeşit üretmek. Bunun için
israftan kaçmaz, daha doğrusu
onu israf olarak görmez. Bu nedenle bir balık özelliği birbirinden
farklı bir milyon yumurta bırakır.
Bir tanesinin ortama uyum yapması başarıdır. O seçmeyi doğaya
bırakır; bu nedenle doğal seçilim
diyoruz. Üç beş bireyin yaşayabileceği bir ortama milyonlarca yumurtanın bırakılmasının başka ne
anlamı olabilirdi? Bu nedenle kural
olarak doğada yavrularını eksiksiz ya da kayıpsız büyüten hiçbir
canlı yoktur diyebiliriz. O zaman
bugünkü koşullarda neredeyse
insanların doğurdukları çocukların
hepsi yaşıyor diyebilirsiniz. Tam
bir Akıllı Tasarımcı mantığı. İyi de
o çocukları yaşatmak için doğada
hiç olmayan ilaçları ve aletleri kullanarak onları başarabiliyorsunuz.
Yani Akıllı tasarımcıların mantığıyla Tanrı tasarımına karşı gelerek, o
tasarımın hatalarını ilaçlarla aletlerle düzelterek…
Tasarım hatasına yer yoktur.
Doğa mükemmel bir mühendis değildir; varsayılan bir doğaüstü güç
gibi her şeyi bilen, planlayabilen ve
geleceği gören bir işletim sistemi
de değildir. Var olanı kullanarak o
günkü koşullara en iyi uyumu yapacakları seçen bir sistemdir. Bu
nedenle doğanın işletim sisteminde keşke şöyle olsaydı özlemini
dile getiremeyiz. Çünkü istek, ancak akıllı bir varlık tarafından yerine getirilir; akılsız olan bir yapı
tarafından değil. Doğanın aklı yoktur; onun aklı evrimin işleyiş tarzı
ve yöntemidir. Bu nedenle, ancak
doğaüstü güçlere dua ederiz. Geçmişte doğal güçlere de (güneşe,
aya, yıldıza, fırtınaya, ateşe ve
yüzlercesine) dua ettik; yararını
görmediğimiz için hemen hemen
büyük bir kısmımız bu yakarmayı
bıraktık; bu sefer sekiz cihetten
münezzeh (yani önde, arkada,

Şubat 2019

Bir anlamda dünya tamamlanmamış bir tasarım olduğu için
evrim sürmektedir. Eğer her şey
mükemmel tasarlanmış olsaydı,
evrimleşmeye gerek duyulmayacaktı. Halbuki canlı daha iyi daha
etkili daha uyumlu yapıyı kazanabilmek için 3.8 milyar yıldır daha
yetkin olmayı aramaktadır, yani
evrimleşme çabası içerisindedir.
Bir zamanlar denizanalarının daha
sonra balıkları daha sonra kurbağagillerin daha sonra sürüngenlerin daha sonra kuş ve memelilerin ortaya çıkışı bu tasarımı daha
başarılı hale getirmedir. Tanrısal
bir tasarımda ilk olarak basitini
yapma, daha sonra kullana kullana daha etkilisini geliştirme gibi bir
mantık olamaz. Bir taraftan Tanrının her şeye kadir olduğuna ve deneme yanılma yöntemiyle doğruyu
bulma gibi bir savurganlığa gerek
duymayacağına inanma, diğer
taraftan da zaman içinde organizasyon bakımından gittikçe daha
gelişmiş canlıların dünyada sırasıyla yer aldığını, organizasyon
bakımından ilkel olanların zamanla
ortadan kalkıp yerini daha gelişmiş
organizmalar bıraktığını gözleyip
de evrim fikrine inanmama, ancak
akıllı tasarımcılara yakışır.

Hemşerim ve yakın dostum olan
ressam Prof. Dr. Zafer Gençaydın,
bir gün bana biliyor musun Ali, Ortaçağda doğması ve Ortaçağ mantığında yaşaması gereken birçok
insan, herhalde yanlış bir planlamadan dolayı ne yazık ki zamanımızda doğmuştur; doğmakla da
kalmamış bir kısmı üniversitelerde
hoca olmuşlar, dedi.

Popüler Bilim

Evrim öğretisi
bilimsel düşünceyi
tetikler; akıllı
tasarım köreltir.
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sağda, solda, altta, üste, içte ve
dışta bulunmayan) varlıklara yöneldik; dilerim bu sefer başarırız…
Sesimizi ve yakarışlarımızı duyan
olur…
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Doğadaki bazı mekanizmaları
anlayabilmek için evrim kavramı
ve bilgisi kaçınılmazdır (dogmatiklerin böyle bir bilgiye ihtiyaçları
yoktur, olmayacaktır da) . Örneğin
kendi kendinize sorabilirsiniz, niye
bir balık bir milyon yumurta meydana getiriyor da ancak 3-5 tanesi erginliğe ulaşabiliyor. Bir insan doğal
ortamda 10 çocuk doğuruyor da
ancak 1-2 tanesi erginliğe ulaşabiliyor. Bu bir savurganlık, materyal,
zaman ve imkân yitirilmesi değil
midir? Akıllı tasarım en az malzeme ile en çok üretim yapmanın
adıdır. Hâlbuki doğa bu bakımdan
inanılmaz derecede savurgandır.
İşte bunun neden böyle olması
gerektiğini ancak evrim bilimi bize
veriyor. Çünkü akıllı bir tasarımda, her şey önceden planlanır ve
tasarlanır. Eğer Ay’a gidecekseniz
ona göre bir uzay gemisi, Mars’a
gidecekseniz ona göre “bir” uzay
gemisi tasarlarsınız. Ne bir eksiği
ne bir fazlası vardır ve bu yapılar
akıllı tasarımlardır. Doğa bizim bildiğimiz akla sahip olmadığı için,
sorunun altından kalkabilmek için
(böyle bir ifade de
doğru
değildir; çünkü bu
da bir
aklı ifade eder;
esasında
öyle olduğu
için bize akıllı
g i b i
görünüyor) çeşit
yaratma peşine düşmüştür.
Bu nedenle bir
canlı birbirinden
özellikleri bakımından kademe
kademe farklı olan
çok sayıda döl üretme
stratejisini geliştirmiştir.
Bir milyon to-

38

humdan biri ya da bir milyon yumurtadan sadece biri, daha önce
hiç karşılaşılamayan bir ortamda
başarılı özellikleri kombine etmiş
ise, o ayakta kalır diğerleri elenir.
Sadece insan için örnek verelim:
Her çiftleşme sırasında 300 milyon
sperm üretilir, kural olarak sadece
biri döllenme işlevini yapar. Ancak
bu spermlerin ve yumurtaların sayıca çokluğu aynı bir dişiden ve
aynı bir erkekten özellikleri bakımından farklı 70 trilyon çocuğun
meydana gelmesini sağlar. Bu
incirde de böyledir, narda da böyledir, balıkta da öyledir. Bir önceki
paragrafta verdiğimiz uzay gemisi
örneğini buraya taşırsak, önceden
amaçladığımız inilecek gök cismine göre gemi planlanmadığını,
binlerce, milyonlarca gemi yapılıp
uzaya gönderildiğini, bunlardan birinin ya da birkaçının bir rastlantı
olarak bir gök cismine inmesi ve
taşıdığı özellikleri açısından orada gelişebilecek durumda olması
halinde, yeni bir uygarlığın, biyoloji
açıdan yeni bir türün doğuşu gerçekleşir. Böyle bir çeşitlilik zorunluluktur; çünkü gelecekte neyle karşılaşacağını bilmeyen bir sistem,
çıkış yolunu olasılıkları ve çeşidi
artırma ile bulabilirdi. İşte doğanın
bu savurganca görülen işletim sistemi, böyle bir nedenle korunmuştur. Ne kadar akıllı bir sistem olursa
olsun, gelecekte ne olacağını tam
kestiremez ve bu da yok olmayla
sonlanabilir. Evrimcilerin düzensizlikler içindeki düzen dediği sistem;
rastgele seçilim bu nedenle başarılı olmuştur. Bu, düşünemeyen bir
sistem için mükemmel bir stratejidir. Akıllı tasarım olsaydı her ortama göre kalıtsal bir birleşim imal
edilirdi. O zaman da niye bundan
600 milyon yıl önce balık, 500 milyon yıl önce sürüngen, 300 milyon
yıl önce memeli, 50 milyon yıl önce
insan dünyada bulunmuyordu diye
sorarlar? Çünkü doğa rastgele,
deneme-yanılma ile ancak bu kadarını başarabildi. Akıllı bir tasarım
olmuş olsaydı, bu kadar zahmetli
bir yolu aşmaya gerek olmayacaktı. Aksini doğada kanıtlayan tek bir
örnek yoktur.

En çok sevilen ya da değerli şey
özene bezene tasarlanır ve dikkatle imal edilir. İnsan Tanrı gözünde
en değerli varlık olmasına karşın
en çok defekti (bozukluğu) olan
tür gibi görünüyor. Şimdilik insan
soyunda adı konmuş 9.000 çeşit
kalıtsal hastalığın olduğu bilinmektedir. Bir fabrika düşünün ki,
herkesi kapsayacak bir tasarım
hatasından değil (onu daha sonra ele alacağız), sadece kişilere
özgü tasarım ve imalat hatasından
dolayı 9.000 çeşit bozukluğu olan
ürün imal ediyorsunuz ve buna da
akıllı tasarım diyorsunuz. Ya akıllılığı bilmiyorsunuz ya da tasarım ne
demektir onu bilmiyorsunuz. Sıkıştığınızda takdiri ilahi diyorsunuz.
Bunlara kullanıldığı zaman ortaya
çıkan “yaşlanmaya bağlı hastalıklar” dâhil değildir. Bu hastalıkların
sayısı büyük bir olasılıkla yeni tanımlarla birlikte on binlerin üzerindedir. En ilginç olanı da hekimlerin
büyük bir kısmının akıllı tasarıma
sıcak bakmalarıdır. Bu, kendi mesleklerini bile tanımıyorlar anlamına
gelir. Doktorluk, kalıtsal ya da sonradan ortaya çıkan bir eksikliğin
giderildiği meslektir. Çoğunluk da
tasarım hatalarının düzeltilmeye
çalışıldığı bir meslektir. Akıllı bir
tasarımı, oransal olarak bir anlamda çok daha zayıf akıllı sayılabilecek birileri düzeltiyor. Ancak
bütün bunları görebilmek belirli bir
sezinlemeyi, bilgiyi ve en önemlisi
sadece insana özgü olan yargılamayı gerektirir. İnsan doğası gereği ben merkezli (antroposentrik)
olduğu için, her şeyi kendi çıkarı
açısından değerlendirir. Ben yaşıyorsam ve özellikle de iyi yaşıyorsam, bu çok iyi kurulmuş tanrısal
bir düzenin sonucunda olmaktadır.
Ancak, henüz erginliğe ulaşmadan ölen kardeşlerim için böyle bir
yargı geçerli değildir. Benim çocuklarımın eli yüzü düzgün ise, bu
tanrısal akıllı bir tasarımın sonucudur; ancak komşunun bütün aileyi
ömür boyu sıkıntıya sokan sakat
doğmuş çocuğu “Tanrının benim
halimden şükretmem için yapmış
olduğu bir düzenlemedir”. Tanrısal
tasarımda acaba bencillik ve narsislik bir ön koşul mudur?
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Ancak, en önemli yargı ve yanılgı, yine akıllı tasarımcılardan elde
edilebilir. Çünkü akıllı tasarımcıların hemen hepsi bütün bu sistemin
mükemmel olduğunu savunur ve
dayandıkları inançlar ise insanı evrenin efendisi olarak kabul eder ve
onları “Eşrefi Mahlûk”, yani mahlûkların efendisi olarak görür. Bu
demektir ki, insan yapılabilinecek
ve elde edilebilinecek her güzelliğe layıktır. Bu güzellikleri insandan
esirgemek, eşrefi mahlûk dediğimiz varlığa kötülüktür. O zaman
gelin sizinle bir biyolojik oyun oynayalım. İnsanı yeniden tasarlayalım. Sürekli kendini onarmayla
ölümsüzlük olabilirdi; ancak o zaman dinsel öğretideki öbür dünya
sorgulamasından kaçmak anlamına gelirdi ki, bu dinsel öğretilerin
belini kırar. Çünkü dayan- d ı k l a r ı
en önemli dayanak
öbür
dünyadaki görülecek
hesabın cezası ve ödülüdür. Bu güzel tasarım ı
tutucuların hiçbiri kabul
etmeyeceği için rafa
kaldıralım.
Öyle bir tasarım yapalım
ki, hem dini öğretiler zarar görme-

sin hem de herkesin işine yarasın.
Bilindiği gibi zaman insan için en
önemli değer olmuştur. Yapacağımız işi ne kadar hızlı ve doğru
yaparsak o kadar başarılı olur,
rahat ederiz. O zaman vücudumuza –bize inanılmaz katkılarda bulunacak- hiçbir zararı olmayacak
yeni bir tasarım ekleyelim derim.
Örneğin, doğada, en az 500 canlı türünde çok az enerji kullanarak
(kullanılan enerjinin %99’u ışığa
çevrilerek) ışık çıkarma mekanizması eşrefi mahlûk biz insanlara
sorunsuz monte edilebilirdi. Keza
doğada, örtülerle açılıp kapanabilen çok sayıda göz yapısı da bilinmektedir. O zaman bir insanın
bir parmağının ucuna, açılıp kapanabilen, aynı zamanda bir ışık
sistemiyle desteklenmiş, hatta büy ü l t m e ve küçültme yeteneği
olan bir göz sistemi
yerleştirilebilirdi.
Bunun
biyolojik olarak olmaması
için
hiç-

b i r
ned e n
yoktur.
Bugün
sistemi yeniden
tasarlama
g ö revi
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sizin hiçbir şeyi anlama ve görme
şansınız olamayacaktır. Ya öğrenin ya da yoldan çekilin. Eğer akıllı
tasarımla yetinmeye kalkışsaydık
ne uzaya gidebilirdik ne denizlerin
dibine inebilirdik. Bizim tasarımımız, ancak dünyanın yüzeyinde
ince bir katmanda yaşamaya izin
veriyor. İnsanı değerli bir varlık
olarak niteleyen yüce bir yaratıcı
bizi evrensel bir karantinaya niye
sokmuş dersiniz? Bütün bu ortamlarda yaşayabilecek bir donanım
verebilirdi. Ancak insan bu dünyanın çocuğu olduğu için, evrimleşerek oluştuğu için ne bulduysa
onunla yetinmiştir. Evrim geleceği
tahmin edemez, göremez; ancak
çeşidini artırarak olası bir uyumun
gerçekleşmesini sağlayabilir. Bunu
da her zaman başaramaz. Bazen
de belirli bir dönem için başarır;
ancak kazandırdığı özellikler değişen koşullar yüzünden o canlıyı
çıkmaz sokağa sokarak ortadan
kalkmasına neden olur.
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Pekâlâ, bu kadar insan neden
doğanın mükemmel bir düzen içinde işlediğine inanıyor ve her şeyin
mükemmel olduğuna inanıyor? İlk
olarak insanı insan yapan empati
yoksunluğundan. Çünkü aşkasının kusuru, eksikliği ve derdi onu
ilgilendirmiyor. Bu kadar kusuru
görmemezlikten geliyor. Ancak en
önemlisi, normalin ve anormalin
ne olduğunu tam bilmiyor, tanımlayamıyor. Örneğin diyor ki bak ne
güzel yiyecekler verilmiş yememiz
için. Şimdi ben soruyorum, ne verilseydi aynı şeyi söyleyecektiniz.
Başkasını bilmiyorsun ki. Ne güzel renkleri görüyoruz diyorsunuz?
Başka renkleri tanımıyorsunuz ki
bu yargıya sarılıyorsunuz. Gördüğümüz renkler ışık bandının yüzde
biri bile değil; akıllı bir tasarım olsaydı biz çok daha zengin renkleri
görecektik. Ancak bir evrimci bizim
sadece 3 rengi neden görebildiğimizi biliyor; bu nedenle daha fazlasını da talep etmiyor. Tanrısal
bir tasarımda daha fazlasını talep
edebilirdik. Ancak bir evrimci görme pigmentlerinin oluştuğu dönemde, güneş ışınlarının en yoğun mavi, yeşil, kırmızı bantlarda
yeryüzüne ulaştığını bu nedenle
böyle bir tasarımla yetindiğini biliyor. Eğer bu dönemde X, alfa, beta
ışınlarıyla da karşılaşmış olsaydık,
onları da tanıyacak sistemi geliştirebilirdik ve bugün çoğu ortamda
ortaya çıkan radyasyonu önceden
görebilirdik ya da onlara dayanıklı
bir kalıtsal molekül geliştirebilirdik.
Bu cümleden bir şeyi özellikle vurgulamak istiyorum: Her şeyi büyük
bir tasarım olarak görenlerin, “bu
da beklenen bir şeydir, şaşılacak
nesi var ki” diyebilecekleri bir tasarımları var mıdır? Önünü ve arkasını, nedenini bilmediğiniz, nasıl
oluştuğunu bilmediğiniz her şey,
yani basitten karmaşıklığa doğru
giden yolu yani evrimsel süreci
tanımadığınız sürece, uca ulaşmış her şey sizin için mucizenin
bir ürünü olarak görülecektir. Bu
basit bir hesap makinesini bile
anlayamayan birinin bilgisayarı
anlamaya kalkışması kadar sığ
bir yaklaşımdır. Akıllı tasarımcılar!
Evrimde basitten karmaşıklığa giden yolu öğrenmediğiniz sürece
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en basit bilgisi olan bir biyologa
verilse bile bunu rahatlıkla başarabilir. Böyle bir ek yapının insanoğluna kazandıracağı olanakları ve
zamanı düşünebiliyor musunuz? Bir
makineyi sökmeye gerek kalmadan
inceleyebilirsiniz; bir doktor bu parmakla vücudun herhangi bir deliğinden girerek ışıklı ortamda dokuları
ve yapıları inceleyebilir; bir mekâna
girmeden anahtar deliğinden içeriyi inceleyebilirdiniz. Sayısız olanak
kazandırır. İnsanoğlu bugünkünden
çok daha rahat yaşardı, çok daha
ilerlemiş olurdu. Nasıl oluyor da
basit bir adam bu denli yararlı bir
sistemi düşünebiliyor da, her şeyi
bilen bir varlık, bu imkânları bizden
esirgemiş oluyor? İnsan üzerinde
buna benzer onlarca –yaşamı kolaylaştıran- düzeltme yapılabilir ve
yeni tasarım monte edilebilir. Bence
akıllı tasarımı savunanlar –onu bilgisiz, beceriksiz ve egoist duruma düşürerek- inandıkları Tanrıya hakaret
etmiş oluyorlar. Kaş yapayım derken göz çıkarıyorlar. Eşrefi mahlûk
ile sefil mahlûk arasındaki ince çizgiyi anlayamıyorlar. Bazen bu kadar
kanıta karşın birilerinin hala akıllı tasarıma tutunmuş olmasını, doğrusu
“yine de Tanrısal bir tasarım” olarak
kabul etmeye mecbur kalıyorum;
çünkü doğa bu kadar hasarlı düşünce sistemi olanları bu kadar uzun
süre sahnede tutmazdı; tutamazdı;
ancak doğaüstü bir gücün yardımı
ile böyle bozuk bir sistem borusunu
öttürmeye devam edebilirdi.
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İsterseniz insanların keşke diye
başladığı başka bir isteği irdeleyelim. Zaman zaman konuşmalar
sırasında “keşke insanlar 1000 yıl
yaşasaydı” deriz. Ancak neden yaşamadığımızı bir türlü yorumlamaya
yanaşmayız. Çıkış yolu bulamayınca da “bu kadar uzun yaşasaydık
dünya insandan geçilmezdi” diye
bir de “güya” çevreyi koruyor tavrını
takınırız. Hâlbuki o zaman da senede bir değil, hormonlarımız 100
yılda bir çocuk yapacak düzenleme
yapabilirdi; dünyadaki düzen bozulmadan devam edebilirdi. Ya şimdi?
Yaşadığımız birkaç on yılın yarısından çoğunu sürekli ölüm korkusu
ile geçiriyoruz; yazık değil mi bize?
Eşrefi Mahlûk olarak dünyaya indiği

söylenen bu önemli türün, antropolojik açıdan ilk insani özellikler gösterdiği dönemlerde ortalama ömür
uzunluğu en fazla 20, Taş Devrinde
ortalama ömür uzunluğu 25, yazıyı
bulduğu dönemde ortalama ömür
uzunluğu 35, bu satırların yazarının
doğduğu yıllarda (1945) yani penisilinin henüz bulunmadığı bulundu ise
de yaygınlaşmadığı yıllarda doğduğu ülkede ortalama ömür uzunluğu
43 yıldı. Neyse ki inanılan Tanrı tasarımıyla yetinmeyen insanoğlu, kendi
–ek- tasarımını geliştirerek ortalama
ömür uzunluğunu kimi ülkelerde 80
yıla kadar çıkardı.Hücrelerimizin
hepsi yenilenebilirdi; kök hücreler ile
yenisi yapılabilirdi; bozulan organlarımız atılıp yenisi yerine konabilirdi.
Bütün bunların biyolojik sistemde
yapılmaması için hiçbir neden görülmüyor. Ama yapılamıyor. Üstelik
her canlının belirli bir süre yaşayıp,
o sürenin sonunda istese de istemese de ölmesi için sistemin içine ölüm
genleri sokuşturulduğunu biliyoruz
(apoptozis). Örneğin bir domates
fidesine ne kadar iye bakarsanız
bakın bir sezonun sonunda ölür. Bir
tavuk en fazla 8-10 yıl yaşatılabilir;
ancak benzer yapıya sahip bir kartal neredeyse 100 yıl yaşayabilir.
Ölüm genleri neden canlıların içine
sokuldu? Bile bile öldürme cinayet
sayılır. Bu kadar acımasız bir yapı
canlılara neden reva görüldü derksiniz? Bunu sadece evrim öğretisinden geçmişler anlar; evrim karşıtları
ise kafa yormamak için ona kader
derler. Böylece dogmatiklere göre
çekirgelerin, solucanların, birgünsineklerinin, kartalların ve tavukların
kaderi çizilmiş olur. Evrimciler bunun evrimin bir gereği olduğunu ve
bir canlının evrimleşebilmesi için
muhakkak kendi kalıtsal bileşiminin
ortadan kalkarak (böylece hem işgal
etmiş olduğu yeri gelecek kuşaklar
yararına boşaltmış olur hem de kendi kalıtsal bileşimini gen havuzuna
sokmayarak gelecek kuşakların gen
havuzunun sulandırılmasını önler),
yeni kalıtsal kombinasyonlarla (bileşimlerle) donatılmış yumurta ve
yavrularının doğal seçilime uğrayıp
daha üstün kalıtsal bileşime sahip
olanların seçilimi ve yeni türlere
dönüşümü sağlanır. Böylece kısa
yaşayan tavukgiller çeşit değiştirme

şansını yakaladıkları için dünyaya
egemen olurken, uzun yaşayan kartalgiller evrimleşme güçlerini oransal olarak azalttıkları için ortadan
kalkma eğilimine neden girdiklerini
de anlamış oluruz. Yani evrim kavramı, özünde, canlıların sadece belirli bir zaman aralığında yaşamasıyla da açıkça kanıtlanmış oluyor; tabii
anlayanlar için…
Eğer kadercilikten kurtulup, doğanın işletim sistemini insanların
da tümüyle anlayıp, taklit edebileceklerini ve daha iyisini geliştirebileceğini kitlelere inandırırsak, -yani
akıllı tasarıma körü körüne saplanıp kalmazsak- birkaç yüz yıl sonra ölümsüzlüğü yakalamamız çok
da zor olmayacaktır.
ABD’de geleneksel yaratılış düşüncesinin, 1987 yılında (Edwards-Aguillard davasında) Anayasa
Mahkemesinin aldığı kararla devlet
okullarında okutulması Anayasaya
aykırı olduğu gerekçesiyle yasaklanmıştır. Bu dava sürecinde Nobel Ödülü kazanmış 72 bilim adamı, 17 eyalet bilim akademisi ve 7
bilimsel organizasyon yaratılışın
dini dogmalardan ve inançlardan
oluştuğunu ve bilimsel olmadığını
belirten bir yazı yayınladılar.
Akıllı tasarım yaklaşımı ise,
1990’larda bir grup Amerikalı bilim
adamınca ortaya atıldı. İlk büyük
çıkış, Lehigh Üniversitesi’nden
biyokimya profesörü Michael J.
Behe’nin ‘Darwin’in Karakutusu:
Evrime Karşı Biyokimyasal Başkaldırı’ kitabıyla oldu. Behe, “canlı
hücresinin Darwin zamanında içeriği bilinmeyen bir karakutu olduğunu, hücrenin detayları anlaşıldığında ise burada çok karmaşık bir
tasarımın ortaya çıktığını anlattı.
Buna göre, canlılardaki karmaşık
sistemlerin doğal seçilimle ve mutasyonla, yani bilinçsiz mekanizmalarla ortaya çıkması olanaksız,
bu da hücrenin bilinçli bir şekilde
tasarlandığını gösteriyor” demiştir.
Bugün karmaşık görünen her
sistemin evrimsel yaklaşımda bir
basit kökene indirilebildiğini görüyoruz. Zaten evrim öğretisi karmaşık sistemlerin zaman dilimi içeri-
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Akıllı tasarımın görünürde çok
sinsi bir siyasi boyutu da var. Amerika’da ortaya çıkan bu eğilimin
zaten tarihten gelen çok geçerli bir
temeli vardı: Kadercilik. Kadercilik,
geçici olarak insanları rahatlatmış;
ancak uzun vadede çıkmaza sokmuş; ancak en önemlisi sömürü
düzenine karşı çıkamayacak kadar
gözlerini kör etmişti. Batının vahşi
kapitalizminin sömürü düzeni kurabilmesi için, bu kadar köklü ve
kapsamlı bir öğreti biçimi bulunamazdı. Son birkaç on yıl içerisinde
sinsi organizatörler harekete geçti;
ülkesindeki akıllı tasarımcılar “kurulu düzene karşı çıkmayan munis
vatandaşlar olacak” sömürülecek
ülkelerin vatandaşları da hem meşgul edilecek hem de kolayca güdülebilecekti. İşbirlikçiler dünden
hazırdı. Bu ülkelerde dini inançları
bugüne kadar sömürü aracı olarak

kullanan sayısız insan vardı. Bunların, oynanan oyunu fark etmesi de
mümkün değildi; çünkü kul kültürü
ile yetişmişlerdi; söylenene tartışmadan iman etmeleri başından beri
inandırılmıştı. Böylece dünyada ne
olup bitiyordan haberi olmayan, aklını öbür dünya ile bozmuş, bilimsel
gelişmeleri zındıklık olarak tanımlayan, lidere körü körüne bağlı bir kesim yaratıldı. Daha doğrusu böyle
bir kesim vardı, sayıları artırıldı. Sömürü düzeni tarihtekinin aksine bu
sefer kansız olarak kuruldu. Dönün
bir dünyaya bakın, öbür dünya işlerine daha çok zaman ayıran ülkelerin hepsi açık ya da kapalı sömürgedir. Bir toplumun hepsinin aydın
olması arzulanır; ancak bu şimdilik
hayal gibi görünüyor. O zaman bilimi rehber yapmış, yaratıcı, kurulu
düzeni tenkit edebilen, yeni seçenekler sunabilen, toplumu geleceği
hazırlayabilen insanların öne geçirilmesi yavaş da olsa yine de bir gelişmenin lokomotifi olabilir. İşte bu
lokomotiflerin de önünün kesilmesi
hem ülke içerisinde inançları sömüren zümre için hem de ülke dışında yağmalamaya, sömürmeye ant
içmiş ülkelerin geleceği için gerekir.
Işığını ve yol göstericisini yitirmiş bir
toplumun sindirilmesi, sömürülmesi
ve yönlendirilmesi zor olmayacaktır. İşte bu nedenle Türkiye ve Türkiye gibi ülkelerde, evrim kavramını
özümsemiş ve onu, topluma yolunu
bulması için ışık gibi tutacak insanları saf dışına atmak gerekirdi; onu
da yeni kuşak gericiler, yani Akıllı
Tasarımcılar yapıyor.
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Akıllı tasarım akımı, tarihin en
cani ve kanlı katililerinden biri olarak tanımlayabileceğimiz Amerika
Başkanı Bush’un müntesip olduğu
(bağlı olduğu) Kalvinist Kilisenin
öncülüğünde başlatılmıştır ve akıllı
tasarım zırvası bizzat Bush tarafından defalarca telaffuz edilmiştir.
Kilise, akıllı tasarımın ve yaratılışın
okullarda okutulması için defalarca
yüksek mahkemeye başvurmuştur.
Diyelim ki böyle bir yaklaşımı kendi
inançlarını güçlendirmek açısından
bir amaç olarak görmüş olabilirler.

Ancak aynı kilise (kiliseler birliği)
Amerika Irak’a saldırırken şöyle bir
karar aldı. İsa, hem Tanrıdır hem
Tanrının oğludur ve hem de Mesih’tir. Bunu kabul etmeyenler, buna
iman etmeyenler biidraktir (idrak ya
da anlama yeteneği yoktur); biidrakler insani sayılmazlar ve biidraklar
üzerinde operasyon (burada öldürme ya da belki tıbbi deney yapma
bile olabilir) yapma insanlık suçu
sayılmaz. Böylece Irak’taki katliam
da meşru bir zemine oturtulmuş
oluyordu. Ancak, bu yaklaşımdan
“Akıllı-Akılsız Tasarım”la ilgili önemli bir sonuç da çıkarılabilir. Demek ki
“Akıllı Tasarım”a inanmış Kalvinist
Kilise, Tanrının kendi inançlarının
dışındakileri (Müslümanlar, Budistler, Ateistler vd. hatta Hıristiyan
olup da başka mezheplere mensup
olanları bile) yani dünya nüfusunun
yaklaşık beşte dördünün bozuk mal
olarak çıkarıldığını kabul ediyor. Bir
anlamda akılsız tasarımı, üretim
bozukluğunu tescil ediyor. Böyle bir
kabul, onların İsrail’deki, Gazze’deki, Irak’taki, Afganistan’daki, Vietnam’daki, Somali’deki katliamlara
duyarsız kalmasını sağlıyor. Zaman zaman Müslüman ya da diğer
bir dinden olup da bu Kalvinistlerin
bu fikrine dört elle sarılanları gördüğümde, Kalvinist Kilisesinin “Biidrak” tespitine inanacağım geliyor…

Popüler Bilim

sinde basite nasıl indirilebileceğini
araştıran bir alandır. Bugün bakterilerde flagellum olarak bilinen ve
bir çeşit kamçı gibi hareket eden bir
yapının dibinde ona hareket sağlayan, karakutu olarak adlandırılan ve
karmaşık görünen sistemi anlamak
istiyorsanız, bunun yolu inanmadan
değil, yine bilimsel araştırmalardan
geçer. Tapınak yapmak için yaptığınız bağışlardan ve ruhban sınıfa
ayırdığınız kaynaklardan çok az bir
kısmını bu merakınızı gidermek için
ayırırsanız, bunun nasıl oluştuğunu
da öğrenmiş olursunuz.Yaratılış ve
akıllı tasarım konusunda diretme
özellikle Amerika’nın gericileri ve
sömürge zihniyetinde olanlarca
sürdürülüyor. Bizimkiler farkında
mı dersiniz? Mütedein (kendi halinde inanç sahipleri) olanlar ilk
bakışta “Yaratılış ve Akıllı Tasarım
Yaklaşımları”na geleneksel görüşlerine ters düşmediği için karşı
çıkmıyorlar. Ancak, Amerika’nın bu
kirli amaçlı zihniyeti, bizim gibi ülkelerde, özellikle satılmış kişilerce
organize ediliyor ve yaygınlaştırılıyor. Bu konuda Türkiye’de yapılan
ve karşılıksız dağıtılan yayınların
bedelinin 21 milyon TL (21 trilyon
YTL) olduğu belirtiliyor. Kaynağı?
Bilinmiyor… Emniyet araştırıyor
mu? Haşaaa… Halkı aydınlatmakla yükümlü basın araştırıyor mu?
Onlar aylarca birçok mahkemede
yargıç olarak, başkan olarak çalışmış; sonunda da uzun yıllar Anayasa Mahkemesi başkanlığı yapmış,
daha sonra da Cumhurbaşkanlığı
yapmış, Ahmet Necdet Sezer’in
taksitle ve kredi ile de olsa mütevazı de olsa nasıl bir ev aldığını araştırmanın peşindeler…
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TÜRK
RÖNESANSININ
EMEKÇİSİ,
Hulki CEVİZOĞLU
PB Dergisi GYY
Sosyolog, Uz.Psikolog

Geçen ay bilim dünyamızdan önemli bir yıldız kaydı: Antropolog, tarihçi ve mimar Prof. Dr.
Bozkurt Güvenç!
Prof. Güvenç, bizim Ceviz Kabuğu programımıza katılan ve bilgilerinden çok yararlandığımız
bir bilim insanı idi
Bu yazıda, Prof. Bozkurt Güvenç’i biraz anlatmak istiyorum.

Prof. Dr. Bozkurt Güvenç, yıllar önce Ceviz Kabuğu’nda kendisini, bir kültür
devrimi olarak gördüğü “Cumhuriyetimizin koruyucusu” ve “gecikmiş Türk
rönesansının emekçisi” olarak tanımlamıştı.
Çok başarılı özgeçmişini anlatsak buraya sığmaz. O nedenle, bugüne de ışık tutan özel
açıklamalarından kısa başlıklar paylaşıyorum (Geniş bilgileri Tarih Türklerde Başlar kitabımda
bulabilirsiniz):
YENİ BİR –TÜRK- TARİH TEZİ
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Tarih, bir anlamda geçmişten seçtiğimiz
belgelerin bir yorumudur; ideolojiden tamamen
masun olamaz, bağımsız olamaz. Yani, çalışılır
objektif olması için, ama öyle bir tarih de
henüz yazılamamıştır ve bu anlamda tarih
tehlikeli de bir bilim sayılabilir. Çünkü, eğer
geçmişte olanları kötü kullanırsanız bazı
çöküntülere, kötülüklere sebep olabilirsiniz.
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Türkler tarihlerini bilmiyorlar, öğrenmeleri
gerekir, tarihimizi biz Batı’dan aldık ve Batı’nın
önyargılı tarihlerinden aldık. Onun için, kendi
tarihimizi kendimizin araştırması gerekir,
tarihimizle barışmadığımız sürece bu kimlik
sorunlarının altından kalkamayız, diyorum.

“BATILI TARİHÇİ ÖNYARGILIDIR”
Kitabımda bir Türk Tarih Tezi de var. Yani,
oradaki boşluğa değiniyorum ve Avrupalılara
diyorum ki, “Sizin görüşleriniz önyargılıdır.
Eğer bilim yapacaksanız, saygın bir bilim
yapacaksanız önce bu önyargıları bir tarafa
bırakın, ondan sonra konuşalım” diyorum.
UYGARLIK (MEDENİYET) TANIMI
Medeniyet, birkaç kültürü içine alan ve
yerleşmeden sonra yazıya geçmiş, yazılı
belgeler bırakan, toplu hayata yönelik bir kültür
biçimidir. Meselâ bir Hıristiyan Medeniyetinden
söz edilir, bir İslâm Medeniyetinden söz

Türk Rönesansının Emekçisi, Bozkurt Güvenç

BOZKURT
GÜVENÇ

Batı’nın Türklerle ilgili ve asıl affedemediği
husus şudur: Batı, 200-300 yıldan beri dünya
tarihini yapmaktadır ve hep kazanmıştır,
dünyayla olan çatışmalarında. Birinci Dünya
Savaşını da kazanmıştır ve Osmanlıyı da
yıkmıştır, parçalamıştır. Fakat, tam “Osmanlı
mirasını gömüyorum ve Türkleri de geldikleri
yere gönderiyorum” derken yaptıkları bir
savaşta yenilmişledir ve bu yenilgiyi de içlerine
sindirememişlerdir.
TÜRK TARİHİ’Nİ YABANCI KAYNAKTAN
ÖĞRENMEK!
İlk defa olarak Osmanlı’da Süleyman
Paşa bir “Tarihi Kadim”le Osmanlı Tarihi’ni
o dünya tarihi içerisine koymaya çalışmıştır.
Bu da Batı’dan aldığı ilhamla olmuştur, yani
Osmanlı’da bir dünya tarihi yazılmamıştır.
Cumhuriyet’in de yönelimi, oryantasyonu
Batı’ydı, yani Batı kaynaklarına yönelik olarak
bu tarihler yazılmıştır. Ama bunun yanında
Doğu kaynakları, İslâm kaynakları da

“TARİH YAPMIŞ AMA YAZMAMIŞIZ”
Tarih yapmışız, ama yazmamışız. Bugün
yaşayan kuşaklar olarak da kendi soyumuzun
birkaç kuşak öncesini bilmiyoruz. Bu doğrudur,
çünkü yazılı kayıtlar yoktur, bu kayıtlara da
başvurmadan daha fazlası bilinemez. Bu doğru
bir tespittir.
GALAT-I MEŞHUR (ÇOK YAYGIN
YANLIŞLA MÜCADELE ZORDUR)
“Galat” diye bir şey vardır Osmanlı’da,
bir kavram vardır. Eğer bir yanlış çok yaygın
hâle gelmişse onunla mücadele etmek, onu
değiştirmek çok kolay değildir. Buna karşı bir
direnç vardır, bir savunma vardır.
Yani bu Batı’yı Batı yapan güç, Batı’ya tarihi
de yazma yetkisini vermiştir. Kendileri dahi bu
momentumun, bu gidişin gücünden, etkisinden
kolay kolay kurtulamıyorlar. Yani, bu bir zaman
alacaktır.

Düşünen bir toplum yaratmaya kendilerini adayan hocamıza Allah’tan rahmet diliyorum.
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BATI’NIN TÜRKLERLE İLGİLİ ASIL
AFFEDEMEDİĞİ ŞEY

vardır. Meselâ size şunu söyleyeyim: Benim
kitabımın arkasında bir Türk dünyası haritası
vardır. Buraya bakarsanız, bir Türkçe değil
de, belki 40’tan çok daha fazla Türkçeden
bahsetmektedir Kaşgarlı Mahmut; bunun
da nerelerde bulunduğunu göstermektedir,
Asya’nın her tarafına dağılmış olan. Yani,
yalnız Batı kaynağı dersek işi biraz
basitleştirmiş oluruz, o kadar da basit değil.

Popüler Bilim

edilir, bir Mısır Medeniyetinden söz edilir,
ama her kültür için medeniyet denmiyor.
Bu, benim yaptığım bir sınıflama değil, bu
kültür tarihçilerinin veya kaynaklara bakılırsa
kullandıkları bir ayrımdır.
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KANSER İLACI YUMURTLAYAN TAVUKLAR YETIŞTIRILDI
Bilim adamları, kanser tedavisinde kullanılan etken maddeleri
içeren yumurta verebilen, genetiğiyle oynanmış tavuklar yetiştirdi.
Yumurtanın beyazının yüksek
miktarda protein içerdiğine işaret eden araştırmacılar, özellikle
insanların bağışıklık sistemi için
gerekli olan iki proteine odaklandı.
Bunlardan birinin, virüs direnci ve
kanserle mücadele bakımından
güçlü potansiyeli olan “IFNalpha2a”
proteini, diğerinin ise zarar görmüş
dokuların kendilerini yenilemesini
sağlayan “macrophage-CSF” proteini olduğu kaydedildi.
Vücudun doğal yöntemlerle belirli
bir kimyasalı ya da proteini üretmemesinden kaynaklanan hastalıkların söz konusu etken maddeleri
içeren ilaçlarla kontrol altına alınabiliyor. Ancak bu tip ilaçları üretmenin yüksek maliyet gerektirdiğine
dikkati çeken araştırmacılar, etken
maddeyi tavuk yumurtasına aktarmak, ilacı fabrikada üretmeye göre
10 ila 100 kat daha düşük maliyetli
olduğunu dolayısıyla en az 10 kat
daha ucuza mal olan bir tedaviden
bahsedildiğini belirtiler.
Bir doz ilaç etken maddesi üretebilmek için üç tavuk yumurtası
gerektiğini belirten bilim adamları,
yeterli sayıda genetiği değiştirilmiş
tavuk beslenmesi halinde bunun
kitlesel ölçekte tedavi için kullanılabileceğini kaydetti.

ZERDEÇALDAKI MUCIZE
“CURCUMİN”
KTO Karatay Üniversitesi Tıp
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Mutlu Demiray, kanser tedavisinde
başarılı sonuçlar aldığı zerdeçalı,
ilaç formülasyonu haline getirmek
için çalışma başlattı.
Demiray, Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesindeki Teknopark’ta ArGe ve inovasyon alanında çalışma
yürütüyor. Zencefilgiller familyasından sarıçiçekli, büyük yapraklı otsu
bitki zerdeçalı, kanser tedavisinde
kullanan Demiray, kullandığı yöntem ve formülasyonuna patent aldı.
Doğal geleneksel moleküllerin
insanlığın hizmetine sunulmasına
öncülük edebileceğini aktaran Demiray, bu konuda büyük ilaç firmaları ile rekabet etmenin zorluğuna
dikkati çekti.
Demiray, “Burada da zerdeçalın
özünde bulunan ‘curcumin’ adı
verilen molekülün, kanser tedavisinde işe yaradığı binlerce çalışma
ile gösterildi. Yaklaşık 6 yıldır biz de
çalışıyoruz. Dünyadaki ilk yayınlardan birini yaptık. Bir hastanın zerdeçal ile iyileşebileceğini gösterdik. Bu
alanda zerdeçalın, nano formülasyonlarla tümöre spesifik etkileyeceği
şekilde dizaynlara öncülük edebiliriz. Bunlar da büyük ilaç firmalarının
ürettiği ilaçlar kadar etkili olacaktır.
Etkinliklerinde kesinlikle bir azalma
olacağına inanmıyorum. Ülkemizde
bunları ileri seviyelere taşıyabilecek
bilgi, görgü var.” dedi.

KLON SIĞIRDA İKINCI KUŞAK
BAŞARISI
TÜBİTAK destekli Anadolu Yerli
Sığırlarının Klonlanması projesi
kapsamında klonlanan yerli boz
ırk boğa “Efe” ve dişi klonların torunları yaşamını sorunsuz şekilde
devam ettiriyor.
Namık Kemal Üniversitesi
(NKÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal
Biyoteknoloji Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Sezen Arat, Efe’nin 2009
yılında 4 yaşındaki bir boğanın
kulak hücresinden klonlandığını
aynı şekilde 5 yaşında bir boz
ırk ineğin de hücrelerinden 4 dişi
klonladıklarını belirtti.
Teknolojinin başka hayvanların
klonlanması için de kullanılabileceğini dile getiren Arat, “Üstün
verimli bir ırkı da klonlayabiliriz.
Böylece sağlıklı sürüler oluşturabiliriz. Biz bunları izlemeye devam
edeceğiz. Klonlama uygulanabilir
bir teknoloji. Avrupa Birliği (AB)
klonlama ile ilgili çalışmaları
izliyor, biz de rapor veriyoruz. AB
klon hayvanlarla ilgili henüz ‘gıda
zincirine girebilir’ demedi. ‘Sağlıklılar mı, yavruları sağlıklı doğuyor
mu, doğum yapan anneler yaşıyor
mu?’ konularını izlemeye aldı.
Dolayısıyla klonlama çalışmaları
yapan bilim insanları rapor veriyor.
Biz de şu aşamada henüz izliyoruz bu teknolojinin başarısını ve
uygulanabilir olduğunu göstermek
için.” dedi.
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YAPAY ZEKÂ İLE YENI BIR
İNSAN TÜRÜ KEŞFEDILDI
Araştırmacılar yeni ortaya çıkan,
Neandertal ve Denisovan türlerinden melezlenmiş gizemli bir insan
türünün var olduğu ileri sürdü. Söz
konusu türün, Afrika’dan göç eden
modern Asya ırkına benzediği
tespit edildi.
Yeni tür, bazı Avrupa enstitülerinden araştırmacıların günümüz
Asyalılarının DNA’sını kullanarak
geliştirdiği bir yapay zekâ algoritması tarafından keşfedildiği
belirtildi.
Neandertal türünün kökeni Avrupa’ya; Denisovan türünün kökeni
ise Sibirya, Güney Asya ve Okyanusya’ya dayanıyor. Bu gizemli
insan türünün, on binlerce yıl önce
Afrika’dan göç eden modern Asya
ırkıyla karşılaştığı ve ırklarının
karıştığı tahmin ediliyor.
Pompeu Fabra Üniversitesi’nde
bölüm başkanı olan araştırmacı
Jaume Bertranpetit, “8 bin yıl
evvel, insan ırkı Afrika’dan göç
etti. Bunların bir kısmı ise günümüz modern insanlarını meydana
getirdi. Afrika kıtasını terk ederek
diğer kıtalara göç eden insanlar,
günümüz nüfusunu var etti. Bu
tarihten sonra da söz konusu tür,
Afrika harici diğer kıtalara yerleşerek Neandertal türüyle birleşti
ve melez bir tür meydana geldi”
açıklamasını yaptı.
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KUANTUM İNTERNETIN GELECEĞI: IŞIK HIZI
Toronto Mühendislik Fakültesi’nden Profesör Ho-Kwong Lo ve
ekibi, tamamen-fotonik kuantum
tekrarlayıcılar için anahtar bir
bileşenin prototipini geliştirmeyi
başardı.
Kuantum internet, bilişim teknolojileri arasındaki en önemli hedef
olarak kabul görüyor. Bu yöntem
sayesinde, en azından teorik olarak güvenlik ve bağlantı yöntemleri artmış olacak.
Bu amaçla da araştırmacılar,
kuantum teknolojisinin imkanlarını
kullanarak -varsayımsal olarak- kırılması imkansız güvenlik sistemleri sağlayan kuantum anahtar
dağıtımı (QKD - Quantum Key
Distribution) teknolojisini geliştirmeye çalışıyor. QKD, sistemin durumunu ölçmenin ya da sistemin
durumuna bakmanın sistemde
düzensizlik yaratması ilkesinden
faydalanıyor. Bu nedenle de herhangi bir üçüncü parti müdahale
anında iz bırakacak ve herhangi
bir veri kaybı olmadan önce o kişilerin erişimi engellenebilecek.
Bu sistem şimdiye kadar küçük
ölçekli cihazlarda işe yaradı. Lo ve
ekibi ise bu verilerin uzun mesafede zarar görmeden taşınmasını
sağlamaya çalışıyor. Lo, geleceğin internetinin tamamen ışık üzerine inşa edileceğine ve araştırmalarının da bu yolda ilk adımları
atmayı sağladığına inanıyor.

●

ŞARJ SORUNU YAKIN GELECEKTE TARIH OLACAK
Günümüz teknolojilerinin önündeki en önemli engellerden biri
olan batarya ve şarj sorunu yakın
zamanda çözülüyor.
Kanadalı bir teknoloji şirketinin geliştirdiği yeni pil teknolojisi
sayesinde lityum pillere oranla 5
kat daha fazla enerji depolayan
magnezyum bazlı şarj edilebilir
piller üreterek önemli bir AR-GE
çalışmalarına imza attı. Elektrikli
araçların bu yeni batarya teknolojisiyle hızla yaygınlaşacağını
açıklayan şirket, Türkiye’ye de
yatırım yapmak için otomobil ve
batarya üreticileriyle görüşmelere
başladı.
Teknolojinin hızla gelişmesiyle
birlikte artan enerji tüketimi karşısında gündelik hayatın büyük bir
kısmında kullanılan lityum piller ve
şarj edilebilir bataryalar yetersiz
kalıyor. Akıllı telefonlardan bilgisayarlara, elektrikli otomobillerden müzikçalarlara kadar birçok
taşınabilir elektronik cihaz için
hızlı şarj olabilen ve daha fazla
enerji depolayabilen piller aranıyor. Şirket 8 yıldır sürdürdüğü
araştırmalar sonucunda, birçok
insanın ortak sorunu olan pil ömrüne alternatif çözüm üretti ve şarj
edilebilir bataryalarda anot olarak
magnezyum kullanarak önemli bir
buluşa imza attığını duyurdu.
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Can Göknil Retrospektifi
(13 Kasım 2018 – 23 Mart 2019)
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1970’lerden bu yana sanat
dünyasının önde gelen
isimlerinden biri olan ve çok
yönlü kişiliğiyle tanınan Can
Göknil’in retrospektif sergisine ev
sahipliği yapıyor. Gerçekleşecek
sergiyle eş zamanlı yayımlanan,
yazarlığını Oğuz Erten’in
yaptığı “Can Göknil: Yaşamı ve
Sanatı” isimli retrospektif kitapta
sanatçının ailesi, çocukluğu, kolej
yılları, Amerika’daki eğitim süreci
gibi konular farklı başlıklar altında
ele alınırken, sanatsal üretimi
kronolojik olarak düzenlediği
sergiler üzerinden yorumlanıyor.
Elli yıllık sanat serüvenini “Hep
yazar olmak istedim, derken
ressam oldum. Ama izleyiciyle
yakınlaşmak, onları sanatla
bütünleştirmek, farklı zihinsel
perspektiflere ulaştırabilmek
için pek çok sergimde yazı
unsurunu da resimlerime
ekledim. Resimlerim okunabilsin
istedim. Sözle göz kardeşliğini
benimsedim… Sergilerimde
öz kültürümüzden yola çıkan
temalar var. Atalarımızın kocaman
bir coğrafyadaki izdüşümleri,
araştırma konularım oldu.
Bunları okudukça görselleştirmek
de yol haritam…” sözleriyle
özetleyen Can Göknil’in farklı
koleksiyonlardan derlenen yüzü
aşkın eserinin yer aldığı sergiyi
23 Mart 2019 tarihine kadar Bozlu
Art Project Mongeri Binası’nda
izlenebilirsiniz.

KÜLTÜR - SANAT
Sinema
BİR AŞK İKİ HAYAT
Vizyon Tarihi: 01 Şubat 2019
Oyuncular: Bergüzar Korel, Engin Akyürek, İpek Bilgin, Merve Dizdar, Osman Sonant
Tür: Romantik, Dram
Yönetmen: Ali Bilgin
Özet
Genç bir adam olan Umut, bir akşam planı için iki seçenek arasında seçim yapmak zorunda kalır.
Gayet basit bir konuda yaptığı bu seçim Umut’un hayatının değişmesine neden olacaktır. Seçeneklerden biri onun hayatının aşkını bulmasına, Deniz ile tanışmasına neden olacakken diğer seçenek ise
Umut’un uçurumun kenarına sürüklenmesine neden olacaktır. “Yabancı Damat”, “Fatmagül’ün Suçu
Ne?”, “Kara Para Aşk”, “Bil Eylül Meselesi” gibi yapımlardan tanıdığımız Engin Akyürek ve “Binbir
Gece”, “Karadayı”, Vatanım Sensin” gibi yapımların yıldızı Bergüzar Korel’in başrolünü üstlendiği aşk
ve dram türündeki “Bir Aşk İki Hayat” filminin yönetmen koltuğunda Ali Bilgin oturuyor.
REPLİKALAR
Vizyon Tarihi: 11 Ocak 2019
Oyuncular: Keanu Reeves, Alice Eve, Thomas Middleditch, Emjay Anthony
Tür: Bilimkurgu
Yönetmen: Jeffrey Nachmanoff
Özet
Başarılı nörobilimci William Foster, işine ve ailesine tutkuyla bağlı olan bir adamdır. Emeklerinin karşılığını almak için uğraşan bilim adamı büyük bir proje üzerinde çalışmaktadır. Bir insan zihnini başarılı
bir şekilde bilgisayara aktarabilmenin eşiğindeki adamın dünyası, ailesinin hayatını kaybettiği bir trafik
kazası ile altüst olur. Onları diriltmek için çaresizce uğraşan Foster, ailesinin klonlarını yaratmak için
meslektaşı Ed Whittle ile çalışmaya başlar. Ancak kaybettiği 4 kişilik ailesinden yalnızca 3 kişiyi geri
getirebilme şansı olduğunu anladığında büyük bir karar vermek zorunda kalacaktır...
Bilim kurgu sinemasının temel taşlarından olan Matrix, aksiyon filmi Hız Tuzağı ve özgürlüğü iliklerinize kadar hissettiren Kırılma Noktası gibi yapımlarla akıllara kazınan, son yıllarda ise şık aksiyon John
Wick serisi ile sinemalarımızda arz-ı endam eden başarılı oyuncu Keanu Reeves’in başrolünü üstlendiği bilim kurgu filminin yönetmen koltuğunda 2008 yapımı “Hain” filmiyle tanınan Jeffrey Nachmanoff
oturuyor.
EJDERHANI NASIL EĞİTİRSİN: GİZLİ DÜNYA

Şubat 2019

Özet
Hicks, Vikinglerin ilk ejderha eğitmeni olmuş ve ejderhalar ile insanlar arasındaki barışı sağlama
görevini başarıyla yerine getirmiştir. Ejderhası Dişsiz ile kazandıkları bu barış, Dişsiz’in yeni keşfi ile
önemini kaybeder. Dişsiz artık tükendiğini sandığı kendi soyuna mensup bir ejderhayı keşfeder. Bu dişi
ejderha vahşi ve zorludur. Tehlike bir kez daha kapıya dayandığında ve Hicks’in otoritesi sınandığında,
ejderha da binici de kendi türünü korumak için önemli kararlar vermek zorunda kalacaktır.
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Vizyon Tarihi: 8 Şubat 2019
Oyuncular: Jay Baruchel, America Ferrera, Cate Blanchett
Tür: Animasyon, Aile, Macera
Yönetmen: Dean DeBlois
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Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız,
şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır;
ya da bir milleti esaret ve sefalete
terkeder.
M. K. Atatürk

Şubat 2019

Popüler Bilim

Binlerce kilometrelik bir yolculuk, tek bir
adımla başlar.
Lao Tzu
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Kendi seçimlerimiz, gerçekte ne
olduğumuzu, yeteneklerimizden çok daha
fazlasıyla gösteriyor.
J. K. Rowling
Sezgi sadece mantık tükendikten sonra
işlemeye başlar.
Osho

Sevgi, dünyadaki en incelikli güçtür.
Mahatma Gandi

Sevinci öğrenirsek, başkalarına acı
vermeyi unuturuz.
Nietzsche

Bir erkeği eğitirseniz, bir adamı eğitirsiniz.
Bir kadını eğitirseniz, bir kuşağı eğitirsiniz.
Brigham Young

Başkalarından üstün olmamız önemli değil.
Önemli olan, dünkü halimizden üstün
olmamızdır.
Seneca

Her çocuk bir bakıma dahi ve her dahi bir
bakıma çocuktur.
Anthur Schopenhauer

Hayat bir bisiklete binmek gibidir.
Dengenizi korumak için hareket etmeye
devam etmelisiniz. .
Albert Einstein

Ben ezelden beridir hür yaşadım,
hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir
vuracakmış şaşarım!.
Mehmet Akif Ersoy

Akıl, doldurulacak bir gemi değil, yakılacak
bir ateştir.
Plutarkhos

Bütün iyi kitapların sonunda, bütün
gündüzlerin, bütün gecelerin sonunda,
meltemi sende esen, soluğu sende olan,
yeni bir başlangıç vardır.
Edip Cansever

Öğrenmek, akıntıya karşı yüzmek gibidir
ilerleyemediğiniz takdir de gerilersiniz.
Çin Atasözü

Şans, döner bir kapıdır, sadece içinden ne
zaman geçeceğinizi bilmeniz gerekir.
Stan Lee

İnsanlar başaklara benzer. İçleri boşken
başları havadadır, doldukça eğilirler.
Montaigne

