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ATATÜRK:

“TÜRK’TE MATEM YOKTUR…”
Her 10 Kasım’da, ülkemizin kurtarıcısı ve Cumhuriyetimizin kurucusu
Atatürk’ü anlamaya ve anlatmaya çalışıyoruz.
Elinizdeki bu sayı ile 26 yılı geride bırakıp, önümüzdeki ay 27. yılına girecek
olan Popüler Bilim dergisi, O’nun çizdiği çağdaş uygarlık ve bilim yolunda
çaba harcamaktadır.
Bu sayımızın kapak konusu da, Sayın Cengiz Özakıncı’nın Atatürk’ün
bilime verdiği önemi anlatan çok farklı bir yazısı.
İlgiyle okuyacağınıza inanıyoruz.
*
Atatürk’ün 81. Ölüm yıldönümünde O’nun ölümle ilgili şu sözlerini
hatırlamakta yarar var.
Atatürk geçirdiği ilk ağır krizden sonra kendisine geldiğinde Tevfik Rüştü
Aras’a şöyle demiştir:
“Hiç de fena değil. Ölümden o kadar korkmamalı.”
“Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır; ama Türkiye
Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır
Kendisi için matem/yas tutulmasını asla istemediği gibi, siyah rengin
matem rengi sayılmasını da istememişti:
“Türk’te matem yoktur, siyah da Türk’ün matem rengi değildir!”
Bu nedenle kendisine hazırlanan katafalkta siyah renk yerine yeşil renk
tercih edilmiştir.
Atatürk’ün sağlığı ve ölümüyle ilgili Dr. Akçiçek’in “Atatürk’ün Sağlığı,
Hastalıkları ve Ölümü” adlı çok değerli bir çalışması mutlaka okunmalıdır.
*
Atatürk’ü, gösterdiği çağdaş bilim yolunda ilerlerken, büyük bir özlem ve
minnetle anıyoruz.
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Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için,
başarı için en gerçek yol gösterici ilimdir, fendir.
İlim ve fennin dışında yol aramak gaflettir,
cahilliktir, doğru yoldan sapmaktır.
(Samsun Öğretmenleriyle Konuşma, 22 Eylül 1924)
Mustafa Kemal ATATÜRK

Popüler Bilim,
Milli Eğitim Bakanlığı
(T.T.K., Tarih: 27 Kasım 1994, Karar No: 5119)
tarafından öğrenci ve öğretmenlere tavsiye edilmiştir.
Yazı ve fotoğrafların sorumlulukları yazarlarına aittir.
Yayınlanmak üzere yollanan yazılar iade edilmez.
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Arkeolog
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Pers/Akamenid İmparatorluğu İran tarihi açısından
önemli sayılmaktadır. Bu sebepten İran’ın kuruluşu
Perslerin kuruluşu olan M.Ö 2500 olarak kabul
görmektedir. Günümüzden 2 bin 448 yıl önce İran’ın
Akamenid hanedanlığından Kral Büyük Kyros ilk
dünya imparatorluğunu kurmuştur. Pers Akamenid
İmparatorluğu Ege’den İndus vadisine kadar, Libya
çöllerinden Orta Asya’ya uzanan topraklara 2 yüzyılı
aşkın süre hükmetmiştir. Bu geniş coğrafyada
farklı kültüre sahip insanların, farklı dil ve dinlere
sahip kişilerin bir arada tutulmasının yolu aslında
hoşgörü politikasından geçmekteydi. Bu durum da
aslında bizlere bunun bir kontrol stratejisi olduğunu
göstermekteydi. Kısacası Akamenid döneminde İran

kültürlerinin artık ülke dışına çıktığı görülmekteydi.
Hemen hemen her yeri kültürleri ile kontrol altına
almış ama Büyük İskender döneminde (Helenistik
Dönem) Batılı kültürlerin etkisi altına girmişlerdir.
Fakat tüm bunların ötesinde Ön Asya deyimini iyi
bilmekte fayda bulunmaktadır. Ön Asya denildiğinde
çivi yazılı belgelerin bulunduğu ve de yayıldığı tüm
topraklar Ön Asya olarak geçmektedir diye yorum
yapılabilir. Örneğin; Türkiye, İran, Filistin, İsrail,
Gürcistan, Nahçivan… Tüm bu ülkelerin ortak bir
özelliği de varıdır hiç şüphesiz. Bu bölge aslında
Mezopotamya kültür bölgesini oluşturmakta ve Suriye
ile İran ise geçiş ülkeleridir.

İRAN’IN
İNCİSİ
PERSEPOLİS
Özellikle III. Tukulti-apil-Eşarra
(Tiglat-Pileser) (MÖ744-727)
ile II. Fiarru-kin (Sargon) (MÖ.
722-705) Asur devletinin yeni
bir modelleme dönemi olarak
adlandırabileceğimiz dönem içinde
önemli birer rol oynamışlardır.
Artık bu dönemle birlikte Medlerle
ilgili bilgilerde Medlerin derebeylik
sistemi ile yönetilmeye başlandığı,
topraklarınınsa genişlediği
kaynaklardan öğrenilmiştir.
MÖ. 704-681 yılları arasında
yaşamış olan Asur kralı Sanharib
(Sanneharib) döneminden itibaren
olan yazılı kaynaklarda “Uzak
Medler” olarak yepyeni bir tanım
ortaya çıkmaya başlar.
Asur İmparatorluğunun sonunu
MÖ 612 ‘de Babil ve Med orduları
birleşerek, Asur’un başkentini ele
geçirerek getirmişlerdir. Kral Assuruballit Harran’a çekilir be Babil
kralı ise Nabukadnezar tarafından
alınarak Asur İmparatorluğu çöker.
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III. Salmanasar (MÖ. 858-824)
dönemine aittir ve Asur dönemine
tarihlendirilmiştir. Kireçtaşından
yapılmış bu siyah obelisk, antik
Kalhu, bugünkü Nimrud’ da
bulunmuştur. Obeliskte kralın
MÖ.835 yılında yapmış olduğu
seferde, Orta Toros dağları
ile Med Ülkesine dayandığı
anlatılmaktadır. Bugün Londra
British Museum’da bulunan bu
eserden dolayı Medlerle ilgili
bilgileri Asur kaynaklarından
da elde edebilmekteyiz. İlk kez
Asur kaynaklarında, Medlerle
Asurlular arasında geçen askeri
anlaşmazlıklardan söz edilmektedir.
Med kökenli birisinin şehirde
oturduğu ve 1200’den fazla şehre
hükmettiği anlatılmaktadır. Böylece
Medlerin göçebe değil, yerleşik
bir topluluk oldukları kanısına
varılmıştır. Medlerin yaşadığı
bölge, daima Asur hükümdarlarının
ilgisini çekmiştir. Asur kralı III.
Adad-nirari (MÖ.820-783) Medlere
karşı 8 kez askeri sefer
girişiminde bulunmuş
ve bölgenin de Asur için
önemli tedarikçi bölgesi
olduğu ortadadır. Daha
önce atlarını genellikle
İç Anadolu bölgesinden
(Bugün Kayseri’de
bulunan Kültepe-Kaniş
yerleşiminden) temin
ederken artık Batı İran
bölgesine yönelmişlerdir.
Bundan sonraki
dönemlerde Asur kralları
için tam anlamı ile bir
yağmalama dönemi
başladığını söyleyebiliriz.

Popüler Bilim

19. yüzyılda çivi yazısının
çözüldüğü dönemde ve Asuroloji
ile birlikte yeni bir bilim dalının da
ortaya çıkmasıyla Ön Asya tarihi
yepyeni bir temele oturtulmak
istenmiş ve oturtulmuştur. Artık
daha önce dayandırılan YunanRoma ve İncil kökenli kaynakların
yanında daha geniş noktalara
dayandırılmaya çalışılmıştır. Asur,
Ninive, Babil ve Susa artık birer
efsane değerinden çok yerlerinin
kesin olarak belirlendiği, sarayları
ve evleriyle, tapınaklarıyla,
savunma mekanizmaları ile var
olan şehirler olarak kayıtlara
geçmiştir. Bunlara ek olarak
zengin de bir çivi yazısı arşivi
bu bölgelerden ele geçirilir ve
böylece o dönemin tarihine yeni
bir bakış açısı da kazandırması
açısından son derece önemlidir.
Klasik ve İncil kökenli kaynakların
güvenilirliği azalmış ve Asur ile
Babil tarihi yepyeni tarihlendirme
temellerine bağlanmıştır. Fakat
yalnızca bir noktada eski
fikirlerden vazgeçilememiştir.
Med İmparatorluğu’nun tarihi
hiçbir arkeolojik veri vermemesine
rağmen tarihlendirilmiştir ve bu
da arkeoloji çevresinde dikkat
çekmiştir. Medlerin yaşadığı
coğrafya açısından bakacak
olursak; zengin tarım arazilerine
sahiptirler. Az önce de bahsetmiş
olduğum gibi, Medlere ait
herhangi bir anıtsal yapıya da
rastlanılmamış ve buradaki halkın
konargöçer olduklarını düşündürse
de kaynaklar onların yerleşik
olduklarını öngörmektedir. Siyah
Obelisk olarak bilinen dikilitaş,
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Kısacası; Med ülkesi; Luristan ve Bağdat’ın
kuzeyinde kalan bölgede yer alır ve askeri
seferlerle ilgili bilgi verdiği için Med Ülkesi olarak
Asur ve Babil kaynaklarında geçmektedir. Med
sanatıyla ilgili olarak verilebilecek birkaç tasvirli
eser var. Bunlardan biri Akamenid Dönemi’nde
yapılan “Kızkapan Anıtı” dır. Bu anıt yaklaşık 3
odalı bir mezar yapısında bulunmuştur. Mezarın
önünde çeşitli kabartmalar bulunmaktadır ve bu
kabartmalar Persepolis’ te bulunan kabartmalara
çok benzer. 2 ana sahnede yer alan figürlerin
ateş altarına tapması gösterilmiştir. Ateş altarının
2 yanında tapan kişilerin başlarını tüm örten
başlıkları var ve ateş altarına doğru ellerini

uzatmış halde tapıyor olarak gösterilmişlerdir. Esas
itibarıyla kısa kürk mantolu gösterilmiş figürler,
ortada ters kademeli bir sunak ve yarım daire
şeklinde de ateş motifi yer almaktadır. Bu mezarın
Med kralı Kyseris’in ölümünden sonra yapıldığı
düşünülmektedir. İlginç olan ise bu dönemde ateş
simgesi olan bu yarımay şekli; Zerdüştlük dininin
simgelerini taşımaktadır. En önemli sembol; Geç
Asur döneminde Tanrı Asur gibi betimlenmiş olarak
gösterilmiştir. Zerdüştlük dinin ise; günümüzde
söylenenlerin aksine aslında temizliği savunan ve
yalan söylemenin de günah olarak kabul edildiği
ve ateşe tapınımın ise kabul gördüğü bir din olarak
ifade edilmektedir.
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Medler ve Perslerin aslında iç
içe gelişmiş olduğu da söylenebilir.
Örneğin Persler için önemli olan
Persepolis apadasında bulunan
kabul salonundaki duvarda bulunan
kabartmalarda Medler başlıkları
ile Perslerden çok kolay ayırt
edilebilmektedir. Medlerin bu
yuvarlak başlıkları tıpkı Kızkapan
Anıtında bulunan ateş altarı ile son
derece benzer özelliklere sahiptir.
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MÖ 559 dolaylarında Büyük Kyros (MÖ 559530) Persler’in yöneticisi oldu. İyi yürekli kral
olarak bilinir ve Marduk’un hizmetkârı olduğunu
belirtirdi. Yahudiler Kyros’u, onları esaretten
kurtaran ve Kudüs’te tapınaklarını yeniden
yapmalarına izin veren kurtarıcı, Yehova’nın
temsilcisi olarak görürlerdi. Kyros, Media ve
Lydia’yı aldıktan sonra, bir öyküye göre Medler
ile son savaşın yapıldığı Pasargad’ a yeni bir
kent yaptırdı. Bir ateş sunağına sahip kutsal
bir alan ile bugün Zindan-ı Süleyman olarak
bilinen çift küp biçiminde kuleleri inşa ettirdi. En
önemlisi ise buraya ayrıca kendi mezarını da
yaptırmış olmasıdır. Perslerin anıtsal bina ve
taş gelenekleri yoktu ve olasılıkla bu geleneği de
Kyros yendiği halkların becerilerinden yararlandı
ve kendilerine mal etti. Persepolis kentinin
yapımında özellikle bu Lydia’lı taş ustalarının
rolü büyüktür. Persepolis kenti yapıldığında;
Persler Medlerin vasallarıydı ve antik dünya
Medler, Lydialılar, Babilliler ve Mısırlılar arasında
paylaşılmıştı. Fakat Kyros’un ölümünde çok
kısa zaman önce; Pers İmparatorluğunun bir
gücü yoktu ve bundan sonraki 200 yıl boyunca
da Pers kralları tarafından yönetilmeye devam
ettiler. Kyros İmparatorluğun kuzeydoğu sınırında
bulunan Seyhun Irmağı’nın yakınında bir savaşta
öldü ve doğudaki toprakları onun alıp almadığı
hala bir tartışma konudur. Kyros’un ölümünün
ardından MÖ 525 yılında da oğlu Kambyses
Mısır’ı fethetmiştir. 532 yılında Mısır’dan ayrılan
Kambyses Persia’ya ulaşamadan öldü.
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PERSEPOLİSİN DOĞUŞU

Persepolis sitadeli eski Yakındoğu’nun en
iyi korunmuş kentlerinden birisiydi. Buradaki
saraylarda çeşitli kültürlerin etkileri görülmektedir.
(Med, Mısır, Yunan ve Mezopotamya) Sitadelin bir
parçası olan kompleks, doğuda bulunan surlu bir
tepeyi, sitadel platformun altında bulunan çeşitli
yapıları, Darius ve ardıllarının gömüldüğü Nakşi
Rüstem yamacındaki mezarlarını ve sıradan halkın
yaşadığı büyük bir kenti oluşturmaktaydı.

Kasım 2019

Çeşitli yerlerde Dareios’un sarayları olmasına
rağmen kral kendisine başkent olarak Elam kenti
Susa’yı seçti. Başlarda kral bu kentin onarılmasını
sağladı ve yaklaşık 250 metrekare büyüklüğündeki
sarayını yaptırdı. Saray Babil saraylarına benzer
tarzda bir dizi avluya sahip, Pasargad ve Media’da
görülen sütunlu salonlara benzer salonlarla
birleştirilmişti. Pasargad’ın 40 km güneybatısında,
eski Persçe’de Parsa olarak adlandırılan Persepolis’i
krallık ikametgahı olarak seçti. Bu saray 450 m
uzunluğunda ve 300 metre genişliğindeki sitadel
(genellikle sur duvarlarıyla çevrili, bir saldırı
anında koruma amaçlı kullanılabilen yukarı şehir)
, ovaya yayılmış çok sayıda küçük sarayı içeren
geniş bir komplekse sahipti. Bu sarayın yapımı
kralın ölümünden sonra da devam etti. Kral ve
ardılları saraya 6 km kuzeyde kalan Nakş-i Rüstem
denilen kaya mezarlara gömülmüşlerdi. Dareius
mezarının üzerine kazıttırdığı yazıtta inançlarını
özetlemişti. Dünyayı yaratan Ahuramazda onu
kral yapmıştı. İyinin dostu, kötünün düşmanıydı.
Güçlüye karşı güçsüzü, güçsüze karşı güçlüyü
korur, doğruyu isterdi. İyi ata biner, iyi ok atar, iyi
de mızrak kullanırdı. Ayrıca kral yazıtı okuyanın
Ahuramazda’nın buyruklarına uymasını, bu
yazıtlara inancının olmasını ve en önemlisi de
başkaldırmamasını istiyordu (aslında emrediyordu).

Popüler Bilim

İran tarihinin en şanlı dönemi, ünlü Pers
kralı Dareios dönemiydi. MÖ. 6. yy’ da yaşan
kral Darius Batı Anadolu’dan Hindistan’a
kadar geniş ve görkemli bir imparatorluk
kurmuştur. Bu sebepten kralların kralı
olarak anılmıştır. Kral Güney İran’ın Şiraz
şehri yakınlarında, Persia’da bir saray
inşa ettirmiş ve bu saraya Farslar TAHT-I
CEMŞİD demektedirler. Burası Akamenid
İmparatorluğunun da bir nevi yazlık sarayı
olarak kullanılmış ve yapımı 150 yıl
sürmüştür. Altın çağını yaşayan Persepolis
Makedonya Kralı Büyük İskender tarafından
yakılarak ele geçirilmiştir. Büyük İskender ilk
iş Zerdüştlük dinini yasaklamıştır.
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Sarayın duvarlarında bulunan kabartmaların en ilginç olanlarından bazıları Pers egemenliği altındaki
halklar krala armağan sunarken gösterilmiştir. Burada İran atlılarına ait şapkalar, tunik ve pantolonları ile
özgün giysileri içinde gösterilmekteydiler. Özellikle Armenialı olan, kulpu ve emziği grifonlarla bezeli, altın
olduğu muhtemel bir vazo/sürahi getiren atlı dikkat çekicidir.

Persepoliste bulunan kabartmaların odak noktası kraldır. Apadana platformunda merdivenlerin
basamakları arasındaki oymada; tahtında oturan kralın elinde asa ve çiçek tutarken gösterilmiştir.

Kasım 2019

Popüler Bilim

Önünde bulunan tütsü buhurdanlığı olasılıkla 200 yıl önce Till Barsip’te Asur sarayının da duvarlarını
süslemekteydi.

8

Kralın başının üzerinde genellikle Perslerin baş tanrısı Ahuramazda’nın kanatlı kurs içinde temsil edildiği
görülmektedir. Bu betimlemenin bir benzeri şuan Uşak arkeoloji müzesinde sergilenmekte ve Uşak’ta
yapılan kazılardan ele geçmiştir.
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Terasta bulunan en dikkat çekici yer kralın kabul (ana
kabul) binası olan Apadanadır. Burada yaklaşık 20 sütun
bulunmakta ve üzerinde aslan biçiminde karmaşık varlıklar
bulunmaktaydı.
Kserkes kapısında bulunan çift grifonlu sütun başlığının
hangi binaya ait olduğu net değildir. Sütunlu olan bu salonlar
Pers mimarisinin karakteristiğiydi. Aslan, boğa, ya da aslan
başlı boğalardan oluşan sütun başlıkları da yaygın olarak
kullanılmaktaydı.

MEDLER SİLAH VE MADENİ KAPLARINI
GETİRİRKEN GÖSTERİLMİŞ

Kasım 2019

ÖLÜMSÜZLER- BİR MEDLİ BİR PERSLİ FİGÜR
SIRALAMASINA SAHİPTİR.

arkasındaki kabartmada 1 Persli 1 Medli soylu
oluşan imparatorluğun asıl gücünü oluşturan
heyette Persler yivli başlıklı gösterilmiştir. Bu
soyluların geçiti tekdüze değil ama bazı sıralar
birbiriyle konuşur vaziyette gösterilmiştir. Buradaki
hediye getirenler adı “Ölümsüzler” olan bir heyetin
sonunda gelirken gösterilmiştir. Sırası ile hediye
getirenler;

Popüler Bilim

Persepolis için önemli olan kabartmalar aslında
krala sunu yapılan kabartmalardır ve bu sunu
yapanlar çeşitli milletlerden ve de devletlerden
oluşmaktaydılar. Bunları kısaca anlatmanın
zor olduğu kanısına vararak çeşitli fotoğraflarla
bu konuyu desteklemenin daha doğru olacağı
kanısındayım. Tüm heyetler öncelikle adı
ölümsüzler olan bir sıra sonrası görülüyor. Bunların
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HAYALET İMPARATORLUK MEDLERİN İZİNDE İRAN’IN İNCİSİ PERSEPOLİS
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ERMENİ(ARİAN) HEYETİ- DİKKAT ÇEKİCİ
OLAN DEVE GETİRİLMESİDİR.

BABİLLİLER – BURADA İLGİNÇ OLAN
HÖRGÜÇLÜ ANADOLU BOĞASIDIR.

SURİYELİLER, FARKLI ELBİSELERİ İLE DİKKAT
ÇEKER

SURİYELİLERE BENZEYEN BİR GRUP OLAN
AROCHOSİEN ADLI BİR GRUP

KİLİKYA BÖLGESİNDEN KOÇ GETİRENLER

KAPADOKYA BÖLGESİNDEN TEKSTİL, KÜRK
VE AT GETİRİLMİŞ.

HAYALET İMPARATORLUK MEDLERİN İZİNDE İRAN’IN İNCİSİ PERSEPOLİS

MISIRLILARIN NE GETİRDİKLERİ BELİRSİZDİR

ORTA ASYADAN GELEN GRUP KÜRK, HALKA
VE AT GETİRMİŞLER.

KÜÇÜK ASYA İONYALILAR
Kısacası; Persepoliste krala tüm kültürlerden
çeşitli heyetler gelmiş ama bizim için
önemli sayılabilecek en önemli kabartma
hiç kuşkusuz Asur ve Fenike betimlerinde
bulunan betimlemedeki sürahi ile Uşak Toztepe
Tümülüsünde bulunan sürahinin benzerliğidir.

Uşak Toztepe örneği

Kasım 2019
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Persepolis örneği
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ENDURANCE’DAN
Prof. Dr. Acar BALTAŞ
Psikolog

Dünya tarihinde başarısızlıktan çıkan iki
büyük başarı hikâyesi vardır. Bunlardan birincisi
Güney Kutbu’nda gemisi buzlara sıkışarak batan
Shackleton’un iki yıl süren bir mücadelenin sonunda
27 kişilik ekibin bütününü İngiltere’ye sağ olarak
getirmeyi başarmasıdır. Bu başarı Apollo 13’ün
“Ay Misyonu” yolculunda yaşanan kazada örnek
oluşturmuştur. Bu yazı “Bir Yolculuk Olarak Liderlik”
kitabında yer almaktadır.
1970 yılında programlanan ay misyonu planladığı
gibi aya ulaşma hedefine ulaşamamış olsa da
sağduyulu liderlik ve ekip çalışmasıyla, imkansız gibi
gözüken güçlüklerin üstesinden gelinerek hiç can
kaybı olmadan tamamlanmıştır.

“Ben de Shackleton gibi beklenmeyen güçlüklerle
mücadeleyi seven biriyim. Hiçbir şeyin olması
gerektiği gibi olmadığını gördüğünüzde veya bazı
şeylerin yanlış gideceğini gördüğünüzde ileriyi
düşünmek gerekir”. Apollo 13 komutanı bu sözleri
2000 Yılı Ocak ayında Antartika’ya yaptığı görev
ziyaretinde National Science Foundation’daki
konuşmada söylemiştir. Kaptan Lovell, Endurance
yolculunda mürettebatın tümünü kurtaran
Shackleton’un yönetimini “mucizevi liderlik” olarak
nitelendirmiştir. “Biz de Apollo 13’de aynı tutumu
sergiledik. Bir şans gördüğünüz sürece her zaman
ileri bakmak gerekir”.

Kasım 2019
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“Houston bir sorunumuz var”
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Kaptan Lovell de hayatının en
büyük sınavı ile karşılaştığında
Shackleton gibi 42 yaşındaydı.
Apollo 13 deki astronotlar
yolculuklarının üçüncü gününde, bir
televizyon yayınını tamamladıkları
sırada oksijen tankı patladı. Kaza
uzay gemisinin elektrik ve itici
güç destek sistemlerini çalıştıran
yakıt hücrelerini tahrip etti. “Daha
kötüsü olamaz” diye düşündükleri
sırada, komuta modülünden uzaya
oksijen kaçmakta olduğunu fark
ettiler. Bunun üzerine Kaptan Lovell
komuta kontrol merkezine, tarihe
geçen sözlerini söyledi: “Houston,
we’ve had a problem” (Houston bir
sorunumuz var). John L. Swigert
Jr. ve Fred W.Haise Jr.’ dan oluşan
mürettebat yeryüzünden 200 bin
mil uzaktaydı ve bu koşullarda
geri dönmeyi başaracaklarını
düşünmek fazlasıyla iyimser bir
yaklaşım olurdu.

Komuta modülünde hayat
destek sistemleri için 15 dakika
yetecek kadar oksijen kaldığında,
mürettebat modülü terk ederek,
dört gün sürecek hayatta
kalma mücadelesini verecekleri
daracık ay modülüne geçtiler.
Ay modülü iki kişiyi 45 saat
barındırmak üzere tasarlanmıştı.
Apollo 13 mürettebatı Houston
Görev Kontrol Merkezi’nin
yönlendirmesiyle üç kişiye 96
saat cankurtaran sandalı görevi
görecekti. İki kişinin ancak
sığacağı ay modülü üç kişi için
çok dar ve rahatsızdı. Sıcaklık
uyumayı imkansız kılacak kadar
dondurucuydu. İhtiyaç duydukları
su ve yemeği çok azaltmak
zorundaydılar ve bu dehidrate
(susuz kalmalarına) olmalarına
neden oluyordu. Kaptan Lovell
bu süreçte 7 kilo verdi. Bu
süre içinde yaratıcılıklarını

kullanarak, ellerinde bulunan,
karton, yapıştırıcı bant, plastik
torba gibi çeşitli malzemelerle
hayatta kalmalarını sağlayacak
araçlar ürettiler. Sürecin en kritik
noktasında, geri dönüş için son
hareketi yapmaları gerektiğinde,
yönlerini belirleyecekleri sekstant
okumasını yapmalarına imkan
yoktu. Uzay gemisinde bitkin
durumdaki mürettebat güneşin
titrek ışığını yıldızlardan
ayırmaları çok güç olduğu halde,
büyük bir beceri ve şaşırtıcı
bir hassaslıkla uygulamaları
gereken prosedürleri, güneşi bir
navigasyon aracı olarak kullanarak
yaptılar. Bunun sonucunda
doğru açıyla atmosfere girmeyi
başardılar. Eğer bir dereceden
fazla hata yapmış olsalardı Apollo
13 uzay boşluğunun derinliklerinde
sonsuz bir yolculuğa çıkacaktı.

APOLLO 13’E
UZANAN
KÖPRÜ

Kendilerinin durumunu
Shackleton ile kıyasladığında,
onun böyle bir dış destekten
yoksun olarak bütün süreci,
ekip arkadaşlarının potansiyelini
kullanarak, kendisinin yönettiğini
vurguladı. “Herkesin hayatının
tehlikede olduğu bir durumda her
ekip üyesinin görevini bilmesi
çok önemlidir. Apollo 13 ‘te panik
yoktu, kimse durumu lanetlemiyor,
şikayet etmiyor, hepimiz neyin
bozulduğunu ve işlemediğini
anlamaya çalışıp, onu tekrar

İnsan” ünvanını almıştı. Güney
Kutbunun Amundsen tarafından
ulaşılmasından sonra çıtayı
yükseltmiş ve Güney Kutbu’na
aksi yönden girip, kutup noktası
üzerinden geçip Ross Denizinde
arkadaşlarıyla buluşmayı planlamış
ancak gemisi Waddel Denizinde
karaya ulşamdan buzların arasında
sıkışarak kalmıştı.
Geriye döndükten sonra da
tutkusunun peşinden gitmiş,
Endurance ekibinden 8 kişinin
katılmasıyla tekrar Güney Kutbuna
yolculuğa çıkmış ve Güney
Georgia adasında geçirdiği kalp
krizi sonucu ölmüştü.
Kaptan Lovell daha sonra
insanlı uzay programından emekli
oldu ve iş hayatına girdi. Çok
sayıda onursal ödül aldı. Bunların
arasında Shackleton’a da verilen
National Geographical Society’nin
Hubbard Madalyası vardı. Apollo
13 hikâyesini Jeff Kluger ile
yazdıkları Lost Moon (Kayıp Ay)
kitabında yazdı.

Sonuç

Kaptan Lovell ile Shackleton’un
ortak yönlerinden birisi de hiçbir
zaman yorulup durmamaları ve
sürekli olarak yeni mücadelelerin
peşinde koşmalarıydı. Bu
özellik krizleri aştıkça güçlenen
bir dürtüdür. “İnsan daima ileri
bakmalı. Şöhretine yaslanarak
hayatını sürdüremezsin. Ben
sürekli yeni ufuklar, yeni projeler ve
hedefler arıyorum.”
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Kaptan Lovell hayatta
kalmalarını sağlayan bu yolculuk
için, Houston Komuta Kontrol
Merkezi’ndeki parlak bilim
insanları ve mühendisler ile
yapılan kusursuz iş birliğini övdü.
Onların sağladıkları ayrıntılı plan
ve yönergelerin, son derece iyi
eğitimli astronotların becerisiyle
birleşmesinin bu sonucu
doğurduğunu söyledi.

nasıl işler hale getireceğimize
bakıyorduk.”
Zor koşullarda insanlar
kenetlenir ve liderlerinin yol
göstericiliğine güvenir. Böyle
durumlarda her zaman bir kişinin
lider olarak hareket etmesi gerekir.
Kaptan Lovell, uzayda geçirdiği
süre açısından, döneminin en
deneyimli astronotuydu. Ayrıca
uzay çalışmalarını birçok yönden
geliştirecek önemli katkılarda
bulunmuş biriydi. 1965 yılında,
iki uzay aracının buluşmasını
sağlayan ve uzayda 14 gün kalarak
rekor kıran Gemini 7’nin pilotuydu.
Ertesi yıl Gemini misyonunun son
halkasının komutanıydı. Gemini
12 görevinde Buzz Aldrin ilk kez
uzayda yürüdü ve kullandığı
araçlarla, uzay gemisinde bir tamir
yapmanın mümkün olduğunu
gösteren çalışmalar yaptı. Kaptan
Lovell daha sonra aya yolculuk
için en önemli adım olan Dünya
yörüngesi dışındaki ilk Apollo
8 uçuşunun pilotuydu. Bu uçuş
sırasında yaptıkları naklen
televizyon bağlantısı milyonlarca
insan tarafından heyecan ve
hayretle izlenmişti. Apollo
13 Lovell’in dördüncü ve son
göreviydi.
Shackleton da 1901 yılında
Scott ile birlikte Güney Kutbuna
gitmiş ve 350 mil yol alarak geri
dönmüşlerdi. Daha sonra 1904
yılında kendi başına bir keşif gezisi
organize etmiş ve Güney Kutup
noktasına 90 mil mesafeye kadar
ilerleyerek “En Güneye Giden

Popüler Bilim

Endurance ekibinin altı gün
kutup denizinde yolculuk yaparak
filikalarından inip Fil Adası’na
ayak basmalarından yaklaşık 54
yıl sonra, Apollo 13 ekibi de ay
modülünden tekrar uzay gemisine
geçtiler. Derhal tehlike dolu dönüş
yolculuğunu başlattılar. Çok az
bilgiyle, eğitimlerde kazandıkları
becerilerle ve bazen de sezgilerine
dayanarak yaptıkları ince
manevralar ve verdikleri kararlarla,
saatler sonra Pasifik Okyanus’nda
Sampo Adaları yakınlarında bir
noktaya sağ salim suya indiler.

13

Kasım 2019

Popüler Bilim

14

65 YAŞ ÜSTÜ SAĞLIKLI
KIŞILER,

GENÇLERDEN DAHA
VERIMLI ÇALIŞABILIR
Günümüzde insanlar her zamankinden daha uzun yaşıyor.
Amerikan Nüfus Bürosu’nun
sağladığı verilere göre 20142015 arasında 65 yaş ve üstü
nüfus 1 milyondan fazla arttı[1]
ve büyük ölçüde hastalıklara
karşı koruma ve tedavi standartları sayesinde, düzenli bir
hızda artmaya da devam ediyor. Bugün hayatta olan insanların büyük bölümünün 70’li
yaşlarını görmesi bekleniyor.[2]
2030’a gelindiğinde ulusal yaş
ortalaması 80 olabilecek.[3] Peki
80, hatta 100 yaşına kadar yaşamaya hazırlıklı mıyız? Kişisel
olarak da, toplum olarak da bu
fazladan 10, 20, hatta 30 yıllık
yaşamın nasıl olabileceğini öngörmek için bir fırsatımız ve sorumluluğumuz bulunuyor.

Yaşlanma nedir?

Genel kanının aksine, “yaşlılıktan ölmeyiz”. Yaşlanma tek
bir durumdan ziyade, sürekli
çoğalan hücrelerimizdeki birbiriyle bağlantılı bozulmaların sonucudur. Vücutta zaman içinde
bozulduğu bilinen dokuz süreç
vardır. Bu “Yaşlanma Belirtileri” kalp hastalığı ve kanser gibi
sistem çöküşlerinin yanı sıra,
mobilitenin azalmasından bellek kaybına, bir dizi sağlık sorununun da yolunu açar. Araştırmacılar yaşlanmayı daha iyi
anlamak için hücre ve moleküler düzeyde gerçekleşen belirli süreçleri incelediler. 2013’te
yayınlanan sonuçlarda yaşlanmaya katkıda bulunan genetik
ya da çevresel etkilerin olduğu
dokuz özellik belirlendi.[4]

Yaşlanmanın dokuz
belirtisi
• Genom İnstabilitesi: Yıllar
geçtikçe DNA zincirlerinin hasar görmesi
• Besin Algılamasının Bozulması: Zaman içinde gerçekleşen mutasyonların hücrelerin
alınan besinleri tanıyıp yanıt
verme yetisini etkilemesi
• Telomer Yıpranması: DNA’daki kromozomların ucunda yer
alan moleküllerin aşınması
• Hücresel Yaşlanma: Normalde ikiye bölünüp büyümeye
devam eden hücrelerin bölünmeyi bırakıp ölmesi
• Epigenetik
Değişimler:
DNA’dan genlerin işlevlerine
yardımcı olan epigenetik yapıların hasar görmesi
• Kök Hücre Yetersizliği: Vücudun beyinde, karaciğerde, deride ve başka yerlerde
önemli ve özelleşmiş hücrelere dönüşen proto-hücreleri
yeterli miktarda üretmeyi bırakması
• Proteostaz Kaybı: Proteinlerin işlerini yapması için gereken süreçlerin bozulması
• Hücrelerarası İletişimin Değişmesi: Enflamasyon nedeniyle, hücrelerin birbirlerine
gönderdikleri kimyasal sinyallerin engellenmesi
• Mitokondrilerin Düzgün Çalışmaması: Hücre içindeki enerji
üreten bölüm olan mitokondrilerin bozulmaya başlaması
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2030’da toplumun yaş
ortalaması 80’e çıkabilir
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Araştırmalar, insanların artık
geçmiş nesillerden daha uzun
yaşayacağına işaret ederken,
bu ekstra yıllar pek çok soruyu
da beraberinde getiriyor: Nasıl
sağlıklı kalabiliriz? Yaşlılığımızı
nerede geçirmeliyiz? Bize kim
bakacak?
Dünya’nın önde gelen bir
ilaç firmasının yaptığı “Get Old”
projesi kapsamında hazırladığı
“Yaşlanmanın Geleceği” isimli
raporda, daha uzun ve daha kaliteli yaşamamız için bilim ve teknolojinin neler sunduğuna dair
bu soruların cevapları aranıyor
ve önemli bilgiler veriliyor. Geniş
çaplı araştırmalara ve tıp, psikoloji ve teknoloji alanlarında önde
gelen düşünürlerin ileriye yönelik
öngörülerine dayanan “Yaşlanmanın Geleceği”, insan hayatının kaçınılmaz evresi yaşlılığın
gelecekte nasıl bir dönüşüm geçireceğine dair geniş kapsamlı
bir içgörü sunuyor.
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de daha ‘yaşlı’ bir topluma
doğru yol alınırken, nasıl daha iyi
ve daha kaliteli yaşayabileceğimize dair soruların yanıtları giderek daha çok önem kazanıyor.
Sağlıklı yaşlanmak ve dolu dolu
yaşamak hepimizin ortak beklentisi haline geliyor. Daha iyi bir
yaşam ve yaşamın her döneminde sağlık için çalışan firma, daha
uzun ve sağlıklı yaşayan bir toplum hedefi etrafında, küresel ölçekte yürüttüğü “Get Old” projesi
kapsamında önemli bir rapora
imza attı. “Yaşlanmanın Geleceği” isimli raporda, daha uzun
ve daha kaliteli yaşamamız için
bilim ve teknolojinin neler sunduğuna dair önemli bilgiler verilirken; “Nasıl sağlıklı kalabiliriz?”,
“Yaşlılığımızı nerede geçirmeliyiz?”, “Bize kim bakacak?” gibi
temel sorulara da yanıt aranıyor.
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65 Yaş Üstü Sağlıklı Kişiler, Gençlerden Daha Verimli Çalışabilir

Yaşlanma hızında
genler mi, yoksa yaşam
tarzı mı daha etkili?
Hücrelerinizin yaşlanma belirtileri gösterip göstermediğini
medikal bir tahlille anlayabilirsiniz. Duke Üniversitesi Tıp
Fakültesi Halk Sağlığı Departmanından Doçent Dr. Daniel
Belsky, yaşam tarzının da aynı
derecede önemli bir gösterge
olduğunu belirtiyor. Sıklıkla bazı
faktörler yaşlanma sürecinin
normalden daha hızlı ilerlemesine yol açabiliyor. Dr. Belsky,
“Sonuçta genler yaşlanma hızını belirleyen pek çok faktörden
yalnızca biri,” diyor. “Nasıl bir
yaşam sürdüğünüz muhtemelen daha ağır basıyor.”
DNA zincirlerindeki kromozomların ucundaki moleküller
olan telomerlerin, kişinin kalan
ömrünün göstergesi olduğu kanıtlanmış durumda. Sağlığı kötü
durumda olan, ya da hayatta
kötü tercihler yapan kişilerin telomerleri çoğu zaman daha kısa
oluyor. Öte yandan, bu kişilerin
ileri yaşlarda sağlık problemleriyle karşılaşma olasılığı da
daha yüksek. Neyse ki olumlu
yaşam tarzı değişiklikleri yaşlanmayı yavaşlatabiliyor.
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Yaşlanmayı hızlandıran
etkenler
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• SİGARA: 40 yıl boyunca günde bir paket içmek ömrünüzden yedi yıl götürebiliyor.
• STRES: Uzun süre stres etkenleriyle yaşamak erken
yaşlanmaya yol açabiliyor.
• OBEZİTE: Vücutta fazla yağ,
hücrelerin yaşlanma sürecini
hızlandırabiliyor.
• HAREKETSİZLİK: Hareketsiz bir hayat sürenlerin hücresel düzeyde yaşlanma hızı
artıyor.
• BESLENME: Kilonuz ne olursa olsun, yaşlanma sürecini
yavaşlatmak için sağlıklı beslenme büyük önem taşıyor.
• TOKSİK ORTAMLAR: Örneğin, egzoz dumanları içinde

çalışan trafik polislerinin telomerleri normalden daha kısa.

Uzun yaşamın formülü de
kişiye özel
Hepimiz farklı hızda ve farklı şekillerde yaşlandığımızdan,
yaşlanmanın işaret ve belirtilerinin yönetimi herkes için aynı
olmayacaktır. Bugün bunu tıpta
da görüyoruz: Bazı insanlar bazı
ilaçların yan etkisini görürken,
diğerleri görmüyor, ya da ilaçları farklı hızlarda metabolize
ettiklerinden, daha yüksek veya
daha düşük dozlarda kullanmaları gerekiyor.[5] Aynı durum
ömrümüzü uzatmaya yardımcı
olmayı vadeden diğer
tedavi ve uygulamalar için de geçerli. İşte bu noktada hastalıklara
karşı korumada ve
tedavide, kişinin
genetik yapısına
ve içinde yaşadığı
çevreyle
yaşam tarzına
duyarlı ve yeni
gelişen bir yaklaşım olan hassas tıp devreye
giriyor.[6] Tedaviler bu faktörleri göz önünde tutarak yalnızca belirli
hasta gruplarına örneğin
genetik yapısı benzer olanlara uygulanıyor, ancak daha
etkili olabiliyor.

Bağımsız yaşlanmak
mümkün mü?

Çoğumuz yaşlının “Artık eskisi gibi hareket edemiyorum” dediğini duymuşuzdur. Bu fiziksel
sınırlamalar yaşlanma denen biyolojik sürecin doğrudan sonucudur ve çoğu insanın yaşlılıkla
ilgili en korktuğu şey de budur.
2017’de yapılan bir ankette 30
yaş üstü Amerikalıların yüzde
63’ünün yaşlandıkça hareket
kabiliyetleri ve bağımsızlıklarını kaybetmekten korktukları

ortaya çıkmıştır.[7]
Bu korkunun listenin en başında yer almasına şaşmamalı:
Hastalık ya da düşme gibi travmatik bir olay herkesin başına
gelmeyebilir ancak fiziksel yaşlanmadan kimse kaçamaz. Duyusal bozulmanın yanı sıra, kas
ve kemik kütlesindeki kayıplar
yataktan kalkmaktan torunlarla
oynamaya kadar her şeyi zorlaştırabilir[8]. 65 yaş üstü yetişkinlerin yüzde 50’ye yakınında
artrit gelişir ve bir şeyleri tutmayı, merdiven çıkmayı zorlaştırır.
[9]
Araştırmalar mobilite azaldıkça kişilerin toplumdan uzaklaşma, kronik hastalıklara tutulma
ve yaşam kalitesinin düşmesi
olasılığının arttığını gösteriyor.
[10]
Yaşlı yetişkinlerin yaklaşık
yüzde 14’ü kendilerini sosyal
açıdan soyutlanmış hissettiklerini bildiriyorlar.[11] Öte yandan,
yaşlanma karşısında çaresiz
de değiliz. Araştırmalar önlemler almanın hareket kabiliyetimizi sürdürmemize
yardımcı olabileceğini
gösteriyor. Örneğin
güç arttırıcı egzersizler sarkopeni olarak bilinen kas kaybıyla
müca-
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Sağlıklı bir yaşlılık için
aktif yaşam şart

Sağlıklı bir yaşlılık için, yaşlılıkta da aktif kalmak şart ancak
aktivite deyince akla spor salonları gelmemeli. Yaşlılıkta hareketlilik konusunda geçenlerde
yapılan bir çalışmada katılımcıların fiziksel aktivite olarak ev işi
yaptıklarında ya da köpeği yürüyüşe çıkardıklarında da iyileşme yaşadığı görüldü.[15] Aileyi ya
da arkadaşları ziyaret gibi sosyal faaliyetler de hem fiziksel,
hem de zihinsel
açıdan yarar
sağlıyor.[16]
Hareketsiz bir yaşam süren
yaşlılarda
mobilite kaybı olasılığı üç
misline
çıkıyor.[17] Öte yandan, çoğu kişi
için
yaşlılıkta
aktif bir yaşam
sürdürememenin nedeni
ilgisizlik değil,
ulaşım olanaklarının eksikliği.
Araştırmalar araç
kullanabilen yaşlı bireylerin çıkıp dolaşma
olasılığının daha fazla olduğunu, ancak araç kullanmayanlarda sosyal hayata katılımın azaldığını gösteriyor.[18] Bu
nedenle toplum yaşamının, araç
kullanmayı bu kadar gerektirmeyecek şekilde, daha iyi bir şekilde planlanması önemli. İstasyonların erişilebilirliğinden bilet
almaya ve hatta aydınlatmaya,
her şeyi iyileştirerek yaşlı nüfusun bu hizmetlerden yararlanmasını kolaylaştırabiliriz. Kentler ve kasabalar ayrıca doktor
ziyaretlerine veya grup gezileri ve etkinliklerine özel
ulaşım imkânı sağlayarak
yaşlı nüfusun mobilitesini

destekleyebilir.[19] Her yaşta aktif
kalmanın önündeki lojistik engelleri azaltmanın yolunu bulmak iyi
yaşamanın temel bir unsurudur.

Alzheimer ve demans
konusunda ilerleme
kaydediliyor

Çoğu kişi fiziksel hareketliliğin
kaybıyla ilgili endişelerin yanı
sıra, yaşlılıkta zihinsel becerilerini kaybetmekten de büyük
endişe duyuyor.[20] Hafızanın ve
net düşünebilme yetisinin bozulmasına neden olan ilerleyici
beyin hastalığı demans, yaşlılıkla bağlantılı en yaygın kronik
hastalıklar arasında yer alıyor.
[21]
Ancak yaygınlığına rağmen,
demans konusunda halkta bilgi ve bilinç eksikliği bulunuyor.
Çoğu kimse en yaygın görülen
demans türü olan Alzheimer’i[22]
bilse de, demansın başka pek
çok türü daha var.
Günümüzde demansın tüm
türleri geri çevrilemeyen ve
semptomları zaman içinde kötüleşen bir seyir izliyor. Bilim
demans türlerine karşı ilaçla
tedavi arayışını sürdürürken,
araştırmacılar hâlâ ilaçla neyi
hedef alacaklarını tam olarak
bilemiyor. Öte yandan, güncel
çalışmalar ilerleme vadediyor.
Son zamanlarda araştırmacılar demansla bağlantılı belirli
inflamasyon türlerinin genetik
nedenleri olduğunu ve bunlardan bazılarının doğumdan önce
saptanabildiğini keşfetmişlerdir.

Sigara, alkol,
yetersiz beslenme ve
hareketsizlik demans
riskini artırıyor

Bu gibi risk faktörlerinin anlaşılması koruma önlemlerinin
geliştirilmesi açısından önem
taşıyor. Genetik yatkınlığa ek
olarak, yaşam tarzı da riski artırabiliyor. Bu konuda Dr. Belsky riski artıran faktörleri şöyle
sıralıyor: Sigara, aşırı alkol tüketimi, yetersiz beslenme, ha-
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zandığı ortaya çıktı. Bu grubun
yüzde 50’si bu bağımsızlığı en
az altı ay daha korudular.[14]

Popüler Bilim

deleye yardımcı olabiliyor. Bir
çalışmada doksan yaşın üstündekilerde sekiz haftalık direnç
egzersizleri sonrasında kas
gücünün yüzde 174 ve yürüme
hızının da yüzde 48 arttığı görüldü.[12] Kemik kaybı, osteopeni
ve osteoporoz da doğru beslenme ve egzersizle yavaşlatılabiliyor ve hatta ilaçla bir ölçüde
önlenebiliyor.[13]
Yaşlılıkta hem rehabilitasyona, hem de hareket kaybının
önlenmesine öncelik verilmesi
iyi yaşlanmada kritik rol oynuyor. Hareket kaybı yaşansa bile,
bunu tıpkı bir yaralanma gibi ele
almamız gerekiyor. Tüm hareket
kayıpları geri çevrilebilir olmasa
da, bazıları belli bir ölçüde tedavi edilebiliyor: Engellilik nedeniyle (banyo yapmak, giyinmek
veya yürümek gibi) temel işlevleri yerine getiremeyen 400’den
fazla yaşlı üzerinde yapılan bir
çalışmada, yüzde 80’inin rehabilitasyonla bir yıl içinde bu işlevleri geri ka-
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reketsizlik. Araştırmacılar daha
fazla risk faktörü belirlemek ve
başlangıcı olabildiğince erken
öngörebilmek için makine öğrenmesi algoritmaları üzerinde
çalışıyor. Bugün McGill Üniversitesi’ndeki bilim insanları, geliştirdikleri algoritma sayesinde
demans başlangıcını yüzde 84
hassasiyetle öngörebiliyor.[23]Bilişsel bozulma herkes için kaçınılmaz olmasa da, en yüksek ve
engellenemez risk faktörü yaştır
ve bugün ABD’de her 65 saniyede bir kişi Alzheimer olmaktadır.
[24]
Bu hastalığın nasıl oluştuğu
konusunda daha fazla araştırma
yapıldıkça, demans hastalarına
daha iyi hizmet verebilecek ve
demansı önlemek için daha fazla şey yapabileceğiz.
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GPS teknolojisi demans
hastalarının hayatını
kolaylaştırıyor
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Bilişsel becerileri bozulan ve
unutkanlaşan demans hastaları kafa karışıklığı yaşayabiliyor
ve bir kısır döngü içine girebiliyorlar. Hayat akışları bozulan,
yıkanma ve hatta yemek yeme
gibi temel becerilerini bile yapamaz hale gelen hastaların içine
girdiği bu kaos hali ise, onların
durumla başa çıkmalarını daha
da zorlaştırıyor. California Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre, bu durumda salgılanan stres hormonları hastalığın
seyrini hızlandırabiliyor.[25]
Bu döngüyü kırmak için teknolojiden yardım alan araştırmacılar, özellikle de nerede olduklarını, hatta kim olduklarını
unutan hastalara odaklanıyor.
Hastalar kaybolursa, ya da kaybolduklarını düşünürse, GPS
uygulamaları nerede olduklarını
anlamalarına yardımcı olabiliyor
veya bir aile üyesine ya da bakıcıya uyarı göndererek yardıma
gelmelerini sağlayabiliyor. Yüz
tanıma programları Alzheimer
hastalarının arkadaşlarını ve
ailelerini tanımalarına yardımcı
olabiliyor.[26] İnteraktif evde terapi
robotları ise demans hastalarına
yalnız olmadıklarını hissettiriyor

ve yardımcı makineler, hastaların dağınık zihinleri karşısında
insanüstü bir sabır gösteriyor.

Alzheimer’ın ilk ipuçları
hastanın konuşmasında
ortaya çıkıyor

Alzheimer hastalığının erken
evrelerindeki kişilerin konuşmalarında, çoğu zaman sadece
ailelerinin veya bir doktorun ya
da konuşma tanıma programlarının anlayabileceği bazı üstü
kapalı ipuçları olabiliyor. Hastalığın ilk evresinde basit sözcüklerin kullanımında bozulmalar ve
cümle bozuklukları, konuşmanın yavaşlaması, söz diziminin
bozulması ve karmaşık cümlelerin kurulamaması, konuşurken normalden uzun sürelerle
duraklama ve belirli bir sözcük
yerine kulağa benzer gelen başka sözcüklerin kullanılması gibi
belirtiler ortaya çıkabiliyor. Toronto Üniversitesi’nde yapılan
yeni bir çalışmaya göre[27], geliştirilen otomatik konuşma analizi
sistemleri, konuşma düzenlerindeki bu değişiklikleri algılamada
uzmanlardan bile daha iyi performans gösterebiliyor.

Alzheimer riskini artıran
genetik mutasyon:
ApoE4

Alzheimer riskinin bir göstergesi de genlerde yer alıyor.
İnsanların yüzde 10 ilâ 15’inde
ApoE4 olarak bilinen bir genetik
mutasyon bulunuyor. ApoE4’ün
bir kopyasının bulunması Alzheimer olma riskinizi iki veya üç
misli artırıyor. Yan yana iki kopyanın olması ise bu riski on iki
kat artırıyor. ApoE4 taşıyıcılarında Alzheimer büyük olasılıkla
hayatın daha erken evrelerinde
ortaya çıkıyor. Bazı araştırmacılar bu genetik yatkınlık karşısında ApoE4 taşıyıcılarına Alzheimer’in başlangıcını erteleyecek
nasıl beslenme değişiklikleri ve
başka tedaviler sağlanabileceğini bulmak için çalışıyor.[28]
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65 yaş üstü sağlıklı
kişiler, gençlerden daha
verimli çalışabilir

Veriler 65 yaş ve üstü kişilerin kendileri için çalışmaları

Emeklilik sonrasında
günlük amaçlar bulmak
yaşam kalitesini artırıyor

Tam zamanlı çalışan insanlar
için hiçbir şey yapmamak harika
bir fikir gibi görünebilir. Ancak
emeklilik sonrasında ve yaşlandıkça, günlük bir amacın olması iyi yaşlanmanın temel bir
unsurudur. 2017’de yayınlanan
bir çalışmada kişinin fiziksel
sağlığıyla bir amaç sahibi olması arasında doğrudan bir ilişki olduğu bulundu. Çalışmada
4.000’den fazla kişide fiziksel
yaşlanmanın iki yaygın işareti
ölçüldü. Zayıflayan kavrama ve

daha yavaş yürüme hızı. Araştırmacılar bir amaç sahibi olanların kavramalarının zayıf olması olasılığının yüzde 13 ve daha
yavaş yürüme olasılığının ise
yüzde 14 azaldığını gördü.[34]Bir
amaç sahibi olma ve bununla
bağlantılı pozitif etkiler kişiden
kişiye büyük oranda değişiyor.
Southern California Üniversitesi’nden bilim adamı Paul
Irving’in Milken Enstitüsü’ndeki
ekibiyle 2016 yılında yayınladığı “Amaç Sahibi Olarak Yaşlanmanın Gücü” isimli raporda,
amaç sahibi olmanın yararları
vurgulanıyor ve yaşlılığı pozitif
bir şekilde algılamanın (bir başka deyişle, iyi yaşlanacağına
inanmanın) yaşamı en az yedi
buçuk yıl uzatabileceği belirtiliyor. Araştırmacılar ayrıca belirli
bir amacı olan kişilerin Alzheimer hastalığıyla daha etkin bir
biçimde mücadele edebildiklerini görüyor.[35]

Yeni binyılda yaşlanma
modeli

1981 ile 1996 arasında doğan nesil[36] savaş sonrası doğanlardan da, X kuşağından da
çok farklıdır. Klişeler bir yana
bu nesil, çocukluklarından beri
internet kullanan ilk nesil olmasıyla önemli bir kültürel dönüm
noktasını yansıtmaktadır. Sürekli bağlantıda olma ve bilgiye
anında erişme özellikleri daha
şimdiden yaşlılıktaki başarılarının zeminini hazırlayan, tanımlayıcı niteliklerdir. Bu nesildeki
çoğu genç, aile ve dostlarıyla
yakınlaşmak için teknolojiyi kullandıklarını bildirmektedir[37] ve
bu faaliyetler yaşlılıkta ortaya
çıkabilen yalnızlık ve soyutlanma duygularıyla mücadelede
yardımcı olabilecektir.
Ayrıca yeni binyılda gençlerin sağlık ve zindeliğe olan ilgisi
yaşlanmayı hızlandırdığı bilinen
yedi unsurdan ikisiyle mücadele
etmekte, demanstan kaçınmaya yardımcı olduğu da bilinmektedir. Veriler yeni neslin gıda
alışverişinde diğer nesillere
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1935’te ABD’de emeklilik
yaşı 65 olarak belirlendiğinde
ABD’de ortalama ömür beklentisi yalnızca 61 yıldı.[29] O zamandan bu yana ortalama ömür
beklentisi dünya genelinde onlarca yıl uzamış olmasına rağmen, bizler emeklilik ve sonraki
yaşamdan bahsederken hâlâ 80
yıl önceki aynı sözleri kullanıyoruz. Oysa Illinois Üniversitesi’nden Dr. Rick Gorvett, insanlar
daha uzun yaşadıkça iş-yaşam
döngüsüne olan yaklaşımımızın da değişebileceğini söylüyor. Gelecek planları yaparken
kendinize şu soruyu sormanın
zamanı gelmiş olabilir: Onlarca
yıl uzayacak olan aktif yaşamınızda ne yapacaksınız?
Bu durumda bazı insanlar, kaçınılmaz olarak daha uzun çalışacaktır. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu’na göre, ABD’de
bu eğilim daha şimdiden başladı.[30] Uzun yaşam araştırmacısı Dr. Alex Kalache’ye göre,
bazı kişiler de yepyeni hobilerin
ve kişisel ilgi alanlarının peşine düşecek ve 50 ile 75 yaşları arasında “ikinci ergenliğini”
yaşayacak. Dr. Kalache, “Tıpkı
savaştan sonraki neslin çocuklukla yetişkinlik arasında yeni
bir alan yaratması gibi, insanlar
“yaşlanmak” yerine, katkıda bulunmanın yeni yollarını bulacaklar. Hayatın ileri evreleri en az
öncekiler kadar, hatta daha da
verimli olabilir. Yaşlanma dünya
genelinde herkesin ortak paydasıdır. Daha uzun ve sağlıklı
yaşamak yaygınlaştıkça, hepimiz insanlık tarihinde kaydedilen bu en büyük ilerlemelerden
birinin sağladığı sevinçleri, zorlukları ve dersleri paylaşmanın
yollarını bulacağız.”

olasılığının, gençlere oranla
daha yüksek olduğunu göstermektedir. Günümüzde pek çok
yaşlı daha şimdiden emeklilik
sonrası çalışma seçenekleri
bulmak üzere esnek istihdam
olanaklarından yararlanmakta
ve başarılı da olmaktadır. Esnek istihdam olanakları sunan
popüler bir servis platformunun
verilerine göre, bu sektördeki
en iyi çalışanlar 60 yaş üstü kadınlardan oluşuyor.[31] Bir köpek
bakım şirketinin verilerine göre
ise, en iyi köpek bakıcılarının
yüzde 25’i, 50 yaş üstü kişilerden oluşuyor.[32] Dahası, örneğin serbest yazar olarak çalışan
yaşlılar çoğu zaman iş ilanlarında aranan deneyim ve ustalığa
sahiptir. İleri yaştakiler çoğu
zaman zihinsel yavaşlamayla
damgalansa da, bizler genelde
ileri yaşlarda bu yeni işleri üstlenmek üzere donanımlıyızdır.
Çalışmalar beynin yaşla gelişebildiğini gösterirken[33], sol ve
sağ beyin fonksiyonlarının daha
iyi senkronize olması duygusal
kontrolü daha dengeli hale getiriyor. Bu da ergenlik ve erken
yetişkinliğin eğitimle, orta yaşın
evlenip çocuk sahibi olmakla
ilişkilendirildiği ve 60’lı yaşlardan sonra çalışma hayatının
bittiği temel sosyal şablonumuzun yeniden şekillendirilmesiyle
sonuçlanabilir.

Popüler Bilim

Yaşlılık değil ikinci
ergenlik
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oranla gıda maddelerinin sağlık üzerindeki etkilerine önem
verdiğini[38] ve bu nesildeki her
beş kişiden dördünün haftada
en az bir kez egzersiz yaptığını
göstermektedir.[39]
Yeni nesil ayrıca hayatlarının
tümünü yeniden tasarlamak,
daha uzun yaşama ve çalışma
beklentisiyle erken yetişkinlikte kendilerine zaman ayırmak
konusunda da öncülük etmiştir.
2016’da yapılan bir ankette 1830 yaş arasındaki katılımcıların yüzde 26’sı okuldan sonra
bir yıl tatil aldıklarını, almamış
olanların yüzde 50’si ise bunu
düşüneceklerini
söylemişlerdir[40]. Başka anketlere göre ise
eğitimin farklı dönemlerinde bir
yıl ara veren öğrencilerin sayısı
hâlâ artmaktadır[41].
Bütün bunların anlamı yeni
neslin çok iyi yaşlandığı değildir; onların da büyüklerinden
öğrenecekleri çok şey vardır.
Örneğin sabır, anında tatmine
alışkın bir çağda büyüyen
bir neslin zayıf noktasıdır[42]. Yine de yeni
nesil, yaşamın ileri
evrelerindeki en
iyi uygulamalar
konusunda iyi
bir bilgi kaynağıdır.
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1990’larda doğan nesil bulundu: “Global bir toplum
olarak bir dönüm noktasına
yaşlılar sınıfına katılınca geldik: 2030’da 65 yaş ve üstü

2050 yılında 90’lar neslinin
büyük bir bölümü yaşlılığa adım
atacak. Bu insanlar daha uzun
yaşadıkları için, X kuşağının
çoğu üyesi ve hatta savaş sonrası doğan nesil de toplumun
bu kocaman ve büyüyen “yaşlılar” sınıfında olacak. İşte gelecekte neler olabileceğine kısa
bir bakış:
• 2050’de dünyada 9,7 milyar
insan olacak[43]
• 2050’de hayatta olan her 6
kişiden 1’i 60 yaş veya üstünde olacak[44]
• Önümüzdeki 50 yılda daha
uzun ve daha sağlıklı yaşamların topluma olan tahmini yararı 7 trilyon $ olacak [45]
Dr. Egemen Özbilgili, araştırma sonuçlarının ışığında
şu yorumlarda

insanların sayısı 15 yaş ve altında olanları geçecek[46]. İster
bugünün, ister yakın geleceğin
yaşlısı olun, ya da yaşlılık henüz çok uzağınızda olsun, bu
demografik kaymanın etkisini
hepimiz hissetmeye başlayacağız. Artan yaşlı nüfusu desteklemek için ilerlemenin hızı büyük
önem taşıyacak. Gen tedavisinden kişisel bakım robotlarına,
tıpta ve teknolojide kaydedilen
yenilikler ileri yaşlara kadar bağımsız yaşayabilir hale gelmemiz konusunda şimdiden umut
veriyor. Öte yandan, bu erken
evre fikirlerin pek çoğunu gerçeğe dönüştürmek için daha hâlâ
yapılacak çok iş var.”“Bazı sektörler şimdiden harekete geçti.
Yaşlandıkça ağrıyan eklemlere
ve bozulan hafızaya mahkum
olmak yerine, hareketliliğimizi
ve işlevselliğimizi korumamıza
yardımcı olacak yeni teknolojiler
ve tedaviler üretiliyor. Örneğin
yapay zeka bir yandan genetiğin yaşlanmayı nasıl etkilediğini
daha iyi anlamamıza yardımcı
olurken, diğer yandan ileri yaşta
tek başına yaşayanların daha
güvenli ve rahat olmaları için
evde bakım hizmetlerinin iyileştirilmesini sağlıyor. Ömürler
onlarca yıl uzarken, tıp dünyası da yaşam kalitemizi arttırmak için kişiye özel, veriye
dayalı stratejiler araştırmaya
devam ediyor.”
“Birer birey olarak büyüklerimizinkinden onlarca yıl
daha uzun bir ömür için hazırlık yapmamız çok önemli.
İleri yaşlara kadar sağlıklı ve
hareketli kalmak için hangi önlemleri alabiliriz? Yaşamımızın
evrelerini nasıl yeniden
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düşünmemiz gerekiyor? Emeklilikten sonra hayattaki amacımız
ne olacak? Bu sorular ve daha
pek çoğu bizim yanıtlarımızı
bekliyor. Yaşlanmayla ilgili hâlâ
pek çok belirsizlik olsa da, yaşlılığın yalnızca uzun yaşamak
değil, iyi yaşamak anlamına gelmesini sağlamak için şimdiden
bazı adımlar atabiliriz.”
160 yılı aşkın süredir “çığır
açan yeniliklerle hastaların hayatlarını değiştirmek” amacıyla
çalışmakta, bugünün ilaç endüstrisinde yenilikçi ve yüksek teknolojili yaklaşımlarla yeni tedavilere
odaklanmaktadır. Bir yandan
dünyanın en yaygın kullanılan
temel sağlık ürünlerini üretip
ilaç ve aşılarıyla sağlığın korunmasına katkı sağlarken, diğer
yandan geleceği şekillendirecek
ve hastaların en yüksek faydayı
sağlayabileceği tedaviler üzerinde araştırmalar yürütülmektedir.
Kanser, kardiyovasküler hastalıklar gibi evrensel sağlık sorunlarına karşı tedaviler geliştirilirken,
çok nadir görülen hastalıklara
karşı mücadele için çalışılmaktadır. Üniversiteler, dernekler ve
kamu ile yaptığı ortak çalışmalarla iş, yatırım ve inovasyon ortamına katkı sağlayan Pfizer, 1957
yılından bu yana Türkiye’de
kesintisiz üretim yapan ve ülkemize yüksek teknoloji transfer
eden yerli üreticidir. Yıllar içinde
geliştirdiği üretim kapasitesi ve
devam eden ürün transferlerinin
de tamamlanması ile birlikte aşı
dahil ürünlerinin hacimde %90’ı,
değerde %64’ü yerli üretilecektir.

Popüler Bilim

65 Yaş Üstü Sağlıklı Kişiler, Gençlerden Daha Verimli Çalışabilir
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Popüler Bilim

Ordinaryüs Profesör Doktor Aydın Sayılı (d.2 Mayıs 1913 - ö.15 Ekim 1993), dünyada Bilim Tarihi dalında doktora
yaparak PhD unvanı kazanan ilk kişidir. Onun Ankara Erkek Lisesi’nden Amerika’ya Harvard Üniversitesi’ne
uzanan yolculuğu, 1933’de lise bitirme sınavında Atatürk’le karşılaştığı gün başlıyor. Sayılı, “Atatürk’le Bir Sınav
Anısı” başlıklı yazısında bu unutulmaz anısını şöyle anlatıyor:
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“1933 yılı Ankara Erkek Lisesi
ne zaman yapılmış olduğunu
çalışmaları yapılmış fakat ertesi yıl
tarih-coğrafya ve yurt bilgisi
hocalardan soruyordu. Buna
çalışmalara devam edilmeyerek
grubu bitirme sınavımızın birinci
bir süre kimse cevap vermedi.
proje yarıda bırakılmıştı. Böyle
gününe rastlayan kısmının
(...) Atatürk’ün hemen sağında
bir kanalın açılması siyasi ve
öğleden sonraki bölümü
oturmakta olan Afet Hanım
iktisadi bakımlardan ne gibi
Atatürk’ün huzurunda yapıldı.
soruyu bana sormasını Atatürk’e
anlamlar taşıyabilir ve ne gibi
Atatürk bu sınava Milli Eğitim
teklif etti. Atatürk de bunu
sonuçlar doğurabilirdi? Ayrıca
Bakanı Reşit Galip, Ankara
uygun bulduğunu hafif bir baş
doğal şartlar ve teknik olanaklar
Valisi Nevzat Tandoğan
açısından durum ne idi
ve Garnizon Komutanı
ve bunun gibi bazı diğer
Fahreddin Altay’ı ve yine
tecrübelerimiz ve geleceğe
en yakın arkadaşlarından
ilişkin tasavvurlarımız var
Nuri Conker ile Kılıç Ali
mıydı? İşte bütün bunlar
gibi seçkin şahısları içine
Atatürk’ün bana sorduğu
alan yirmiye yakın kişiden
sorular arasındaydı. (...)
oluşan bir grupla katıldı.
Bir sorunun cevabı ve
(...) Sınav sonuçlarını
mahiyeti genellikle ikinci
tespit eden not cetvelleri,
bir soruyu akla getirmişti.
başta Atatürk olmak
(...) Bunlardan birincisi
üzere, Milli Eğitim Bakanı
“Rusya’da Sovyet Sosyalist
ve Okul müdürünün de
rejiminin kurulmasında bizim
imzalarını taşıyacak
Görsel 1 - Atatürk, Reşit Galip ve Afet İnan
etkimiz olmuş mudur?”
şekilde tertiplendi. (...)
Ankara Kız Lisesi bitirme sınavı sonrası
sorusuydu. (...) Sınav
Sınav, sözlü bir sınavdı.
öğrencilerle birlikte, 24.06.1933.
sırasında üç defa harita
(...) Benim sınavımı tek
başına ve yazı tahtasına
başına Atatürk yaptı. (...) Ben
işaretiyle ifade ederek, soruyu
kalkıldı. (...) Atatürk bütün sınav
içeri girdiğimde Atatürk, Volga
bana sordu. (...) Teşebbüs, Sokullu boyunca bana çok kibar davrandı.
ile Don ırmaklarının birbirlerine
Mehmet Paşa zamanına aitti. Bir
Sınav çerçevesinde yaptığı bütün
bağlanmaları teşebbüsünün
mevsim böyle bir kanalın açılma

bir araya getiren bir alan olarak
benim için bilim tarihinin uygun bir
meslek olabileceğini düşünmüş.
(...) Bu arada Sarton’un çıkarmaya
başladığı Bilim Tarihine Giriş adlı
kitabın yayımlanmış olan birinci
cildini Türk Tarih Kurumu’nun
kütüphanesinde gözden geçirme
fırsatı buldum ve bilim tarihini
kendime meslek seçtiğim ve
yarışma sınavını kazandığım
takdirde Sarton’un yanında
öğrenimimi sürdürebileceğim de
bana söylendi. Bütün bunların
bir sonucu olarak, bilim tarihçisi
de olabileceğime, bu mesleği
seçmemin de uygun olabileceğine
karar verdim. (...) Sınavı kazanınca
da bilim tarihi için Amerika’ya
gitmeyi tercih ettim. Böylelikle
Atatürk’ün sınavımıza gelmesi
benim hayatımın seyri üzerinde
büyük bir etki yapmış oldu. (...)
Amerika’ya gittiğimde ve Sarton’un
danışmanlığı ve yönetimi altında
öğrenimime başladığımda şunu
da öğrendim ki bilim tarihi ilk
defa Harvard Üniversitesi’nde
resmen bağımsız bir akademik
disiplin olarak yenileyin kurulmuş,

ya da böyle bir alan yüksek
lisans ve doktora çalışmalarını
da içerecek biçimde müstakil bir
statüye sahip değilmiş. Bunun bir
sonurgusu ve biraz da rastlantı
eseri olarak, 1942 yılında Harvard
Üniversitesi’nden ilk bilim tarihi
doktorasını almak şan ve şerefi
bana nasip oldu. Bu, Profesör
Sarton’un söylediğine göre,
çok muhtemel olarak, yalnız
Amerika’da değil, bütün dünyada
da ilk bilim tarihi doktora derecesi
ve diploması idi. Yine, bu durumun
bir uzantısı olarak. Ankara
Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya
Fakültesi’nde 1952 yılında bir bilim
tarihi kürsüsü kurulmasıyla, bu
alanda Batı Avrupa’da ve ABD’de
böyle bir kürsü henüz oldukça
nadirken Türkiye’mizde ilk bilim
tarihi kürsüsü kurulmuş oldu.”
***
Aydın Sayılı’nın anlatısı, Atatürk
döneminde liselerde nasıl yüksek
düzeyde bir eğitim verildiğini;
bitirme sınavının sözlü yapıldığını
ve çok zor sorular sorulduğunu
gözler önüne seriyor.
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konuşmalarında hep sanki kendisi
ile eşit tuttuğu bir kimse ile
konuşuyormuş gibi davranması
özellikle dikkatimi çekti. (...) Ben
çıktıktan sonra sınav salonunda
hazır bulunanlara cevaplarımdan
çok memnun kaldığını açık bir
şekilde ifade etmiş. (...) Tam not
verilen başka öğrencilerin de
bulunduğunu söyleyerek, benim
notumun hizasına bir de “çok iyi”
yazayım demiş ve cetvele böyle bir
kayıt düşmüş, ayrıca kendisi benim
hakkımda hocalardan da biraz
bilgi istemiş ve bütün bunlardan
sonra Milli Eğitim Bakanı Reşit
Galip Bey’e dönerek kendisine
‘bu öğrenciyle ilgilenin’ demiş.
(...) Reşit Galip beni makamında
kabul ederek bana kendi imzasını
taşıyan ve Atatürk sınavındaki
başarımdan ve Atatürk’ün takdirini
kazanmış olmamdan dolayı beni
tebrik eden kısa ir mektup sundu
ve (...) “Tarihçi olmak istemez
misin? Atatürk senin tarih sınavını
çok beğendi” mealinde benimle
bir konuşma yaptı. (...) Milli Eğitim
Bakanlığı da konuya ciddiyetle
eğilmiş ve tarih ile fen konularını
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Görsel 2 - Atatürk hukuk fakültesinde derste.
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Atatürk, 1930’da Türk
Tarihinin Ana Hatları kitabında
açıkladığı Türk Tarih Tezi ile
Türklerin tarihte uygarlığa,
bilime, sanata katkılarını
ortaya koymak yönünde bir
çalışma başlatmış; Türk Tarih
Kurumu ile Türk Dil Kurumunu
da bu amaç doğrultusunda
bilimsel çalışmalar yapmak
üzere kurmuştu. Bilim Tarihi
alanında yapılacak çalışmalar
da Türklerin tarihte bilime
katkılarını ortaya çıkaracaktı.
Atatürk, lise bitirme sınavını
doğrudan kendisi yaptığı
Aydın Sayılı’nın bilim tarihi
alanında yetişmesini istemiş ve
onun bu amaçla Amerika’ya,
dünyanın en önemli bilim
tarihçisi George Sarton’un ders
verdiği Harvard üniversitesine
gönderilmesini sağlamıştı.

Atatürk’ün kendisi için
beslediği umudu boşa
çıkartmayan Aydın Sayılı,
Harvard üniversitesindeki
eğitimini, Ortaçağ İslam
Dünyasında Bilim ve Öğrenim
Müesseseleri konulu teziyle
dünyanın ilk bilim tarihi
doktoru unvanını kazanarak
yurda dönmüş, ve bilimsel
çalışmalarına başlamıştı. Bu
süreçte 1958’de ordinaryüs
profesörlüğe yükseltilen Aydın
Sayılı, 1957’de muhabir üye
olarak seçildiği Uluslararası
Bilim Tarihi Akademisine
(International Academy of the
History of Science) 1961’de asli
üye, 1962’de üç yıllığına Başkan
Yardımcısı olarak seçilecekti.
İngilizce, Fransızca, Almanca,
Farsça ve Arapça bilen Aydın
Sayılı, yaşamı boyunca yaptığı
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Görsel 3 - Aydın Sayılı’nın lise bitirme not
cetvelinde Gazi M. Kemal, Afet İnan ve Milli
Eğitim Bakanı Reşit Galib imzaları ve adının
yanında Atatürk’ün el yazısıyla “çok eyi”
sözleri.
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Görsel 4 - Aydın Sayılı

bilimsel çalışmalarla,
kitaplarıyla, makaleleriyle Türklerin
tarihte uygarlığa,
bilime, sanata, felsefeye yaptıkları
katkıları gözler önüne
sererek, Atatürk’ün
ortaya koymuş olduğu Türk Tarih Tezini
savunmuştur. Bu
doğrultudaki yapıtlarından en önemlisi “Mısırlılarda ve
Görsel 6 - Aydın
Mezopo-tamyalılarda Sayılı’nın “Mısırlılarda
Matematik.
ve Mezopotamyalılarda
Astronomi ve Tıp”
Matematik. Astronomi
adlı kitabıdır.
ve Tıp” adlı kitabı.
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Görsel 5 -Aydın Sayılı, Bilim Tarihi öğretmeni George Sarton ile.

de ediliyor.” (s.254) “Thales
teoremi veya onun özel bir
şeklini
Mezopotamyalıların
Yunanlılardan önce bildiklerini de tespit eden bu problem
Vatikan’ın 8512 envanter numaralı tabletinde bulunmaktadır.” (s.232) “Bu tabletin gün
ışığına çıkmasından önce çapı
gören çevre açısının dik olduğunun ilkin Thales tarafından
ifade veya keşfedildiği kabul
edilmekteydi. Oysa bu tablet,
Mezopotamyalıların bu teoremi Thales’ten çok önce bilmiş
olduklarını göstermektedir.”
(s.257)
“Yunan Mucizesi”
sözü (...) mübalağalı ve hatalı bir zihniyeti temsil eder. (...)
***

Bugün sarahatle biliniyor ki
Mezopotamyalıların matematik ve astronomideki bilgileri
Yunanlılarınkine
kıyaslanabilecek bir durumdaydı. (...)
Yunanlıların yalnız matematik ve astronomide değil, tıp
alanında da Mısırlılardan ve
Mezopotamyalılardan önemli
istifadeler sağladıkları sarahatle görülmektedir. Yunan
ilmi, bu yeni bilgilerimiz karşısında mucize halesine bürünen
mahiyetini tamamen kaybetmiştir. Yunan Mucizesi sözü,
bilgimizin çok noksan olduğu
zamanların damgasını taşımaktadır,.. bugün artık eskimiş
bir sözdür.” (s.447)
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“Pitagoras teoremi”ne ilişkin iki
tablet bize Mezopotamyalıların
Pitagoras’tan hiç olmazsa bin
yıl önce “Pitagoras Teoremi”ni
bildiklerini göstermektedir. (...)
Diofantos’un Mezopotamya
matematiğinden çok büyük
ölçüde etkilenmiş olduğu bilinmektedir.” (s.195) “Öklid’in
“Geometrinin Unsurları” adlı
kitabında görülen bir özdeşliğin
(...) Mezopotamya matematikçileri tarafından da kullanılmış
olduğu görülmektedir.” (s.224)
“Pitagoras teoremi” adıyla
meşhur olan geometrik münasebetin Mezopotamyalılarca
iyi bilindiği ve çok kullanıldığı sarih bir şekilde müşahe-

Popüler Bilim

İlk basımı 1966’da yayımlanan bu kitabında, Eski Yunan buluşu olarak gösterilen pek çok buluşun gerçekte
Mezopotamya (Sümer, Asur, Babil vs.) kökenli olduğunu ortaya koyan Ord. Prof.Dr. Sayılı, “Yunan Mucizesi”
kavramının gerçeğe ve bilime aykırı olduğunu gösterirken şöyle diyordu:
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yılı albümünden.
Görsel 7 - Aydın Sa
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Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı, emekli olduktan çok kısa
bir süre sonra 1993’te aramızdan ayrılırken, geride
Türklerin ve Müslümanların bilime, sanata, felsefeye,
uygarlığa katkılarını belgelerle gözler önüne sererek
Atatürk’ün Türk Tarih Tezi’ni doğrulayan yüzlerce

makale, onlarca kitap bıraktı.
Atatürk’ün yönlendirmesiyle dünyanın ilk Bilim Tarihi
Doktoru olan Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı’yı ve Türkiye
Cumhuriyeti’ni akıl ve bilim temeli üzerinde kuran
Atatürk’ü, saygı ve özlemle anıyoruz.

2. a.g.e. s.9.
3. a.g.e., s.10
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1. Aydın Sayılı, “Atatürk’le Bir Sınav Anısı” AKDTYK, Erdem, Atatürk Kültür Merkezi dergisi, Aydın Sayılı Özel Sayısı-1, cilt
9, sayı 25, TTK Basımevi, Mayıs 1996, s.59 vd.

Popüler Bilim

Görsel 8 - Aydın Sayılı albümünden.
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VÜCUT MEKANİĞİ
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Öğr. Gör. Ayşe Banu BİRLİK

Prof. Dr. Gülten KAPTAN

Beykoz Üniversitesi

Beykoz Üniversitesi

Günümüzde masa başında uzun süre ofis çalışmaları, sağlık personelinin insana
yönelik işe yakın olma, büyük
kasları kullanma, hasta ya da
ağır cisimleri taşıma, kaldırma,
döndürme gibi işlemleri gün içerisinde sıklıkla uygulama zorunda olmaları vücut mekaniklerine
özellikle dikkat etmelerini gerektirmektedir. Vücudu doğru kullanmak
ileride gelişecek hasar ya da ağrıları önlemede önemlidir. Bu makalede kısaca vücut mekaniklerini
fizik kurallara dikkat edilerek anlatılması amaçlanmıştır.

Yerçekimi kuvvetinin beden içerisindeki yönü, dünyanın merkezine
ve ağırlık merkezinden aşağı doğrudur. Bu ağırlık çizgisi, bir kişinin
dengeyi başarılı bir şekilde sürdürme yeteneğini belirlerken anlamak
ve görselleştirmek için önemlidir.

Torakal omurga (sırt bölgesindeki 12 tane omurdan meydana
gelen bölgeye denir.) ise hafif dışa
doğru bir eğriye sahiptir. Bu eğrilerin varlığı ve doğru kullanılması
sağlık yaşam biçimi için gereklidir,
çünkü dengeyi korumak ve omurga boyunca hareketleri kolaylaştırmak için sarmal bir yay gibi
çalışma görevini üstlenmişlerdir.
Omurganın doğru kullanılmaması
örneğin yanlış oturma pozisyonları, yüksekten uzanarak cisim
alma, çömelme yerine eğilme gibi
aşağıda detaylı açıklanan yanlış
duruş ve davranışlar omurganın
bu görevleri yapmasını zorlaştırır.
Zamanla istenmeyen deformiteler,
ağrı ve rahatsızlıklar çıkabilir.

Vücut bölümlerini kullanırken
fizik prensiplerinin uygulanması
gerekir, bu prensiplerin uygulanmasında karmaşık sayılan hareketlerde örneğin ağırlık koşu,
oturma, uzanma, atlama, yürüme
veya hızlandırılmış atlama gibi hareketlerde ağırlık merkezinin doğru konumda olması gerekir.

Uygun duruş şartları:
Kasların esnekliğini korur durumda, eklemleri rahat ve kolay
hareket ettirilebileceği, kasların
esnekliğini korur halde ve omurganın her iki tarafındaki kasların
denge halinde korunması
durumudur.

etkileyecek unsurlardır. Uzun süreli kullanımlarında doğru oturma
pozisyonuna dikkat edilmelidir.

Oturma

Bacaklarınızı ve koltuğunuzun
sandalyeye bağlı olarak oturduğu
kollarınızı masanın altına yerleştirecek alan olmalıdır.
Kolları kullanmak, kolları desteklemek için duruyorsa, altta bir
klavye / fare tepsisi kullanılabilir.
- Ayakları yerde ya da yükseltilmiş bir nesnede düz tutun.
- Dizler 90 dereceye kadar bükülmeli ve kalça seviyenizin altında
veya biraz altında tutulmalıdır.
- Kalçanızı koltuk sırtlığına dayanacak şekilde sonuna kadar
yaslayın.
- Sırtın alt kısmındaki kemeri koruyun - bir bel rulosu çok yardımcı olur.
- Üst göğsünüzü yukarı ve üst sırtınızı dik tutun.
- Başınızı omuzlarınızın üzerinde
ve çenenizin üzerinde tutun.
Dirsek yüksekliği masanın yüksekliğini belirler, çünkü dirseklerin 90
dereceye kadar bükülmesi gerekir.

Özellikle masa başında çalışırken bilgisayar ekranları,
dizüstü bilgisayarlar, telefonların kullanılması gibi durumlar
doğru oturma pozisyonlarını

Daimi Masalar
Bir bilgisayarı kullanırken işte
ayakta durma fikri son yıllarda
daha popüler hale geldi ve bunu
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Anatomik duruşta normal omurga yapısı S şeklindedir. Bir insan
vücuduna yandan bakıldığında
boyun ve bel omurlarında hafif bir
içe doğru eğrilik vardır.

Popüler Bilim

İnsan vücudunun ağırlık merkezi, yerçekimi kuvvetinin etki ettiği
varsayımsal bir noktadır. Vücudun
birleşik kütlesinin yoğunlaştığı
nokta olarak bilinmektedir.
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Vücut Mekaniği

sağlamak için özel olarak masalar
geliştirildi.

Masalar iki ana kategoriye
ayrılır:
1. Sadece ayakta durmak için sabitlenmiş masalar
2. Ayakta durmak veya oturmak
için ayarlanabilen masa
- Baş, boyun omurlarında hafif bir
eğim meydana getirecek şekilde
dik ve çene biraz önde olmalı,
- Omuzlar dik ve aynı zamanda
sırt omurlarına hafif bir eğim
sağlayacak, omurgaya da maksimum uzunluğunu verecek şekilde geriye çekilmiş olmalı,
- Göğüs önde, kalça kasları kasılmış olup, bel omurları hafif bir
eğim oluşturmalı,

- Diz kapakları yüzle aynı yönde
ve dizler hafif gergin pozisyonda
olmalı,

- Bu, sırtınızın normal şekilde kemerli olması ve sert olmaması
gerektiği anlamına gelir.

- Ayaklar karşıya bakmalı ve bacaklar bilekle 90 derecelik açı
oluşturmalı, ayak tabanı yere
tam olarak basmalı.

- Dizlerinizi her iki ayağa da eşit
ağırlıkla bükülmüş halde tutun.

Kaldırma
Kaldırma sırasında yaralanmayı önlemenin en iyi yolu, uygun
kaldırma mekanizmaları oluşturmaktır.
- Ayaklarınızı omuz genişliğiyle
birbirinize yakın bir yere yerleştirin,
- Omurganızı sabitlemek için karnınızı sıkın,
- Tutuşunuzun ve ayağınızın sağlam olduğundan emin olun,

- Doğru bir destek pozisyonu sağlamak için midenizi ve sırt kaslarınızı sıkın.
- Kişiyi desteklemek için kollarınızı kullanın.
- Yine, kişiyi kaldırırken bacak
kaslarınızı kullanın.
- Bir ayağınızı çevirerek vücudunu bükmeden döndürün.
Sonuç olarak büyüklerimizin de
söylediği gibi “Dik dur, dik otur” geleneksel cümlesi bedenimizi korumamızda bizlere ışık tutmalı.
Kaynaklar

- Kollar vücudun iki yanında, dirsekler biraz gevşek. Kolların
dirsekten aşağı kısmı vücuda
yakın, el ayası içe dönük ve parmaklar hafif bükülü olmalı,

- Bacaklarınızı kullanarak bükmek veya bükmek yerine, öğeyi kaldırmak ve döndürmek için
kullanın,

1. C.H.Chiu, Simulation of Positional
Center of Gravity for Different Human
Motions,Journal of Medical and Biological Engineering, 25(3) (2005): 123-128

- Tüm aktarım sırasında nesneyi
vücudunuza yakın tutun.

Bir insanı taşımak
için yararlı tavsiyeler

2. Physiomed, Physiomed Sitting Guide
Working at a Desk Digital, https://www.
physiomed.co.uk/uploads/guide/file/22/
Physiomed_Sitting_Guide_-_Working_at_a_Desk_Digital.pdf, Erişim, 27
Mart 2019

- Kaldırmakta olduğunuz kişiye yakın durun.

3. Probilitypt, Probility Posture Guide,
http://www.probilitypt.com/documents/
Probility/Probility-Posture-Guide.pdf,
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- Kaldırırken, sırtınızı boş bir pozisyonda tutun.
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Erişim, 27 Mart 2019.

Mars’ta Deprem
Oldu!
Ümit Fuat ÖZYAR
Fizik Öğretmeni

Sonunda başka bir dünyadaki yer sarsıntısını ölçmeyi başardık. Daha önce Ay üzerindeki
sarsıntıları kaydetmiştik ama ilk kez başka bir gezegende de depremler olduğu belirlendi. Üstelik bu
gezegen Mars…
Mars Insight aracı geçtiğimiz
Kasım ayında Mars yüzeyine inmiş
ve bu iniş, büyük bir coşkuyla, canlı
yayınla verilmişti. Insight hareketsiz
bir robottur ve görevi de Mars’ın
yüzeyinin altında neler olup bittiğine
bir bakmak. Aracın yolladığı son veriler
Kızıl Gezegende deprem oluştuğunu
gösteriyor. Şimdilik bilinen Mars’ın iç
kısmında bir sarsıntı oluştuğu. Ancak
bunun nedeni henüz belli değil.
Ölçülen sinyal oldukça zayıf.
Bu kadar zayıf bir sarsıntı Dünya
üzerinde okyanuslarda ya da hava
akımları etkisiyle oluşabiliyor. Mars’ta
ise durum böyle değil. Oluşan sinyal
yüzeyde esen rüzgârların oluşturduğu
bir sarsıntı olabilirdi ki değil; çünkü
aracın kaydettiği sinyalin kaynağı
gezegenin içi. Bu da Mars’ın iç
kısmının hâlâ aktif yani enerjik olması
demek. İşte bu bilgi gerçekten ‘harika’.

Insight’ın depremölçer aleti bu kürenin içinde bulunuyor.
(NASA/JPL-Caltech)

Şimdi araştırmacılar ve özellikle de jeologlar bu sinyalleri inceleyerek oluşan depremin nedenini
anlamaya çalışıyor. Bize de bu açıklama gelene kadar ‘sabretmek’ düşecek.
Oluşan sinyal ve sesidir. Soldaki Mars rüzgârlarının, ortadaki deprem ve sağdaki ise aracın robotun
kolunun ürettiği sinyalleri gösteriyor. (NASA/JPLCaltech/CNES/IPGP/Imperial College London)
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Insight üzerindeki aletler dış etkenlere karşı yalıtılmıştır. Yani dışarıda olabilecek şiddetli bir
rüzgâr sonucunda depremölçerin harekete geçmesi önlenmiştir. Bu yalıtım aynı zamanda ani
sıcaklık değişimlerine karşı da aleti korumaktadır.

Popüler Bilim

Dünya’daki depremler tektonik plaka hareketleri ile oluşuyor. Ancak Ay ve Mars’ta bu plakalar yok.
Bu soğuk dünyalarda depremlerin, çekirdeğin soğuma süreci nedeniyle daralması sonucu oluştuğu
düşünülüyor. (Bildiğiniz gibi soğuyan bir cisim küçülür.) Bunun sonucunda yüzeydeki kabukta biriken
stres zaman içinde kırılmayla açığa çıkar.
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Nörolog
Nörolog
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Korku, şüphesiz önemli bir duygudur ve temel görevi de bizi hayatta
tutmaktır. Korku sayesinde olası
sorunları önler, çeşitli tedbirler
alırız. En önemlisi tehlike anında
hızla stratejik çözümler geliştirmemizi sağlarız. Dolayısıyla korku
duygusu bizi canlı tutar ancak korkulara teslim olmak da, mutluluğumuzu, sağlığımızı ve ekonomik
hayatımızı tehlikeye atabilir. Hatta
hayatımızın aşırı endişelerle her
gün kabusa dönüşmesi mümkün
bile olabilir.

İşte maalesef bir gerçek var
ki; reklam kampanyaları ya da
pazarlama stratejileri de çoğu
zaman korkularımız üzerinden yürüyor. Sigorta şirketleri, otomobil
firmaları, gıda üreticileri ve daha
birçok sektör güvende hissetmeniz (ya da ürün ve hizmetleri
satın almazsanız eksik hissedip
hepten güvensizliğe kapılmanız)
için çalışıyor. Elbette kimse evini
su bassın, arabası ilk çarpışmada
kâğıt gibi ezilsin istemez. Parasız
kalırsak bizi geri çevirmeyecek

bonkör bir banka olduğunu bilmek
de içimizi ferahlatabilir ama güvenli, özgüvenli, cool ya da havalı
hissetmek için sürekli bir şeyler
satın almamız gerekiyorsa vay
halimize!
Peki, endişelerimizi körüklemek kimlerin işine yarıyor?
Bir ürün ya da hizmeti kullanmazsak başımıza gelecek ‘Felaketleri’
şişire şişire anlatmak pazarlama
dünyasının sıkça başvurduğu bir
yöntem. Bilinçaltımızı esir alan

SEPETİNDE
“KORKU’’ VAR!

Evini, iş yerini, arabasını, sağlığını
sigortalamış bir insan düşünün;

Bu güvensizliğin ne kadar
manevi boşluk oluşturacağı ve
özgürlükleri ne kadar kısıtlayacağı apaçık ortada değil midir?
Sigortacılar hemen bana kızmasın, ben imkânınız varsa yaşamınız için tedbir almayın demiyorum.
Sadece bütün dünyayı kontrol
altına almaya çalışan bireyin yaşadığı ruhsal gerilimden bahsediyorum. Oysa hiç kimsenin böyle

sorun, sizin için ruhsal tekamül
fırsatları sunabilir.
İlk bakışta felaket gibi gözüken
pek çok olay, başkalarının acısını
anlayabilmek ya da başka birinden yardım kabul etmeyi öğrenebilmek için faydalı olabilir. Sigorta
yaptırın ya da yaptırmayın ama ne
olursa olsun, yaşama güvenin!
Hayattaki odak noktanız ve hâkim
frekansınız, korku ve gerilim değil
sevgi ve güven olsun.
Eğer tüketim dünyasına izin
verirseniz en güvenli sitedeki
son 2 daire, açılışa özel fiyatları
nedeniyle gün doğmadan önce
kapısında kuyruk oluşan teknoloji
marketleri ve daha binlerce ‘Sınırlı
sayıda üretilmiş’ ürün, peşinden
koşmanız için sizi bekliyor.
Benim önerim ise aşırı tüketime
karşı biraz daha az materyalizm
biraz daha fazla sevgi ve özen.

bir gücü yok.
Elinizden geleni yapın, tedbir de
alın ama başkalarının sizi sürekli
korkutarak kararlarınız üzerinde
etkili olmasına izin vermeyin.
Tedbir aldığınızda da kendinizi garantide zannetmeyin. Hayat içinde
çok ‘Kör noktalar’ var. İyi niyetli,
sorumluluk sahibi ve çalışkan
olduktan sonra yaşadığınız her

Mesela bir kadın, gereksiz yere
pahalı çizme modellerine bakmaya başladığında ya da bir erkek
arabasını değiştirmek istediğinde
yeniden düşünmeli. Daha çok
para harcayacaksınız ve bu ek
bütçeyi oluşturabilmek için daha
uzun saatler çalışacaksınız. Böylece sevdiklerinizden ayrı kalacak
ve daha büyük bir iletişimsizlik
yaşayacaksınız. Birkaç gün ya da
belki bir iki ay sürecek bir keyif
için yalnızlaşmaya değer mi?
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Diğer taraftan alışveriş dünyası da
kişisel korkularımızı kullanmanın
yanı sıra panik yaptırmayı ihmal
etmiyor. Çok avantajlı görünen
kampanyalarda, kısıtlı zaman
içerisinde az sayıda seçenek
arasından hızla seçim yapmanız
bekleniyor. Ne hikmetse avantajlı
fiyatlar 200 kişilik bir turda hep
son iki fırsat için geçerli... Kimi
metin yazarları, kaybetme ya da
geç kalma korkusunu çok güzel
işliyor ama tüketici genellikle bu
koşullar altında hızlı ve çoğu zaman yanlış kararlar alıyor. İndirim
tarihlerini kaçırmak, sınırlı sayıda
ürünle yapılan kampanyalara
yetişememek, hedefteki kişiler için
ciddi bir endişe doğurabilmekte.

bu kişinin aldığı tedbirler gayet
normal gibi görünse de hayatındaki her şeyi sigorta ile teminat altına almak bir yandan da yaşanılan
dünyaya karşı büyük bir güvensizlik değil midir?

Popüler Bilim

korkuları keşfetmek ve üzerine
oynamak onlar açısından son
derece zekice. Özellikle gelecek
korkusu, eğitim kurumlarından
inşaat firmalarına kadar birçok
sektör için güzel bir malzeme…
Ölüm ve yaşlanma korkumuz
ise sağlık kurumları kadar spor
salonları ve güzellik merkezlerinin de işine yarıyor. Az sayıda
şirket, iyi hissettirmek, artı değer
sağlamak, kazanç getirmek gibi
faydalara odaklanırken, çoğunluk
korkulardan beslenmekte… Öyle
ki, en basit kadın pedi reklamında
bile rezil olma korkusunun izlerini
görebilirsiniz.
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Dikkat! Sepetinde “Korku” Var!

duygularını ve derin iç görüyü
insanlara sormadan masaya
getiren; bazen korkudan kaçınma
bazen de korkuyu tetikleme yoluyla satış stratejileri geliştirdiğini
fark edebiliriz.
Sanırım tüketici olarak nöropazarlama gibi bilimlerden faydalanmanın en iyi yolu, araştırma
sonuçlarına bakarak kendi farkındalığımızı artırmak ve gereğinde
aşırı tüketimi engelleyecek şekilde üzerimize kalkan yapmaktır.

Her alışverişinizde bu soruyu
aklınıza getirirseniz çoğu zaman
yeni bir çizme ya da araba gibi
bireysel tüketim yerine ailenizi ve
sevdiklerinizi mutlu etmeye yönelik kararlar alacağınızdan eminim.
Bu da toplumsal bazda çok daha
iyi bir iletişim oluşturmak adına
oldukça önemli.
Özellikle kentlerde bugün gelinen
noktada insanlar bireysel olarak
öne çıkmak adına estetik salonlarında ya da kıyafet alışverişinde
çok yüksek paralar harcayıp birbirlerine bir fincan kahve ısmarlamayı, günaydın demeyi bile çok
görüyorlar.
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Evet, bireysel bir çağdayız ama
bu kadarı da fazla değil mi?
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Demiyorum ki, sadece tüketim
odaklı ekonomik yaklaşım gelecek kaygılarımızı tetikliyor; zaman
zaman dışarıdan en ufak bir etken
olmasa bile kaygının şiddetli kasırgasına tutulabiliyoruz. Sondan
başa doğru giden zihin, işsiz
kalmak, parasız kalmak ya da
yalnız ölmek gibi birçok ihtimalin
endişesiyle çevrili… Bu olumsuz
senaryolar bugüne dair kararlarımızı etkiliyor ve bizi daha güvenli
olabileceğine inandığımız adımları

atmaya itiyor. Seçenekler arasında iyice çaresiz hale gelmezsek
tabii… Birçok araştırma, insanların ekonomik kararlarını tahmin
edildiği gibi ‘En rasyonel’ şekilde
alamadığını ortaya koymakta.
Örneğin zihnimiz hala 999 TL’nin,
bin lira kadar pahalı olmadığına
inanmaya devam ediyor.
Davranış ekonomisi ya da nörofinans-nöropazarlama gibi alanlar
için bu, enine boyuna incelenebilecek önemli bir konu… Gerçekçi
olmamız iyi ama kendi halet-i
ruhiyemizden kaynaklanan aşırı
kötümserlik ya da aşırı iyimserlik,
risklerin yanlış değerlendirilmesine ve kişilerin düşük yararlar
sağlamasına veya hepten zarar
etmesine neden olabiliyor. Daha
basitçe ifade etmek gerekirse verdiğimiz finansal kararlar duygularımızdan etkilenmekte.
Eğer nöropazarlamaya pazarlamacıların gözünden değil de
aşırı borç yükü altında ezilmekten
çekinen, her an kendisi, ailesi ya
da çalışanları için güvenli bir gelecek inşa etmek durumunda olan
bizler açısından bakalım. Tüketici

Sonuçta ülke ekonomisi, birey
olarak bizlerin ekonomik yaklaşımlarından şekillenir. Bizler
israfsız ve savurgan olmayan bir
strateji izlersek, kısacası ayağımızı yorganımıza göre uzatırsak
ülkemiz de kalkınıp refaha yürüyecektir.
NOT: Bu konuda daha fazla bilgi edinmek
isteyenler ‘’Korku Ve Ötesi’’ kitabımızdan
yararlanabilirler.

Modern fiziğin en büyük gizemlerinden biri, şu
an etrafımızda gördüğümüz Evren’in neden
ötürü tamamen maddeden oluştuğu. CERN’de
gerçekleştirilen yeni bir çalışma, fiziğin bu
büyük gizemine ışık tutuyor. Yapılan keşfi,
sonuçların yorumlanmasına yardım edecek
daha fazla kuramsal çalışma izleyecek.
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Neden varız? Bu, tartışmasız en
temel soru ve parçacık fiziğinin
kapsamı dışında görünüyor
olabilir. Diğer yandan, CERN’de
bulunan Büyük Hadron
Çarpıştırıcısı’nda (LHC)
yaptığımız yeni bir deney, bu
soruya çözüm bulmak için bizleri
bir adım ileri taşıyor.
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Öğretim Üyesi
Tarkan TUFAN (Çeviren)
gazeteduvar.

Nedenini anlamak için, zaman
içerisinde 13.8 milyar yıllık bir yolculuk
yaparak Büyük Patlama’ya geri dönmemiz
gerekiyor. Bu olay, sizi de var eden maddeyle
eşit miktarda olan ve ‘karşı-madde’ (anti-madde
olarak da anılır) diye adlandırılan bir şey üretti.
Her bir parçacıkla neredeyse aynı yapıda olan
fakat ters yüke (+/-) sahip bir karşı-madde
eşlikçisi olduğuna inanılıyor. Bir parçacık ve
bunun karşıtı bir araya geldiğinde birbirlerini
yok ederler ve bir ışık patlamasıyla hiçliğe
karışırlar.

MADDENİN OLUŞUMUNA DAİR
BÜYÜK BİR GİZEM ÇÖZÜLÜYOR

Karşı-maddenin varlığı ilk olarak
Arthur Schuster tarafından
1828 yılında öne sürüldü;
bu fikir 1928’de Paul Dirac’a
kuramsal bir temel sundu ve
1932 yılında Carl Anderson
tarafından ‘pozitronlar’ olarak
adlandırılan ‘anti-elektronlar’
formunda keşfedildi. Pozitronlar,
Potasyum-40 atomunun
bozunmasında görüldüğü üzere,
doğal radyoaktif süreçlerde açığa
çıkarlar. Yani, ortalama (Potasyum
içeren) bir muz her 75 dakikada
bir pozitron yayar. Bunlarsa,
madde elektronlarıyla birleşerek
yok olurken ışık üretirler. PET
tarayıcılar gibi tıbbi uygulamalar
da aynı süreç aracılığıyla karşımadde üretir.
Atomu oluşturanlar, ‘kuark’ ve
‘lepton’ adı verilen ve maddenin
temel yapı taşları olan temel

Karşı-madde parçacıklarının,
prensip itibariyle, normal
eşlerinin kusursuz ayna
görüntüleri olması gerekir. Buna
karşın, deneyler bunun her
zaman böyle olmadığını ortaya
koyuyor. Mesela, bir kuark ve
bir anti-kuarktan meydana
gelen ve ‘mezonlar’ diye bilinen
parçacıkları ele alalım. Nötr
(yüksüz) mezonlar inanılmaz
bir özelliğe sahiptir: Bunlar,
kendiliğinden anti-mezonlarına
dönüşebilir ya da bunun tersi de
geçerli olabilir. Bu süreçte kuark,
anti-kuarka dönüşür veya antikuark bir kuark haline gelir. Öte
yandan deneyler, bunun tek bir
yöne doğru, diğerinden daha fazla
gerçekleşebileceğini gösteriyor;
zamanla karşı-maddeye oranla
daha fazla madde oluşuyor.
ÜÇÜNCÜNÜN ‘ÇEKİCİ’LİĞİ
Kuark içeren parçacıklar
arasında yalnızca ‘tuhaf’ ve ‘alt’
kuarkları içerenlerin, böylesi
bir asimetri ortaya koyduğu

keşfedildi ve bunların büyük
önem taşıyan keşifler olduğu
görüldü. 1964 yılında ‘tuhaf’
parçacıklara ilişkin ilk asimetri
gözlemi, henüz yalnızca üçünün
var olduğu bilinen bir dönemde,
kuramcıların altı kuarkın varlığına
dair tahminlerde bulunmasına
olanak sağladı. 2001’deyse ‘alt’
parçacıklarda var olan asimetrinin
keşfedilmesi, altı kuarklı
görünümün ortaya çıkmasına yol
açan mekanizmaya dair son teyit
oldu. Keşiflerin ikisi de Nobel
Ödülü’ne lâyık görüldü.
LHCb. Maximilien Brice ve
diğerleri / CERN
Hem ‘tuhaf’ hem de ‘alt’ kuarklar
negatif (-) elektrik yükü taşır.
Kuramsal olarak, madde / karşımadde asimetrisi gösterebilecek
parçacıklar oluşturabilmesi
beklenen tek pozitif yüklü kuark,
‘çekici’ kuarktır. Kuram, şayet bu
doğruysa, ortaya çıkan etkinin
küçük ve tespit edilmesi zor
olması gerektiğini öne sürüyor.
Ancak LHCb deneyinde, ilk
defa (‘çekici’ kuarklardan
oluşan) D-Mezon adı verilen
parçacıklarda böyle bir asimetri
oluştuğunu gözlemlemeyi
başardık. Bu durum, on yıl
önce öncülük ettiğim LHC’deki
çarpışmalarda doğrudan üretilen
ve daha önce görülmemiş
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Modern fiziğin en büyük
gizemlerinden biri, şu an
etrafımızda gördüğümüz Evren’in
neden ötürü tamamen maddeden
oluştuğu. Şayet (maddeye) eşit
miktarda karşı-madde var olsaydı,
Evren’deki her şey yok olurdu.
Yaptığımız araştırma, madde
ve karşı-madde arasındaki bu
asimetriye (orantısızlığa) ilişkin
yeni bir kaynağı ortaya çıkardı.

parçacıklardır. Bilinen altı çeşit
kuark vardır: yukarı, aşağı, tuhaf,
çekici, alt ve üst. Benzer şekilde,
altı lepton vardır: Elektron, müon,
tau ve üç adet nötrino. Bu on iki
parçacığın yalnızca yüklerinde
farklılık gösteren bir karşı-madde
kopyaları da (ya da ikizleri)
mevcuttur.

Popüler Bilim

ASİMETRİNİN KAYNAĞI
KEŞFEDİLDİ
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MADDENİN OLUŞUMUNA DAİR BÜYÜK BİR GİZEM ÇÖZÜLÜYOR

miktardaki ‘çekici’
parçacıkla mümkün
olabilir. Sonuç,
bunun istatistiksel
bir dalgalanma
olma ihtimalinin bir
milyarda yaklaşık 50
olduğunu gösteriyor.
Eğer bu asimetri,
‘tuhaf’ ve ‘alt’ kuark
asimetrilerine
yol açan aynı
mekanizmadan
kaynaklanmıyorsa,
bu, erken
evrendeki toplam
asimetriye katkıda
bulunabilecek yeni
madde / karşı-madde asimetrisi
kaynakları için bir alan yaratır. Ve
bu bulgu, bilinen birkaç asimetri
yaklaşımının Evren’in neden
bu kadar çok madde içerdiğini
açıklayamaması nedeniyle önem
taşıyor. ‘Çekici’ özelliğin keşfi,
tek başına bu boşluğu doldurmak
için yeterli değil ama temel
parçacıkların etkileşimlerinin
anlaşılmasıyla ilgili bulmacanın
önemli bir parçası durumunda.
SONRAKİ ADIMLAR
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Yapılan keşfi, sonuçların
yorumlanmasına yardım edecek
daha fazla kuramsal çalışma
izleyecek. Ancak bundan da
önemlisi, hâlihazırda devam
etmekte olan bir takım testlerle
birlikte, bulgumuzu takip eden
anlayışı derinleştirmek için
gerçekleştirilecek sonraki testlerin
ana hatlarını çizecek.
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Önümüzdeki on yıl süresince,
geliştirilmiş LHCb deneyi, bu
tür ölçümlere olan hassasiyeti
artıracak. Bu, henüz yeni
başlayan Japonya merkezli ‘Belle
II’ deneyi ile tamamlanacak.

Bunlar, madde / karşı-madde
asimetrinin araştırılmasıyla ilgili
heyecan verici beklentiler.
Karşı-madde, diğer birçok
deneyin de odağında yer alıyor.
Karşı-atomların tamamı CERN’in
Anti-proton yavaşlatıcısında
üretiliyor, bunlar da yüksek
hassasiyetli ölçümler yürüten
bir takım başka deneyi besliyor.
Uluslararası Uzay İstasyonu’nda
yapılan AMS-2 deneyi, kozmik
kaynaklı karşı-madde arayışıyla
meşgul. Dahası, şu anki ve
gelecekte yapılacak kimi deneyler,
nötrinolar arasında madde / karşımadde asimetrisi olup olmadığı
sorusuna yanıt arayacak.
Evrendeki madde / karşı-madde
asimetrisinin gizemini hâlâ
tam anlamıyla çözemezken,
yaptığımız son keşif, henüz
bilinmeyen olguları açığa
çıkarma potansiyeline sahip
hassas ölçümlerin olacağı bir
çağın kapılarını açmış oldu. Bir
gün fizik biliminin neden burada
olduğumuzu açıklayabileceğine
dair iyimser olmak için, her türlü
nedene sahibiz.

* Yazının aslı The Conversation
sitesinden alınmıştır.
KAYNAK (https://www.
gazeteduvar.com.tr/
bilim/2019/04/04/maddeninolusumuna-dair-buyuk-bir-gizemcozuluyor/)

MİL
YO
N
Dünyamız 4,5 milyar yıllık geçmişinden gününüze kadar birçok jeolojik evrim
geçirmiş, yeryüzü tekrar tekrar şekillenmiş ve kıta kaymalarıyla beraber sürekli
bir değişim haline girmiştir.
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Dünyamız 4,5 milyar yıllık geçmişinden
gününüze
kadar
birçok
jeolojik
evrim geçirmiş, yeryüzü tekrar tekrar
şekillenmiş ve kıta kaymalarıyla beraber
sürekli bir değişim haline girmiştir.
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Kıtaların Kayma Kuramına(ALMAN
METEOROLOG ALFRED
WEGENER
1880-1930) göre mezozoik zamanı
süresince PANGEA adında ki büyük
dünya kıtası iki devasa kıtaya ayrılarak
(LAVRASYA ve GONDWANA)aralarında
TETİS
Denizini
oluşturdu.
Tetis
Denizi Atlas Okyanusu ile Akdeniz
üzerinden bugünkü Hint Okyanusuna

bağlanıyordu. Güneydoğu Anadolu
başta olmak üzere, Anadolu’nun önemli
bir kısmı uzun süre denizle kaplıydı.
Bugünkü Akdeniz ve Karadeniz Tetis
Denizinin birer kalıntısı olarak kabul
edilmektedir. Bu denizler ayrıca diğer
önemli bazı değişmelerde geçirmiştir.
Şırnak-Eruh yolu üzeri Çırav Dağı
mevkinde, Tetis Denizine ait biyolojik
bulgulara (Canlı kalıntılarına) rastladık.
Denizlerde yaşamını sürdürmüş bu
tür Omurgasız hayvan şubesi olan
Foraminifera’nın
(Numullit)
fosil
kalıntılarına Güneydoğu Anadolu ‘da
rastlanmaktadır.

YILLIK
KAMERALAR:

FOSİLLER
Anadolu’nun Geçmişi:
Tetis Denizi Nasıl Oluştu

?

Canlının oluşum ve yaşayış biçimi
için bu denli önemli olan canlı
kalıntıları, Biyokimliğimizi oluşturan
her simge için birer delil niteliğini
taşımaktadır. Özellikle Ülkemiz
gibi Anadolu topraklarında fosilce
zengin olan şehirlerimizde bu
oluşan tarihi çerçeveler daha fazla
önem görmelidir. Örneğin Eruh’ta
bulduğumuz Deniz canlısına
(Foraminifera) ait olan fosil bizlere
bölgenin biyolojik, coğrafik ve
tarihsel gelişimini bulma, Bölgede
ev sahipliği yapan organizmaların
Atasal özelliklerini keşfetme ve
bölge hakkında bilgi sahibi olmaya
olanak sağlıyor. Hatta çevreli bir
araştırma yapılırsa Güneydoğu

Anadolu ‘da hiç bilinmeyen
organizmalar keşfedilebilir.
Bulunduğumuz bölgenin ilmini
ve ehemmiyetini himaye etmemiz
gerekir. Ulu Önder ATATÜRK’ÜN
telaffuz ettiği gibi “Bilim ve Fen
nerede ise oradan alacağız
ve her ulus kişisinin kafasına
koyacağız. Bilim ve fen için kayıt
ve şart yoktur. “Bunun bilincinde
hareket edersek bilimi, doğayı,
çevreyi meraklı gözlerle inceleme
hissiyatına girersek, bütün tabiat
apaçık bir şekilde elindeki bütün
kayıtları insanoğluna görünür hale
kılar. yeter ki nasıl yaklaşacağımızı
ve nasıl görmek isteyeceğimizi
bilelim.
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Fosiller, Organik bileşiklerin
oluşturduğu ilk canlı âleminden,
varoluş sürecinin meydana
geldiği dönemden günümüze
dek ulaşabilmeyi başaran milyon
yıllık kamera görevini üstlenen
Organik canlı kalıntılarıdır.
Dünyamızın geçmişini içinde
mühürleyen fosiller, gün geçtikçe
kafamızda oluşan sorulara yanıt
vermekle beraber; Canlılığın
tarihsel kimliğini gözler önüne
sermektedir. Organizmaların
çok az bir kısmı uygun ortam
koşullarında fosilleşebiliyor.
Bu kadar nadir oluşan fosiller
bilim dünyası baştan yazma
kapasitesine sahip olabiliyor.

Popüler Bilim

Fosil Nedir? Fosillerin Bilim Açısından Önemi
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MİLYON YILLIK KAMERALAR: FOSİLLER

Foraminifera Nedir?
Foraminiferler okyanuslarda yaşayan ve minarilize bir test (kabuk,kavkı)üreten
tek hucreli organizmalardır. Foraminiferlerin kabukları genellikle kalsiyum
karbonat (CaCO3)yapılıdir. Tipik olarak mikroskobik boyutlardadır ve
boyutları genellikle 0 -1,1 mm arasında değişmektedir. Organizma
kabuk içinde yaşar kavkı içinden uzanan Rhizopodlar (kök
ayaklar), Foraminifera’nın beslenmesine, hareket etmesine,
kavkısını yapılandırmasına ve deniz tabanına bağlı
kalmasına yardım eder. Foraminiferler deniz
suyundaki çözülmüş organik materyal, alg,
bakteri küçük hayvanların larvalarını da dahil
birçok farklı canlılarla beslenirler. Tüm
tuzluluk, sıcaklık ve ışık şartlarına
uyum sağlayabilmektedirler.

Foraminifera Fosili Nerede ve
Nasıl Bulundu?

Nisan 2019
Kasım
2019
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Foraminifera fosilimiz Şırnak
ile Siirt’i birbirine bağlayan ana
yolun ortasında yer alan Çırav
Dağı’nda bulundu. topraklarının
büyük bir kısmı dağlarla kaplı
olup arazi dalgalı ve engebeli
bir yapıya sahiptir. Çırav Dağına
piknik yapmak üzere gittiğimiz
bölgeye çıktığım gezintide
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tesadüf eseri gözüme çarpan ve
dikkatimi çeken, bir moleküler
biyolog olarak ilgi alanıma giren
bu canlı kalıntılarını araştırmak
ve tam olarak teşhisini yapmak
için Öğrencisi olduğum Dicle
Üniversitesi’ne getirip Değerli
Hocalarımla beraber inceledik.

Ve sonuç itibariyle canlının ne
olduğunu hangi yıllarda yaşadığını
biyolojik özellikleri hakkında bilgi
sahibi olduk. Fosilimiz şuan Dicle
Üniversitesi Fen Fakültesi zooloji
müzesinde soyu tükenmiş ve
tükenmekte olan çok sayıda canlı
olmak üzere endemik türlerinde
bulunduğu yaklaşık bin beş yüz
hayvanla beraber ücretsiz olarak
sergilenmektedir.

Teşekkür Yazısı
Başta; bana desteklerini hiç
esirgemeyen, kıymetli zamanlarını
bana ayıran, sabırla benimle
ilgilenen Dicle Üniversitesi
Öğretmenlerime, Prof. Dr.
Ali Satar’a, Prof. Dr. Rıdvan
ŞEŞEN’e bu süreçte yanımda
olan arkadaşlarıma, En önemlisi
Ülkemizde Bilime önem veren
ve gelecek nesillerin önündeki
engelleri kaldırmaya çalışan
Sayın HULKİ CEVİZOGLU’NA
Teşekkürü bir borç biliyor ve
şükranlarımı sunuyorum.
Kaynakça
www.eruhder.com
www.biyologlar.com
Rıdvan Şeşen, Fidan Çalışkan
3.Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyumu

Tüm rdA
. PçilA
KiTA

KÜLTÜR - SANAT
Sinema
KARLAR ÜLKESİ -2
Vizyon Tarihi: 20 Kasım 2019
Tür: Animasyon, Macera
Oyuncular: Idina Menzel, Kristen Bell, Josh Gad
Senaryo: Jennifer Lee, Allison Schroeder
Yönetmen: Jennifer Lee, Chris Buck
Özet
Karlar Ülkesi 2, Arendelle’in kapılarının çok ötesinde tehlikeli bir yolculuğa çıkan Elsa, Anna, Kristoff,
Olaf ve Sven’in maceralarını konu ediyor. Elsa neden büyülü güçlerle doğdu? Bu sorunun cevabının
peşine düşen Elsa, Anna, Kristoff, Olaf ve Sven ile birlikte tehlikeli ve bir o kadar da olağanüstü bir
yolculuğa çıkar.

STAR WARS: SKYWALKER’IN YÜKSELİŞİ
Vizyon Tarihi: 20 Aralık 2019
Tür: Bilimkurgu, Macera
Oyuncular: Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac, John Boyega
Senaryo: Christ Terrio
Yönetmen: J.J. Abrams
Özet
Kylo Ren Büyük Lider Snoke’u öldürmesinin ardından İlk Düzen’in yeni Büyük Lider’i olmuştur. Acımasız
yönetiminin altında galaksi yavaş yavaş umutsuzluğa kapılmaktadır. Luke Skywalker’ın Güç’le birleşmesinden sonra Rey kendi içindeki gücü benimsemiş, onu geçmişte tutan bağlarını kesmeyi başarmıştır. Kylo
Ren ve Rey’in arasındaki çatışma giderek artarken, İlk Düzen’de de içsel çalkantılar yaşanmaktadır. Güçte
kalabilmek için giderek acımasızlaşan Kylo Ren, onu yenmek için sürekli çalışan Rey, tekrar ortaya çıkan
Ren Şövalyeleri, Direniş’i büyütmeye çalışan Poe ve Fin, karanlığın ve aydınlığın savaşı galaksideki tüm
dengeleri değiştirecektir.
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AŞK TESADÜFLERİ SEVER-2
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Vizyon Tarihi: 31 Ocak 2020
Tür: Romantik
Oyuncular: Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan, Aytaç Şaşmaz, Zuhal Olcay
Senaryo: Nuran Evren Şit
Yönetmen: Ömer Faruk Sorak, İpek Sorak
Özet
Gerçek bir yaşam öyküsüne dayanan “Aşk Tesadüfleri Sever 2”, geçmişin aşklarını günümüz ilişkileriyle karşılaştırırken, seyircisini 1960’lardan günümüze uzanan romantik bir yolculuğa çıkaracak.
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KÜLTÜR - SANAT
Sergi
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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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POPÜLER BİLİM

Hazırlayan: Tuba GÜL ÖDEMİŞ (Popüler Bilim)

VİRÜSLERDE KEŞFEDİLEN
ÖZELLİK TEDAVİ İÇİN UMUT
OLABİLİR

GÜN KURUSU KAYISI
ALYUVARLARI ARTIRDI

MARS ROVER’DAN
ESİNLENİP TÜRK ROVER’I
YAPTILAR

Bilim insanları, salgın hastalıklara yol açan virüslerde keşfedilen
kırılgan bir özelliğin solunum yolu
enfeksiyonları ile nezle, çocuk
felci ve diğer hastalıkların tedavisinde umut olabileceğini bildirdi.
“PLOS Biology” dergisinde
yayınlanan araştırmaya göre, Finlandiya’nın Helsinki ve Belçika’nın
Leuven üniversitelerinden araştırmacılar, “rhinovirus” ve “enterovirus” adı verilen ve insanlarda
hastalıklara yol açan virüslerin
yüzeyinde keşfettiği bir oyuğun
virüsün yayılmasını engellemede
kilit rol oynayabileceğini belirledi.
Araştırmacılar virüs üzerinde
yaptıkları deneyde, söz konusu
oyuğu geliştirdikleri bir bileşke
ile sabitleyerek sıcak hücreyle
temasında şekil değiştirmesini önlemeyi başardı. Söz konusu şekil
değiştirmenin virüsün kopyalanarak yayılmasını sağladığına dikkati
çeken araştırmacılar, keşfin yeni
anti-virüs ilaçları geliştirmede yol
gösterici olabileceğini vurguladı.
Rhinovirusler ve enterovirusler,
her yıl basit griplerden ileri düzeyde astıma kadar milyonlarca üst
solunum hastalığıyla birlikte menenjit, beyin iltihabı ve çocuk felci
gibi salgın hastalıklara yol açan
enfeksiyonlara sebep oluyor.

İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmokoloji Ana Bilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi İsmet Yılmaz, deney hayvanları üzerinde yaptığı iki
yıl süren araştırmada, Malatya’da
yetiştirilen gün kurusu kayısılı
yem verilen deneklerin kırmızı kan
hücrelerinin (alyuvarları) arttığını
ortaya koydu.
İnönü Üniversitesi Deney
Hayvanları Üretim ve Araştırma
Merkezinden temin edilen hayvanlar üzerinde biyokimya ve farklı
bilim dallarındaki bilim insanlarıyla
araştırma yapan Dr. Öğr. Üyesi
Yılmaz, sıçanların yemine yüzde
1, yüzde 2,5, yüzde 5 ve yüzde
10 oranında gün kurusu katarak
30, 60 ve 120 gün sonunda kan
değerleri üzerindeki değişimi
inceledi.
Yılmaz: “Daha az düzeyde ancak daha fazla sürede tüketmenin
diğerlerine göre daha olumlu etkisi
var. Diğeri israfa neden olabiliyor,
aynı zamanda kayısının lif içeriğiyle bağırsak florasının beslemesi
gerek. Bağırsak florasının beslenmesiyle birlikte K vitamini ve B
grubu vitamin sentezini, onlarda
kan yapımında kemik iliğinde kan
yapımında fonksiyonel maddeler
olduğu için pozitif etkilerinin olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla
yüzde 1’lik oran çok ideal.” dedi.

Niğde’de makine mühendisliği
bölümü son sınıf öğrencisi üç
arkadaş, NASA tarafından Mars’a
gönderilmesi için yapılan “Mars
Rover” aracından etkilenerek
3D yazıcı teknolojisiyle engebeli
arazide hareket edebilen araç
geliştirdi.
Çalışmaya başlayan öğrenciler,
internette gördükleri Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA)
Mars’a göndermek için yaptığı
Mars Rover aracından esinlenerek kendi tasarım ve imkanlarıyla
engebeli ve dağlık arazilerde
kolay hareket edebilen bir araç
tasarladı.
Öğrencilerin “Türk Rover” adını
verdiği ve parçalarını 3D yazıcıda ürettikleri aracın birbirinden
bağımsız 6 tekeri, bir robot kolu
bulunuyor ve kamera sistemleriyle
görüntü aktarabiliyor. Geliştirilmeye açık olan araç, silah ve mayın
tarama gibi sistemlerin takılmasıyla savunma sanayisinde askeri
amaçlı kullanıma olanak sağlıyor.
Öğrenciler aracın robot kol
yardımıyla mayın arama dedektörü gibi kullanılabileceğini, araç
tasarımlarının geliştirilerek Türk
savunma sanayisine hizmet etmesini istediklerini kaydetti.

NASA’NIN UYDU YARIŞMASINA
TÜRK ÜNİVERSİTELERİ
DAMGA VURDU

GİYİLEBİLEN EKG CİHAZI TASARLADILAR

Dünyanın en önemli uzay ve havacılık kurumlarından biri olan Avrupa Uzay Ajansı (ESA) korkutan
bir açıklama yaptı. Yetkililer 2006
QV89 adı verilen bir meteorun bu
yıl içerisinde Dünya’ya çarpma
ihtimalinin olduğunu duyurdu.
Yetkililer yaklaşık 50 metre
çapındaki gök taşının 9 Eylül
2019’da Dünya’ya çarpabileceğini
duyurdu. Yapılan modelleme ve
simülasyonda meteorun Dünya’ya
çarpma ihtimali olduğu vurgulanırken, bunun ihtimalinin 7.000’de 1
olduğu açıklandı. Catalina Uzay
Araştırmaları tarafından 29 Ağustos 2006’da keşfedilen meteorun
Dünya’ya çarpması durumunda
çok ciddi bir hasar meydana gelebileceği belirtildi.
Dünya’ya birçok meteor düşerken bunlar arasında en büyük
hasara sebep olanlar arasında
1908’de Rusya’daki Podkamennaya Tunguska nehri yakınlarına
düşen ve bir ormanı yerle bir eden
meteor akıllara geliyor. En son
Rusya’da benzer bir olay yaşanmıştı. Chelyabinsk Olayı olarak
anılan olay 15 Şubat 2013’te
yaşanmıştı. Yaşanan darbe patlamaya sebep olmuş ve toplamda 7200 bina yıkılmış, 1500 kişi
yaralanmıştı.

Amerikan Astronomi Topluluğu
(AAS) ve Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) iş
birliğiyle düzenlenen dünyanın
en prestijli model uydu yarışması CanSat’ta, Türk üniversiteleri
başarılarıyla ön plana çıktı.
Teksas’ta düzenlenen ve
California, Arizona State ve
Manchester gibi dünyanın çeşitli
üniversitelerinin katıldığı yarışmada 40 takım arasından İstanbul
Teknik Üniversitesi (İTÜ) Apis
takımı birinci olarak şampiyonluğa
ulaşırken, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Grizu-263 Uzay
takımı ikinci oldu.
Dünyanın en prestijli model
uydu yarışması olarak gösterilen ve 14 yıldır aralıksız olarak
düzenlenen CanSat’ta ayrıca,
Çankaya Üniversitesi 5, İstanbul
Gedik Üniversitesi 7, Orta Doğu
Teknik Üniversitesi 13, Başkent
Üniversitesi 14, İstanbul Şehir
Üniversitesi 15, Gebze Teknik
Üniversitesi 17 ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi 18. oldu.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Grizu-263 Uzay takımı
kaptanı Muzaffer Duysal da, bir yıl
boyunca çok yoğun çalıştıklarını
belirterek, bu sayede yarışmada
ikinci olarak dünyanın en iyi üniversitelerini geride bıraktıklarını
ifade etti.

EGE Üniversitesi Bilim Teknoloji
Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde
(EBİLTEM) kıyafet içine giyilebilen
ve kalp ritmini ölçen EKG cihazı
tasarlandı.
Atlet ve korse gibi giyilen ve
‘Lifecall’ ismi verilen cihaz, kritik kalp
sağlığı verisini ilgili sağlık kuruluşlarına bluetooth üzerinden aktarabiliyor.
Kalp krizlerinin 45 dakika önceden algılanmasını sağlayan cihaz
aracılığıyla, aynı zamanda EKG
verilerinin sürekli takibi de sağlanacak. Giyilebilen EKG cihazı, holter
kullanımına gerek kalmadan, uzun
süreli ve kullanıcıyı rahatsız etmeyecek biçimde uzaktan sağlık ve
kalp taraması gerçekleştirebilecek,
dolayısıyla doğru, yerinde ve gerekli
teşhis ile acil durumlarda erken
müdahale edilebilecek. Seri üretime ve son kullanıcılar için yazılım
geliştirme aşamasında olan ürün ile
birlikte, sağlık verileri uzaktan takip
edilebilecek.
Ürünün tasarlayıcılarından Ali
Akdurak “Dünyada sadece bir
rakibimiz var. Bu teknolojiyi çözmüş
olan sadece bir rakibimizin mevcut
olmasından dolayı iyi bir konumdayız. Bizim hedefimiz, kalp krizini
algılamakla ilgili. Kalp krizinin yüzde
70- 75’i yaklaşık 45 dakika önceden
algılanabiliyor.” dedi.

●

KORKUTAN UYARI: 3 AY
SONRA DÜNYA’YA
ÇARPABİLİR
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Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı
anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir.

En uzak mesafe; Birbirini anlamayan iki
kafa arasındaki mesafedir.
Herman Amato

Dinlenmemek üzere yürümeye karar
verenler, asla ve asla yorulmazlar.
M. K. Atatürk

Çalışmak, üç büyük eksikliği uzaklaştırır;
can sıkıntısını, kötü alışkanlıkları ve
yoksulluğu.
Voltaire

M. K. Atatürk

Hulki Cevizoğlu

Bu dünyada başarıya ulaşan insanlar
istedikleri şartları yakalayan insanlardır.
Eğer onları bulamazlarsa, kendileri
yaparlar.
George Bernard Shaw

Hulki Cevizoğlu

Kalbi kırdıktan sonra gelen özür,
doyduktan sonra sofraya gelen tuz gibidir.
İhtiyaç kalmaz.
Pablo Neruda

Evcilleşmek aslında köleliktir.
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Kaybolmak ölmektir.
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Her problemin çözümü, çözülmemiş yeni
problemler doğurur.
Karl Popper

Planınız bir yıl içinse pirinç ekin, on yıl
içinse ağaç dikin, yüzyıl içinse, insanları
eğitin.
Huang-Çe

Dün akıllıydım, dünyayı değiştirmek
istedim. Bugün bilgeyim, kendimi
değiştiriyorum.
Mevlana

Engeller beni durduramaz, her bir engel
kararlılığımı daha da güçlendirir.
Leonardo da Vinci

Sana nasıl davranmalarını istersen, sen
de başkalarına öyle davran. Fakat ilk iyi
davranışı sen yap.
David Hume
Ya bir yol bul, ya bir yol aç ya da yoldan
çekil.
Konfüçyüs

Sevgi bir etkinliktir; edilgen bir olay
değildir; bir şeyin içinde olmaktır, bir şeye
kapılmak değildir. Sevginin etkin özelliği,
en genel biçimde şöyle tanımlanabilir;
Sevgi vermektir, almak değildir.
Erich Fromm
Kitapsız yaşamak, kör sağır, dilsiz
yaşamaktır.

Seneca

