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VE

Öğr. Gör. Elife ÇETE
Beykoz Ünv. Çocuk Gelişimi Prg

Dünyada bir tane dahi çocuk mutsuz olduğu sürece, büyük icatlar ve ilerlemeler hiçtir.
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(Einstein)
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Çocuk dünyaya geldiğinde ilk
iletişime geçtiği yer aile üyeleridir.
Çocuğun yürümeye başlaması ile
birlikte iletişim çemberi büyümeye
başlar. Günümüz dünyası düşünüldüğünde ise çocukların doğduğu
andan itibaren teknoloji ile iç içe
olduğu bir dönem içerisinde bulunmaları kaçınılmaz bir gerçektir.
Son zamanlarda aileler için
teknolojik araçlar vazgeçilmez bir
konumdadır. Özellikle tabletler
aileler için vazgeçilmez bir yemek
yedirme aracı, misafir geldiği zaman çocuğu oyalamak için sunulan
kurtarıcı araç haline gelmektedir.
Tabletler gerçekten bu kadar
hayat kurtarıcı mıdır düşünmek
gerekir. Kurtarıyorsa kimin hayatını
kurtarıyor? Sizin mi yoksa çocuğunuzun hayatını mı?

Çevremizde sıklıkla tabletle arasına kimsenin girmesine izin vermeyen, sosyal dünyası olmayan,
yalnızlaşmış çocuklar görmekteyiz.
Çocukların birlikte oynadıklarını
iddia ettikleri oyunlar bile bilgisayar, tablet aracılığı ile grup oldukları, iletişimde araya set koyulmuş
şekilde oluşturulmaktadır.
Eskiden birlikte oyunlar kurup,
kurallarını birlikte karar vererek
oluşturdukları oyun, kurallara
uymanın önemini, kuralların herkes
için aynı olduğunu çocuklara deneyimleyerek öğretmekteydi. Fakat
şu an tablet ile oynadığı oyunda
kurala uymadığında grubunu
değiştirip başka grupla oyuna
devam edebiliyor. Bu da çocuklara
kurallarını kendi koyacağı süreçlerin olduğunu ve grup

oyunlarındaki kuralların geçersiz
sayılabileceğini ifade etmiş oluyor.
Bu durum ortak yaşam alanlarında birlikte yaşamayı zorlaştıran
kişilerin oluşturduğu topluluklar
meydana getirmektedir. Giderek
yalnızlaşan, paylaşmada ve ortak
alanlarda uyulması gereken kurallara uymayan bireyler meydana
getirmektedir.
Teknoloji sadece sosyal gelişimi, iletişimi olumsuz etkilemez.
Uzmanlara göre tabletler, bilgisayarlar, akıllı telefonlar çocuklarda
boyun, bel gibi rahatsızlıklar başta
olmak üzere çok ciddi sağlık ve
gelişme sorunlarına yol açtığını
ifade etmektedir. Özellikle gelişim
çağında olan çocuklar daha çok
etkilenmektedir.

TEKNOLOJi

Teknolojik araçlar söylendiği kadar zararlı mıdır?
Hiçbir yararı yok mudur teknolojinin?
Kaynaklar
1. Sapsağlam, Ö. (2018). Okul Öncesi
Dönem Çocuklarının Değişen Oyun

Gelişim çağında olan ince ve
kaba motor becerilerin desteklenmesi gerektiği süreçler dikkate alınarak çocukların bu kritik
süreçlerde sadece parmaklarını
kullandıkları oyunlar oynamalarına izin vermek yerine yaşıtları ile
birlikte daha uygun ortamlarda yer
almaları desteklenmelidir. Bu sayede sadece motor beceriler değil
gelişimin bütün alanlarının desteklendiğini unutmadan yetişkinler
olarak onları doğru yönlendirmek
gerektiği unutulmamalıdır.

Tercihleri, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
2. Alver, F. (2004). Neil Postm an’in Çocukluğun Y ok Oluş Sürecinde iletişim
Teknolojisi Eleştirisinin Eleştirisi,
3. Özdenk, Ç. (2007). 6 Yaş grubu
ögrencilerinin psikomotor gelisimlerinin
sağlanmasında oyunun yeri ve önemi.
Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
4. https://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/03/160305_cocuklar_tablet_alarm
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Çocukları tamamen teknolojiden
uzaklaştırmak yerine teknolojiyi
nasıl doğru kullanabileceklerini
göstermek de biz yetişkinlerin
işidir. Doğru bilgiye nasıl ulaşmaları gerektiği, ekran önünde ne
kadar zaman geçirmeleri gerektiği
konusunda iç denetim oluşturma-

ları için çocukları desteklememiz
gerekmektedir.

Popüler Bilim

Günümüz dünyası düşünüldüğünde çocukların teknolojik
araçlardan tamamen soyutlanarak yetiştiği bir ortam söz konusu
olamaz. Teknolojik araçlar doğru
kullanıldığında, bilgiye daha kolay
ulaşıldığı ve çok fazla kaynağı
bulabileceği unutulmamalıdır.
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KOKUDA
Leyla ÇAKIR

DA

Klinik Aromaterapist

Antik çağlardan beri aromaterapide yaygın olarak
kullanılan, aktif moleküller içeren doğal yapraklar, çiçekler, kökler, kabuk ve reçinelerin bir bilimsel yararı
daha ortaya çıktı. Seoul National University’de yapılan
araştırmada; kadife çamı uçucu yağında bulunan bazı
aromatik moleküllerin cildi antioksidan gibi davranarak
koruyabildiğine dair bulgular elde edildi. Peki binlerce
yıldır kullanılan aromatik özlerden nasıl yararlanabiliriz?

Gerek ruhunuzu sakinleştirmek istediğinizde gerekse vücudunuzu korumak için aromaterapiden yararlanabiliriz. Aromaterapinin olumlu etkileri binlerce yıldır
bilinmektedir. Çiçekler, yapraklar, dallar ya da köklerden elde edilmiş uçucu yağları kullanmak enfeksiyondan uykusuzluğa, menopozdan deri rahatsızlıklarına,
stres ve bağışıklık sistemi sorunlarına kadar her yerde
kullanılmıştır.

Papatya: Çok iyi bir antioksidandır. Derinlemesine yatıştırıcı bir etkisi vardır. Strese çok iyi gelir anti-inflamatuar özelliği; hassas, alerjik ve kaşıntılı
ciltler için idealdir.

Lavanta: İyi bir anti oksidandır. Lavanta kokusu kan basıncını düşürebilir.
Depresif ruh halini, inflamasyonu, kasılmaları, baş ağrısını, kas ağrılarını,
bulantıyı, adet sancılarını azaltır.

Biberiye: Biberiye çok güçlü bir antioksidandır. Toksik maddelerin derinin
yağ tabakasına zarar vermesini engeller, hafızayı güçlendirir. Sarkmış veya
sarkmaya meyilli ciltleri sıkılaştırır ve toparlar. İyi bir antiseptiktir. Bakteri ve
virüs kaynaklı cilt problemlerini gidermeye yardımcıdır. Saçları güçlendirir,
daha hızlı uzamasını sağlar.

Okaliptüs: Güçlü bir anti oksidandır. Hücreleri serbest radikal hasarına
karşı korur; antibakteriyel ve antivirütik özellikleri vardır, öksürüğün hafiflemesine yardımcı olur.
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Fesleğen: Kuvvetli bir antioksidandır. Beyin için harika bir yağdır. Zekayı
uyarır, zihni temizler, konsantrasyonu güçlendirir. Yatıştırıcı etkisi vardır. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.
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Günlük: Günlük özellikle nane ile karıştırıldığında çok iyi bir serbest radikal
temizleyicidir. Hücre yenilenmesini destekler meditatif etkilidir. Sinirleri yatıştırır, stresi dengeler.

ANTİOKSİDAN
NASIL UYGULANIR?

Kokulardan verimli bir şekilde yararlanmak için, aromaterapi eğitimi almış sağlık profesyonelleri ve sertifikalı
aromaterapistlerin gözetimi altında uygulama yapılmalı.
Koklama: Bir kase kaynar suya 6 ile 12 damla uçucu yağ damlatın.
Başınızın üstüne bir havlu koyarak kokulu buharı içinize çekin. Gözlerinizi açmayın. Ya da koton ped üzerine birkaç damla uçucu yağ
damlatın ve derin nefes ile içinize çekin.
Difüzyon: Uçucu yağ difüzörü veya aroma lambaları bu konuda
en iyi sonucu verir. Fakat bunların hiçbiri yoksa genellikle havaya spreyle püskürtmeyi öneriyorum. Bu teknik, sinirleri yatıştırır, daha iyi hissetmeye yardımcı olur ve hatta solunum
durumunu iyileştirdiği söylenmektedir. Yedi yemek kaşığı
suya 10 damla uçucu yağ ilave edin.
Masaj: 30 ml badem yağının içine beş damla uçucu
yağ ilave edin. Yüksek konsantrasyon deriyi tahriş
edebilir.
Banyo: Bir küvet dolusu suya sekiz damla ilave etmek genellikle yeterlidir. Eğer duş alıyorsanız ıslak sünger ya da lifi su – yağ karışımına
daldırın ve duşun altındayken vücudunuza uygulayın. Her uçucu yağ banyoda kullanıma uygun değildir buna dikkat edin.

Bebekler ve küçük çocuklar,
hamile kadınlar ve deri alerjisi
olanların aromaterapiden uzak
durması iyi olabilir. Aroma terapi

uygulanacağı zaman kokuyu içinize çekerken gözlerinizi kapatmayı
unutmayın. Ayrıca yağlar son derece yoğun olduğu için yutmamaya

dikkat edin; toksik doz aşımı yaşayabilirsiniz.
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BEBEKLER, KÜÇÜK ÇOCUKLAR, HAMİLE KADINLAR

Popüler Bilim

Sıcak ve soğuk kompres: Yaklaşık 120 ml su içine 5 – 10 damla uçucu yağ ilave edin. Bir bezi, karışımın içine
daldırın ve sonra gerekli bölgeye tatbik edin.
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Dante Gibi
Ortasında mıyız
Ömrün?
Dr. Mehmet YAVUZ
Nöroloji Uzmanı

Çocukluk, ergenlik, gençlik derken bir de bakarsınız ki, pastadaki mum sayısı iyice azalmış. Yaş arttıkça doğum günündeki mum sayısının azalması tuhaf olsa da genellikle bunun sebebi, gerçek yaşımızla yüzleşmekten
kaçınmamızdır. Yaş 30’u aştıkça bunalıma girmemizin ve aynalara bakmaktan çekinmemizin sebebi de budur.
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Saat hayatı sorgulama vaktini gösteriyor
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Otuzlu yaşlar hem çok güzel
hem de biraz sorunludur. Güzeldir çünkü okul dönemi atlatılmıştır.
Genellikle maddi olarak en iyi dönemlerimizi yaşarız ya da en güzel günlerin beklentisi içine gireriz.
Ancak her zaman durum böyle olmayabilir. Her birimiz kendimizden
birçok başarı bekleriz. Bize emek

veren ebeveynlerimiz, bizden onları gururlandıracak bir şeyler yapmamızı bekler ya da biz öyle zannederiz. Beklentiler yükseldikçe
kendimizi eleştirip dururuz. Hedeflerimizin ne kadarına ulaşabildiğimiz, seçimlerimizin ne kadarından
memnun olduğumuz her an içimizi
kemirir.

30 yaş keşkeleri beraberinde getirebilir
“Başka bir meslekte daha mı başarılı olurdum? Zengin olmak için
yeterli miyim? Bu kişiyle evlenmemiş olsam hayatım nasıl olurdu?
Acaba çok mu rahat davranıyorum
yoksa her şeyi başkalarından daha
mı ciddiye alıyorum?” sorularının
listesi böyle uzayıp gider. Nasıl bir

İşiniz, ilişkileriniz, aileniz sizi hayal
kırıklığına uğratmıştır. Suçu etrafa
atma aşamasını aşabildiyseniz, bu
kez de kendinizi fazla eleştirmeyi
tercih edebilirsiniz. Bütün bu bunalım, kendinizle yüzleşmenizi gerektirir. Belki de çoğumuz gibi, film yıldızı, yılın sporcusu, uluslararası bir
şirketin CEO’su olmamışsınızdır!

Sorumluluklar yorucu
olabilir
Bu yaşlarda kişisel sorgulamaların yanı sıra sorumluluğun yükselmesi de insanları bunalıma sokan
bir faktör haline gelebilir. Bebek
sahibi olup aylarca uyumadan işe
gitmek ve normal geri dönebilmek
oldukça zordur. Hasta ebeveynlerin bakımı ya da kaybı büyük
üzüntüler yaşatabilir. Kişi, kendisini
yapılması gerekenler arasında koştururken bulur. Eğer destek olacak
çalışanlara ya da dostlara sahip
değilse gelişmek bir yana, günlük
rutini devam ettirebilmek bile büyük
bir mesele haline gelir.

30 yaşında olmak ve
treni kaçırmak…
Yetersizlik hissi, başarısızlık
korkusu, kötü giden bir evlilik ya
da boşanma sürecinin getirdiği
depresyon, otuzlu yaşların kutuyu
açınca yüzümüzü buruşturmamıza
neden olan hediyeleridir. Bekarlar
için ‘Treni kaçırıyorum’ hissi adeta
bir paniğe dönüşebilir. Eş adaylarıyla insanı bezdiren buluşmalar,
spor salonu ya da dans kursu gibi
romantik motivasyonlu sosyalleşme çalışmaları, bu yaşlarda yoğun
hale gelir. Kişisel görünüme dair
endişeler ve hormonal değişimler
de kişiyi kaygılandıran başlıklar
arasındadır.

Hayatı dert kataloğuna
çevirmeyin
Bu yaşlarda en çok zamansızlıktan şikayet ederiz. Hayatta ne
gerçekleştireceksek artık onu gerçekleştirmemizin zamanı olduğunu
düşünürüz. Eğer amaçlarımıza büyük oranda ulaştığımızı düşünebiliyorsak, bu kez bizden medet umanların ağırlığı üzerimize çökebilir.
Kendimizi kurtarmamız yetmez,

Eğer şu anda bu noktadaysanız
sandığınız kusursuz kişi değil de
gerçekte kim olduğunuzu, bu dünyaya ne için geldiğinizi, daha tatminkar bir yaşam kurmak için neler yapabileceğinizi düşünüp daha
gerçekçi beklentilerle yolunuza devam etmelisiniz. Bunun için;
• Önce kendinizi sevmeyi öğrenmelisiniz. Bu durum çevrenizi de daha kolay sevmenizi kolaylaştıracaktır.
• Aynaya baktığınızda gördüğünüz kişiye saygı duyun.
Kendinize olan özsaygınızı
asla yitirmeyin.
• Kendinize yatırım yapın.
Artık hayatınızın en verimli
evresine geçtiğinizi unutmayın. Yeni hobiler edinin, daha
önce yapmak isteyip de ertelediklerinizi tekrar gündeme
alın.
• Spora başlayın. Spor sadece
bedensel sağlığınızı değil,
ruhsal gelişiminizi de olumlu
etkileyecek, beden ve ruhunuzu tanımanızı sağlayacaktır.
• Yeni bir sosyal çevreye dahil
olun. Unutmayın, bunalımlı
ruh halini atlatmak için arkadaşların ve dostların her zaman yardımı olur.
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hayat seçmiş olursanız olun elinizdekilerin yeterli olmadığına dair
o tanıdık memnuniyetsizlik hissi
ruhunuzu ele geçirmek için tetikte
bekler.

Şu an olduğunuz kişiyi
kabul edin

Popüler Bilim

30 Yas
Sendromu ve
Bilinmeyenleri

tüm aileyi, akrabaları da işe yetiştirmemiz ya da maddi manevi desteklememiz beklenebilir. Orta yaşı
ciddi bir hastalığa yakalanmadan,
bir iki sinir krizi geçirmeden, işten
kovulmadan ya da şiddetli bir karı
koca kavgası yaşamadan atlatmak
bayağı zordur. Evliliklerde çok ciddi
sınavlar yaşanabilir. Aldatılma, terk
edilme, parasız kalma, hastalanıp
yatağa düşme, alkole yatkınlık gibi
bir dert kataloğu oluşur.
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YAN SZÖCÜKLERDEN DOĞRU
Doç. Dr. Tülin Acar OTBİÇER
Ölçme ve Değerlendirme uzmanı

Nisan 2019

Popüler Bilim

Bu yazının yazılış amacı,
araştıran, sorgulayan ve çözümleyici bir duruş sergileyenlerin kanatlarını daha güçlü çırpabilmelerine vesile olabilmektir. Aynı zamanda da bir
özeleştiridir. Görülen o ki kalıplaşmış önyargılar, bilgisizliğin gösterişli teşhiri,
temellendirilmemiş bilgilere olan bağlılık ve otoriteye
teslimiyet davranışlarımıza,
düşüncelerimize ve kavrayışımıza fazlasıyla etki etmektedir. Şimdi tüm bildiklerimizi
unutalım ve masamıza “araştırma” sözcüğünü yatıralım.
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Türk Dil Kurumunun
(TDK) Güncel Türkçe
sözlüğüne göre ‘araştırma’
sözcüğünün ilk ve yaygın
anlamı: araştırmak işi,
araştırı, istikşaf, taharri,
tetkiktir.
İkinci bir anlamı, bilim ve
sanatla ilgili olarak yapılan
yöntemli çalışma, araştırıdır. Araştırma sözcüğünü,
şayet bir terim olarak ele
alındığında anlamı, kısmen
günlük ve yaygın anlamından
farklılaşmaktadır. Bir terim
olarak “araştırma”, bir gerçeği

ortaya çıkarmak, bir sorunu
çözümlemek ve eldeki verileri
artırmak için bilimsel yöntem
ve tekniklerden yararlanılarak
yapılan düzenli çalışmadır.
Güncel ve terim anlamları
birlikte ele alındığında araştırmanın bir eylem olduğunu
ve bu eylemin bir yöntemi olduğunu rahatlıkla çıkarsayabiliriz. Araştırma sözcüğünü,
araştırma işinin dizgesel bir
süreci içinde barındırması
bakımından da ayrıca kavramsallaştırılabiliriz.

Araştırmanın Dizgesel
Süreci
Bir araştırma eylemi, ilkin
merak duygusunun dile getirilişi -ister yazılı ister sözlü
olsun- soru sormakla başlamaktadır. Kendi sorduğumuz sorulara, ilkin kendimiz
cevaplar üretiriz ki bu cevap
önermelerine hipotez kurma
denir. Sırasıyla hipotezlerin
yani öngörülen cevapların sınanması için bir yöntem belirlenir, veriler toplanır, toplanan
veriler çözümlenir, çözümleme sonuçları yani bulgular
yansız bir biçimde açıklanır,
sonuçlara dayalı çıkarımlarda
ve önerilerde bulunulur. Bu
sıralı süreç, bir araştırmanın

dizgesel olması demektir. Bu dizgesel
sürecin,
bilimsel bir
nitelik
olarak
adlandırılabilmesi için
de gerekli olan
araştırma sürecinin yazılı olarak
raporlanmasıdır.
Neden? Çünkü yapılan bir araştırmanın
dizgesel sürecinin yazılı
olarak raporlanması, araştırmaya bir “eser” niteliğini
kazandırmaktadır. Eserin bir
başka deyişle raporlanmış bir
araştırmanın, meslektaşlarla
paylaşılması o eserin aynı
zamanda doğrulanabilir veya
yanlışlanabilir olabileceğinin
bir tür açık bildirisidir. Araştırma sürecinin dizgeli bir biçimde yapılması ve yazılması, o
araştırmaya “bilimsel araştırma” niteliğini kazandırıyorsa
şayet (ki öyledir) bu durum
aynı zamanda araştırmayı
eserleştirmektedir. Öyleyse
üniversitelerde yüksek lisans,
doktora programlarında yazılan tezlerin her birini hem
bilimsel bir araştırma hem de
bir eser olarak düşünebiliriz.

Yükseköğretim
kurumunun ulusal
tez arama veri
tabanından
doktora tezi
başlıklarını
bir tür veri
olarak ele
alıyorum
ve veri
topla-

ma ölçütlerim: 2015-2017
yılları arasında, Eğitim Bilimleri
Enstitülerinden çıkmış, eğitim-öğretim konu alanında,
Türkçe dilinde, Sosyal grubunda, tez durumu onaylanmış
doktora tezlerinin sadece başlıklarıdır. Belirttiğim bu ölçütler
aynı zamanda merak edilen
konunun sınırlarıdır. Konu alanının özellikle eğitim-öğretim
olarak seçilmesinin de elbette
bir nedeni vardır. Bu neden,
eğitim-öğretim konu alanında
üretilen bilimsel tezlerin niteliğinin, başta ekonomi, hukuk,
sağlık, ulaştırma, inşaat, gıda,
tarım konu alanlarındaki sorunların çözümlenmesinde
oldukça belirleyici bir unsur
olduğunun düşünülmesidir. Bu
bakımdan eğitim-öğretim konu
alanında üretilen tezlerin niteliği (adından başlayarak) dikkate değerdir.
Şimdi belirlenen ölçütlere
göre 2015 yılında 424; 2016
ve 2017 yıllarında 409’ar adet
olmak üzere toplam 1242 adet
doktora tezi listelenmiştir. Bu
tezlerin içeriklerini, yöntemlerini, bulgularını, sonuçlarını
bir kez olsun okumadan
tezlerin bütününe ilişkin bir

“nitelik” etiketlemesinde bulunmak elbette doğru değildir. Bu
bilinçle, bu yazıya konu olan
durum tezlerin bütüne ilişkin bir
nitelik etiketlemesinde bulunulmadığını özellikle altını çizerek
belirtmek isterim.
Merak edilen durumun temellendirilmiş savı, söz konusu
olan bir tez, aynı zamanda
bilimsel bir araştırma ise araştırma kavramının hem tanımı
hem de eylemin doğası gereği incelemeyi, karşılaştırmayı,
uygulamayı, değerlendirmeyi,
çözümlemeyi, örneklem üzerinde çalışmayı, belli bir yöntemi
sınamayı, belli bir kuramı test
etmeyi içinde barındırdığıdır.
Araştırma adlarındaki belirtilen
sözcüklerin kullanım sıklığı,
bilim alanının kısır ve sığ sözcüklerle sınırlı tutulmasının bir
tür kanıtı olarak düşünülmektedir. O nedenle bir araştırmanın/
tezin adında bu sözcükleri
kullanmaya gerek olmadığıdır.
Peki, belirlenen ölçütlere göre
listelenen 1242 adet tezin adlarında belirtilen sözcüklerin
kullanım sıklıkları nasıldır? Tez
başlıklarında geçen araştırma
sürecini çağrıştıran sözcüklerin
gözlenme sıklıkları Tablo 1’de
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Şimdi ülkemizde yapılan
doktora eserlerinin sadece
adlarını/başlıklarını inceleme/
araştırma konusu yapalım.
Merak edilen durum: doktora
tezlerinin adlarında (tez başlıklarında) kullanılan sözcüklerin
zenginliğinin (kısırlığının) olup
olmadığıdır. Buradan da ilgili
alanın felsefesinin yapılıp yapılamadığına dair çıkarımlarda
bulunalım. O halde, cüret
ediyorum. İzahata başlıyorum. Hazır mısınız?

Popüler Bilim

BİR ARAŞTIRMA
ÇIKAR MI?
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Yanlış Sözcüklerden Doğru Bir Araştırma Çıkar mı?

Tablo 1: Araştırma sürecini çağrıştıran sözcüklerin doktora tez adlarında gözlenme sıklıkları
2015 Yılı
Sözcükler

2016 Yılı

2017 Yılı

Sıklık

Toplam tez
sayısına oranı

Sıklık

Toplam tez
sayısına oranı

Sıklık

Toplam tez
sayısına oranı

İnceleme/incelenmesi
Araştırma/araştırması/araştırılması
Çözümleme/çözümlenmesi
Karşılaştırma/karşılaştırılması

103
27
2
15

24%
6%
0%
4%

100
17
0
16

24%
4%
0%
4%

102
17
4
22

25%
4%
1%
5%

Değerlendirilmesi
(durum/kuram/yöntem/uyarlama/
geliştirme) çalışması

31

7%

30

7%

24

6%

12

3%

12

3%

10

2%

5

1%

11

3%

3

1%

195

46%

186

45%

182

44%

bir uygulama/uygulanması
Toplam

gösterilmiştir.
2015 yılı için doktora
tezlerinin %46’sında, 2016
yılı için %45’inde ve 2017
yılı için %44’ünde araştırma
eyleminin dizgesel süreçlerini
içinde barındıran ‘inceleme,
çözümleme, karşılaştırma,
değerlendirme, uygulama’
sözcüklerinden en az biri
kullanılarak eğitim-öğretim
konu alanında üretilen doktora
tezlerine ad/başlık verildiği
gözlenmiştir. Eğitim sisteminde

istenen sıçramanın neden
yapılamadığı bir parça açık
değil midir? Aynı sözcüklerle
birbirini tekrarlayan konu
başlıklarıyla sorunlara farklı
çözüm yolları üretilebilir mi?
Şayet doktora tezi bir
araştırma ise “araştırma”
denilince inceleme, uygulama,
karşılaştırma, değerlendirme,
çözümleme, geliştirme gibi
sözcüklerin akla geldiği ne

malumdur? Şüphelenebilirsiniz.
“Doktora tezi” ifadesi
size hangi sözcükleri
çağrıştırmaktadır?” sorusu,
sosyal medya üzerinden
farklı demografik özelliklere
sahip kişilere yöneltilmiştir.
Mini ankete katılan 282 kişiye
göre “Doktora tezi” ifadesinin
çağrıştırdığı sözcüklerin
seçilme sıklıkları Tablo 2’de
gösterilmiştir.

Tablo 2: Doktora tezi ifadesinin çağrıştırdığı sözcüklerin seçilme sıklıkları
Sıklık

Toplam katılımcı
sayısına oranı

9

3%

235

83%

5

2%

Çözümleme

186

66%

Değerlendirme

184

65%

Ispanak yemeği

3

1%

İnceleme

202

72%

Karşılaştırma

169

60%

Sözcükler
Araba kullanma
Araştırma
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AVM’de alışveriş
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Maç izleme
Oyun oynama
Parkta gezinti
Uygulama
Yöntem/geliştirme
çalışması

1
9
4
168
220

0%
3%
1%
60%
78%

Yanlış Sözcüklerden Doğru Bir Araştırma Çıkar mı?

Tabloya göre doktora tezi ifadesi katılımcıların %83’üne araştırma; katılımcıların %78’inine,
yöntem/geliştirme
çalışması;
%72’sine inceleme; %66’sına
çözümleme; %65’ine değerlendirme; %60’ına karşılaştırma ve
uygulama sözcüklerini çağrıştırmıştır. Bu şunun ispatıdır ki
doktora tezi, araştırma sürecini içinde barındıran sözcükleri akla getirmektedir. Benim
gibi pek çok kişi aynı durumu
düşünmüştür. Araştırma demek
inceleme yapmak demek, değerlendirme yapmak demek,
karşılaştırma yapmak demek,
uygulama yapmak demek, çözümleme yapmak demektir. İşte
bu noktada kanatlarımızı açalım ve yükselelim. Anladığımızı bu defa anlamlandıralım
ve yorumlayalım. Yaptığımız
araştırmaları adlandırırken kullandığımız sözcükleri bir kez
daha düşünelim.

Sonuç
Bilimsel bir araştırma, tanımı
ve eylemi gereği, araştırma sürecini betimleyen inceleme, çözümleme, karşılaştırma, değerlendirme, uygulama ve benzeri
sözcüklerin mânâlarını da içinde barındırmaktadır. Araştırma
eyleminin kendisini çağrıştıran
sözcükleri, tezin adında yinelemeye gerek yoktur. Bir başka
deyişle, “tez adlarında/başlıklarında” gereksiz yere uzatılan ve sürecin kendisini ifade
eden ……üzerine bir inceleme,
üzerine bir araştırma, üzerine
bir karşılaştırma, detaylı bir inceleme, bir uygulama, ampirik
bir çalışma vb. sözcüklerin kullanılmasına gerek yoktur.
Ciddi bir çaba gösterilerek hazırlanan araştırmaların adlarında (tez başlıklarında) kullanılan
sözcüklerde tekrarlamalar değil
zenginlik; aynılık değil özgün-

Sözün sonu Mustafa Kemal Atatürk’ten;

lük; basitlik değil derinlik önemsenmelidir. Dahası, bir tezin
adında zenginlik, derinlik veya
özgünlük yoksa kıt sözcüklerle
bilim alanının felsefesi yapılabilir mi? Bunu bir düşünelim.
Bir doktora tezi aynı zamanda
ilgili alanın felsefesinin de yapılabildiğini gösterir. İngilizce
kısaltması PhD. olan “doctor
of philosophy” ifadesi, doktora
tezi yazanlar için bir kez daha
düşünülmelidir. Acaba yazılan
doktora düzeyindeki çalışmalarda/araştırmalarda/tezlerde
ilgili bilim alanının felsefesi
yapılıyor mudur? Felsefe yapmak için ‘dil’ önemli bir araçtır.
Dildeki sözcüklerin bilgisi, sözcüklerin nasıl kullanıldığı önemlidir. Unutulmamalıdır, ilgili bilim
alanında yanlış sözcüklerle,
doğru bir felsefe yapılamaz…
Dolayısıyla, dil olmadan felsefe
olmaz; felsefe olmadan da bilim
alanında nitelikli bir araştırmadan söz edilemez!
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Bir ulusun dili, bütün bilim kavramlarını oluşturacak
şekilde gelişmemişse, o ulusun bilim ve kültür alanında
bir varlık göstermesi beklenemez.
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Maurits Corneille Escher
Prof. Dr. Timur KARAÇAY

Başkent Ünv. Fen-Edebiyat Fakültesi

M.C.Escher formal matematik eğitiminden geçmemiş Hollandalı bir ressamdır. Ressam sıfatından
daha çok grafik sanatçısı demek ya da her iki sıfatını da kulanabilmek uygun olur. Babası mimardır.
1898 yılında Leeuwarden’de doğmuştur. Orta öğrenimde öğrenciliği hep başarısız geçmiştir. Babası
onu kendi mesleğinde öğrenim görmesi için Harlem’deki Architecture and Decorative Arts okuluna
göndermiştir. Ama onun çizimlerini gören öğretmenlerinden Jessurun de Mesquita, Escherin Grafik
sanatlara yatkınlığını sezerek onun mimarlıktan grafik sanatlar bölümüne geçmesini sağlamıştır. Bu
olay Escher’in hayatını bütünüyle değiştirmiş ve Escher’in grafik sanatları ile dünyada ünlü bir ad
olmasını sağlamıştır.
Çizimleri ve grafik sanatlardaki yeteneği
onu ağaç oyma sanatına, mezzotint denen
baskı tekniğine ve lithograph denilen taş baskı
tekniğine yöneltti.
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İlk ve orta öğretimde gördüğü matematik
dışında formal matematik eğitimi görmemesine
karşın dünyada matematikçilerin ilgisini ve
övgüsünü çekmeyi başarmış bir insandır.
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Yapıtları ilk bakışta hiç ilgi çekmeyebilir. Ama
biraz sabırla bakılırsa her biri insan aklını altüst
eden mantıksal çelişkileri, doğanın çelişkilerini,
matematiğin eşsiz simetrilerini görmeye
başlayabilirsiniz.
Escher’in çizimleri 1956 yılında ilk sergisini
açana kadar hiç ilgi çekmemiştir. Time
dergisi bu sergiyi konu yapınca Escher’in
ünü dünyaya yayıldı. İşin ilginç yanı
Escher’in yapıtlarına en çok ilgi gösterenlerin
matematikçiler oluşuydur. Çünkü Escher

çizimlerinde bilmeyerek de olsa matematiğin
essas konularını ele alıyordu. Giderek
Escher’in yapıtları yalnız kâğıtlara basılmakla
kalmıyor, kamu binalarında heykellerden
başlayıp, güzel bayanların gerdanlıklarına
kadar uzanan geniş bir yelpazede yer
alıyordu.
Zamanla Escher’in yolunu izleyenler çoğaldı.
Ama taklit asılın yerini tutmadı. Matematikçi
gözüyle bakınca Escher esas olarak geometri,
yüzey, olanaksız doğa olayları ve mantık
konularını ele almıştır. Yapıtlarını gezip dikkatle
incelediği eski sanat yapıtlarından esinlenerek
ortaya koymuştur. Sanat adamlarının ve
sanatçı olmayı düşleyen gençlerin yaptığı
gibi Paris’e değil, önce İtalya’ya gitmiş ve
oradaki sanat yapıtlarından esinlenmiştir. Daha
sonra İspanya’da Kordoba’ya giden Escher
Elhamra sarayından ve İslam sanatından çok
etkilenmiştir.

veMatematik

İçyapı mimarlığında tessallation başka bir anlam kazanmıştır. Düzlemsel bir alan
(genellikle oda ve salon tabanı)
birbirinin benzeri olan şekillerle, boşluk kalmayacak ve şekiller birbiri üzerine gelmeyecek
biçimde örtülür. Matematiksel
açıdan düşünülürse, düzlemsel alan uygun eş çokgenlere
bölünür. Her bir çokgene aynı
resim yerleştirilir. Escher bu işi
simetrileri kullanarak şaşılacak
güzellikte yapmıştır.
Elhamra sarayında gördüğü çizimler onu çok etkiledi.
Özellikle, duvar ve tavan süslemelerinde kullanılan şekilleri
çizmek için günlerini harcadı.
1957 yılında tessallation üzerine yazdığı notlarda Elhamrada
karşılaştığı desenlerin kendisi
için ilham kaynağı olduğunu
ifade etmiştir.
Matematikçiler düzlemsel bir
alanın düzgün bölünmesini kuramsal olarak düşünürler. Böy-

Hayır. Matematikçiler geniş bir
bahçeye kapı açmışlardır ama o
kapıdan içeriye girmemişlerdir.
Onlar kapıyı açmayı, açılan kapıda girince görünecek muhteşem bahçeye tercih etmişlerdir.
Stellate demek bir platonik
cismin yüzlerine birer piramit
yerleştirmek demektir. Bu işlem
sonunda çok ilginç cisimler
elde edilebilir. Ortaya çıkan
cisimde, piramitlerin sivri tepeleri dışarıya doğrudur. Escher
Kontrast adlı yapıtında bir
düzgün dokuz yüzlüyü Stella
işleminden geçirmiştir. İşlemden geçen cisim kristal bir küre
içindedir. Etrafında bir enkazın
kalıntıları vardır. Düzenli ve
düzensiz cisimlerden oluşan
topluluğu aydınlatan ve muhtemelen yukarı pencereden
geliyor izlenimini veren bir ışık
kaynağı sezilebilir.

Development I; woodcut, 1937
1937 yılında yaptığı ağaç oyması

Kuşlar
1949 yılında yaptığı ağaç oymasında yine düzlemi karelere
ayırmış, karelere beyaz ve siyah
renkli kuşlar koymuştur. Beyazlar birbirlerinin aynısı ve siyahlar
da öyledir. İlk bakışta yalnız
siyahları ya da yalnız beyazları
gören insan, dikkatle bakınca
her iki cins kuşu görmeye başlar.
Bu yapıt tessellationin eşsiz
örneklerinden birisidir.

Limit’in resmi
1937 yılında yaptığı Development adlı ağaç oyma yapıtında düzlemi karelere ayırmış,
her kareye bir hayvan figürü
koymuştur. Ama her karede
aynı resmi tekrarlamak yerine,
kenarlarda sabit duran hayvanların giderek merkezde sonsuz
boşluğa (kara delik) girdikleri
görülüyor. Bu matematikteki
limit kavramına benzetilebilir.

Regular Division of the Plane with
Birds; wood engraving, 1949
(1949 Ağaç Oyma. Düzlem
kuşlarla düzgün bölünmüştür.)

Bakmak ve Görmek
Lahey kentinde bir kamu
binasının duvarına konan bu
yapıtta mavi balıkların sola
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Tessella, Latince’de kare
demektir. Kelime, eski Yunanaca’da dört anlamındadır. Tessellation ise nesnenin köşe sayısını artırma yöntemidir. Örneğin
bir kareyi beşgen yapmak.
Bilgisayar oyunlarında bu daha
da artırılarak nesnelerin çok
daha yuvarlak ve keskin hatlara
sahip olması ve dokuların daha
detaylı gözükmesi sağlanır.

le olması konunun tamamen
matematiksel olduğu anlamını
mı taşır?

Popüler Bilim

Tessellation
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doğru, beyaz balıkların sağa
doğru yüzdükleri görülüyor.
Resme biraz daha dikkatle bakınca çizimde sağa giden mavi
kuşları ve sola giden beyaz
kuşları da görebiliyoruz. Bu
yapıt klasik tessellation sınırlarını aşmaktadır. Balıklar ve
kuşların aynı ortamda yaşaması doğanın bir çelişkisidir.

Benzer bir işi çok sayıda
tekrarlamak için bilgisayarlar
döngü denen yöntemi
kullanır. Bir işi defalarca
tekrarlamanın başka ve iyi
bir yolu özyineli fonksiyon
kullanmaktır. Bu yöntem,
örneğin bir n tamsayısından
başlar

Sürüngenlerin Özgürlüğü
Bu lithographtaki sürüngenler
yerdeki kâğıt üzerinde tutuklanıyorlar, sonra tutukevinde bir
süre debelleştikten sonra özgürlüğe çıkıyorlar. Ama özgürlüğün tepesinden aşağı tekrar
tutukevine dönüyorlar. Bu döngü durmaksızın yineleniyor.

Escher-like motif on a building in The Hague, Netherlands.
(Lahey, Hollanda’da bir binada Escher benzeri motif.)

Özyineli (recursive)
Fonksiyon
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Matematikte kendini çağıran
fonksiyona recursion denir. Bilgisayardaki döngü kavramından
daha geneldir. Bilindiği gibi bu
günkü bilgisayarlar ancak sonlu sayıda işlem yapabilir. Ama
doğa olaylarını açıklayan matematik formüllerinin hepsi sonsuzu kullanır. Doğa olaylarını sonlu
işlem ile açıklamak olanaksızdır.
Acaba recursion sonsuzu bilgisayara katmanın bir aracı olabilir
mi? Bu felsefi soruya yanlış yanıt vermektense, Escher’in kendi kendini çağıran fonksiyonuna
örnek olarak kendi kendini çizen
el figürünü izlemek daha eğlenceli olacaktır.
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Bilgisayarlar doğru
programlanırsa çok hızlı ve
doğru işlem yaparlar. O kadar
ki yüzlerce kişinin yüzlerce
yılda bitiremeyeceği işleri
dakikalar içinde yapabilirler.
Ancak bir kusurları var: sonlu
sayıda işlem yaparlar; sonsuz
işlem yapamazlar. Oysa doğa
olaylarının açıklanması daima
sonsuz işlemi gerktirir.

n, n-1,n-2,….3.2.1 (*)
sayıları için benzer işlemi
takrarlar. En alttaki 1 sayısına
erişince geri, döner,

1943, Sürüngenler-Lithograph
Düzgün Çokyüzlüler (Polyhedra)

1,2,3,…,n-2,n-1,n (**)
yolunu izleyerek sonuca
ulaşır. Bu yöntem tersine
çevrilebilse; yani önce
(**) sonra (*) yapılabilse
bilgisayarlar sonsuz işlem
yapabilir. Umudumuz olduğu
sürece özyineli fonksiyonlar
döngüden daha kıymetlidir.
Escher özyineli fonksiyonun
çizimini Drawing Hands adlı
yapıtı ile vermiştir.

Drawing Hands; lithograph, 1948
(Drawing Hands Çizen Eller, 1948)

Düzgün çokyüzlüler geometride önem taşır ve ilk çağlardan beri insanoğlunun ilgisini
çekmiştir. Platon (Eflatun)
zamanında beş tane düzgün
çokgen biliniyordu. Bu gün de
bilinenler bu kadardır. Onlara
platonik cisimler denilir:
1. Düzgün dört yüzlü, dört tane
eşkenar üçgen yüzü olan
cisim. (tetrahedron),
2. Küp, dört tane eş kare yüzü
olan cisim (cube),
3. Düzgün sekiz yüzlü, sekiz
tane eş üçgen yüzü olan
cisim (octahedron),
4. On iki düzgün yüzlü, on iki
tane eş beşgen yüzü olan
cisim (dodakahedron),

Maurits Corneille Escher ve Matematik

5. Yirmi düzgün yüzlü, yirmi
tane eş üçgen yüzü olan
cisim (icosahedron).

Kontrast (Düzen ve kaos) 1950
Lithograph.

Yıldızlar

Dairenin Limiti

Determiniz ve Kaos

Yıldızlar. Tahta oyma,1948

Escher’in Yıldızlar adlı yapıtı
bir ağaç oyma işidir. Ortadaki
büyük cisim düzgün dört yüzlü, küp, düzgün sekiz yüzlü
gibi farklı platonik cisimleri
birleştirmiştir. Bu yapıtıyla
bize hangi mesajı iletmek istemiştir? Kendisi bir şey söylemediğine göre, çizime bakan
kişi kendi yorumunu yapabilir:
Yıldızın yapısı bilemediğimiz
kadar karışıktır ve orada başka canlılar yaşıyor olabilir.

Uzay Geometri

Kesişen üç düzlem. Ağaç
oyma,1954

Dairenin limiti III. Ağaç oyma, 1959

Dairenin Limiti III yapıtı hiperbolic geometrinin olağanüstü bir temsilidir. Ortadaki
büyük resimler kürenin görünen kenarına doğru yaklaştıkça küçülüyor ve tam sınırda
yok oluyor. Öklidyen olmayan
geometrinin bu çizimi aslında ünlü Fransız matematkçi
Poincare’den esinlenmiştir.
Şeklin ortasından kenara
doğru giderseniz, tıpkı ortadaki balıkların büzülmesi gibi
küçülürsünüz. Bir doğrultuda
kenara gitmek sanki bir limit
işlemidir. Küresel üçgenlerin
hepsi aynıdır. Bu küre üzerinde düzlemde olduğu gibi açı
ve dikdörtgen bulamayız.
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Evrende her şey hareket halindedir. Doğa olaylarını açıklamak için hareketin diferensiyel
denklemini yazıp onu çözmek
gerekir. Yazık ki her hareketin
denklemini ya yazamıyor ya da
çözemiyoruz. Doğru denklemi
yazıp çözebilirsek, o zaman hareketi tam olarak biliyor oluruz.
Cismin şimdiki yerini bildiğimiz
gibi 1000 yıl önce ya da 1000
yol sonra nerede olacağını
bilebiliriz. Buna determinizm
diyoruz. Determinizmde cisme
etkiyen bütün kuvvetleri biliyoruz. Ama bunu yapamıyorsak;
yani cismi etkileyen bütün kuvvetleri bilmiyorsak, cismin yörüngesini bulamayız. O zaman
kaos doğar. Örneğin bir topu
ateşlediğimizde güllenin ne
kadar zamanda nereye düşeceğini hesaplayabiliriz. Ama bir
maçta balangıç vuruşundan bir
kaç saniye sonra topun nerede
hangi futbolcunun ayağında
olacağını bilemeyiz. Bunlardan
birincisi determiniz, ikincisi kaostur. Kaosu anlatan güzel bir
söz vardır: “Çin’de kanat çırpan
bir kelebek teksasta kasırga yaratabilir.” Bu söz, fiziksel anlamdadır ve siyasetle ilgisi yoktur.

Popüler Bilim

1961 Tahta Oyma

Liselerde uzay geometri adıyla okutulan konu iki boyultu
kâğıt üzerine üç boyullu cismi
resmetme olayıdır. Çok sayıda
pratik uygulaması vardır. Escher Kesişen Üç Düzlem adlı
yapıtında üç boyutlu uzayda
düzlemlerin alacağı konumları
ele almıştır. Çizimi dikkatle
inceleyenler, sanatçının üç boyutlu cisimleri nasıl iki boyutta
gösterebildiğine hayran kalacaklardır.
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Yılanlar

Mobius şeridi
Yılanlar. Ağaç oyma, 1969

Aynı zamanda mantıksal çelişkiyi de içerir. Çünkü bu çizimde galerideki genç bir adam
duvardaki bir resme bakmaktadır. Resim rıhtımda karşı
kıyıyı göstermektedir. Biraz
daha dikkatle bakarsak, genç
adamın aynı anda hem galeride halen duvardaki resme
bakmakta olduğunu, hem de
galerinin dışında rıhtımı seyretmekte olduğunu görürüz.
Başka bir gözle bakarsak,
rıhtımda karşıdaki yapıların
bir bölümü büyüteçle
büyütülmüş gibidir. Topolojide
bu mümkündür. Bir yüzeyi
yırtmadan sündürebilirsiniz.

Yılanlar adlı yapıt sonsuzu
temsil ediyor denebilir. Yuvarlak tablanın kenarı içiçe geçen
halkaların büzülerek yok olduğu
bölgedir. Yılanbaşları sınırı geçip
sonsuza uzanıyor. Benzer şey
tablanın ortasında da vardır. Halka bölgede yaşayan bir yaratık
tablanın ortasına da gidemez.
Sanki orası kara deliktir. O delikten giren bir şey tekrar çıkamaz.

Uzayın Mantığı

Klein Şişesi
Matematikçiler yüzeyleri incelemeye başlayınca, topolojik
olarak tek yüzlü cisimlerle
karşılaştılar Bunun tipik örneği
Klein şişesi diye bilinir. Klein şişesinin iç ve dış yüzeyi yoktur;
tek yüzlüdür. Daha pratik bir
örnek için bir kâğıt şerit alınız.
Şeridin uçlarını ters köşelerde
birbirine iliştiriniz Escher tek
yüzlülüğü Mobius Strip adlı
yapıtıyla ortaya koymuştur. Yüzey üzerinde hareket eden bir
karınca asla yüzeyin öteki tarafına geçemez; çünkü yüzey tek
taraflıdır, ikinci tarafı yoktur.

Mobius strip II (Red Ants). Ağaç
oyması, 1963

Eğri uzay
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Print Gallery; lithograph, 1956
(Baskı Galerisi, 1956)
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Klein Şişesi

Topoloji matematiğin birçok
dalıyla ilgisi olan bir koludur.
Bir kolu geometri ve yüzeylerle
uğraşır. Bir yüzeyin yırtılmadan sünmesiyle ilgilidir. Print
Gallery adlı yapıt, yüzeyin
büyümesine güzel bir örnektir.

Cube with Ribbons
(Kurdela ve küp. Litografik, 1957)

Geometri çizimlerinde ışık
ve gölge oyunlarıyla mesajını
iletmek istemiştir. Belki de Escher uzay geometrisinin onun
mantığını oluşturduğu ve tersine olarak uzayın mantığının
da geometrisini oluşturduğu
kanısındadır. Kurdela ve küp
yapıtında, kürelerin kurdelaya nasıl iliştikleri bir gizemdir.
Gözlerimize inanırsak küpleri
tuttuğu varsayılan kurdelaya
inanamayız. Bu gizem sanatçı tarafından ışık oyunlarıyla
oluşturulmuştur

Maurits Corneille Escher ve Matematik

Gözün sonsuza gittiği yeri
gösteren bu yapıt projektif
geometrideki sonsuz noktasını
temsil ediyor. Alberti ve
Desargues’den esinlenmiştir.

Penrose Üçgeni

Penrose Triangle

Olanaksız çizimlerden
birisi Penrose üçgeni diye
bilir. Şekle bakınız. Sol
alt köşeden başlayıp sağ

Bütün dünyanın en büyük
sorunlarından birisi enerji
sorunudur. Yüzyıllar önce
uyanık mucitler “Devri Daim”
makinası bulma peşindeydi.
Devri daim makinası bir kez
çalışmaya başladın mı başka
enerjiye gerek duymadan
durmaksızın çalışan bir
makinadır. Böyle bir makina
icad edilseydi, dünyanın enerji
sorunu olmazdı. Örneğin
dereler yukarı aksa, dünya
bambaşka olurdu.
Yüzyıllar önce uyanık
mucitler “Devri Daim”
makinasını icat etmeye
uğraştı. Fiziğin temel
kurallarını bilmeden giriştikleri
bu işte hepsi başarısız oldu.
Çünkü fizik kuralları her yerde
her zaman işler. Enerjinin
sakınımı yasasını bilmeyen
mucitler hep başarısızlığa
mahkûmdur.
Fizik yasalarının istisnası
Escher’in “waterfall” adlı
çizimidir. Bu çizimde, su
birinci kattan üçüncü kata
kadar doğal yoldan akıyor.
Üçüncü kattan birinci kata
dökülüyor. Şelalenin altına
bir elektrik üreteci konulunca
dünyanın enerji gereksinimi
karşılanmış olur. Escher bu
çizimde olanaksız bir doğa

olayını gösteriyor. Olay bir göz
aldanmasıdır.

Waterfall; lithograph, 1961
(Şelale, 1961)

Benzerlik

Fish and Scales; woodcut, 1959
(Balıklar ve ölçekler, 1959)

Benzerlik geometride önemli
bir kavramdır. Aynı şekli
büyütür ya da küçültürseniz
benzer bir şekil elde edersiniz.
Escher Fish and Scales
(balıklar ve ölçekler) adlı
yapıtında balıkların büyükten
küçüğe değişen resimlerini
yapmıştır. Sola yüzen beyaz
(siyah) ve sağa yüzen siyah
(beyaz) balıklar yerine başka
organizmalar da konulabilir.
Belki de sanatçı, bu
yapıtı ile yaşam döngüsünü
anlatmak istemiştir.
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Study for Up and Down,
Lithograph,1947
(Yukarı ve aşağı. 1947)

kolu izlerseniz, üçgenin
üç kenarının yerde olduğu
kanısına varırsınız. Sol üst
köşeden sol kenarı izlersek
şeklin taban üzerinde dik
durduğu izlenimini ediniriz.
Sağ köşeden başlayıp hangi
kenarı izlersek izleyelim,
sol üst köşeden edindiğimiz
izlenime benzer sonuçla
karşılaşırız.

Popüler Bilim

Aşağı-Yukarı
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Prof. Dr. Sultan TARLACI
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Üsküdar Ünv. Nöroloji Uzmanı
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Türkçede âşık olanın sevdiği kişiye maşuk
denmesi de Türkçenin zenginliğidir. İngilizcede “maşuk”un karşılığı yokken, “beloved” yani
“sevilen” manasında bir ön ekli “love” kullanılmaktadır. Diğer yandan, Türkçede aşk ve sevgi
kelime olarak ayrıdır. İngilizcede “love” kelimesi
hem aşk hem de sevgi için kullanılmaktadır. Ayrım yapmak için aşk için “romantic love” kullanılırken, Türkçede anne sevgisi dediğimiz durum
için “maternal love” denmektedir.

Aşkın öyküsü insanlık tarihinde ne zaman
başlar bilinmez ama dinsel bakışla Âdemin
Havva’yı görmesiyle başlar. Tutkusu ile yasak
elmayı yer. Bilimsel bakış açısından ise aşk
muhtemelen H. Neanderthalensis’lerin 350 bin
ile 30 bin yıl öncesinde evrim sahnesine girmesi
ile başlar. Neanderthallerin mezarlarında değişik
bölgelerden toplanmış, parlak ve çok renkli çiçeklerin polenleri bulunmuş ve bunlar bir şekilde
ölenle aralarındaki sevgi/bağ/aşk ile ilişkilen-

Bu soruyu psikiyatristlere,
teologlara veya evrim biyologlarına sorduğunuzda farklı
farklı yanıtlar alırsınız. Psikiyatristlere soracak olursanız,
psikanaliz bakış açısı ile aşkın
ödipal baskılanmış sevginin
dışa vurumu olduğunu ve süper egonun göklere çıkardığı
nadide bir çiçek olduğunu
söyleyeceklerdir size. Odipal
baskılanmaya göre, erkek çocuklar annelerine, kız çocuklar
babalarına âşıktırlar ve 6 yaş
civarlarında bu baskılanır.
Daha sonra aynı anne-baba
özelliklerine benzer bir karşı
cinsle karşılaşılınca tutkulu aşk
ortaya çıkar. Teologlara göre
ise insani aşk, ilahi aşkın küçük bir yansımasıdır. O büyük
aşka ulaşmak için bir küçük
deneyimdir. Ya da İlahi Aşk’a
ulaşmak için çıkılan basamaklarından biridir. Güzel bir öyküsü var bunun. Adamın birisi
oğlunu Anadolu’dan alıp Bağdat’a bir şeyhin yanına götürmüş. “Bunu müridin yap, Allah
yolunu öğrensin demiş”. Şeyh
çocuğa “Evladım, bekleyenin
var mı?” demiş. Çocuk da
“evet, köyde sevdiğim var” deyince, Şeyh “evladım gönlünde
birisi olanın bizimle işi olmaz.
Al babası geri götür, evlendir”
demiş. Adam köye dönmüş

Yunus ve Mevlana’nın aşkı
İlahi Aşk’ın tutkulu halleridir.
Halk öykülerine konu olmuş
Leyla ile Mecnun, Kerem ile
Aslı, Ferhat ile Şirin, Tahir ile
Zühre’nin aşkı insani küçük
basamaklardır.
Diğer önemli bir soru,
insanın neden bir tipe âşık
olduğudur.
Bu sorunun bilinen kesin
bir yanıtı yok, sadece belli
yaklaşımlar ve bulgular var.
İnsanların %30’u ilk görüşte
yüz-göz teması ile özellikle simetrisi iyi yüzlerle karşılaşınca
aşka adım atıyorlar. Esas olayı
başlatan yakışıklılık-güzellik
değildir. Bunun yanında zekâ,
güven, şefkat, cazibe, kendi
yaşamına zenginlik katar diye
düşünme önemli belirleyici
faktörlerdir. Âşık olmayı belirleyen bu özellikle, anne karnındayken 8-16. haftada maruz
kaldığımız testosteron düzeyi,
çocukluk dönemi ilgileri ve
ergenlikteki hormonsal etkiler
altında şekillenir. Yine diğer kişinin karşısındakini beğendiğini
ifade etmesi de büyük sürpriz
yaparak aşkı başlatabilir. Küçük dokunma istekleri ile bu
duygu daha da bariz hale gelir.
Ama bizim esas ilgilendiğimiz
bir tipe/kişiye âşık olduğumuz
değil, âşık olunca beynimizde ne olduğu sorusudur. Sinirbilimsel olarak soru, aşkın
nörobiyolojik ve kimyasal bir
karşılığı veya beyinde romantik
bir sistemin/nöral devrenin var
olup olmadığıdır.

Sinirbilimsel olarak aşk, basit
emosyondan, duygu durumundan çok daha fazlasıdır. Duygusal olarak; maşuku (sevileni,
aşık olunanı) obsesif ve tekrarlı
düşünür kişi. Neredeyse uyanık zamanının %85’ini buna
ayırır. Kişinin kendi öncelikleri
değişir ve zorlantılı olarak
sürekli bir yakınlık arayışına
girer. Kaygı, korku azalır ve
aşkın duygusu ile risk alma
kolaylaşır. Ektazi, öfori ve mutluluk hali kişide hâkim olur ve
maşuk için ölünebilir. Maşukun
tüm nesneleri neredeyse onun
uzantısı olarak görülür. Basit
bir çöpüne bile sevgiyle bakılır
ve “kutsal gibi” değer verilir.
Diğer yandan aşkın yoğun fizyolojik bedensel yansımaları
vardır. Bunlar arasında iştah
azalması, yemekten içmeden
kesilme, nabız artışı, çarpıntı,
terleme, titreme, barsak hareketleri, mide asidi ve yutma
sıklığı artması sayılabilir. Uzun
asırlar boyunca, bu fizyolojik
yansımalardan dolayı insanların kalpleriyle âşık olduğu
düşünülmüştür. Bu kadar duygusal ve fizyolojik yansımaları
olan bir duygunun beyinde bir
karşılığı olması beklenir.
Bir konuyla ilgili (yemek, tat,
görme, koklama, dokunma,
işitme veya daha karmaşık
olan keman çalma gibi) bir
sistemin beyinde var olup
olmadığını anlamak için en
çok kullanılan fonksiyonel MR
beyin görüntülemesidir (fMRG).
fMRG, verilen özel bir uyaran
veya işe bağlı olarak beynin
hangi bölgelerinin çalıştığını
ortaya koyabilen bir yöntemdir.
Temel prensibi basittir: beyinde
yapılan işle ilgili olarak
belli bölgelerde kan akımı
(hemodinamik yanıt) ve oksijen
değişiklikleri (blood-oxygenlevel-dependent, BOLD)
oluşur. Normal kişilerle, yani
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Peki, neden aşk duygusu
var?

ve bu kez küçük oğlunu kapıp
Bağdat’a gitmiş. Şeyh’in karşısına çıkmış ve Şeyh sormuş
“Evladım hiç âşık oldun mu?”.
Çocuk “hayır efendim” demiş.
Şeyh babasına dönerek “Babası bunu da götür. Âşık olsun,
ondan sonra getir!” demiş.

Popüler Bilim

dirilmiştir. Nanderthallerden
beri başlayan aşk, bugün antropolojik yapılan çalışmalarla,
Dünyamızdaki 166 toplumun
147’sinde kelime veya kavram
olarak tespit edilmiştir. Kalan 19 kültürde ise yeterli ve
uygun sorular sorulamadığı
için olup-olmadığının anlaşılamadığı öne sürülmektedir.
Bu nedenle aşk evrensel veya
evrensel olmasa da evrensele
yakın bir duygudur.
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Aşık Beyin

ilgilenilen işi yapmayan kişilerin
beyinleri karşılaştırılarak, farklı
çalışan beyin bölgeleri fMRG
ile gösterilebilir.
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Uzun yıllar, ömrünü insan
görme sisteminin beyin
kabuğu organizasyonunu
anlamaya adamış Semir Zeki
ve arkadaşları 2003 yılında,
“birisine âşık olduğu kişinin
fotoğrafı gösterildiğinde
beyninde acaba ne oluyor?”
diye sorup ilk çalışmayı
yayınladılar ve bulgular ciddi
bir etki yarattı. 18 sırılsıklam
âşık çalışmaya aldılar ve
âşıklarının yüz fotoğrafı
bu kişilere gösterilerek
beyinde ne oluyor fMRG
ile anlaşılmaya çalışıldı. İlk
gördükleri beynin subkortikal
ödül-mükâfat sisteminin
çok yoğun çalıştığıydı. Bu
bölgeler arasında kaudat
başı, putamen, insüler
korteks, hipokampus, anterior
singulat korteks, serebellum
ve ventral tegmental alanın
aktive olması dikkat çekiciydi.
Sonuçlar herkes için bir sürpriz
olmuştu. Bazı beyin bölgeleri
özellikle ödül sunan olaylara
tepki verirler. Elde edeceğiniz
bir ödül muhtemelen ödülle
sonuçlanan davranışları tekrar
etmeye neden olur. Besin,
su, seks, sigara, kokain,
olumlu sosyal etkileşimler
gibi. Sonunda öznel bir tatmin
vardır. Ödül hücreleri de artık
uyarana doydukları zaman
sessiz hale gelirler. Tekrarlı
davranışlar azalarak sonlanır.
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Peki, bu âşıkların
maşuklarını gördüklerinde
çalışmaya başlayan beyin
bölgelerinin daha derin
işlevleri nelerdir? En dikkat
çekici çalıştığı görülen
bölge ventral tegmental
alanda (VTA) A10 bölgesi
yeridir. VTA, substansiya

nigra ile birlikte beyindeki
dopaminin %90 kaynağıdır.
Bu bölge dopaminden zengin
olduğundan tüm ödül-mükâfat
uyaranlarında devreye girer.
Aynı zamanda uyanıklık,
dikkat, libido artışı, motivasyon
ve ödüle isteme/ulaşma
çabasını sağlar. Dopaminin
temel işlevi, ödül sisteminde
“istemek”tir. Dopamin aynı
zamanda yenilik arayışı ve
yaratıcılıkla yakından ilişkilidir.
Tekrarlayıcı düşünce ve
davranışların kaynağıdır.
Bunun klinik patolojik hali
şizofrenide ve Parkinson
hastalarında dopamin
disregülasyon sendromunda
aşırı dopaminerjik uyarım
sırasında görülür. Aynı
zamanda dopamin maşukla
bir olma (unity) duygusunu
oluşturur. Şairlere âşık
dönemlerinde şiir yazdıran,
müzisyenlere müzik yaptıran
dopamindir. Pallidium ve
kaudat çekirdek ise, duyusal
girdiyi harekete geçirmek için
motor çıktı ile integre eder.
Ödül tespiti ve amaca yönelik
hareketi sağlar. Anterior
singulat beyin kabuğu,
içsel ve dışsal uyaranları
değerlendirir, bunlara uygun
emosyonel yanıtlar oluşturur.
Karar verme, risk analizi ve
kendine farkındalığı sağlar.
Hipotalamus, daha önceki
çalışmalardan bilindiği üzere
hem seksüel uyaranlarla
hem de maşuk uyaranları
ile çalışır. Otonom sistem ve
bazı seksüel hormonların
merkezi üreticisidir. Aynı
zamanda açlık, susuzluk ve
beden ısısını düzenler. İnsüler
beyin kabuğu, aşk sırasında
içimizin kıpır kıpır olmasını
ve emosyonlarımızın bedene
nabız yükselmesi ve terleme
şeklinde yansımasını sağlar.
Özetle, âşık kişiler

maşuklarını gördüklerinde
subkortikal yapılarda ödülmükâfat yolaklarında dopamin
okyanusuna düşmüş olurlar.
Subkortikal yapılarda bunlar
olurken beyin kabuğunda
neler olur peki? Aynı fMRG
çalışmalarının sonuçlarına
göre âşık kişilerin beyin
kabuklarında, subkortikal
aktive olan bölgelerin aksine
kortikal bazı alanlarda deaktivasyon ortaya çıkar. Bu
bölgeler prefrontal bölge,
parieto-temporo-oksipital
bölge ve temporo-parietal
bölgede de-aktivasyon,
azalmış aktivite görülmüştür.
Prefrontal bölge insanlar
için akılsallaştırma, niyet ve
karar verme ve mantıksal
çıkarımlar için en önemli
bölgedir. Mantığın ve sosyal
kurallara uymanın, ahlakın ve
saygının kaynağıdır. Âşıklarda
bu bölgede çalışmada
azalma, işlevlerde zayıflama
ve kayıpla sonuçlanır. Bu
durumda Aşk-ı Memnu (Yasak
Aşk) gibi filmlerin temel
dayanağını oluşturur ve Behlül
amcasının eşi Bihter’e âşık
olup yasak aşk yaşayabilir.
Çünkü mantığın ve toplumsal
ahlakın kuralları için ilgili beyin
bölgeleri yeterli çalışmamaya
başlamıştır. Ya da Truva’nın
çöküşüne neden olan,
Truva prensi genç Paris’in
Yunanistan’daki misafirliğinde
Sparta kralı Menelaos’un
eşi Helen’e âşık olup, onu
Truvaya kaçırmasına ve
ardından kızan Menelaos’un
kardeşi Agamemnon’u alıp
Truva kapısına dayanmasıyla
sonuçlanır. Sonrası bildiğiniz
gibi Truva atı ve Truva’nın
yok oluşu... Mantığın kuralları
işlemez olur aşk olunca. Bir
şekilde aşk gelir akıl gider. Âşık
olanlar bu nedenle aptalca
ve mantıksız riskler almaya
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Peki, bir annenin çocuğuna
duyduğu sevgi ile bir aşığın
maşukuna duyduğu sevgi
aynı mıdır? Değilse ne gibi
farkları vardır? Bunun için anne
ve âşıkları karşılaştıran fRMG
çalışmaları yapılmıştır. Annelere
çocuklarının ve âşıklara
maşuklarının yüz resimleri
gösterilmiş. Anne ve
âşık fMRG görüntüleri
üst üste
konulduğunda,

bölgelerle aynı bölgelerdir.
Âşıklardaki akılsallaştırma,
niyet ve karar verme ve
mantıksal çıkarım sorunları
anneler için de geçerli bir
durum haline gelmektedir. Yine
âşıklardaki gibi “ben (anne) ve
öteki (çocuk)” ayrımı annelerde
de olmaz.
Herkes bir dereceye kadar
aşkın bir obsesif hal
olduğunu kabul eder. Sürekli
olarak

Annelerin derin beyin
yapılarında bunlar olurken
beyin kabuğunda âşıklardan
farklı bir şey olur mu?
Annelerde parieto-temporooksipital, prefrontal
bölge ve medial
temporal bölgede deaktivasyon gözlenir.
Bu bölgeler âşıklarda
gözlenen kortikal
de-aktive
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Aşık olan kadın ve erkeklerin
aktive olan beyin bölgelerinde
cinsiyet açısından fark var
mıdır? Bu amaçla fMRG
yapılan, tutkulu aşık 7 erkek
ve 10 kadının incelendiği
bir çalışmada farklı alanlar
olduğu tespit edilmiştir.
Erkeklerde penil tümesans
ile ilişkili sağ dorsal insüla ve
güzel yüz görme bölgesi ve
görsel integrasyon alanının
daha fazla aktive olduğu
görülmüştür. Kadınlarda ise
dikkat, bellek ve emosyon
bölgeleri daha fazla aktivite
göstermiştir. Buradan anlaşılan
erkeklerin cinsel uyarılmayı
da içerecek şekilde kadınlara
ve yüzlerine aşık olduğu,
kadınların ise aşkın duygusal
içeriğine yani aşka aşık
olduğudur!

bir bölge hariç, neredeyse
hemen hemen aşıklarla aynı
beyin bölgelerinde aktivite
tespit edilmiş. Bu bölgeler;
anterior singulat korteks, kaudat
çekirdek, bilateral insüler bölge,
striatum (putamen + kaudat
çekirdek ve globus pallidustan
oluşur), periaku aduktal gri
cevher (PAGC) ve hipokampus.
Anneler çocuklarının resimlerine
bakarken farklı olarak sadece
PAGC’de aktivite artışı izlendi.
Birçok başka çalışmada da
PAGC anne sevgisi için spefisik
olduğu doğrulandı. Aşıklarda
bu bölge aktif olmuyordu.
Neden PAGC? Bu bölge
özellikle endojen inici ağrı
giderici mekanizmaların ve
enkefalinerjik sistemin yoğun
olduğu bölgedir. Endorfin
ve dinorfinlerin salınımı,
mü reseptörlerini omurilik
arkasındaki ağrı yolaklarında
iletici olan Substans P
salınımını bloke eder. Bu
bölgenin uyarılması ciddi
analjezi sağlar ve olasılıkla
doğum sırasında analjezi
sağlayan bölgelerden biridir.

Popüler Bilim

eğilimli olurlar. İmkansız aşk
olduğu konusunda kendilerini
ikna etmeye çalışanlara
aldırmazlar. Parieto-temporooksipital bölge ise kişinin
kendine uzay içinde yer
edinmesini sağlar ve uzayda
ben ile ötekini ayırır. Bu bölge
de-aktive olduğunda “ben
ve öteki” ayrımı biter ve kişi
öteki maşukla “birlik” hissi
yaşar. Böylece insan sarhoş
olduğunu saklayamadığı gibi
âşık olduğunu da saklayamaz
duruma gelir.
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sevilen (maşuk) düşünülür.
Bu süre, tutkulu ve sırılsıklam
âşıklarda uyanık zamanın
%85’ini kapsayabilir.
Sürekli maşuku görme ve
dokunma isteği tekrarlar
durur düşüncelerinde.
Obsesyonda bilindiği üzere
takıntılı, istenmeyen, zorlayıcı
döngülü düşünceler olur. Kişi
farkındadır, ancak kendilerini
bunları düşünmekten
alıkoyamamaktadır; bu da
sıkıntı duymaya neden olur. Bu
sıkıntılı düşünceleri hafifletmek
amacıyla, ritüel şeklinde
davranışlar olan kompülsiyonlar
gelişebilir. Obsesif
bozukluklarda serotonin ve
yıkım ürünü olan 5-HIAA’in
beyin omurilik sıvısı ve kanda
azaldığı gösterilmiştir. Aynı
zamanda obsesif bozukluklar
serotonerjik sistemi uyaran
ilaçlara iyi tedavi yanıtı verirler.
Yani serotonerjik sistem ile
obsesif bozukluk arasında ikili
tutarlı bir ilişki vardır.
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Acaba erken dönem tutulu
aşkta da obsesyon benzeri
bir durum olabilir mi? Bu
sorunun yanıtını aramak için
sağlıklı 20 kişi, DSM’ye göre
yeni obsesif bozukluk tanısı
alan (hiç ilaç kullanmamış)
20 kişi ve aşklarının 6. ayında
olan sırılsıklam aşık 20 kişinin
serum trombosit serotonin
transporter (PLT-ST) yoğunluğu
ölçüldü. Beklendiği gibi, normal
kişilere göre obsesif bozukluk
olanlarda PLT-ST yoğunluğu
oldukça düşük tespit edildi
(1328’e karşın 736 fmmol/
mg protein). İlginç olarak
sırılsıklam âşıklarda bu değer
obsesiflerden daha da düşük
(625 fmool/mg protein) ölçüldü.
Âşıklarda zaman içerisinde
PLT-ST düzeyi nasıl değişiyor
diye merak eden araştırmacılar,
aynı âşıklardan 12.-18. ayında
olan ve (tutkulu olmayan) aşkı
devam eden 6 aşıkta ölçtükleri

değeri normallerden farksız
(1241 fmmol/mg protein)
buldular. Buradan anlaşılan
sırılsıklam ve tutkulu aşk
döneminde obsesif bozuklukla
uyumlu bir PLT-ST değişimi
ortaya çıktığıdır. Tutkulu aşk bir
çeşit obsesyondur ve serotonin
kimyası açısından ömrü 12-18.
ay kadardır.
Aşkın uzun yıllar kalple
ilgili olduğu kabul edilmiştir
ve bugün bile aşkı belirtmek
için kalp resimleri çizilir.
Bunun nedeni aşkın erken
dönemlerinde yükselen
merkezi (beyinde) ve
periferik nor-epinefrin (NE)
düzeyidir. Periferde NE artışı
taşikardi, çarpıntı, kan basıncı
yükselmesi ve sevgilinin
yanında ellerde titremeye
neden olur. Kalp üzerinde
bu abartılı uyarıcı etkisi ile
aşk beyin de değil kalpte
yansımasını bulur. Merkezi
sinir sisteminde artışı ise
locus seruleus üzerinden
olur sevgiliye odaklanmada
ve dikkat vermede artışa
neden olur. Odaklanma ve
dikkat verme ile aşka dair
küçük detaylar hatırlanır
hale gelir. Aynı zamanda
uykusuz gecelere ve iştah
azalmasına neden olur. NE
yine seksüel motivasyona
neden olur. Dışarından uygun
dozda verilen amfetamin,
dopamin ve NE üzerinden bu
etkilerin tümünü aynı şekilde
potansiyalize eder.
Tutkulu ve sırılsıklam
aşk döneminde seks
hormonlarında da değişiklik
olur. Bu hormonların
beyinde de reseptörleri
vardır. Seks hormonlarından
testosteron değişimi en
ilginç olanlardan biridir.
Testosteron seviyeleri erken
dönemde erkeklerde azalırken
kadınlarda yükselir. Bu

normal beklenen “erkeklerde
artar” düşüncesine aykırı bir
bulgudur. Neden erkeklerde
azaldığı ve kadınlarda arttığı
sorusunun yanıtı mantıksal
spekülasyonlarla verilebilir.
Öncelikle erkeklerde azalması
erkeksi özellikleri yumuşatır
ve erkeğin dışa dönüklüğünü
azaltır. Tek bir dişiye
odaklanmayı kolaylaştırır.
Aynı zamanda erkeksi
agresivitede azalma oluşur
ve bu yumuşama kadında
karşılığını bulur. Kadınlarda
testosteron artışının birçok
yararcı açıklaması vardır. Aşkın
yeniliği içinde belirsizlikten
kaynaklanan bir risk vardır.
Kadınlarda artmış testosteron
bu riski almayı kolaylaştırır.
Ovulasyon döneminde artan
testosteron kadınlarda cinsel
isteği arttırır. Diğer yanda
kadınlarda dışa dönüklüğü de
arttırır ve erkeksi özellikleri
canlandırır. Sonuçta bir
şekilde sadece aşkın
başlangıcında,
erkek ve kadını
testosteron
seviyesi
değişimi
her iki cinsi
bir birine
yaklaştırır.
Ama
sadece bir
süreliğine.
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Peki tutkulu aşk döneminde
NGF artmasının yararı nedir?
NGF nöronların yaşması
ve dendritik filizlenme için
esastır. Bu hem periferik hem
de merkezi sinir sistemi için
geçerlidir. Myelinizasyonu
arttırır, yara iyileşmesini
hızlandırır ve anjiojenik
özellikleri vardır. Bunların
yanında opioid duyarlılığını,
kortizon ve vazopressin
salınımını arttırır. Düşüklüğü ise
bazı patolojik durumlarla ilişkili
bulunmuştur: nöral yozlaşma,
demans, depresyon, otizm,
ağrıya duyarlılıkta artma gibi.
Aşkta bağımlılık yapan
nedenlerden birisi de
“sevme” olayına enden olan
enkefalinlerin artmasıdır.
Morfinerjik ve enkefalinerjik
yolaklar ödül-haz sisteminde
bulunurlar. Özellikle mü3
reseptörlerinin uyarılması “iyilik
hissi” yaratır. Negatif belleği
siler, pozitif ve iyilik hallerini
bellekte güçlendirir. İyi anıları
bellekte güçlendirerek, sadece
iyi şeyleri seçici hatırlamaya
neden olarak, âşıkların
karşısındakinin “her şeyini”
gerçeği görmesini engeller.
Herşey sadece “pembe
renklerde” görülür hale gelir.
Aynı zamanda morfinerjik
sistemden bekleneceği üzere
non-farmakolojik ağrıya
duyarlılığı azaltabilir.
Peki gerçekten aşk ağrıya
duyarlılığı azaltır mı?
Bir çalışmada aşklarının ilk
dokuz ayında olan 15 kişinin

eline şiddetli ve hafif derecede
termal ağrı uygulanmış.
Maşuklarının yüz fotoları
gösterildiğinde, şiddetli
ağrı skorlamaları 7.2’den
6.2’ye düşerken, hafif ağrı
skorlamaları 3.7’den 2.4’e
düşmüştür. Bu görsel ağrı
skalasında hem şideetli hemde
hafif ağrıda yaklaşık bir puanlık
azalma demektir.
Diğer bir çalışmada da
uyarıyla oluşturulan termal ağrı
sırasında, maşukun elini tutma
ve fotosunu görmenin ağrı
üzerindeki etkisi incelenmiş.
Tutkulu ve sırılsıklam
aşklarının ilk altı ayında
olan 28 kadın çalışmaya
alınmış. Maşukun elini tutma
durumunda ağrı skorlamaları
yaklaşık 0.5 puan daha düşük
ölçülürken, yabancı birinin eli
tutulduğunda 1.5 puan kadar
fazla ağrı hissedildiği tespit
edilmiş. Dğer yandan eline
sıradan bir obje alıp tuttuğunda
0.89 puan daha fazla şiddette
ağrı hissedilmiştir. Buradan
anlaşılan maşukların elini
tutmanın bir şekilde ağrıyı
azaltığıdır. Yine aynı çalışmada
deneklere maşukların
fotoğrafı gösterildiğinde de
benzer bir etki elde edilerek
ağrı skorlamaları bir puan
kadar düşük tespit edilmiş.
Yabancı bir yüzü görmek
veya bir nesnenin fotoğrafını
görmek ise ağrı skorunda çok
ılımlı bir artışa neden olmuş.
Yani maşukun elini tutmak
veya fotoğrafını görmek ağrı
skorunda olumlu bir düşmeye
neden olmakta ve daha az ağrı
hissetmektedirler.
Peki aşk ağrıyı nasıl
azaltabilir?
Daha önce belirttiğimiz gibi
aşk sırasında devreye giren
morfinerjik-enkefalinerjik
sistem anti-nosiseptif ağrı
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Tutkulu ve sırılsıklam
aşk döneminde dopamin
okyanusunda yüzmek, âşık
şairler ve müzisyenler için
yaratıcılığın başlıca kaynağıdır.
Beyni genç tutan en önemli
nörotrofik faktör nöron büyüme
faktörüdür (NGF). Tutkulu
âşıklarda acaba nörotrofin
seviyelerinde değişiklik olur mu
diye, tutkulu aşklarının ilk altı
ayında olan, sevgilisini günde
en az dört saat düşünen 58
âşıkta NGF, BDNF, nörotrofin
3-4 seviyeleri serumda
ölçülmüş. Âşık olmayan
kişiler ile kısa (ilk altı ayda)
ve uzun dönemli (49 ay)
âşıklarda serum düzeyleri
karşılaştırılmış. Tutkulu
sırılsıklam yeni âşıklarda
serum NGF düzeyleri yalnız
yaşayan ve aşkı olmayanlara
göre iki kat kadar anlamlı
yüksek tespit edilmiş (149
karşılık 277 pg/mL).
Uzun dönemde
âşıkların NGF
düzeyleri, ilk altı
ayındaki tutkulu
döneme göre
%45 azalarak,
normal kişilerin
bile altına
düşmüş (149’a
karşılık 143
pg/mL). Aynı
zamanda bu
kişilerde

tutkulu aşk ölçeği (Passionate
Love Scale) puanları ile NGF
düzeyleri arasında da anlamı
bir ilişki tespit edilmiş. Ne
kadar tutku puanı, o kadar
NGF düzeyi artışı. Diğer
nörotrofik faktörlerde NGF gibi
bir değişiklik ölçülmemiş.
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Aşk insanın zihnini canlandırır ve gençleştirir mi?
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giderici ve azaltıcı bir sistemdir.
Aynı zamanda artan NGF’de
ağrı giderici olan enkefalinerjik
sistemi güçlendirir. Bunun
yanında yapılan fMRG beyin
çalışmalarında, maşuku
görme veya elini tutma ile
talamusun ventro lateral
çekirdeğinde ve suplemanter
motor alanda aktivite azalması
ortaya çıkar. Talamusun
ventro lateral çekirdeği ağrıyı
beyin kabuğuna taşıyan
yolların geçiş yeridir. Bu
çekirdeğin çalışmasında
azalma ağrının doğrudan
beyin kabuğuna ulaşıp
yorumlanmasını zayıflatır.
Ek olarak suplementer
motor alan aktivitesinin de
azaldığı görülmüş ve ağrının
integrasyonda önemli bir
bölgedir. Diğer yandan dolaylı
olarak ödül ve haz sistemi
aktive olarak inici ağrı sistemini
devreye sokar. Her iki sistem
üzerinden ağrı duyarlılığı
azalır. Annelerin bebeklerinin
fotoğraflarını görmesi ile
PAGC’in annenin çocuğu
görmesinde çok özel aktive
olduğunu belirtmiştik. Bu bölge
inici ağrı giderici sistemin en
önemli yeridir. Aşk şairi Cemal
Süreya’nın “Parmak uçlarıma
hapsettim seni. Dokunduğum
her yerdeseni hissediyorum,
canım yanıyor.”Demesini hoş
karşılamak lazım, çünkü aşk
görsel ağrı ölçeğinde, nonfarmakolojik olarak ancak bir
puanlık bir iyilik yapıyor.
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Sevgi ve sevilen
desteğinin ağrıyı azalttığı
düşünüldüğünde, ağrı
durumlarında âşıkların
bir arada olması veya hiç
olmaz ise fotoğraflarının
görülecek şekilde yakınlarda
bulundurulması nonfarmakolojik ağrı azaltıcı olarak
işe yarayabilir. Diğer yandan,
aşkta mutsuz olanların neden
sürekli baş-boyun-bel ve diğer

ağrıları yaşadıklarını anlamak
bu çalışma sonuçlarına göre
daha kolay olmaktadır.
Reddedilen âşıklar, aşk
oyununda sıklıkla karşımıza
çıkar. Her reddedilen aşıkta
öncelikle bir reddedilmeye
itiraz ortaya çıkar ve
ardından obsesif bir şekilde
maşukunu geri kazanma
isteği içine girer. Çünkü haz
ve ödül kaynağı kaybolacaktır.
Ancak bir süre sonra geri
kazanmada başarısız
olduğunda artık kaybetmiştir
ve durumu kabullenmeye
başlar. Bu dönemde sıklıkla
umutsuzluk, kızgınlık, öfke,
sosyal izolasyon ortaya çıkar.
Reddedilenlerin %40’inda
depresyon belirtileri ortaya
çıkarken, %12’sinde ortaağır şiddette depresyonla
sonuçlanır. Bu dönemde aynı
zamanda saldırganlık, suisid
ve homisid görülebilir.
Reddedilenlerin beyinlerinde
ne oluyor? Reddedilen ve
halen uyanık zamanlarının
%85’ini maşuklarını düşünerek
(rüyalardaki boğuşmaları
dâhil değil buna!) geçiren 15
kişi üzerinde yapılan fMRG
çalışmasında, tutkulu âşıklarla
aynı beyin bölgelerinin aktif
olduğu tespit edilmiştir.
Reddedildikleri durumda
bile, tammen aşk içinde
yaşayanlarla aynı bölgeler.
Mutlu âşıklardan farklı olarak
sağ accumbens çekirdeği
ve ventral pallidiumda daha
fazla aktivite görüldü. Sağ
accumbens çekirdeğindeki
bu artışın aynısı yakınını
kaybetme ve ölüm sonrasında
da ortaya çıkar. Yani aşkta
reddedilme, beyinde ölüm
ve yas benzeri bir uyarılma
yaratmaktadır. Diğer yandan
ventral pallidiumdaki artış
vazopressin (VZP) 1A
reseptörü yoğun olan bir

bölgedir. Bu bölgenin ve
VZP’nin bağlılıktaki önemine
daha sonra değineceğiz.
Bu bölgenin aktivitesi aşk
uzadıkça ve aşkta kırgınlıklar
eklendikçe azalır. Sol insüler
beyin kabuğunda da aktivite
oluşur ve bu bölge kaygı,
ağlama ve deriye uygulanan
acı durumlarında da aktive
olur. Sonunda Peyami Safa’nın
ölümle benzettiği duruma
geliriz: “Marifet bize yâr
olmayan sevgiliyi kalbimizin
içinde öldürmek! İşte en haklı,
en masum, en kudretli ve en
muhteşem cinayet...”
Aşk, İhanet ve Aldatma
Derin aşk tutkusu ve bağlık
varken, nasıl olur da aşıklar
ihanete uğrar, aldatma ortaya
çıkar? Memelilerde bağlılığı
sağlayan iki hormon vardır:
oksitosin (OXY) ve vazopressin
(VZP). VZP’e arjinin-VZP veya
antidiüretik hormon da denir.
OXY ve VZP, hipotalamik
magnosellüler supra optik ve
paraventriküler çekirdeklerde
sentezlenir, aksonal transportla
nörohipofizden kana salınır.
Hipofizden salınıp, doğrudan
bedende uzak etki eden tek
hormonlar bunlardır. Her ikisi de
benzer yapıdadır. Birbirlerinin
reseptörlerine de kısmen
etki ederler. Hormonların
her ikisi insanda aynı 20p13
kromozomunda kodlanırlar.
Reseptörleri ise 2. kromozomda
kodlanır. Dokuz aminoasitten
oluşan peptid yapısındadırlar
ve 3. ile 8. aminoasit değişimi
OXY ve VZP arasındaki farkı
oluşturur. OXY hormonu CysThr-Ile-Gln-Asn-Cys-Pro-LeuGly-NH3 ve VZP ise Cys-ThrPhe-Gln-Asn-Cys-Pro-Arg-GlyNH3 yapısından oluşur. Ayrıca
solucan, kemirgen, kuş, ahtapot,
fil, balinalarda da bulunurlar.
Yine aynı bölgelerdeki
aminoasitlerin değişimi türsel

Aşık Beyin

VZP özellikle erkek beyninde,
ventral pallidum ve putamen
bölgesinde daha çok VZP1A
reseptöre sahiptir. Erkekte
eş bağı oluşumu, agresyon,
bölge savunması, yavruların
korunması ve hiyeraşik düzen
gibi işlevleri vardır. OXY ve
VZP hormonu etkileri hem

Bu mono-poly/gami
durumu nasıl açıklanabilir?
Doğaya bakıldığında
tüm türlerin sadece %3-5’i
monogamik yani tek eşlidir
(albatroslar, kır fareleri gibi).
Monogami ve poligami ile
yapılan en ilginç hadise, bir
durumun diğerine bir hormonla
veya genle dönüşeceğini
gösteren çalışmadır. İki fare
türü farklı eş bağlılığı ve
davranışı özellikleri gösterirler.
Bozkır fareleri monogamik iken
çayır fareleri poligamiktirler.
Bir farenin monogamik
olduğu nasıl anlaşılır? Bir fare
labirentine, bir erkek ve 5-6
dişi fare konulur. Erkek fare
bunlardan sadece birisi ile
koklaşır, zamanının çoğunu
ona ayırır, ilgisini ona gösterir
ve onunla çiftleşir. Eşlerini
kaybettiklerinde yavrularının
bakımlarını üstlenirler ve yeni
bir eş seçmez, çiftleşmezler.
Monogamik bozkır farelerinin
beyinleri incelendiğinde,
accumbens çekirdeğinde
OXY’nin etki edeceği
reseptörler çok
yoğun iken, ventral
pallidumlarında ise
VZP1a reseptörleri
çok yoğun tespit
edilmiştir. Bozkır
farelerinde
kromozon 2’de OXY
hormonunu yapan
gen bilindiğinden,
bu gen etkisiz
hale getirilirse
(gene knockout)
OXY hormonu
artık o farede
üretilemez. Doğuştan
monogamik olan
bozkır faresi erkeği
artık polgamik ve
“ahlaksız” hale gelir.

Önüne gelen dişi ile çiftleşir,
yavrularına ilgi göstermez. Yani
tek gen ile eş bağı oluşturma
engellenebilir. Diğer yandan
monogamik bozkır farelerinin
beyin boşluklarının içine VZP1A
reseptörlerini bloke eden bir
madde verilir ise genleri sağlam
bir monogamik fare yine
poligamik hale gelir.
Çayır fareleri ise üreme
alışkanlıkları açısından
poligamiktirler. Eş bağı
oluşturmaz ve yalnız
gezerler. Sosyal bellekleri
zayıftır. Bu farelerin beyinleri
incelendiğinde, monogamik
farelerin aksine, accumbens
çekirdeklerinde ve ventral
pallidumda OXY ve VZP1A
reseptörleri yoğunluğu doğuştan
azdır. Bu poligamik farelere
intraserebral ventiküler OXY
verildiğinde monogamik hale
gelirler. Poligamik davranışları
kaybolur ve iyi, ahlaklı aile
babası haline gelirler.
Demek ki monogami ve
poligami davranışı insanlarda
da OXY-VZP hormonu ve etki
ettikleri reseptörü yoğunluğu
ile yakından ilişkilidir. Reseptör
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OXY ve VZP’in bu periferik
etkilerine karşın merkezi sinir
sisteminde belli bölgelerde
daha yoğun olmak üzere, beyin
sapından omuriliğe kadar bir
çok bölgede etki etmelerini
sağlayan reseptörleri vardır.
OXY reseptörleri accumbens
çekirdeği, amigdala ve
hipokampusta yoğun olarak
bulunur. Sosyal bellek
oluşumunu, yüz emosyonunu
tanıma ve karşıdaki kişiye
güven duygusu sağlarken,
gebe ve annede agresyon
yapar. Erkek-kadın eş bağı
ve anne çocuk bağlılığı için
esasdır. Emziren annelerin
sütünden çocuğa geçerek
anne-çocuk bağlılığını arttırır.
OXY geni işlevsizleştirilince
toplumsal olayları hatırlama
ve tanıma ile ilgili sorunlar
yaşanır. Sosyal bellek bozulur.
OXY reseptörü annede bloke
edilince yavruya bakım azalır.
Arka hipofizden OXY salınımı
kanda östrojen artışına paralel
yükselir. Sarılma, emzirme,
doğum sırasında, seksüel
uyarılma ve orgazm sırasında
da belirgin olarak yükselir.
OXY’e sarılma hormonu da
denebilir. OXY kadınlarda
bağlılık için ön plana çıkarken,
VZP erkeklerde bağlılıkla daha
çok ilişkilidir.

erkek hem de kadınlarda
kısmen üst üste biner.

Popüler Bilim

farklılığa neden olur. Periferik
klasik etkileri vardır ve OXY
süt çıkışı ve doğum sırasında
uterus kasılması yaparken, VZP
bedende su tutulumu (özellikle
VZP-2 reseptörleri üzerinden)
yapar.
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ve hormon yoğunluğu da
genetikle ilişkili fenotipleri
ile ilişkilidir. İnsanlar için,
fare beyinlerindekine benzer
kanıtlar hem accumbens
çekirdeği hem de ventral
pallidum için elimizde
vardır. Aynı zamanda fMRG
çalışmalarında da uzun bağlılık
durumlarında accumbens
çekirdeği ve ventral pallidumda
belirgin aktiviteler izlenmiştir.
Bu farelerdeki mekanizmanın
insanlar için de geçerli
olduğunu göstermektedir.
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Diğer yandan OXY ile
ilgili çalışmalarda da benzer
kanıtlar elde edilmiştir. OXY
hormonu ilk sentezlenen
peptid hormondur. 1953’de
sentezleyen kişi Nobel ödülü
almıştır. OXY burun spreyi ticarı
olarak satılmaktadır. Daha çok
ineklerin sütünü arttırmada
yaygın olarak kullanılmaktadır.
İnsanlarda hormonun “sosyal
güven verici” özelliği neredeyse
çok nettir. Sosyal korkuyu ve
kaygıyı bu güven üzerinden
azaltır ve otizm tedavisinde bu
etkisi ile kullanılmıştır. Karşıdaki
kişiyle olan ilişkilerde
güven kazandırdığından
risk almayı (hem aşkta
hem para söz konusu
olduğunda) kolaylaştırır.
Aşk ve evlilikler
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bittiğinde büyük bir olasılıkla
“o serseriye nasıl güvendim,
inandım” dememizin nedeni,
OXY hormonunun, bağlılık
ve güven azalmasına paralel
olarak kanda düşmesi ile
aklımızın başımıza gelmesidir.
Yani OXY ouşturduğu sahte
güvenin ortadan kalkmasıdır.
Bir grup kişiye riske girerek
paralarını bir emanetçiye teslim
etmeleri söylenmiş. Emanetçi
kazandığında kendileri de
kazanacaklar, emanetçi
kandırıkçı ve güvensiz ise
kendileri kaybedeceklerdir.
Bir grup deneğe plasebo,
diğer gruba OXY nazal sprey
sıkılarak çalışma yapıldığında,
OXY nazal sprey sıkılan
kişilerin iki kat daha fazla
riske girerek karşılarındaki
emanetçiye güvendikleri
tespit edildi. Yani güveni
OXY arttırıyor, para ile ilgili
risk almayı kolaylaştırıyordu.
Tıpkı yeni aşıkların, uzun
dönemdeki belirsizliğe rağmen
birbirine güvenmeleri gibi.
Ancak, aynı kişilerin karşısına
emanetçi yerine bir bilgisayar
konduğunda OXY sprey
aynı etkiyi yapmamıştır. Yani
insan-insan ilişkilerde etki
eden bir hormondur,
insan-makine ilişkisinde
işe yaramamaktadır. Bu
nedenle OXY salınımının arttığı
mentrual östrojen artışı dönemi,
seksüel aktivite, orgazm ve
emzirme durumlarında para ile
ilgili riskli kararların verilmemesi
önerilebilir.
Bu etkisini öğrenen
popüler ticari beyinler
hemen OXY içeren parfüm
üretmişler. “Güven güçtür”,
“sosyal yaşamınızı ve kesenizi
zenginleştirecek
ve dayanılmaz
olacaksınız”
gibi sloganlarla

piyasaya sunulmuştur.
Bütün bunları öğrendikten
sonra aşkın gizemi çalındı
mı acaba? Newton, Optics
adlı eserinde gökkuşağının
renklerinin prizma renkleri
ile açıklamasını yaptığı
zaman, mistik şair John Keats
“Gökkuşağının tüm şiirini onu
prizma renklerine indirgeyerek
mahvetti...” diyerek
öfkelenmişti. Aşk için de
umarım aynı şey olmamıştır.
Olacağını sanmıyorum çünkü
aşk, bir parça gizem daima
barındıracaktır. Elimizdeki
bugünkü bilgiler gelecekte
aşk hakkında bazı çıkarımlar
yapabilmemizi sağlamaktadır:
1. Aşıkların tutkulu sözlerinin
doğru olup olmadığı objektif bir
ölçü haline getirilebilir. Sahte
aşkları tespit için mobil ve hızlı
fMRG merkezleri kurulabilir.
2. Poligamik erkekler önceden
gen analizleri ile ortaya konabilir. Kimlik kartlarına “poligamiye eğilimli, bir gecelik
aşk için, bağlanmaz” veya
“monogamik, iyi aile babası
olur” şeklinde yazılabilir ve
kadınlar tarafından önceden
seçimlere imkan verir.
3. Kontrolsüz poligamikler için
VZP-1A reseptör uyarıcıları
geliştirilebilir.
4. Tutkulu ve sırılsıklam aşk
hisleri, yapay olarak, ilgili beyin bölgeleri uyarılarak elde
edilebilir. Yaratıcılıkda aynı
yolla canlandırılabilir.
5. Aşk acısı yoğun çekenlerde
veya aşk istemeyenler için, ilgili bölgeleri bloke edici ilaç ve
mekanizmalar geliştirilebilir.
6. Evlilikleri ve eş bağını uzatmak için dışarından psikoterapi değil, doğrudan hedefe
yönelik ilaçlar geliştirilebilir.
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KuLTuRuNDE
Nuray BİLGİLİ

Mitoloji Araştırmacısı, Yazar
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Türk söylencelerinde Atın yaratılışı çok özeldir. Seçkin cins atlar Hz. Hızır eliyle gökyüzünde
yaratılmıştır. Özellikle “Alacalı Atların” Türk kültüründe ayrı bir yeri vardır.
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Çok değerli Emel Esin’e göre “Benekli”
ve “Alacalı” hayvanlar, Türk mitoloji ve kozmoloji düşüncesinde, kutsaldır. Alaca at ve alaca
geyik efsaneleri araştırmacılar tarafından kuzeyli göçebelere ve Türklere bağlanır. (Esin, 2003,
s.203) Bunlar göklerde ya da cennette yaşadığı
düşünülen “Mitolojik” varlıklardır. Bu bağlamda
Alaca Atların köken söylenceleri de olağan üstüdür. Alaca atlar Hz. Hızır eliyle yaratılmıştır ve
kökeninde “Ejder Aygırı” efsanesi vardır.

Muhammad al-Qazvini’ye ait bir minyatür. Üzerinde
“Sudan çıkan aygır” yazılı 15. yüzyıl. Türklerin Kanatlı
Alaca At söylencesi ile örtüşen bir minyatür.

KOZMiK AT
MiTOLOJiSi
Türk mitolojisinde Alaca Atların, Ejder Aygırının soyundan
geldiği anlatılır. Türk Oğuz Boyu
olan Ala-Yont-Luu boyunun ismi
de bunu doğrular niteliktedir.
Ala-Yont-Luu, Alaca Ejder At
anlamına gelir. Orta Asya da
bu atları sadece Türkler yetiştirir. Emel Esin’e göre Oğuzların
Ala Yont Luu boyu, siyah beyaz
alaca at yetiştirmekte ünlüdür.
(Esin, 2003, s.281)
Hollandalı Türkolog ve Sinolog Johannes Jacob Maria de
Groot’a göre; milattan önceki
binyılda, Çin’in kuzeybatısında
yaşayan, “Ti” adı verilen Türk
boyları ve Göktürkler döneminde (7-8.yy.) yaşayan bir Türk
boyu olan Basmıllar (Esin, 2001,
s.162) bu atları yetiştirecektir.

12. yüzyıl Selçuklu çini tabak üzerindeki alacalı uçan at, Tulpar.

Türkler 5. Ayın (Mayıs) ortasında yani Ejderha Takımyıldızının gece göğünde yüksel-

meye başladığı dönem olan
Hıdrellezde, At kurban eder. Bu
ritüel Türklerin “Ejder Aygırı” efsanesiyle ilgilidir.

Shams al-Dīn Muḥammad alṬūsī’ye ait bir Kanatlı At-Ejder minyatürü. 12.yüzyıl.

Başkurt Türklerinin 12 Tanrısı, gökyüzündeki 12 takımyıldız olarak bilinir. (Roux, 2002,
s.222) Türkler 12 takımyıldızı
“Atlı Biniciler” olarak düşünmüş
ve tasvir etmişlerdir. At, Türk
kozmolojisinde “Zaman” kavramı ile de bağlantılıdır ve At’ın
“Zamanı Sürdüğü” düşünülür.
Türkçe “Süre” kelimesi de zaten “Zaman” anlamına gelir.
Bu bağlamda Atlar, gökyüzünün döngüsü, takımyıldızlar,
kutup yıldızı ve birtakım gezegenlerle ilişkilendirilir.
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Türk mitolojisinde uçan atlar
Tulpar adıyla bilinir. Yunan mitlerindeki karşılığı Pegasus’tur.
Hatta sadece uçmakla kalmazlar. Bu atların, suda yüzebilmek
için yüzgeçleri de vardır. Türklerde At ile ilgili efsaneler göl
ve sular ile bağlantılıdır. Anlatılarda bu atların göllerden çıkıp
geldiği söylenir. Tulpar’ın Kırgızistan’da “Tulpar Gölü” adında
bir gölden çıktığı rivayet edilir.

Popüler Bilim

Asil Türk atları olan Ak-Boz
At, Alaca At ve Kır At sulardan
yaratılmıştır. Bu atlar aslı ejderha olan kutlu hayvanlardır. Hz.
Hızır, ölüme çare ararken, yolu
Süt Gölüne düşer. Süt gölünde
(Türk mitolojisinde Samanyolu
süt ak göl olarak bilinir) havada
uçmak için kanatlı, suda yüzmek için kürekli, Ejder-Atların
bulunduğunu görür. Uçan atlardan tutmak ister, ama tutamaz.
Göle şarap döker, sudan içen atlar sarhoş olur. Hızır bunlardan
bir çiftini tutar, uçmasınlar diye
kanatlarını kırar. Bunları yeryüzündeki kısraklar ile çiftleştirir.
Yeryüzündeki cins atlar, özellikle
“Alaca Atlar” işte bu sudan çıkan
ejder atların soyundandır. Hızır
ve Köroğlu’nun atı kanatlıdır.
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Türk Kültüründe Kozmik At Mitolojisi

Emel Esin’e göre, Türk mitolojisinde “Alaca Atlı Yol Tengrisi”, zamanı sembolize eder ve
Merkür ile bütünleşir. Irk Bitig’de
“Yol Tengri” adıyla atlı “Astral” bir
Tanrı vardır ve Alaca Ata binmiş
bir binici figürü olarak tasvir edilir.
Alaca atlar Merkür’ü simgeler ve
Osmanlı sanatında Merkür, alaca at üzerinde tasvir edilir. Merkür’ün biçimsel simgelerinden
biri de Attır. (Esin, 2003, s.269)

Türk takvimi aslında Jüpiter
döngüsüne göre yaratılmıştır.
(Esin, 2001, s.47)
Türk evren tasarımı “Renkli
Atlar” ile ifade edilir. Bu renkler
4 yön ve 4 unsur ile bağlantılı
renklere denk düşer. (Gök At;
Doğu-Mavi, Kızıl At; Güney-Kırmızı, Ak At; Batı-Beyaz, Kara
At; Kuzey-Siyah).
Türk kozmoloji düşüncesinde dört yöne yerleştirilen unsurlar, gezegenler ve takımyıldızlar, renkler ile ifade edilir.
Hayatları at üstünde geçen
Türkler, savaş düzenlerini de at
renklerine göre yapmışlardır.
Hiongnu-Hun
hükümdarı
Mete Han renk simgeciliği nedeniyle, değişik renklerdeki atlardan oluşan süvari bölüklerinin
askerlerini, dört ayrı yöne sevk
etmiştir. Al atlar güneye, ak atlar
batıya, kara yağız yani siyah atlar kuzeye ve doru ya da demir
kırı olan atlar doğuya gönderilmiştir. (Esin, 2003, s.267)

Örtüşür. Güney Yönü Kırmızı At ile,
Kuzey Alaca At ya da Siyah At ile,
Doğu Mavi At ile, Batı ise Beyaz At
ile Sembolize edilir.

İskitlerde ise At Mars ile ilişkilendirilirdi. İskitler Mars için At
kurban ederdi. Çünkü At o çağların en önemli savaş aracı idi.
Venüs, kamların davulları üzerinde, ak bir ata binen ve elinde yıldız tutan bir binici olarak
tasvir edilmiştir. Türk mantık ve
kozmoloji düşüncesinde Aklık
Tanrıçalara özgü bir renk sembolizmidir. Venüs ve Ay Batı
yönüne yerleştirilir ve Ak renk
ile sembolize edilir. Ayrıca Venüs yeryüzündeki atların sahibi
olarak da görülür. Venüs bazen
yeryüzüne inerek atlara biner
ve onları terletir. Bu ifade Umay
ananın, olumsuz tarafı olan Alkarısı ile de benzeşir. Alkarısı
ahırlara girip at yelesi örmekten
hoşlanır. Onların üzerine binerek koşturur ve terletir. Ayrıca
Anadolu söylence kültüründe at
kaçıran cinlerden bahsedilir.

Doğu Türkistan fresk. 7-8. yüzyıl.
Merkür olduğu düşünülen, Alaca
Atlı Yol Tengrisi.
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Türkler zamanı Ay döngüsü
ile ölçer ve Kaşgariye göre “At”
bir Ay hayvanıdır. Atın alnındaki
beyaz lekenin, Ay için olduğunu
söyler. Ay, tıpkı Alaca Atlar gibi
aydınlık ve karanlık tarafıyla
gece ve gündüzü, dolayısıyla
“Zamanı” simgeler.
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Altay Türkleri 12 yılda bir
Tanrı Ülgen’e beyaz bir At kurban eder. Türk mitolojisinde
Ülgen’in göksel karşılığı Jüpiter’dir ve burçlar kuşağındaki
döngüsünü 12 yılda tamamlar.
Fransız sinolog Edouard Chavannes 12 Hayvanlı takvimi,
Türklere mal eder. O’na göre
Türkler Jüpiter takvimi de kullanmışlardır ve 12 hayvanlı

Türk Memluklu Minyatür, 13. yy.
Türklerde Kozmoloji ile Bağlantılı
Dört Yön Sembolizmini En Güzel
Şekilde Anlatan Eser. Türkler Kutup
Yıldızının Etrafında Dönen Takımyıldızları At Olarak Düşünmüşlerdir.
Dört Yön Sembolizminde kullanılan
renkler ve Atların Rekleri birbiriyle

Muhammed Siyah Kalem’e atfedilen minyatürlerden biri. 15.yy At
kaçıran bir cin tasviri. Atın kuyruğu
Türk usulü düğümlü.

Türk evren tasarımında, Büyükayı Takımyıldızı Güneş ve
Ay’ı taşıyan, mevsimleri ve za-

Türk Kültüründe Kozmik At Mitolojisi

Güneş, ikonografilerde at
arabasının tekerleği ile ifade edilir. Bu tekerlek 12 dilimli çarkıfelek olarak bilinir. Türk kozmoloji
düşüncesinde “Gök Çarkı” ya da
“Çarkıfelek”, bir çivi ya da kazık
gibi düşünülen Kutup Yıldızı etrafında döner. Demir Kazık (Kutup Yıldızı) tüm evreni bir arada
tutan bir At Kazığı olarak da düşünülür. Kutup Yıldızının yeryüzündeki izdüşümü kutlu ağaçlar,
kutlu gök direkleri, kutlu dağlar
ve kutlu dikili bengü taşlardır. Bir
gün bu “Çivi” ya da “Kazık” çıkacak olursa, kıyamet kopacak ve
tüm evren dağılacaktır. “Dünyanın Çivisi Çıktı” deyimi bu amaçla söylenir.
Yine “Çak” kökünden türeyen “At Çakı” ifadesi de Orta
Asya’da “At Kazıkları” için kullanılan bir deyimdir. Türkler yalnız
göğün değil yerin de bir direği
olduğuna inanır. Gökyüzüne
Kutup Yıldızına uzanan bir direk
olduğu gibi, yeraltına uzanan bir
direk ya da bir ağaç da vardır.
Yeryüzündeki kısmına kahramanlar, yeraltındaki bölümüne
Erlik, gökyüzündeki parçasına
ise Ülgen atını bağlar.

Orta Asya At Kazıkları. Türkler
yalnız göğün değil yerin de bir direği olduğuna inanır. Göğün direği
Demir Kazık yani Kutup Yıldızıdır.
Bütün evren, yıldızlar Ay ve Güneş
onun etrafında döner ve hepsi görünmez bir ip ile ona bağlıdır.

Türk mit ve masallarında at
kılı ya da saç kılı yakmak, kahramanı ya da Şamanı öbür dünyaya götürecek olan sihirli atı çağırmak demektir. Oboo ya da Ovoo
adı verilen kutsal taş yığınlarından geçerken buraya At Kılı atılır.

Baydara-Tabık Yenisey 1916

Altaylılar ve Yakutlar Tanrıya
kurban olarak kestikleri hayvanın derisini bir sırığa geçirip,

asarlar. Buna Altaylılar “Baydara” Yakutlar “Tabık” derler.
Türklerin eski ölü gömme
adetlerinde ölenin ardından yapılan At Kurbanı, Atın onu cennete
taşıyacağı inancına dayanır.
Türk Kağanlar ölüme Atları ile birlikte gider. Öteki dünya
hayvanı olan At, Kağanı Tanrının makamı sayılan Kutup
Yıldızına taşırdı. İbni Fadlan’ın
aktardığına göre Oğuz Türklerinde de At kurbanı vardı ve
kurban edilen atların ölen kişiye
cennette hizmet edeceği düşünülürdü.
Alplar savaşa gitmeden
önce atlarının kuyruklarını, savaşta ölürler ise kesilmesi için
düğümler ve kadehe doldurdukları şarap ile ant içerlerdi.
Eski Türkler için savaşta ölmek
ölümlerin en şereflisi idi. Ölen
savaşçının atının kuyruğu kesilir ve mezar başına tuğ olarak
asılırdı. Savaşçı çoğu zaman at
ile birlikte gömülürdü. At öteki
dünya ile bağlantılı, ölüm ve yer
altı hayvanıdır ve ölen savaşçının ruhunu Tanrıya ulaştırır.
Şunu da eklemek gerekir Hiung-nu, Hun ve Göktürklerde
ölen Alp’ların saçları kesilir ve
saçlar örgülü şekilde mezara
konurdu. Eşlerinin saçları ve atlarının kuyrukları da yas alameti
olarak kesilirdi. Bu işleme “Dullama” adı verilirdi. At ve eş dul
kalmış sayılırdı.
Yakutlar Ay ile bütünleştirdikleri Ürüng Ay Toyon’a, canlı beyaz at kurban ederler ve
kansız kurban olarak, at sürülerini serbest bırakırlar. Yakut
mitlerinde, atın gökten indiği ve
onun Ürüng Ay Toyon tarafından insanlara verildiği anlatılır.
Türkler tarafından beyaz atlar
kutlu ve makbul sayılır.
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Güneş kahramanları ile ilgili
mitler özellikle göçebe çobanlar, Türk-Moğollar arasında çok
yaygındır. Ay ve Güneş tanrıları
atlı göçebe Orta Asya halkları ile ilgilidir. Budist resimlerde Güneş ve Ay’ı taşıyan atlı
araba sürücüleri, atlı göçebe
kıyafetinde çizilirdi. Budizm’deki “Güneşin Oğulları” ve “Ay’ın
Oğulları” tabiri büyük olasılıkla
göçebe kültürü ile alakalıdır.

Türk mitolojisine göre Küçükayı Takımyıldızı, kutup yıldızına bağlı, ak-boz ve gök-boz
atların çektiği bir araba olarak
düşünülür. Gökyüzüne doğru
uzanan direklere “Kutlu At Kazığı” ya da “At Çakı” adı da verilir.
Türk mitolojik düşüncesine göre
Kutup Yıldızı, At kazığının kutsal
Tengrisi olarak kabul edilir.

Popüler Bilim

manı oluşturduğu düşünülen,
bir sürücünün sürdüğü at arabasına benzetilir. Büyükayı Takımyıldızının zamanı ve mevsimleri oluşturduğu düşünülür.
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Türk Kültüründe Kozmik At Mitolojisi

Yakutların kendi köklerine
ait söylencelerine göre, ilk Yakut (saha) yani ilk insan gökten
inen bir yaratıktan türemiştir. Bu
yaratık yarı at, yarı insan şeklindedir.
Yarı at yarı insan görünümlü
yaratıklar Türk sanatında çok
görülür. En önemlisi Burak adını verdiğimiz ve Hz. Muhammedi Tanrı katına ulaştıran insan
başlı at figürleridir. Her ne kadar birçoğu geyik görünümünde olsa da at şeklinde olanlarına da rastlanır. Türk İslam astronomisinde, Yay Takımyıldızı
çizimi yarı at yarı insan şeklinde
bir yaratıktır. Tunguz söylencelerinde de başı insan, gövdesi
at olan bir avcıdan söz edilir.

verdiği bir isimdir. Hintliler Türkler için “Atın Efendisi, Kuzeyli
Atlı Beyler” tabirini kullanır. Hint
kaynaklarında “Kuzeyli Atlı Beyler” Türk Hakanlarının unvanıdır.

Sagittarius-Yay Takımyıldızı’nı ifade
eden bir minyatür. 15 yüzyıl. Bu
eserde 3 farklı yaratığı bir arada
görebiliriz. İnsan, At ve Ejderha.

Çinliler Hun ve Türkler için
“Onlar at üstünde yer-içer, at üstünde uyur ve at üstünde savaşırlar”. “Hayatları atlarına bağlıdır”
demişlerdir. Adeta atları ile bütünleşmiş olan Türk savaşçılar, Avrupalılar tarafından yarısı at yarısı
insan olan “Mitolojik Yaratıklara”
benzetilmiştir. Hatta Yunan Mitlerinde adı geçen Sentorların,
Türkler olduğu bile düşünülmüştür. Arkaik çağlarda atın, Türkler
tarafından ehlileştirilmesi ve ustaca kullanılması, bu söylencelerin
ortaya çıkmasında etkili olmuştur.
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Sentor-Sagittarius, Yunan mitolojisinde adı geçen yarı at yarı insan
efsanevi yaratık, çoğu zaman Türk
Savaşçılar ile özdeşleştirilmiştir.
Türklerin at üstünden hiç inmeden
bütün ihtiyaçlarını karşılamaları,
savaş zamanlarında at üstünde öne
ve özellikle de arkaya ok atabilmeleri düşmanlarını etkilemiştir.
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Atlar, arkaik çağlarda, göçen,
savaşan Türkler için hayati öneme sahipti. Savaşçı Alp’lar aylar
süren savaşlar boyunca, at üstünde uyur, Atın etinden sütünden, hatta kanından beslenirdi.

Fotoğraf 1664 Yılına ait Tatar Türklerini gösteren bir gravür. Türkler
Yarı İnsan Yarı At şeklinde, mitolojik
bir varlık olarak gösterilmiş.

Aspavati Hintlilerin Türk, Kuşhan ve diğer eski atlı Kuzey İç
Asya boylarının Hükümdarlarına

Türk Delhi Sultanı İltutmuş
(1210-1235)

Paranın üzerinde İltutmuşun
adı ve “Hamir” yani Emir kelimesi ile Aspavati(Atlı Hükümdar) unvanı yazılıdır.
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Samanyolu EGriymiS!
Ümit Fuat ÖZYAR
Fizik Öğretmeni

Görsel olarak Samanyolu her zaman düz ve sarmal şekilde gösterilir. Gerçekte ise durum bu
değil. Samanyolu’nun eğilmiş ve bükülmüş olduğu belirlendi. Uzak noktalardaki 1339 yıldıza ait
çalışmaya göre Samanyolu’nun ‘uçları’ bükülmüş durumda.
Seçilen 1339 yıldız Cepheid
değişken türünde. Yani parlaklıkları
sürekli değişen yıldızlar. Bir yıldızın
parlaklığına bakarak bize yakın mı
uzak mı olduğunu söylemek zordur.
Bunun için gökbilimciler parlaklıkları
değişen yıldızlara bakarak uzaklığı
kestirmeye çalışırlar.

150 milyon ışık yılı uzaklıktaki ESO 510-G13 gökadasının Hubble ile
alınmış görüntüsü. (NASA and The Hubble Heritage Team (STScI/
AURA))

Bu olayın nedenleri üzerinde de ayrıntılı çalışmalar yapılacaktır. Yapılan bu çalışma sadece
gökadamızın şeklini ortaya koyuyor.
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Aslında Samanyolu’ndaki gaz
diskinin bükülmüş olduğu biliniyordu.
Ancak gaz aynı zamanda görünür
diskte yıldızların iki katına kadar
uzanır. Kenarlardaki gaz yıldızlara
göre daha yüksekte ya da daha
aşağı noktalara uzanır. Yani yıldızlar
gazın şeklini izlemez. Yıldız haritasını
kesinleştirmek için uzaklıklar daha
net hesaplamaya çalışıldı. Daha
önce bir düzine gökada da görülen
bükülmenin Samanyolu’nda da
olduğu bu yolla anlaşıldı.

Popüler Bilim

Çin Bilimler Akademisi’ndeki gökbilimcilere göre Samanyolu’nun yeni
görüntüsü (Chao Liu, National Astronomical Observatories, Chinese
Academy of Sciences)

Gökbilimciler WISE teleskopunun
kızılötesi yıldız verilerine bakarak
büyük bir Cepheid grubunu belirledi.
Daha sonra bunların uzaklıklarını
ölçerek 3B ortamda gökadadaki
dağılımlarını gerçekleştirdiler.
Sonuçta gökadamızın yeni haritasına
ulaşıldı.
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BiN TANRININ iZiNDE
Nazlı Azerhan EKİN
Arkeolog
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HİTİTLER KİMLERDİ
NEREDEN GELDİLER?
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Hititlerin boğazlar üzerinden Anadolu’ya geldikleri ve
Hint-Avrupa kavimi oldukları
iddia edilmiştir. Bir başka grup
Hititler’in Kafkaslar üzerinden
Anadolu’ya geldiklerini öne sürmüştür. Üçüncü grup ise, Hititler’in Güneydoğu rotasında
Suriye-Filistin üzerinden Anadolu’ya geldiklerini savunmaktadır.

Hitit dilinin çözümünde HintAvrupa dillerinden destek alması nedeniyle 20’li ve 30’lu yıllarda çok büyük tartışmalar yaşanmış ve Batı kökenlerini Hititte
araması yönünde çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca bir Hitit kralına
ait metinde, bir sefer sırasında;
güneşin doğuşunu doğuda, sol
tarafında kaydetmesiyle solda
güneşin doğuşunu deniz üzerinde görmelerinden dolayı Hititlerin boğazlar üzerinden geldikle-

rini öne sürmüşlerdir. Bunların
dışında Hititlerin Batıda boğazlar üzerinden geldiklerine dair
hiçbir kanıt bulunamamıştır. Hititlerin Kafkaslar üzerinden geldikleri görüşü ise Kafkas dillerine yakınlık arayışı ile ve Kafkaslardaki metal işçiliğine bağlı
olarak öne sürülmüştür. Zaman
zaman Çerkezce ile de bağlantı kurulmaya çalışılmıştır. Son
olarak Hitit Devletinin yıkılmasını takiben M.Ö 1200 yıllarından

HiTiTLER VE ÖTESi

M.Ö 2.000 yıllarında Anadolu’ya göç eden Hititler yerli Hatti beyliklerine hakimiyet kurmuşlar
ve başkentleri bugün Çorum sınırları içinde bulun Hattuşaş’tır. Hatuşaş bugün UNESCO Dünya
Kültür Mirası listesinde de yer almaktadır. Hititlerin Anadolu’da yayılım gösterdiği alan içindeki
belli başlı yerleşimleri; Hattuşaş, Boğazköy, Maşathöyük, Alacahöyük, Yazılıkaya, İnandıktepe,
Gordion, Alişar, Kültepe, Konya Karahöyüktür…
HİTİTLERDE DİN ANLAYIŞI NASILDI ?
Hitit Dini Anadolu’nun yerel dini ile ilgilidir. Bu
konudaki ilk kaynak çivi yazılı belgeler, ikinci
kaynak ise çeşitli kaya anıtları ve tasvirli sanat
eserleridir. Mühürlerde ise; genellikle öznel tanımlamalar olduğundan onlar daha sınırlıdır. Günümüze kadar gelen çivi yazılı Hitit metinlerinden
elde edindiğimiz verilere göre; Hitit dini çok tanrılı gelişmiş bir dine sahiptir. Hitit dinin en önemli
özelliklerinden birisi yerel inanışlarla karakterize
olmuş bir anlayışa sahip olmasıdır. Fakat, Hititler
fethettikleri ülkelerde din anlayışını reddetmemiş
ve bu ülkelerin dinlerini de kendi ülkelerine taşımışlarıdır. Böylece fethettikleri ülkelere kendi
dinlerini kabul ettirmeye zorlamamışlardır. Bu
nedenle de Hititler çok geniş bir panteona (tüm
tanrı ve tanrıçalar ile bunları biraraya getiren tapınaklara verilen isim) sahiptir.
Hitit imparatorluk döneminde; herşeyin koruyucusu ve kısmen bekçi diyebileceğimiz bir tabirle
bekçileri tanrılardır. Bu yüzden de 1000 tanrılı bir
devlet olmuşlar ve çok tanrılı bir dine sahiptirler.
Hititlerin bin tanrılı panteonuna bakacak olur-

Hititte ve Anadolunun genelinde dağ önemli bir yere sahiptir ve özellikle Hitit krallarından
IV.Tuthalia’nın mühürlerinde dağ sembolü vardır,
etekleri dağ şeklinde yapılmış fildişi eser vardır.
Yine Yazılıkaya’da A odasında girişte 13’ten 16
numaralı tanrılara kadar olan alanda 5 adet dağ
tanrısı figürü bulunmaktadır. Bu tasvirlerin üzerinde Tanrı ideogramları vardır. Bazılarında ise
Hurrice isimler geçmektedir. Ana sahneye geldiğimizde ise yüksek tanrıların kendilerine ait havyaların üzerine basarak değilde dağ tepelerinin
üzerine bastıklarını görmekteyiz.
Tüm bunlar gösteriyor ki Hitit toplumunun aslında doğal verilere karşı, yani doğaya karşı korumacı bir hal aldıkları ve bunun için fırtına, güneş, su gibi tanrıları içinde barındırdıklarıdır.

HİTİTLERDE SANAT ve KABARTMA SANATI
Hititlerde Hatti Döneminin etkisi devam etmektedir. Aynı dönemde varlık gösteren örneğin; Mısır’da eski krallık dönemi mezar resimleri, Amarna döneminin naturalist eserleri, Tutankamon’un
mezar hazinesi, Ege dünyasına ait Miken Sarayları freskleri, Girit’in taş mühürleri gibi eserlerle
Hitit dönemi eserlerini karşılaştırırsak Hitit sanatı
biraz daha sönük kalmıştır. Genellikle Tanrılara
libasyon yapmak için sunu kabı olarak ritonlar
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Hititlerden önce bildiğimiz kültür Hatti kültürüdür. Hatti sanatının inanç türlerinin hepsi bilinmektedir. Hatti kavramı Hitit dönemi sonuna
kadar Yakındoğu’da devam etmiştir. Hitit kralları
kendilerine Hatti kralı tanımını kullanırlardı ayrıca, kendilerini “ Hatti ülkesinin kahraman insanları “ olarak tanımlamaktaydılar.

sak; imparatorluk döneminde kral III. Hattuşili
zamanında panteonun üstlerinde Nerik şehrinin
Fırtına Tanrısı ve Samuha şehrinin İştar’ı gibi
yerel Tanrılara yer verilmiştir. Fakat bu tanrıların
üst sevilere gelmesi asla Gökyüzünün Güneş
Tanrısı gibi Hatti’nin büyük tanrılarının üstünde
değildir. Hattinin tanrıları hala en üst seviyede
görülmektedir. Tanrılar Hititte insan gibidirler ancak; ihmal edildikleri an (tanrılar adına tapınım
yapılmadığında) intikamın en ağırını alırlar. Baş
Tanrıları Fırtına tanrısı Teşuptur ve tasvirli sanat
eserlerinde sık sık bu tanrının tasvirini görebiliriz.

Popüler Bilim

sonra Kuzey Suriye ve Güneydoğu Bölgesine
doğru Geç Hitit beyliklerinin görülmesi, Hititlerin
geldikleri bölgeye geri dönmüş olabilecekleri olarak yorumlanmıştır. Şuan için elimizdeki verilere
göre en çok kabul gören yorum da budur.
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Bin Tanrının İzinde Hititler ve Ötesi

vardır. Kültepe’de ortostatlar
muhteşem bir görünüme sahipken, Boğazköy’de muhteşem
bir savunma sur sistemine sahiptir. Genellikle dağların tepelerine yada dağlık bölgelere kurulan şehirler dışarıdan gelecek
tehditlere karşı korunmak için
konumlandırılmış ve çok iyi sur
sistemlerine sahiptirler.
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Genellikle Tanrılara libasyon
(sunu) yapmak için sunu kabı
olarak ritonlar (içki kabı yada
dini törenlerde sunu yapılması için kullanılan akıtacaklı kap
türü) kullanılmıştır. Kültepe’de
ortostatlar (Ortostat; Asur ve Hitit mimarisinde saray tarzı görkemli yapıların dış duvarlarının
eteklerinde kullanılmış büyük
boyutlu taş blok ya da levhalardır) muhteşem bir görünüme
sahipken, Boğazköy’de muhteşem bir savunma sur sistemine
sahiptir. Genellikle dağların tepelerine yada dağlık bölgelere
kurulan şehirler dışarıdan gelecek tehditlere karşı korunmak
için konumlandırılmış ve çok iyi
sur sistemlerine sahiptirler.
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Yukarıda anlattığım din anlayışı ile bağlantılı eserler arasında bulunan libasyon kapları
dışında önemli bir unsur da su
kültüdür. Hititlerde su kutsal sayılmaktadır ve özellikle rahipler boy abdesti denilen tarzda
yıkanmak zorundadırlar. Suya
verilen önemden midir bilinmez
ama Hititçe’nin çözümündeki
ilk cümlede “Ekmeği yiyeceksiniz suyu içeceksiniz” cümlesidir… Tapınağa bu şekilde
temizlenmeden gelen rahipler
giremezlerdi. Rahip eğer bu
tarzda yıkanmazsa tüm ailesi
öldürülüyordu. Suyun sembolik
olarak insanı kaplaması, arınmışlık olarak ifade edilmekteydi. Özellikle krala götürülen
suda kıl gibi bir kirli sayılacak
madde, unsur varsa bu suyu
getiren kişide öldürülüyordu. Bu

suya olan inançlarının vermiş
olduğu eserler arasında örneğin; Boğazköy’de aslanlı tekne
önemlidir. Bu teknenin önemi;
tapınağın yanında olmasıdır
ve bir su kültüdür. Yani tapınağa girmeden yapılan dini törenle ilgilidir. Diğer bir önemi ise
Hitit sanatında genellikle aslan
tipinin kullanımına örnek teşkil
etmesidir. Hitit’in suya olan bu
inançlarından dolayı çok fazla
havuzları vardır ve bunlar kaya
anıtları şeklindedir. Boğazköy’de
Büyükkalede bulunan havuz,
Eflatunpınar Anıtı yada Havuzu,
Karakaya Hitit Barajı gibi eserler
günümüze kadar sağlam kalmış
eserledir.(Maalesef ki son dönemde bu anıtlar definecilerin
tehdidi altındadır.İzmir’in Kemalpaşa ilçesi yakınında bulunan
Karabel kaya kabartması Batı
Anadolu’da bulunan en önemli
Hitit eserlerinden birisiydi.Bunun
için arkeolog ve editör Sn. Nezih
Başgelen başta olmak üzere birçok kişi bu eserin korunması için
ellerinden geleni yapmışlar ama
yapılanlar maalesef ki yetersiz
kalmış ve bu tarihi esere zarar
verilmiştir.)
Hitit’te aslan tasvirlerinin
önemli bir yeri vardır ve bu yüzden özellikle Boğazköy’de kapı
girişinde iki büyük aslan heykeli
önemli örneklerdendir ve aslanlı
kapı olarak adlandırılmıştır. Hitit
ve aslan bağlantısı dikkat çekmektedir. Yukarıda da bahsini
ettiğim havuzlardan Eflatunpınar
havuzunda örneğin aslan heykelinin ağzının havuzun üstünde
olduğu ve havuzdaki sudan dili
dışarıda olarak gösterilerek su
içerkenki hali yansıtılmıştır.
Kabartma sanatı Hitit için
önemlidir ve alçak kabartma
olarak yapılmış kaya yontuları
vardır. Çoğunlukla doğal kayanın açıkta kalan yüzüne yontulmuş ve kabartma figürleri öne
çıkacak şekilde yapılmışlardır.

KABARTMALI VAZO
GELENEĞİNİN ANA HATLARI
Anadoluda hemen hemen
heryerde bulunan alçak kabartmaların dışında Hititin erken
safhasına ait olan kabartma sanatı vardır. Anadoluda bu sanat
vazolar, çömlekler üzerinde yapılmış ve bu gelenek Geç Neolitikte Köşkhöyük’e (Niğde’ de
bulunmaktadır) kadar inmektedir. Kapların üzerinde boğa ve
aslanların olması karakteristik
ve Hititin önemli dini sembolleridir ve Köşkhöyük’te de bu
semboller vardır. Bu vazoların
örneklerine bakacak olursak;
KABARTMALI HİTİT VAZO
ÖRNEKLERİ:
İNANDIK VAZOSU
Çankırı ilinin 22km güneyinde bulunan İnandık köyü içinde
bulunan İnandıktepe kazıları
1960’larda Raci TEMİZER tarafından kazılmıştır. Burada bulunan eser Eski Hitit dönemine ait
3 sağlam eserden birisidir. Bu
merkez fırtına tanrısı Teşup’un
kült merkezlerinden birisiydi.
Burada ele geçen en önemli
örnek; astarı koyu kırmızı renkli ve parlak açkılı olan İnandık
Vazosuydu. İç bükey ve silindirik boyunlu olan bu vazo kalıpta
dökülerek yapılmış kabartmaların yapıştırıldığı dört geniş
frize ve geometrik desenlerin
bulunduğu iki dar frize sahiptir.
Sahneler soldan sağa doğru
durmaksızın/devinim gösterir.
En alt friz olan birinci frizde;
kutsal evlenme törenini ve Hitit
üslubunu tüm detaylarıyla yansıtan bu vazonun bu frizinde;
tören kapları ve yemeğin kutsal
mutfakta hazırlanması gösterilir. Tören kapları ve yemeğin
eşliğinde sunağın iki yanına
oturtulmuş tanrıların yemekleri
ve iki rahibin dansı yansıtılmış-
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nin karşısında dua eden kralın
tanrıya kurbanının kanının sunulması betimlenmiştir. Burada
kralın bayramlar gibi şenliklerin
ve ritüellerin saraya nasıl yansıdığı gösterilmiştir.
Üçüncü frizde; Tanrı ve Tanrıçayı temsil eden kral ile kraliçenin kutsal evlilik sahnesi gösterilmiştir. Vazonun en önemli
sahnesi bu üçüncü frizdir. Yatakta karşılıklı oturan güvey
(damat demek ve yayınlarda

Tahsin hoca hep güvey olarak
dile getirmiştir.) ve gelin gösterilmiştir ve güvey gelinin duvağını açarken gösterilmiştir. Bu

zik aleti çalan kadın müzisyene
bakmaktadır. Çalpara çalanlar
arasında iki akrobat akrobasi
gösterisi yapar şekildedir. Kral
ile kraliçenin evlenmesi bu frizde sembolize edilmiştir ve frizin en sağında kutsal birleşme
sahnesi yer almaktadır.
Vazonun genel özelliklerine bakacak olursak; vazonun
ağzında iki ucundan bir kanal
ile bir nevi akıtacak görevi görülmektedir. Buradaki tekneye

konulan sıvı boğaların ağızlarından vazoya akmaktadır. Bu
şekliyle kabın bir libasyon kabı
olduğu görülmektedir.

HÜSEYİNDEDE BÜYÜK
VAZOSU

Çorum’un Sungurlu İlçesine
bağlı Yörüklü beldesinin güneybatısında bulunan İnandık
tepe’de bulunmuş 2 vazodan
biridir. Bu vazolar belirli periyotlarda gerçekleştirilen kült
aktivitelerinden sonra diğer kült
seramikleri ile saklanmak için
depo odasına bırakılmışlardır.
Civarındaki tüm Eski Hitit kentlerini etkileyen kargaşa sonucu
bu vazoların sahiplerinin burayı
terk edip gittiklerini düşündürür.
Yaklaşık 86 cm yüksekliğindeki bu vazo, Eski Hitit kabartmalı
vazolarının hepsinde olduğu
gibi kaliteli bir hamura sahiptir.
Kırmızı astarlıdır ama burada
yaşanan bir yangın sonucu yer
yer renginde değişme olmuştur.
Prof.Dr.Tahsin Özgüç’e göre bu
vazoların kökenini; Koloni Çağında aramak gereklidir ama
koloni çağından da önemli bir
fark olarak bu vazolar genellikle dört frizden oluşmaktadır. Bu
vazoların değişmeyen tek özelliği az önce İnandık Vazosunda
da belirttiğim gibi ağız kenarlarındaki düzenlemelerdir. Ağız
kenarı üzerinde kanallara bağlı
olarak yapılmış boğa başları ve
bir tekne bulunmaktadır. Böylelikle bu tür kapların libasyon
kabı olduğu anlaşılmaktadır. Bu
ağız kenarındaki sistem Asur
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İkinci friz ise; Fırtına Tanrısının kaide üzerindeki kutsal
hayvanı olan boğa heykelinin
önünde kurban verilmesi ile
başlamaktadır. Bu betimleme-

sahnede yine müzisyenler gösterilmiştir.İki erkek figürünün
elinde törenleri başlatmak için
kullanılan, hem çalgı hem de libasyon kabı olduğu düşünülen
boynuz yer almaktadır.
En son friz olan 4. friz; bu
frizde evlenme sahnesi tüm ayrıntıları ile gösterilmiştir. Kralın
başı arkaya dönmüştür ve mü-

Popüler Bilim

tır. Lir ve saz çalanların gösterilmesi dönemin eğlencesinin
de nasıl yapıldığına dair bilgiler
vermektedir.
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Ticaret Kolonileri Çağı’nda Kültepe (Kayseri) ve Alişar (Yozgat) kaplarında da mevcuttur.

Bezemelerine bakacak olursak en alt friz olan birinci frizde;
Bitik ve İnandık vazosundan
farklıdır bu friz. 4 kulba sahip vazonun kulplarının arasında Fırtına Tanrısı kültüyle iliş kili boğalar
gösterilmiştir. Bu boğalar kırmızı
ve siyah olarak gösterilmiştir.
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İkinci frizde; yine dikey kulpların arasında,sunu ve ibadet
konusu işlenmiştir. İlk sahnede
ipe bağlı bir geyiğin ,erkek bir
figür tarafından götürülüşü gösterilmektedir. Üçüncü sahnede;
kurbanlık koç götüren bir erkek
figürü vardır ve önünde dua
jestinde birisi gösterilmiştir. Bu
frizin son sahnesinde; oturan
tanrı önünde tanrıya sunu ve
müzik sahnesi vardır.
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Üçüncü frizde; Ana temanın
olduğu sahne yer almaktadır
ama başlangıç figürleri kırıktır.
İlerleyen bir tören alayının ilk figürü olarak erkek bir müzisyen
gösterilmiştir. Önünde çalgıcı
bir bayan tasvir edilmiştir ve bu
tasvir İnandık’la aynı özelliklere
sahiptir. Müzisyenlerin önünde;
iki uzun giysili kadın bulunmaktadır öndeki figür Hitit Krallarının
taşıdığı litusu taşımaktadır.İkinci
figür dua eder tarzda durmaktadır. Bir kült objesi taşıyan kadın
ise uzun ve siyah elbise giymiş
olarak gösterilmiştir. Metal pendantif bir ocak olması muhtemel
bir ocak taşınmaktadır. Bu pendantif ocaklar genellikle mabetlerde bulunmaktadır ve kralların

ayaklarının ısıtılması için kullanılırdı. Yani genellikle kralın tahtının önüne konularak kullanılırdır. Bu frizdeki en önemli sahne,
yatak sahnesidir. Kıyafetlerinden yaptığımız yoruma göre iki
bayan bulunmaktadır.

ve çevresinde yapılan akrobatik
danslarda da görülen danslardır.
Bu vazo dönemin dans kültürünü ve eğlence hayatını tam anlamıyla yansıtmaktadır.
BİTİK VAZOSU

En üst friz olan dördüncü
frizde; burada yine İnandıkta
olduğu gibi akrobatlara ve kutsal birleşme sahnesine yer verilmiştir. Arkada(frizin solunda)
araba ve arabanın içinde Kral
ve Kraliçeye getirilen hediyeler
gösterilmiştir.
HÜSEYİNDEDE KÜÇÜK
VAZOSU

Büyük vazo ile birlikte bulunan bu vazo, Eski Hitit Kabartmalı vazoları içinde bulunan 3
sağlam eserden birisidir. Ancak
bu vazo diğer İnandık ve Hüseyindede büyük vazolarına göre
çeşitli farklılıklar gösterir. İlk fark;
bu vazo diğerleri gibi dört frizli
değil tek frize sahiptir. İkinci fark;
bu vazonun frizinde betimlenen
sahne bir evlilik sahnesinin kutlanması değildir. Kutsal evlilik
sahnesine rastlanmamıştır ama
Fırtına Tanrısının kutsandığı
bir törende, saz ve zil eşliğinde
şarkı ve dans gösterileri vardır. Kadınlar hem dans ediyor,
hem de Anadoluya özgü folklorik danslarını (halay) yapıyorlar.
Bu vazonun en önemli sahnesi
Miken’de Knossos Sarayında
görebileceğimiz boğa üzerinde

1957’de beş parça halinde
Ankara Bitik Höyüğünde; Remzi Oğuz ARIK’ın müze müdürü
olduğu dönemde köylüler tarafından bulunmuştur. Bulunan
parçalara göre; bu vazonun, silindir boyunlu, geniş ağızlı, dibe
doğru daralan, yumurta gövdeli
ve dikey kulplu olduğu anlaşılmıştır.

Vazoda bulunan sahnelere
bakacak olursak; kutsal evlenme tasvirinin dünyadaki en eski
örneğidir. Güvey (damat) yüzgörümü sırasında gelinin duvağını açarken gösterilmiş ve ona
içki sunmaktadır. Hititin klasik
bir kuralı olarak erkekler yine
sola dönük, kadınlarsa sağa
dönük olarak gösterilmiştir. Kırık parçaların birisinde elinde
çalpara çalan bir müzisyenin
dirseğinden üstü ele geçmiş
ve bir diğer kırık parçada ise;
çalpara çalan müzisyenin tam
üstüne yerleştirilebilen, belden
altı gösterilen ve kısa eteği ile,
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pazularının belirtilmesinden dolayı Hitit için karakteristik olan
ucu sivri çarıklarıyla bir Hititli
erkek tasvirini görmekteyiz.

Bitik, İnandık grubuna girmektedir. Fakat bu vazo tipik özellikleri ve en önemlisi üzerinde
bezeli olan sign royal (krali mühür) baskısından dolayı Tahsin
ÖZGÜÇ’e göre bu boğa süslemeli vazonun Koloni çağının
sonuna tarihlenebileceği şeklinde yorumlanmıştır.

ğı görülmektedir. Genellikle bir
şenlik ya da kutlama tarzı bir
sistem içerisinde tasvirlenen
klasik Hitit tipinde gösterilmiş
ve bu şenliklerde adanılan kurbanların kanlarının akıtılması
gösterilmiş ya da çeşitli hayvanların tasvirleri klasikleşmiş

HİTİT KABARTMALI KIRIK
VAZO PARÇALARI
BOĞAZKÖY

Diğer sahnelerde ise kurban
taşıyanlar gösterilmiştir ve dini
bir özelliğe sahiptir. Bu vazoda
tam anlamıyla dini bir özellik
söz konudur. Yine bu vazonun
bir farkı olarak diğer İnanadık
ve Hüzeyindede Büyük Vazosuna göre akıtacak için ağız
kenarında bir sisteme sahip
değildir. Görünüş olarak bu iki
vazoya benziyor olsa da kullanım olarak Hüseyindede Küçük
Vazosuna benzemektedir.

SELİMLİ

ESKİYAPAR

Hitit sanatı özellikleriyle aktarılmıştır. Kısacası; Eski Hitit
kabartmalı vazoları dini özellik
taşıyan, kaliteli hamura sahip
ve parlak perdahlı ürünlerdi.
Üzerlerine yapılan kabartmalar
dönemin kültürü, dini inanışları,
müzik ve dans gelenekleri, hayvan türlerini açıkça yansıtmaktadır. Bu tür kaplarda en önemli
unsur hemen hemen hepsinde
bir kutlama ve şölen sahnnesi
vardır. Klasikleşmiş bir unsur
olarak vazolar genellikle 4 frize
ayrılıp, alttan başlayarak, soldan sağa doğru devinim içinde
tasvirlenmiştir. Bu vazolarda
dini bir unsur olarak Tanrıya
kurban sunmak, hayvanının kanının akıtılması unsuru çok fazla işlenmiştir. Bu vazolar Eski
Hitit’in tüm özelliklerini tarih
sayfalarında geziniyormuşuz
gibi Hitit sanatını yansıtmadır.

Çeşitli merkezlerden ele geçen kırık vazo parçalarında
konunun aynı odakta toplandı-
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Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi tarafından yapılan
kazılarda Prof. Dr. Tahsin ÖZGÜÇ tarafından bulunan vazo;

KABAKLI,ALACAHÖYÜK
ALİŞAR,ESKİYAPAR

Bu vazoların günümüzde
aslında şaşkınlık yaratacak bir
biçimde yansımaları vardır. Bu
konuyu seçerken hiç bu kadar
önemli olabileceğini düşünmemiştim.Yaptığım araştırmalara
göre 2013 yılında,yani vazoların yapımından yıllarca sonra
bir rezidansa adını vermiş
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VAZOLARIN GÜNÜMÜZ İLE
BAĞLANTILARI VE ETKİLERİ
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SONUÇ ve YORUMUM…
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İnandık Vazosu… Yine bu eser
Paşabahçe Mağazalarının özel
koleksiyonlarında da birer sanat eseri olarak yerini almıştır.
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Kısaca toparlamak gerekirse bu eserler bize Eski Hitit’in;
gelenekleri, dinleri, eğlence ve
müzik tercihleri, dansları, yeme
içme kültürleri hakkında bilgiler
vermektedir. Bu da aslında bu
tip eserlerin arkeolojideki yerini,
önemini açıkça yansıtmaktadır.
İki farklı görüş, iki farklı bakış
açısıyla bu vazonun yansımasını vermek istedim. Aslında işin
en açık şekli olarak; insanların
tarihe, geçmişe ve geleceğe
bakış açılarını değiştirmenin
belki de ne denli zor ne denli
emek isteyen bir unsur olduğunun bir kez daha farkına vardırdı bu araştırma beni. Bu yüzden arkeolojiye olan inancım ve
teşekkürlerim bu araştırmadan
bile olsa beni yine şaşırtmadı.
Teşekkürler arkeoloji…

KÜLTÜR - SANAT
Sinema
HABABAM SINIFI YENİDEN
Vizyon Tarihi: 5 Nisan 2019
Tür: Komedi
Oyuncular: Altan Erkekli, Toygan Avanoğlu, Hande Katipoğlu, Sadi Celil Cengiz, Yusuf Çim
Senaryo: Evren Erdoğan, Ayşe Alibey Tanıl
Yönetmen: Doğa Can Anafarta
ÖZET
Rıfat Ilgaz’ın unutmaz eseri Hababam Sınıfı yeniden beyaz perdeye uyarlanıyor. İnek Şaban, Güdük
Necmi, Damat Ferit, Hafize Ana, Mahmut Hoca gibi sevdiğimiz karakterlerle gönüllere taht kuran klasikleşmiş filmin uyarlamasında yeni karakterler, yeni bir jenerasyon, yeni bir dil hakim. Özel Çamlıca
Lisesi, yeniden karma eğitime geçince, kızlar ve erkekler arasından tatlı bir rekabet başlar. Okula yatılı
gelen kız öğrenciler ile okulun gediklileri başlarda birbirlerine meydan okurken, bir süre sonra müttefik
olarak birlikte birçok maceraya atılır.
AVENGERS: ENDGAME
Vizyon Tarihi: 26 Nisan 2019
Tür: Aksiyon, Fantastik
Oyuncular: Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Elizabeth Olsen
Senaryo: Stephen McFeely, Christopher Markus
Yönetmen: Joe Russo, Anthony Russo
ÖZET
“Avengers Infinity War”un ardından pek çok süper kahraman küle dönüşmüştür. Doktor Strange, Gamora,
Drax, Mantis, genç Örümcek Adam, Black Panther, Bucky Barnes, Groot, Scarlet Witch, Vision, Star Lord,
Maria Hill, The Wasp ve Nick Fury gibi pek çok kahraman, Thanos’un Sonsuzluk Eldiveni’ni ele geçirmesi
ve kendi dengesini kurması yüzünden yok olmuştur ve dünya umutsuz haldedir. Dünya üzerinde kalan Black Widow, Kaptan Amerika, Thor ve Hulk kendi yaslarını tutmaktayken, Iron ve Nebula ise kontrol edemedikleri bir uzay gemisinin içinde, uzay boşluğunda sürüklenmektedirler. Süper kahramanlar takımı için işler
pek de iyi görünmemektedir. Ancak Kuantum Bölgesi’nden çıkmanın bir yolunu bularak Avengers ekibinin
kalan üyelerine giden Ant-Man, yeni bir umut ışığı olacaktır. Daha önce var olduğunu bilmedikleri bölgeler, kahramanlar ve evrenlerin varlığını öğrenen ekip, Thanos’un kurduğu bu çarpık dengeyi değiştirmek
ve kendilerinden alınanı geri getirmek için hayatlarının en büyük mücadelesine girişeceklerdir. Hepsi
kişisel olarak önem verdikleri şeyleri kaybetmiş olan kahramanlarımız için intikam vakti gelmiştir.
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JOHN WİCK: CHAPTER 3 - PARABELLUM
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Vizyon Tarihi: 17 Mayıs 2019
Tür: Aksiyon
Oyuncular: Keanu Reeves, Halle Berry, Anjelica Huston, Common, Ruby Rose
Yönetmen: Chad Stahelski
Senaryo: Derek Kolstad, Chad Stahelski
ÖZET
John Wick iki nedenden ötürü firaridir. Kellesi üzerine 14 milyon dolarlık açık sözleşme konulmuştur ve
temel bir kuralı ihlal etmiştir; Continental Hotel’de birini öldürmüştür. Kurbanı ise açık kontratı sunan
Yüksek Masa üyesidir. İşi bitmiş olması gereken John’a otelin yöneticisi Winston tarafından bir saatlik
bir kaçış süresi verilir. Ardından üyeliği iptal edilecek, tüm hizmetlerden men edilecek ve diğer üyelerle
iletişimi kesilecektir. John’un New York City’den kaçma mücadelesinde güvenebileceği tek şey servis
endüstrisidir.

KÜLTÜR - SANAT
Sergi
Mehmet Uygun, Yeryüzü Zevkleri Bahçesi
Siz aslında bir düşsünüz, gecenin karanlığında, gündüzün aydınlığında, varla yok arası bir düş…
M.U.
Resimlerinin adeta imzası haline
gelmiş fantastik figürleri ve canlı
renkleriyle kendine özgü bir dünya yaratan Mehmet Uygun, “bir tür
hayvan ansiklopedisi” olarak nitelendirdiği yeni projesinin ön örnekleri olan küçük boyutlu resimlerini
sergiliyor. Geçmiş, gelecek ve bugüne dair bir “bahçe” metaforundan hareket eden sanatçı, kendisi
ile birlikte içinde yaşadığı doğayı
da yok eden insanoğlunun sadece
kendine yaşam hakkı tanıdığı bu
dünyaya ilişkin alternatif görme biçimleri öneriyor.
Adını Hieronymus Bosch’un (1450-1516) “cennet ve cehennem” tasvirlerinin yer aldığı ünlü triptiğinden alan
sergi, yaklaşık beş yüzyıl sonra bir sanatçının aynı kavramsal karşıtlığa günümüzden bir bakış önerisi. Desen
ve rengin ön plana çıktığı bu resimlere kaynak oluşturan “düşsel bahçe”, bitki ve hayvanların olağanüstü çeşitliliği ve canlı renkleriyle geleceğe dair bir umut mu vaad ediyor. Yoksa izleyiciyi takip eden gözleriyle tekinsiz
bir his yaratan ve dünyevi zevkleri anımsatan erotik çağrışımlarıyla yarı insan yarı hayvana dönüşen figürleriyle distopik bir dünya kurgusuna ve çoktan yitirilmiş bir doğa temsiline mi işaret ediyor? 21 Mart-27 Nisan 2019
tarihleri arasında Bozlu Art Project Mongeri Binası’nda sizleri bekliyor.

P O P Ü L E R B İ Lİ M H A B E R H AT T I
●
P O P Ü L E R B İ Lİ M H A B E R H AT T I
●
P O P Ü L E R B İ Lİ M H A B E R H AT T I
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Hazırlayan: Tuba GÜL ÖDEMİŞ (Popüler Bilim)

ROBOT NÜFUSU 2,5 MİLYONU
AŞTI
Dijital Dönüşüm ve Endüstri
4.0 Platformu tarafından Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenen
toplantıda dünya çapından yapılan çalışmalar tartışıldı. Robotik
konulu toplantıda KOBİ’lerin dijital
dönüşümlere sağladığı katkılardan ve projelerden bahsedildi.
Aynı zamanda dünyada yaşanan
robot nüfusu artışı da toplantının
konuları arasında yer aldı.
Toplantıda çıkan verilere göre,
2015 yılında 1,5 milyon adet olan
robot sayısında 4 yılda önemli bir
artış yaşandı. 2019 yılına geldiğinde ise bu sayı yüzde 12 artarak
2,5 milyonu gördü. Söz konusu
nüfus artışının en fazla yaşandığı
bölge Asya ülkeleri oldu. Toplantıda konuşan Boğaziçi Üniversitesi
Elektrik Elektronik Mühendisliği
öğretim üyesi Prof. Dr. Işıl Bozma,
10 bin kişiye düşen robot sayısının robotik alandaki gelişmişliğin
en önemli göstergesi olduğunu
söyledi. Bozma bu sayının Türkiye’de bu rakam 18 iken Asya
genelinde 550 olduğunun altını
çizdi.
Tahminlere göre önümüzdeki
10-15 yıl içinde robotların hayatımızın birçok alanında bizim
yardımcımız olacak.

TÜRK BİLİM İNSANLARINDAN
DENİZ TEMİZLİĞİNDE ÖNEMLİ
BULUŞ
Altınbaş Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi
Hakan Kaygusuz, denizlerde
önemli bir kirlilik ve toksik etkiye
yol açan boya atıklarının temizlenmesinde İTÜ’den Prof. Dr. Bedia
Berker’in araştırma grubu ile
birlikte geliştirdikleri yeni yöntem
hakkında bilgi verdi.
Dr. Kaygusuz, “Kritik nokta,
ürettiğiniz emici maddenin kendisinin de doğaya zararlı olmaması
gereği. Yani doğayı temizleyeyim
derken, sentetik malzemeler
kullanarak doğayı tekrar kirletmemeniz gerekiyor. Biz de bu
amaçla Altınbaş Üniversitesi
olarak İTÜ’deki araştırmacılarla
birlikte kendi geliştirdiğimiz doğal
polimer tabanlı adsorban malzemeleri kullanıyoruz. Burada
bilimsel literatüre ilk defa bizim
kazandırdığımız yarı-kriyojelleşme
tekniğiyle verimi artırılmış adsorbanlar üretmeyi başardık. Doğal
polimerleri yine doğal bir malzeme
olan kille katkılandırdıktan sonra
grafen oksit denen fonksiyonel
bir malzeme ile de güçlendirdik.
Böylece doğayı temizlerken yine
doğadan yararlanmış oluyoruz,
diyebiliriz” şeklinde konuştu.

JAPONYA ASTEROİT
ÜZERİNDE KRATER AÇACAK
Japonya’nın, geçen ay Ryugu
asteroidine iniş yapan Hayabusa2
uzay aracının, asteroit üzerinde
patlayıcı kullanarak krater oluşturacağı ve yer altı kaya örnekleri
toplayacağı belirtildi.
Hayabusa2’nin, 5 Nisan’da,
güneş veya uzay ışınlarına maruz
kalmayan daha derin yer altı
örneklerini toplamak için asteroit
yüzeyine 2 kilogram patlayıcı bırakarak krater açacağını bildirdi.
JAXA proje mühendisi Takanao
Saeki, uzay gemisinin patlama
olmadan önce asteroitin diğer tarafına hızlı bir manevra yapmasının
planlandığını ve böylece patlamayla ortaya çıkan parçacıkların Hayabusa2’ye çarpmasının önlenmesinin amaçlandığını söyledi.
Hayabusa2’nin patlamanın olacağı alandan ayrılırken kayıt için
bir kamera bırakacağını aktaran
Saeki, uzay aracının, gözlem
yapmak için kraterin bulunduğu
konuma geri dönmeden önce birkaç hafta bekleyeceği ifade edildi.
Hayabusa2, 22 Şubat’ta Dünya’dan 280 milyon kilometre
uzaklıktaki asteroide inmişti. Uzay
aracının Güneş Sistemi’nin oluşumuna ışık tutacak kaya örnekleri
toplayarak Dünya’ya dönmesi
planlandığı belirtildi.

MAMUTLAR YENİDEN HAYATA
MI DÖNÜYOR?

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp
Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim
Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Onay, günler süren genetik
tanı sonuçlandırma sürecini,
ürettiği hızlı test kiti ve yapay
zekalı yazılımla 1 saate düşürdü.
Testin süresi, hızlı tanı konulması,
hastalıkların tedavi yöntemlerinin
belirlenmesi, gereksiz cerrahi müdahalelerin yapılmaması açısından önem taşıyor.
Prof. Dr. Onay, DNA’da meydana gelen hasarlara bağlı oluşan
genetik hastalık sıklığının son
derece yüksek olduğunu söyledi.
Bu hastalıkları tanımanın tedavi
açısından önem taşıdığını kaydeden hastaların yıllarca tanı için
beklediği dile getirildi.
Çalıştığı üniversitede edindiği
100 bine yakın genetik test tecrübesini kullanarak çeşitli çalışmalar
yürüten Prof. Dr. Hüseyin Onay,
daha önce yerli imkanlarla “süper
hızlı DNA temelli kişi tanımlama”,
kalıtsal meme kanseri, genetik
tanı koymanın zor olduğu hemofili
hastalığının tespitine yönelik “ilk”
test kitlerini geliştirmişti.

Japon bilim adamları, 28 bin yıl
önce yaşamış olan yünlü mamutun hücre çekirdeklerini kullanarak
biyolojik hareketlilik sağlarken,
bunun “mamutları yeniden hayata
döndürme yolunda önemli adım”
olduğu belirtildi. Sciencealert’in
haberine göre, bilim adamları,
2010 yılında Sibirya’nın kuzeyinde
kalıntıları çok iyi halde bulunan
yünlü mamut Yuka’nın hücre
çekirdeğini fare yumurtası hücrelerine yerleştirdi.
Araştırma çerçevesinde Yuka’nın kemik iliği ve kas dokusundan çıkarılan en az zarar görmüş
hücre çekirdekleri, laboratuvar
ortamında olgunlaşma evresinden
önceki dişi cinsiyet hücrelerine
(ovosit) yerleştirildi.
Kindai Üniversitesinden gen
mühendisi Kei Miyamoto, çalışmalarını, “mamutları yeniden hayata
döndürme yolunda atılan önemli
bir adım” olarak nitelendirirken,
daha iyi koşullar altında muhafaza
edilmiş hücre çekirdekleri elde
ettiklerinde, hücre bölünmesi aşamasına geçen bir çalışmaya imza
atabileceklerini söyledi. Uzmanlar,
az hasar görmüş örneklerin de
DNA kopyalama gibi çekirdek
fonksiyonlarına olanak sağlayabileceğini varsayıyor.

P O P Ü L E R B İ Lİ M H A B E R H AT T I
●
Nisan 2019
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Doğaya verilen zararı azaltmak
için geri dönüşümlü malzemelerden seyahat, makyaj, sırt çantaları, cüzdanlar, dekorasyon objeleri
üreten Ester Levi, tasarımlarını
yıkanabilir, sıkıştırılmış selüloz
kağıtlarıyla yapıyor.
Levi “Sıkıştırılmış selüloz sadece kağıt olarak adlandıramayacağımız kadar özel bir malzeme
aslında. Malzemenin kağıt olduğu
için özellikle çantalar çok hafif,
kadınların en büyük şikayeti olan
ağır çantalar yerine tasarladığımız çantalar kalıcı ve sağlam bir
çözüm diyebilirim.” dedi. İngiltere, İsviçre, Tayvan, Romanya ve
İrlanda’da da satış yaptıklarını,
Amerika ve Dubai ile görüşmelerin sürdüğünü dile getiren Levi,
markanın sene sonuna doğru
Amerika’da 27 eyalete ulaşmış
olacağını söyledi.
Türkiye’de ürünleri tanıtırken
zorlandığını anlatan Levi, “Kağıdın
yıkanabilmesi ve yırtılmaya dayanıklı olması, insanları çok şaşırttı.
İnanmayarak ürünlerimize dokunmak isteyen kişi sayısını size anlatamam. Hepsi de yüzü gülerek,
ürüne inanarak ve çok severek
çıktılar kapımızdan, eli boş çıkan
hiç olmadı.” diye konuştu.

GENETİK HASTALIKLAR 1
SAATTE ÖĞRENİLEBİLECEK

●

YIKANABİLİR SELÜLOZ
KAĞIDINDAN ÇANTA
ÜRETİYOR
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Ben çocuk haftasını, çocuklara hürmet edilmesini
temin ve onların zaafından yararlanarak çok defa
yapıldığı gibi onlara eziyet ve hayvan gibi muamele edilmesini önlemek için meydana getirdim.
Bu tedbirim, milletin geleceğine karşı gösterilen
bir saygı olarak görülmelidir.

Cümleler doğrudur sen doğru isen,
doğruluk bulunmaz sen eğri isen.

Y. Emre

M. K. Atatürk

Grup (kitle) içindeyken davranışlar
“bulaşıcı” etki gösterir. Ve bu bulaşıcılığa
herkes boyun eğer, eğer tepki gösterip
sonucunda dışlanmazsa.
H. Cevizoğlu

Korkunun kaynağı bilgisizliktir.

Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin
karşındakilerin anlayabileceği kadardır.

Sanat, doğaya eklenmiş insandır.

Emerson

F. Bacon

Nisan 2019

Popüler Bilim

Mevlana

İnsan ne kadar çok okursa o kadar çok
yükselebileceğini bilmelidir.
O. J. Bangs

Kötü haberlerin kanatları vardır, iyi
haberlerin ayakları bile yoktur.
M. Cavendısh

Kendi dilini bilmeyen başka dil öğrenemez.
B. Shaw

İnsan kendini fethetmesi zaferlerin en
büyüğüdür.
Platon

Ön yargıları kırmak atom çekirdeğini
parçalamaktan daha zordur.
Einstein

Doğadaki sayısız güzellikler hayatın
bilinmeyen derinliklerindeki estetik
zenginliğin belgeleridir.
M. Scheler

Konuşmak ihtiyaç olabilir ama susmak
sanattır.
Goethe

Ne aradığını bilmeyen, bulduğunu
anlayamaz.
Konfüçyüs

Sağlık bir beden değil, bir kafa meselesidir.
M. B. Eddy

Bir insan başarısızlıkları için başkalarını
suçluyorsa, başarılarının şerefini de
başkalarına vermesi gerekmez mi?
H. W. Newton
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