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Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, 
muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir , fendir. 
İlim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, 

cehalettir, dalalettir.



EDİTÖRÜN NOTU

     Logos Dergisi her renkten makaleleri ile 7. Sayı-
sı’nda da sizlerle!

      Her yıl olduğu gibi bu yılda bilim dünyasında ki 
gelişmeler çığır açan nitelikteydi. Bizde her yıl olduğu 
gibi bu yılda sınır tanımayan gerçekleri gün yüzüne 
çıkarıyor, sizlere sunuyoruz. 

    Yıl boyunca bize rehberlik etmiş öğretmenlerimize 
ve bizimle bu yolda yürümüş arkadaşlarımıza teşekkür 
ediyorum. Siz olmasaydınız bu dergi de varolamazdı.
 
     En büyük teşekkürü ise bu yıl Logos Dergisi’nin 
Biyoloji kısmının editörlüğünü yapan İpek Sönmez’ e 
borçluyum. Seninle çalışmak hem dergi adına hemde 
kendi adıma oldukça verimli ve güzeldi.

 Bilimle kalın!

‘‘Hayatta en hakiki mürşit, 
ilimdir.’’

     Mustafa Kemal ATATÜRK

          Tuğçe Yeşim TÜRDÜ
         Logos Dergisi Editörü



İçindekiler

FİZİK KİMYA

9- Görünmez Bir Kuvvet: Manyetik 
Alan
11- Ekranlar
13-  Mekanik Saat ve Çalışma Prensibi
16- Plüton
18- Süpernovalar
21- Voyager 1 Voyager 2

24-  Zehir İlaç Oluyor!
26- Tıny Partıcles Havıng Sıgnıfıcant 
Importance: Nanopolymers
28- Nobel: The World’s Most Prestigi-
ous Award
29- Suyun Kimyası
31- Işıldayan Çubuklar
33- Buckmınıster Fulleren
35- Mısır Bizi Sinsice Öldürüyor Mu?



BİYOLOJİ

37- Beynimizin %100’nü Kullanmak
40-  Genetiği Değiştirilmiş İlk Bebekler
42- Biyolojik Savaş: Kısa Bir Tarihçe
47- Borderline Kişilik Bozukluğu
49- Evrim
51- Hayvanların İçgüdüsel Davranışları
53- Mikrobiyota
55- Hormonal Psikopatlık Sorunu
57- İnsanların Bitkiler Üzerindeki Etkisi
59- Nesli Tükenmekte Olan Hayvanlar





FİZİK

ZÜMRE BAŞKANI
Mine Gökçe ŞAHİN

REHBER ÖĞRETMEN
Burçin ÇÖLOVA

EDİTÖR
Tuğçe Yeşim TÜRDÜ



GÖRÜNMEZ BİR KUVVET: MANYETİK ALAN

    Var olduğumuz ve yaşamımızı şimdilik onun üstünde sürdürdüğüm dünyamızın altında birçok katmana ev sahip-
liği yaptığı günümüzde bilinen bir gerçek. Buna rağmen derinlere indikçe katmanlar hakkındaki bildiklerimizin 
sayısı azalıyor. Artan sıcaklık seviyesi, yüksek basınç gibi durumlar yüzünden taş kürenin altı hakkındaki bilgile-
rimiz kabul edilen teorilere dayalı. Dünyanın merkezi olarak nitelendirilen ve “çekirdek” olarak da adlandırılan 
ağır küre, teoride 5.700°C gibi yüksek sıcaklıklara ulaşabildiğini bilimin sanları kabul etmektedir. Demir ve nikel 
gibi metallerin fazla seviyelerde bulunduğu sıcaklıktan dolayı gaz veya sıvı halde olması gerekirken bu madde-
lerin yaptığı alaşımın katıya yakın bir halde olduğu söylenmektedir. Dünya’nın dönmesi gibi çeşitli etkenlerden 
dolayı bu katıya yakın alaşım hareket etmekte ve bu hareket sonucu da elektrik akımları yaratmaktadır.  Oluşan 
bu elektrik akımlarının da manyetik alana sebep olan genel etmen olduğu kabul edilmektedir. Bu duruma Jeodi-
namo Etkisi adı verilmektedir. Yani dünyamızı devasa bir elektromanyetiksel mıknatıs olarak da düşünebiliriz.

   Yüzlerce yıl önce icat edilmesine rağmen günümüzde hala işlevselliğini kaybetmemiş önemli bir eşyadır. 
İnsanların sık sık başvurduğu pusulalar peki neden sadece dört ana yönden sadece iki ana yönü(kuzey-gü-
ney) göstermektedir? Bu soru yine Dünya’nın manyetik alanını ve manyetik kutupları göz önünde bulundu-
rarak cevaplanabilir. Çekirdekte meydana gelen manyetizma Güney Kutbu yakınlarından çıkıp Kutbu Kutbu 
yakınlarında da çekirdeke geri döner. 
   Ayrıca pusulayı ve çekirdeki de bir mıknatıs olarak düşünürsek pusulanın kırmızı renkli kuzeyi gösteren 
ucu çekirdekteki mıknatısın yukarısında bulunan güney yönünü çekmeli, çekirdekin aşağıda bulunan kuzey 
ucu da pusulanın beyaz renkli güneyi gösteren ucunu çekmeli. Yani manyetik kutup dediğimiz çekirdekteki 
mıknatısın kuzey kutbu pusulanın güneyi ile, çekirdekteki mıknatısın güney kutbu da pusulanın kuzey kutbu 
ile etkileşim halindedir.

DÜNYA BİR MIKNATIS İSE PUSULALAR NEDEN SADECE KUZEY VE GÜNEY YÖNLERİNİ GÖSTERİYOR?

DENİZ ÇELİK 



    Aynı zamanda Manyetosfer’in kenarlarından geçen parçacıklar Kutup Bölgeleri’ne geldikleri zaman at-
mosferdeki çeşitli gaz atomlarıyla (oksijen ve azot)  etkileşime geçerler. Normal şartlar altında yüksüz olan 
bu maddeler parçacıklar tarafından iyonize ( yüklü hale getirilir) edilir. Parçacıklardaki elektronlar tekrar 
geri döndüklerinde bir miktar ışık enerjisi açığa çıkar. İşte bu ışık enerjisi yılda sadece birkaç kez gözlem-
lenebilen Kutup Işıkları’na sebebiyet verir.

HAYVANLAR MANYETİK ALANI ALGILAYABLİR Mİ, ALGILARLARSA BUNU NASIL BAŞARI-
YORLAR?

    Biz insanlar coğrafik konum belirleyebilmek için pusula gibi araçları kullanmak zorunda olmamıza rağ-
men hayvanlar âleminde bulunan diğer pek çok canlı ise bulundukları yerleri algılayabilmek için Manyetik 
Alan’dan yararlanıyorlar. Yeni keşfedilen bulgulara göre kuşlar, balinalar, yunuslardan ziyade evcil hay-
vanların çoğu da bu beceriye sahip. Peki ama nasıl? Bilim insanlarına göre cevap göz yapılarında yatıyor. 
Örneğin kuşların gözlerinde bulunan ve özellikle mavi ışığa duyarlı çok özel proteinlerden bir tanesi olan 
kriptokram proteinleri sayesinde bu manyetik alanı göç ederken yaralanmaktalar. Aslında manyetik alanı 
görebiliyorlar desek de yanlış olmaz. Bir başka örnek olarak kediler ise kuşlar gibi manyetik alanı göreme-
seler de bu algıya doğuştan sahip oldukları yapılan gözlemler sonucu tespit edildi. Bu algıya sahip oldukla-
rı için kuzey ve güney yönlerinin daima neresi olduklarını bildiklerinden dolayı nereye giderlerse gitsinler 
hiçbir zaman kaybolmuyorlar.

DÜNYA’NIN MANYETİK ALNI TEHLİKE ALTINDA

    Dünya’nın manyetik alanının faydaları göz ardı edilemeyecek kadar fazla.  Dünyamızı yaşanabilir hale 
getiren çok önemli bir etmen olmasına karşın geleceği belirsiz. Çekirdeği oluşturan metal alaşımın man-
yetik gücünün günden güne azaldığı fark edildi. Zayıflama durumunun yaklaşık olarak bin yüz yıl gibi 
kısa bir süre meydana geleceği ön görülüyor. Tam olarak kesin bilgilere ulaşılamasa da  manyetik alanın 
ortadan kalkması durumunda oluşacak felaketler sadece biz insanları değil tüm gezegeni olumsuz yönden 
etkileyeceği aşikâr. 

     Bir başka durum ise Havaii Adasın’da bulunan Kileuea Yanardağı’ndan çıkarılan soğumuş lavların 
manyetik bakımdan alanın şiddeti ve yönü hakkında bilgi verebilecek durumda olduğu anlaşıldı. Ayrıca 
yapılan araştırmalar, geçmiş dönemlerde manyetik kutupların tam tersi yönde bulunduğunu kanıtladı. Da-
hası Dünya’da her iki yüz bin yılda manyetik kutupların değiştiği görüldü. Bir sonraki değişimin ne zaman 
olacağı konusunda kesin sonuçlara ulaşılmasa da bazı uzmanlar yeni bir manyetik kutup taklasına doğru 
hızla yol aldığımızı belirtiyor. Manyetik kutupların yer değiştirmesi halinde atmosferin büyük ölçüde zarar 
göreceği, manyetik kutupların yeni yelerine oturduğu takdirde bile atmosferin kolay kolay onarılamayaca-
ğı düşülmekte. Bu durumda kozmik ışınları dünyadan uzaklaştıracak bir katman olamayacağından dolayı 
Dünya’nın yeni felaketlerle karşı karşıya olacağı kesin. 

Kaynakça:
Popular Science Sayı:73 Mayıs 2018
Popular Science Sayı:74 Haziran 2018
https://www.bilim.org/dunyanin-manyetik-alani/
https://fizikdersi.gen.tr/dunyanin-manyetik-alani/
http://www.fenokulu.net/mobil/fen-konulari/konu463
https://bilimoloji.com/kuzey-isiklari-aurora-borealis-nasil-olusur/                         



EKRANLAR

 Teknoloji her geçen gün gelişmektedir. Telefonlar, çamaşır makinelerinde ve diğer elektronik cihaz 
gündelik yaşantımızda yerini almıştır. Bütün bu cihazlarda LED ışığı veya ekran vardır. Böylece cihazın ne iş 
yaptığını anlayabiliriz. Örneğim, çamaşır makinesi çamaşırları yıkarken hangi aşamada olduğunu görebiliriz.
 
Teknolojinin gelişmesiyle ekranlar da gelişmiştir. İlk televizyon ekranları tek renk gösterebilmektey-
di. Bu mekanizmada katot ışın tüpü denen bir yapı ile çalışıyordu. Katot ışın tüpünün sıralıyla katot ve 
anot uçları ve floresan göstergesi vardır.Katot bölümden çıkan ışın anot bölümden geçip floresan bö-
lüme kadar gider. Bunun sonucu ise ışık gösterilmiş olur. Elektromıknatıslar sayesinde yukarıdan aşa-
ğıya kadar bir bölümlük görüntü gösterilir.Bunların birleşmesiyle katot ışın tüplü televizyon oluşur.
 
Biraz daha günümüze gelecek olursak plazma ekranlar yaygın olarak kullanılmaktadır. Plazma ekranlar küçük 
floresan lambalardan oluşmaktadır.Bu ekranlar renkli oldukları için bir piksel 3 tane renk barındırmaktadır. 
Bunlar kırmızı, mavi ve yeşildir. Bu da bir pikseli oluşturur. Plazma panellerin yapısında iki elektrot arasında 
yer alan xeon ve neon gazları voltaj uygulanarak iyonlaştırılır. Bu esnada oluşan morötesi dalga boyundaki fo-
ton parçacıkları, panelin foton kaplanmış olan yüzeyine çarpıp yansıyarak ekranı aydınlatırlar. Her piksel ayrı 
ayrı aydınlatıldığından renk derinliği ve dolayısıyla renklerdeki gerçekçilik olabilecek en üst seviyeye çıkıyor.
 
 

     MUSTAFA CANKAN BALCI



LCD(Liquid Crystal Display yani Sıvı Kristal ekran) ekranlar ise tek renkli veya renk-
li olarak kullanıyoruz. Otomatlarda 16x2 tek renkli(bunlar genelde mavi veya yeşil renk-
te oluyor) kullanılıyor. Bunun tercih edilmesinin nedeni kodlanmasının daha kolay olmasıdır.
LCD ‘lerin yapısı farklı katmanlardan oluşmaktadır. LCD katmanla-
rı bir araya geldiklerinde paneller meydana gelir. Panellerin çalışma mantığı en ba-
sit haliyle, üzerindeki özelleşmiş hücrelerin iyon katmanı tarafından şekillendirilmesi ve 
elektrik akımıyla görüntü oluşturulması şeklindedir. LCD renkli olanlarında ise plazma televiz-
yonlardaki aynı piksel mantığı kullanılmıştır. Daha çok piksel olduğu için daha iyi göstermektedir.

Led(Light Emitting Diode yani Işık Yayan Diyot) çalışma prensipleri yarı iletkenden geçen elekt-
ronların ışık olarak açığa çıkarılmasına dayanır. LED’ler floresan ya da filamentli ampüllere göre 
boyutları çok daha küçük olabilir ve çok yüksek parlaklığa ulaşabilirler. Organic Light Emitting 
Diode sözcüklerinin kısaltmasından meydana gelen OLED, organik materyallerden yapılan ve içe-
risinden elektrik akımı geçirildiğinde ışık yayan cihazlardır. LED’ler ile çok büyük farkları yokmuş 
gibi görünse de OLED’ler çok daha küçük boyutlarda üretilebilirler. Bu avantajlar sayesinde ek-
ranlarda bağımsız piksellerin her birine bir OLED verilerek farklı renkler göstermesiyle ekranlar 
oluşturulabiliyor. Bu şekilde üretilen paneller birbirlerinden bağımsız çalışan piksellere sahip ol-
duklarından karanlık görüntülerde tamamen kapanma yeteneğine sahipler. Bu yüzden daha can-
lı bir görüntü elde ediyoruz. OLED ve LED ekranları biz akıllı telefon ve televizyonlarda kulla-
nıyoruz. OLED çok yeni bir teknoloji olduğu için günümüzde önemli yatırımlar yapılmaktadır. 

AMOLED ekranlar bu teknolojiden doğmuştur. AMOLED “Active Matrix Orga-
nic Light Emitting Diode"nin kısaltmasıdır. Bu ekranlar, bir elektrik akımı verildiğin-
de ışık veren çok ince bir polimer tabakasından oluşur. AMOLED'in iki ana faydası var-
dır. Tasarımdan ötürü, AMOLED panelleri çok ince olabilir ve arka ışığa ihtiyaç duymazlar.

 Son olarak elektronik mürekkep marketlerde ve e-kitap cihazlarda kullanılmaktadır. Bu ekranın 
kullanılmasının nedeni normal kağıt gibi görünmesi ama yazan kelimelerin değişebilmesidir. Böylece 
market büyük kağıt kullanımından tasarruf etmiştir. Çok ince bir kalınlığında olan mikro ölçekli kapsül-
ler film katmanının içine yerleştirilmiştir. Kapsüllerin içinde siyah pigmentler ve beyaz pigmentler bu-
lunur. Siyah parçacıklar pozitif olarak yüklenirken, siyah parçacıklarda negatif olarak yüklenir. Negatif 
elektrik alan uygulandığında beyaz parçacıklar ekran yüzeyine gelirken pozitif elektrik alan uygulandı-
ğında ise siyah parçacıklar ekran yüzeyine gelir. İşte burada uygulanan farklı elektrik alanlar ile ekran 
üzerine çeşitli parçacıklar getirilerek yazıların oluşturulması sağlanır. Bu sistem yeni gibi görünse de

 Ekranların birçok çeşitli bulunmaktadır. OLED,AMOLED,LED, LCD, Plaz-
ma, CRT ve diğerleri bu  ekran çeşitlerine örnektir. Son çıkan AMOLED televizyon-
lar nerdeyse 8K gösteriyor. İlerleyen bu teknoloji gelecekte nasıl olacak siz düşünün. 

Kaynakça
https://www.bilgiustam.com/plazma-ekranlar-nasil-calisir/
http://www.robotiksistem.com/lcd_yapisi_calismasi.html
http://www.wikizero.biz/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3d-
pa2kvSGlzdG9yeV9vZl9kaXNwbGF5X3RlY2hub2xvZ3k 
https://www.webtekno.com/amoled-ve-lcd-ekranlarinin-arasindaki-fark-nedir-hangi-
si-daha-iyi-h29873.html



Mekanik olsun veya olmasın, saatin temel görevi geçen zamanı ölçmektir. Zamanı ölçme bilimine veya zama-
nı ölçen aletleri üretme sanatına da “horology” denir. On bin yıl önce insanların yerleşik hayata geçerek tarım 
yapmasıyla beraber, zaman kavramıyla olan ilişkileri de önem kazanmıştır. Çünkü ekinlerin ne zaman ekilip 
biçileceği, hayvanların ne zaman meraya çıkarılıp çiftleştirileceği ne zaman yünlerinin kırkılacağı, meyvelerin 
ne zaman toplanacağı, yaz, kış ve yağmur mevsimleri gibi bilgiler hayatın en önemli parçası haline gelmiştir. 

Önceleri bu bilginin temel kaynağı, yıldızları ve güneşin hareketlerini izleyerek bunları yorumlayan din adam-
larıydı. Bu dönemde çeşitli medeniyetler tarafından günlük hayatı organize etmek için su, güneş ve kum saati 
gibi yöntemler kullanılmıştır. Orta çağ ile beraber Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde, bu günkü mekanik saatlerin 
ilk ataları boy göstermeye başladı. Zamanın gösterildiği 12 dilimlik kadranlı saat, 1344 yılında İtalyan bilim 
insanı Giovanni Di Dondi tarafından tasarlanmıştır. Saat yapımı yüz yıllar içerisinde pek çok gelişme kay-
detmiş, yavaş yavaş bugünkü halini almıştır. Örneğin bugün kullandığımız Balans mekanizması 1660 yılında, 
Escapement düzeneği 1666 yılında bulunmuştur (Şekil 1,2,4). Sanayi devrimi ve metal işçiliğindeki ilerleme-
ler sayesinde, XIX. Yüz yılda saatçilik altın çağını yaşamıştır. Bu yüz yılda demir yollarının yaygınlaşması 
ve sanayi tipi üretim ekonomisine geçiş sonucu zamanın verimli kullanımı önem kazanmıştır. Mekanik cep 
saatleri, özellikle Avrupa şehirlerinde yaşayan insanların günlük hayattaki en büyük yardımcıları haline gel-
miştir. XX. Yüz yılın ilk yarısına kadar kullanılagelen cep saatlerinin tamamının arkasında lokomotif kabart-
malarının olması tesadüf değildir. Çünkü o yıllarda en temel ulaşım aracı demir yollarıydı ve trenlerin kal-
kış ve varış saatlerini yüksek hassasiyet ile takip etmek güvenilir bir cep saatinin başlıca göreviydi. İçinde 
çarklar ve bir zemberek yayı bulunduran bu saatler XIX. yüzyılın sonlarında Alman Deniz Kuvvetleri’nin su-
bayları tarafından bir kayış yardımıyla bileklerine sabitlenmeden önce, cep saati olarak kullanılmaktaydılar.

MEKANİK SAAT VE ÇALIŞMA PRENSİBİ 
IŞIK KUVAN



 İlk başlarda Alman subaylar ile dalga geçilse de, 
kol saatlerinin pratikliği su götürmez bir gerçek-
ti ve çok zaman geçmeden dünyanın her yanın-
daki ordular tarafından kullanılmaya başlandı.

 Askeriyedeki kullanımının yaygınlaşma-
sı ardından sivil hayata da entegre olan 
kol saatleri, günlük hayata uygun olabil-
mek amacıyla pek çok şekilde geliştiril-
miştir. Peki, mekanik saatler nasıl çalışır?

Mekanik saatlerin içinde zemberek adı verilen 
spiral bir yay sarmalı, o zembereği sıkıştıracak 
çarklar ve o çarkları çevirecek bir kurma kolu 
bulunur. Kurma kolu çevrildikçe kasanın için-
de bulunan çarklar döner ve yayı sıkıştırırlar 
Çevirme kolunun yanı sıra otomatik mekanik 
saatlerde, yarım daire şeklinde bir rotor bulu-
nur. Bu parça yer çekiminden kaynaklanan da-
iresel dönme hareketi ile zemberekte enerji de-
polayan bir ağırlıktır. Bilek hareket ettikçe rotor 
döner ve zembereği sıkıştıran çarkları çevirir. 

Çarkların dönüşü ile sıkışan yayın gevşemesi 
sonucu açığa çıkan enerji, bir çark zinciri ta-
rafından saat maşası (escapement) denilen bir 
düzeneğe taşınır. Burada kontrol altına alınan 
harekette, saatin kollarının ilerleme hızını ta-
yin eden balans tekerine aktarılır. Balans te-
kerinin salınım hızı (duyduğumuz tik taklar) 
saat mekanizmasının hızını belirler. Bu hızdan 
kasıt, saatin ileri gitmesi veya geri kalması 
değildir. Zira yüksek frekanslı saatlerin daha 
kaliteli veya güvenilir olduğu söylenemez. 

Her ne kadar zaman içinde teknolojinin ge-
lişmesiyle, daha dayanıklı metaller ve uzun 
ömürlü yağlama materyali kullanılması so-
nucu yüksek hızlı saatler yapılmışsa da bu 
durum düşük hızlı üretilen mekanik saat-

lerin daha kötü olduğu anlamına gelmez.

 Günümüzde standart olarak 4 hız sınıfın-
da mekanik saat üretilmektedir, 18.000bph, 
21.600bph, 28.800bph ve 36.000bph, bu 
sayılar balans tekerinin saat maşasına (es-
capement wheel) bir saate yaptığı vuruş sa-
yısıdır. Bu sayıyı 3.600’e bölersek (saatteki sa-
niye sayısı) saniyedeki vuruş sayısını buluruz. 

Her salınım ileri ve geri olarak iki hareket-
ten oluştuğu için, bulduğumuz sayıyı da ikiye 
böldüğümüzde saatin frekansını Hertz olarak 
buluruz. Yani, 18.000bph’lık bir saat meka-
nizması 2.5 Hertz frekans hızındadır. Daha 
önce de bahsettiğim gibi, mekanik saatler sı-
kıştırılan yayın gevşemesiyle ortaya çıkan 
enerjiyle çalışır. Bu yüzden çarkların döner-
ken oluşturacağı sürtünme ile kaybedilecek 
enerji olabildiğince azaltılmak istenmiştir. 

Çark ve dişlileri sabitleyen çivilerin oturduğu 
yuvaların yapımında sert kristaller kullanılarak 
sürtünme minimuma indirilir. Kullanılan kris-
tal yuvalar sertlik açısından tıpkı bir mücevhere 
benzer. Bu yüzden “jewel” olarak isimlendirilir-
ler . Gerçekten de ilk zamanlarda hakiki mücev-
herler kullanılırken, daha sonra yerlerini sente-
tik kristalden üretilmiş parçalara bırakmışlardır. 



Bu parçaların sayıca çokluğu mekaniz-
manın kalitesini gösteren bir ölçüdür. 
Saatin zamanı göstermek dışında kronometre, 
takvim, haftanın günleri, ay, yıl ve ayın evreleri-
ni göstermek gibi özellikleri de bulunabilir. Bir 
saatin ilave olarak sahip olduğu bunlar gibi her 
özelliğe, komplikasyon adı verilir. Saatlerin kıy-
meti ve mekanizmasının karmaşıklığı sahip oldu-
ğu komplikasyon sayısının çokluğuyla orantılıdır.

 Anlaşıldığı üzere horology biliminde kullanı-
lan bu “komplikasyon” terimi, bugün günlük ha-
yatta kullanılan komplikasyondan farklı anlama 
gelmektedir. Aslında etimolojik açıdan bakıldı-
ğında saatçilerin kullandığı komplikasyon teri-
mi, bugün bizim kullandığımızdan daha eski ve 
yerleşiktir. Modern bir otomatik mekanik saatte 
ortalama 160 parça bulunurken, yüksek kompli-
kasyonlu saatlerde bu sayı artmaktadır. Örneğin 
günümüzde üretilmiş 23 komplikasyonlu oto-
matik bir kol saatinde 514 parça bulunmaktadır.
Saatin çalışma hızını belirleyen en hassas par-
çası, balans denilen ve sürekli ileri geri salınan 
bir çember ve yay sisteminden oluşan bölümü-
dür. Bu parçanın yer çekimiyle olan ilişkisi çok 
önemlidir. Balans tekerinin salınım ekseni yere 
paralel olduğunda saat normalden hızlı iler-
lerken, bu eksen yere dik olduğunda yavaşlar. 

Bu durum saatin doğru zamanı göstermesi için 
gereken hassas ayarlamaları zorlaştırır. Cep sa-
atleri genellikle hep aynı pozisyonda taşındık-
larından bu ayarlama kol saatlerine göre daha 
kolaydır. Bu sorunla baş edebilmek için saat 
üreticileri, imalat sırasında saati mümkün ol-
duğunca farklı sayıda pozisyonlara göre ayar-
layarak hassasiyetini arttırmaya çalışırlar.

 Bunu da mekanizma üzerine pozisyon sayısı-
nı yazarak belirtirler. Bu sayı ne kadar yüksekse 
saatin zamanı o kadar doğru gösterdiği anlamına 
gelir.  Bu konuda gelinen en ileri nokta 1801’de 

bulunmuş olan Tourbillon sistemidir. Bu sistem 
saatin hareketi ile beraber balans mekanizmasının 
da hareketli eklemler yardımıyla zemine göre po-
zisyon değiştirmesini mümkün kılar. Böylece sa-
atin yere göre pozisyonu ne olursa olsun, balans 
mekanizması da dönerek ilk ayarlandığı eksenini 
korumayı başarır. Tabi ki bu saatler halen üretil-
mekte olup, çok pahalı fiyatlara satılmaktadır.

 Tourbillon olmayan fakat yüksek kalitede üre-
tilmiş en hassas mekanik saatler, ayda ortalama 
artı eksi iki, üç saniye şaşma payına sahiptir. Bu 
değer, hiç el işçiliği olmayan tamamen robotik 
yöntemle fabrikada seri imalatla üretilmiş oto-
matik saatlerde ise günde artı eksi on saniyedir.

1968 yılında Japon Seiko firmasının ilk Quartz 
(elektronik-pille çalışan) kol saatini üretmesiy-
le saatçilikte yeni bir dönem başladı. İlerleyen 
yıllarda quartz saatler, üretiminin ucuzluğu ve 
kolaylığı sayesinde yayılarak piyasayı ele ge-
çirdi. 1970’lerden 90’ların sonuna kadar ge-
çen bu döneme, sektörde “Quartz Krizi” ismi 
verilir. Quartz Krizi’nde mekanik saat üre-
timi çok azaldı ve pek çok fabrika kapandı. 

Ancak 2000’den sonra, mekanik saatlere ye-
niden dönüş oldu. Bu da gösterdi ki, saat sa-
dece zamanı söyleyen bir aksesuar değil, ta-
kanın statüsünü, zamana bakışını ve çıkardığı 
tik tak sesleriyle hayatın dinamik yönünü tem-
sil eden bileğinde taşıdığı bir yol arkadaşıdır.



        Neptün  ve  Uranüs’ün  yörüngelerindeki  sapmaların  gözlemlenmesi  sonucu  1906  yılında 
Percival  Lowell,  Plüton’un  varlığına  dair  ilk  kanıta  ulaşmıştır.  Neptün  ve  Uranüs gezegenle-
rinin  ötesindeki  başka  bir  gezegenin  sapmaya  neden  olabileceğini  belirtmiş ve 1915  yılında  
bu  gezegenin  yaklaşık  konumunu  saptamıştır.  Fakat  Plüton,  1930  yılında  Clyde  Tombaugh 
tarafından  keşfedilmiştir.  Adını  ise  Roma  mitolojisinin  yeraltı  tanrısından,  Pluto’dan, almıştır.  
Plüton,  Güneş’e  5,9  milyar  kilometre  uzaklıkta  bulunan  Neptün-ötesi  bir  gök cismidir.  Kuiper  
Kuşağı’ndaki  diğer  gök  cisimlerine  kıyasla  en  büyüklerden  biri  olmasına rağmen,  Dünya’nın  
uydusu  olan  Ay  ondan  daha  büyüktür. Yörüngesini  tamamlaması  248 Dünya  yılına  eşittir.  
(Bulunduğu  1930  yılından  bu  yana  yörüngesinin  sadece  üçte  birini  tamamlamıştır.)  1/3’ünü  
buz,  2/3’ünü  ise  kayasal  yapı  oluşmaktadır.  Charon,  Kerberos,  Styx,  Nix  ve  Hydra  olmak  
üzere  5  uyduya  sahiptir.  Bulunduğu  tarihlerde  gezegen  olarak  kabul  edilen  Plüton’un  geze-
gen  olup  olmadığı  tartışması  ise  cüce  gezegenin  gösterdiği  farklılıklardan  sonra  başlamıştır.

         Bu  farklılıkları  sıralamak  gerekirse;  Plüton’un  yörüngesi  diğer  gezegenlere  göre  daha eğik  
ve  eliptiktir.  Güneş  sistemindeki  diğer  sekiz  gezegen  düz  birer  yörünge  diziliminde hareket  
etmektedir.  Ancak  Plüton,  bu  sekiz  gezegenin  yörüngesine  göre  yaklaşık 17  derecelik  açıya  
sahip  bir  yörüngede  dönmektedir.  Hatta  Plüton  ile  Neptün’ün yörüngelerinin  kesişmesi  ne-
deniyle  Plüton’un  Neptün’ün  uydularından  biri  olduğu  ile  ilgili hipotezler  öne  sürülmüştür. 

PLÜTON
SELİN TEMREN



        Plüton,  Charon  isimli  uydusu  ile  birlikte  gezegen-uydu ilişkisinden  çok  çift  gezegen  sis-
temi  şeklinde  hareket  etmektedir:  Charon,  Plüton’un etrafında  dönmektedir  fakat  Plüton  da  
başka  bir  kütle  merkezinin  etrafında  dönmektedir. Yani  normalde  gezegen-uydu  diye  tanım-
ladığımız  iki  gök cismi,  aslında  ortak  bir  kütle merkezi  etrafında  tur  atmaktadır.  

Bütün  bu  farklılıklar  gökbilimcilerin  Plüton’un  gezegen  olmadığını  düşünmesine  neden  ol-
muştur.  2005  yılında  Eris  isimli  gezegenin  keşfi  ile  ise  araştırmalar  genişletilmiştir.  

 

Eris,  Kuiper  kuşağında  yer  alan  bir  gök  cismidir  ve  Plüton’dan  daha  büyük  bir  yapıya  
sahiptir.  Eris’in   keşfi  ortaya  iki  seçenek  sunmaktadır:  Ya Eris  gezegen  olarak  kabul  edilme-
lidir  ya  da  Plüton  bir  cüce  gezegen  sınıfına  girmelidir.  Bu  ikilemin  üstüne  3  maddelik  bir  
liste  oluşturulmuştur:  Bir  gök  cisminin  gezegen  sayılması  için  gereken  şartlar.

1) Güneş  etrafında  belirli  bir  yörüngede  hareket  etmelidir.
2) Küresel  bir  şekle  sahip  olmalıdır.
3) Gök  cisminin  etrafı  temiz  olmalıdır: Gezegenin  etrafındaki  diğer  gök  cisimleri  ya gezege-
nin  bir  parçası  haline  gelmeli  ya  da  yörüngeden  dışarı  atılmış  olmalıdırlar.

       Plüton,  küresel  şekli  ve  Güneş’in  etrafında  kendi  yörüngesi  etrafında  dönmesi  ile  ilk  
iki  maddeye  uymaktadır.  Fakat  Kuiper  kuşağındaki  konumuna bakıldığında  üçüncü  madde-
ye  uyum  sağlamamaktadır.  24  Ağustos  2006  tarihinde  düzenlenen  konferansta  ise  oy  faz-
lalığı  ile  bir  cüce  gezegen  olarak  kabul  edilmiştir.  Günümüzde  bile  hala  Plüton’un  gezegen  
olduğu  ile  ilgili  iddialar  söz  konusu olmaktadır.



Evrendeki her şey gibi yıldızların da ömürlerinin sonu bulunmaktadır. Büyük kütleli yıldızların sonu da 
süpernovalardır. Bu seviye ise yaklaşık olarak 10 Güneş kütlesi ve üzeridir. 1 Güneş kütlesi, Güneş’in 
sahip olduğu toplam kütledir. Süpernovalar Big Bang’den sonra en büyük ve güçlü patlamalardır. Sü-
pernovaların anlaşılabilmesi için büyük kütleli yıldızların hayat döngüsünün bilinmesi gerekmektedir.

BÜYÜK KÜTLELİ BİR YILDIZIN HAYATI

Yıldızlar hayatına Nebula- Nebula ya da bulutsu uzayda bulunan ve geniş alanlara yayılmış olan 
gazlar, toz, hidrojen, helyum ve diğer iyonize gazlardan oluşan bulutsu yapı-  denen genellikle sı-
cak olan bir gaz bulutunun içinde başlamaktadır. Nebula’nın içinde, yoğuşmuş maddelerin bulun-
duğu bölgedeki maddeler ısınmaktadır ve parlayarak Protostar veya Ön yıldız oluşturmaktadır. Eğer 
bir Ön yıldız sıcaklığını 15 milyon santigrat dereceye ulaştırırsa ve yeterince kütleye sahip olursa 
hidrojenin birleşerek helyum oluşturduğu (füzyon) nükleer reaksiyon başlatmaktadır. Bu nükleer 
reaksiyondan sonra yıldız enerji yaymaya başlamaktadır. Büyük kütleli yıldızlar bu kısma kadar 
küçük yıldızlarla benzer şekilde evrimleşmektedir. Büyük kütleli yıldızlar ile küçük kütleli yıldızlar 
arasındaki fark ana kol yıldızına dönüştükten sonra başlamaktadır. Büyük kütleli yıldızlar, hidrojeni 
helyuma füzyon etmeye başlayana kadar sabit bir şekilde parlamaya devam etmektedir. Büyük küt-
leli bir yıldızın bu evreye gelmesi için birkaç milyon yıl geçmesi gerekmektedir. Büyük kütleli yıl-
dızlar bütün hidrojenlerini helyuma çevirdikten sonra kendi ağırlıklarında ezilmeye başlamaktadır.

SÜPERNOVALAR
ALTUĞ AYDEMİR 



. Çekirdek sıkışmaya başlar ve çekirdek sıcaklığı helyum füzyonu meydana getirecek kadar arttık-
tan sonra nükleer tepkime yeniden başlamaktadır. Bu nükleer tepkimenin verdiği enerji ile şişerek 
çapı milyarlarca kilometre uzunluğundaki bir kırmızı süper deve dönüşmektedirler. Yıldızın içinde, 
ilerleyen yıllarda helyum karbona, karbon neona, neon oksijene, oksijen silisyuma, en sonunda ise 
silisyum demire dönüşmektedir. Demirin füzyon geçirmesi için aşırı büyük bir enerji gerekmektedir. 
Yıldız, demir atomlarının füzyon gerçekleştirmesine yetecek kadar yüksek bir basınç ve sıcaklık sağ-
layamadığı için yıldızın çekirdeğinde demir birikmeye başlamaktadır ve en sonunda çekirdek demir-
den bir topa benzetilebilecek bir şeye dönüşmektedir. Aynı zamanda yıldızların içinde kütle çekimi 
ve çekirdekte gerçekleşen nükleer füzyondan dolayı ortaya çıkan enerji ile kütle çekimi arasında çok 
hassas bir denge oluşmaktadır. Demir atomları füzyon gerçekleştiremeyip nükleer tepkime ile enerji 
ortaya çıkaramadıkları için bu denge bozulmaktadır. Denge bozulunca nükleer tepkimenin sonucun-
da ortaya çıkan enerji, kütle çekimini dışarı doğru itemez ve çekirdek çöker. Yıldız saniyenin küsü-
ratı sürede, ışık hızının çeyreği kadar bir hızla çekirdeğe daha çok kütle sıkışmaktadır. Bu olaydan 
sonra süpernova patlaması gerçekleşmektedir.

SÜPERNOVA PATLAMASINDAN SONRA NE GERÇEKLEŞMEKTEDİR VE OLUŞMAKTADIR?

Süpernova patlaması gerçekleştikten sonra ortaya ne çıkacağı bir yıldızın süpernova geçirmeden önceki 
kütlesine göre belirlenmektedir. Yıldızın kütlesi, çekirdeği kara deliğe dönüştürebilecek kadar güçlü bir 
kütleçekimsel kuvvet uygulayabilirse -ayrıca bu tür kara deliklere yıldız kaynaklı kara delik denmek-
tedir- yıldızın çekirdeği kara deliğe dönüşmektedir. Fakat yeteri kadar kütleçekimsel kuvvet uygulaya-
mazsa çekirdek bir nötron yıldızına dönüşmektedir. Çöken yıldız, çökmeden önce 8 ile 10 Güneş kütle-
sine sahipse-1 Güneş kütlesi Güneş’in sahip olduğu toplam kütle- bir nötron yıldızına dönüşmektedir. 
On Güneş kütlesinden büyük ise yıldız büyük ihtimalle bir kara deliğe dönüşmektedir. Süpernova aynı 
zamanda demirden daha ağır elementlerin oluşmasını sağlamaktadır. Örnek olarak:  uranyum, platin…

NÖTRON YILDIZLARI NEDİR?

Nötron yıldızları, en küçük ve en yoğun yıldızlardır. Bir nötron yıldızı, 10 kilometreden daha küçük 
çapa ve 2,16 Güneş kütlesinden daha az kütleye sahiptir. Nötron yıldızı, büyük bir yıldızın süpernova 
patlamasından ve kütleçekimsel çökmesinden oluşmaktadırlar.  Nötron yıldızları ısı üretememektedir-
ler ve zaman geçtikçe soğumaktadırlar. Büyük oranda nötron ve düşük miktarda proton ve elektrondan 
oluşmaktadırlar. Saniyede yüzlerce kez etrafında dönebilmektedir. Nötron bozunum basıncı ile kara 
deliğe dönüşmeleri engellenmektedir. Fakat nötron yıldızı bir cisimle çarpışırsa veya bir başka cisimden 
madde alırsa, nötron bozunum basıncı bile kütle çekimine dayanamaz ve nötron yıldızı daha da çökerek 
bir kara deliğe dönüşür.



KARA DELİKLER NEDİR?

Kara delikler, çok güçlü bir kütleçekimsel kuvvete sahip olan cisimlerdir. O kadar güçlü bir kütleçekim-
sel kuvveti vardır ki, hiçbir parçacık- ışık dâhil- bir kara deliğin kütleçekimsel kuvvetinden kaçamamak-
tadır. Bu nedenden dolayı hiçbir şekilde ışık yansıtmamaktadırlar. Bundan dolayı da onlar, teleskopla 
gözlemlenememektedirler. Işığın kaçabildiği son yere, yani kara delikten kaçmanın mümkün olduğu son 
yere “olay ufku” denmektedir. Kara deliklerin üç türü bulunmaktadır: Süper kütleli kara delik, yıldız kay-
naklı kara delik ve orta düzey kara deliktir. Güneşimizin milyonlarca veya milyarlarca katı kütleye sahip 
kara deliklere süper kütleli kara delik denmektedir. Bu tür kara delikler, çoğu gök adanın çekirdeğinde 
bulunmaktadırlar. Samanyolu Gök Adası’nın çekirdeğindeki süper kütleli kara deliğe “Sagittarius A*” 
denmektedir. Yıldız kaynaklı kara delikler, yıldızların süpernova ile patlayıp çekirdeğinin çökmesiyle 
oluşmaktadır. Ortay düzey kara delikler, yıldız çarpışması ile oluşan kara deliklere denmektedir. Ayrıca 
bir cismin kara deliğe dönüşmesi için Schwarzchild Çapı’na kadar sıkışması gerekmektedir.
 

SÜPERNOVA TÜRLERİ NELERDİR?

Tip 1a: Bu tip süpernovaların spektrumlarında -Tayf renklerin, seslerin, elektromanyetik dalgaların ya da 
diğer fiziksel gerçeklerin, belli bir değer kümesi ile sınırlanmadan birbiri ardına süreklilik içinde sonsuz 
değişmesi durumudur. -çok az miktarda hidrojen ve çok miktarda karbon; aynı zamanda silikon, kalsi-
yum ve demire kadar olan elementler bulunmaktadır. Bu tür elementlerin görülme sebebi de süpernova 
patlaması sırasındaki çok güçlü patlamalar sonucunda atomların füzyon geçirmesidir. Astronomlara göre 
bu tür süpernovalar, beyaz cücelerin kütlesinin iç basıncının dayanamayacağı kadar artmasıyla ve bunun 
sonucunda beyaz cücenin çökmesi ile oluşmaktadır. Beyaz cücenin kütlesi 1,4 Güneş kütlesine ulaştıktan 
sonra beyaz cüce çökmektedir. Bu çöküş iç ısısının bir anda artmasına sebep olmaktadır. Karbon füzyon 
geçirmektedir ve yıldız tamamen karbon patlaması geçirerek yok olmaktadır. Bu tür süpernova aynı za-
manda 2 beyaz cücenin çarpışması ile de gerçekleşebilmektedir.  
Tip 1b: Bu tip süpernovaların spektrumlarında çok az miktarda hidrojen veya helyum bulunmaktadır. 
Astronomlar bu tip süpernovaların Güneş’in en az 25 katı kütleye sahip yıldızların ölmesiyle ve patlama-
sıyla oluştuğunu düşünmektedir. Yıldız ilerleyen zamanlarda atmosferindeki materyali dökerek (Bundan 
dolayı spektrumunda az miktarda hidrojen bulunmaktadır.) iç patlama geçirmekte, geriye doğru sekmekte 
ve patlamaktadır.

Tip 1c:  Bu tip süpernovaların spektrumunda çok az hidrojen veya helyum bulunmaktadır. Astronomlar 
bu tip süpernovaların Tip 1b’ye benzer şekilde gerçekleştiğini düşünmektedirler.
Tip 2: Bu tip süpernovaların spektrumlarında çok miktarda hidrojen ve helyum bulunmaktadır. Astro-
nomlar bu tip süpernovaların, kütlesi Güneş’in kütlesinin en az 8 katı olan yıldızlarda gerçekleştiğini 
düşünmektedirler. Bu kadar kütleye sahip yıldızlar çekirdeklerinde demire kadarki elementleri füzyonla 
oluşturabilmektedirler. Bu tip yıldızın çekirdeği ısınmaya başlamakta, iç patlama geçirmekte ve patla-
yarak sekmektedir. Uzaya ağır elementleri yaymaktadır.  Bu tip süpernova sonucunda yıldızdan geriye, 
patlamadan önceki yıldızın kütlesine bağlı olarak, ya nötron yıldızı veya bir kara delik kalmaktadır.



 
 Voyager 1, 5 Eylül 1977’de gezegen dışı güneş rüzgarı incelemesi ve yıldızlararası keşif için NASA 
tarafında fırlatılmıştır ve hala hizmetini devam ettirmektedir. 722 kiloya ve 420 Watt güce  sahip olan 
insansız, dış Güneş Sistemi ve ötesi uzay sondasıdır. Görevi günümüzde hala devam etmektedir. Voyager 1, 
Jüpiter ve Satürn’ü ziyaret etmiştir. Sadece ziyaret etmekle kalmayarak uyduların detaylı fotoğraflarını elde 
eden ilk sonda olmuştur. 
 
 Bu sonda, yeryüzünden en uzakta bulunan insan yapımı nesnedir. Dünya’dan ve Güneş’ten diğer 
uzay sondalarından daha hızlı bir şekilde ayrılmaktadır. 22 Eylül 2018 tarihinde Voyager, Güneş’ten 21,447 
milyar kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Heliosfer’ı geçtiği zaman Voyager 1 fonksiyonlarını hala sürdü-
rebilir olur ise bilim insanları tarafından onun intersteller medium’daki konumunun doğru ölçüsü alınacak-
tır. 25 Ağustos 2012 tarihinde voyager, Heliosfer’ı aşarak yıldızlar arası uzaya ulaşmıştır.

 Öncelikli görevi Jüpiter ve Satürn gezegenleri ve onların ortak ayları ve halkaları olan Voyager 1’in 
güncellenmiş görevi ise Güneş fasılası ve Güneş rüzgar partikül ölçümü ve intersteller medium’dur. Voya-
ger roketleri üç radio izotop termoelektrik jeneratörleri ile güçlendirilmiştir ve Dünya ile olan haberleşmeyi 
en az 2020 yılında kadar tutacak gücü oluşturması beklenmektedir. Güneş Sistemi’nin bulunduğu yer ve 
Dünya üzerindeki tüm dillerden oluşan bir selamlama ses kaydı, üzerinde bulunan altın kaplama plakada 
bulunmaktadır.

 Voyager 1’in 300 yıl içinde teorik Oort bulutuna ulaşması beklenmektedir ve bunun üzerinden geç-
mek 30.000 yıl sürmektedir. Herhangi bir yıldıza yönelmemiş olmasına rağmen, yaklaşık 40.000 yılda, şu 
anda takımyıldızı Cmelopardalis’teki Gliese 445 yıldızını 1.6 ışık yılı içinde geçecektir.  

VOYAGER 1 VE VOYAGER 2
TUVA PALAOĞLU



Bu yıldızın genelde Güneş Sistemine doğru yaklaşık 119 km/s’de hareket ettiği bilinmektedir. NA-
SA’nın açıklamalarına göre; Voayger 1 ve Voyager 2, bir ihtimalle sonsuza dek Samanyolu’nu dolaşmaya 
mahkum edilmiştir. Eğer Voyager 1 hiçbir şey ile çarpışmaz ve alınmaz ise, Yeni Ufaklar uzay sondası, 
Dünya’dan Voyager 1 ve Voyager 2 uzay aracından daha hızlı bir şekilde başlatılsa bile, asla geçemez. 
Voyager uzay aracı, heliosentrik hızlarını arttırmak için birçok gezegensel fıskiyeden yararlanırken, Yeni 
Ufuklar Jüpiter uçuşundan sadece böyle bir destek aldı.

 Voyager 1’den 3km/s daha yavaş ilerleyen Yeni Ufuklar’ın hızı 14km/s olmakla birlikte her geçen gün 
yavaşlamaktadır. 2017 yılının aralık ayında, NASA’nın Voyager 1’in yörünge düzeltme manevrasının 
(TCM) iticilerinin dördünü de başarıyla ateşlendiği açıklanmıştır. TCM iticileri, probun anteninin Dün-
ya’ya doğru tutturulmasına yardımcı olmak için kullanılmış olan, bozulmuş bir jet takımı yerine kulla-
nılacaktır. TCM roketinin kullanılması Voyager 1’in iki veya üç yıl daha NASA’ya veri iletmeye devam 
etmesine izin verecek. 13 Kasım 2015 tarihi itibarıyla, Voyager 1 dünyadan 20.035 milyar kilometre 
uzaklıkta bulunmakta ve her geçen saniyede yaklaşık olarak 17 kilometre uzaklaşmaktadır. NASA’nın 
13 Eylül 2013 tarihinde yapmış olduğu açıklamaya göre Voyager 1, tamamen güneş sisteminden ayrılıp 
yıldızlar arası alana girdiği bildirilmektedir. Bu süreç içerisinde Güneş’ten kopan parçacıkların hareketle-
rinde bir değişim tespit edilmiştir.

  Voyager 2 ise 20 Ağustos 1997 tarihinde ABD Voyager program kapsamında fırlatılmış olan 
insansız uzay aracıdır. Bu uzay aracı sırayla Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün’ü ziyaret etmiştir. Uranüs 
ve Neptün’ü ziyaret eden tek uzay aracıdır. Aracın görevi, kardeşi Voyager 1 ile aynıdır yani gezegen dışı 
güneş rüzgârı incelenmesi ve yıldızlararası keşiftir. Bu araç 721.9 kilogram ağırlığında 420 Watt gücün-
dedir.

 NASA, Voyager 2’nin şu anda dünyanın yaklaşık 11 milyar kilometre uzağındadır ve Güneş 
Sistemi’ne veda ederek yıldızlararası bölgeye ulaştığını duyurdu. Güneş Sistemi’nden 5 Kasım’da çıktığı 
belirlenen Voyager 2’nin yıldızlararası bölgeye ulaşan ikinci araç olduğu belirtildi. Voyager 1 ise bu böl-
geye 2012 yılında ulaşmıştı.

 Voyager 1 ve Voyager 2’nin Jüpiter ve Satürn’ün çevresinde dolaşıp fotoğraf asıl amacıydı fakat 
uzay araçları, bilim adamlarının Jüpiter’in uydusu İo üzerindeki yanardağları, Jüpiter’in aynı Europa’nın 
buzla kaplı yüzeyi altındaki okyanusu ve Satürn’ün ayı Titan’daki metan yağmurunu keşfetmesine yar-
dımcı oldu. Voyager 2 daha sonra Uranüs ve Neptün’e doğru ilerlemiştir ancak Voyager 1 ise Satürn’ün 
yerçekiminin etkisi dolayısıyla Güneş Sistemi’nin kıyısına doğru uzaklaşmaya başladı.

Dünyadan milyarlarca kilometre uzakta olan Voyager 1'in gönderdiği veriler, Dünya'ya 17 saatte ulaş-
maktadır. Nükleer güçle çalışan Voyager 1 ve Voyager 2'nin üzerindeki kameralar ise uzun süre önce ka-
patılmıştır. Voyager 1 ve Voyager 2 aynı zamanda 116 fotoğraf bulundurmaktadır. Bununla kalmayarak, 
aralarında Dünya'dan sesler, Louis Armstrong, Beethoven ve Navajo kabilesinden şarkıların bulunduğu 
CD'ler ile Doğu Çin'deki Amoy dilinde ''Uzaydaki dostlarımız, nasılsınız? Vaktiniz olursa bize ziyarete 
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Hayvanlar içinde ‘’Tehlikeli olan-
lar’’ diye bir sınıflandırma yaptığı-
mızı düşünün. Bu sınıflandırmada 
büyük ihtimalle örümcek, akrep, ah-
tapot, yılan vb. size pek de sevimli 
gözükmeyen hayvanlar yer alacak-
tır. Her ne kadar sizin tüylerinizi ür-
pertse de tıp ve ilaç sektörü bu hay-
vanlardan bir türlü vazgeçemiyor. 
Peki bu ‘’tehlikeli’’ olarak gör-
düğümüz gizemli canlılar na-
sıl tıp ve ilaç sektörüne bu ka-
dar yararlı olabiliyorlar ?

Son yıllarda yapılan çalışmala-
ra göre, artık bilim insanları, biz-
ce tehlikeli olan bu hayvanlardan 
biri olan yılanın zehrini ilaç ya-
pımında kullanmaya başladılar. 
Evet, doğru duydunuz, yılan zehri.
Yılan zehri kimyasal bakımdan 
proteinik bileşikler ve çeşitli fer-
mentler içerir. İki gruba ayrılan bu 
zehirlerden nörotoksinler, iskelet 
kaslarına giden sinir uçlarında ha-

sar meydana getirirler.Bu bozuk-
luklar beyindeki solunum merkezi 
ile soluk alıp vermede rol oynayan 
kaslarda (bihassa diyaframda) bariz 
olarak görülür. Etkisi fazla olduğu 
taktirde solunum tamamen durur 
Diğer grup olan hemolitik (histolitik) 
toksinler,  dolaşım sisteminde bozuk-
luklar meydana getirir. Eritrositleri 
tahrip eder. Kan damarlarının içini 
döşeyen endothelial hücreleri tahrip 
edip kanın dışarı sızmasına sebep 
olurlar. Ayrıca kanın pıhtılaşmasına 
engel olurlar (antikoagülant etki).
 
Eğer zehir dişi kan damarına isabet 
ederse, zehir tahmin edemeyeceği-
miz kadar kısa sürede vücuda ya-
yılır ve etkisi çok kuvvetli ise kur-
ban birkaç dakika içinde ölebilir.
Bu anlattığımızdan yola çıkarak ta-
biki de, saf yılan zehrini bir ilaçta 
kullanmak riskli ve tedaviden çok 
ölüme kadar gidebilecek sorunlara 
yol açan bir durum denilebilir. Bu 

yüzden ilaçlar, kronik ağrı ve oto-im-
mün (bağışıklık sisteminin, bireyin 
kendi hücre ve dokularına saldırma-
sı) hastalıklarına karşı yılan zehrinin 
modifiye edilmesiyle üretilecek. Bu 
zehirler, biz de dahil birçok canlının 
sinir ve bağışıklık sistemini doğrudan 
etkilediği için ilaç yapımında yılan 
zehrinin yapısındaki gibi özelleşmiş 
proteinleri kullanmak kimya alanı-
nın bir parçası olan ilaç yapımın-
da büyük kolaylıklar sağlayacaktır. 

Ayrıca zararlı kısmı arıtıldığında, 
sinir ve bağışıklık sistemini hedef 
aldığı için ilaçların etkili olabil-
mesinde büyük rol oynayacaktır.
Örneğin Kral Kobra olarak bilinen 
Ophiophagus hannah türü yılan-
ların zehrinde bulunan THA903 
isimli bir peptitin, morfinden bile 
daha güçlü bir ağrı kesici etkisine 
sahip olduğu keşfedildi. Üstelik bu 
zehirden üretilecek ilaçlar damar 
yolu yerine ağızdan da alınabilecek. 

ZEHİR İLAÇ OLUYOR!
EFDERYA KAYA



Adıyaman’da kurulan bir aşı 
firması aşı ve serumlarda kul-
lanmak için 6 tür yılanın ze-
hirlerini sağıp panzehir üreti-
yorlar ve aynı zamanda ihraç 
ediyorlar.  2 haftada bir zehir-
lerini aldıkları bu yılanların 
zehir dişlerinin bulunduğunu 
ve içleri delik (zehir kanalı) 
olan dişlerin zehir kesesine 
bağlı olduğunun üstünde du-
ran firmanın sorumlu müdü-
rü Kimyager Fatma Ergin, 
bu yılanlardan nasıl zehirle-
rinin sağındığını anlatıyor :
Herhangi bir tehlike anında 
zehir kesesi uyarılır ve ze-
hir dişlerinden gelen toksin, 
yılanın ısırmasıyla birlikte 
ısırdığı bölgeye dişler vası-
tasıyla geçer. Biz de, sağım 
metodumuzda, zehir kesesini 
uyararak; zehir kesesinden 
dişler vasıtasıyla gelen toksini 
kendi kabımıza alıyoruz. Bu 
toksinlere çeşitli testler uygu-
luyoruz. Testi yaptıktan sonra 
atların bağışıklık sistemlerini 
harekete geçirmek için tok-
sin solüsyonlarını hazırlayıp, 
bunları belirli bir program 
çerçevesinde atlara enjekte 
ediyoruz. Sonraki süreçte de 
toksine karşı atın kendi ka-
nında oluşturduğu antikor 
düzeyini ölçüyoruz. Testleri 
uygunsa atın antikor içerikli 
plazmasını kapalı bir sistem-

le alıyoruz. Bundan sonra 
da tesislerimizde toplanan 
bu plazmaların pürifikasyon 
(saflaştırma) işlemlerini yapa-
rak, beşeri kullanıma uygun 
bir antiserum elde ediyoruz.'' 

Ergin, tesislerinde üretilen 
panzehirlerin hastanelerde yı-
lan ısırma vakalarında kullanı-
labileceğini de ayrıca belirtti.
Ege Üniversitesi’nden Fen 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Bayram Göçmen ve ekibi 
de, yılan ve engerekler başta 
olmak üzere çoğu sürüngen 
üzerinde yaptığı çalışmalar-
la 60’ın üzerinde taksonu 
(cins,tür, alttür) tanımladılar.
Türkiye’deki yılanların ne-
redeyse tamamını inceleyip 
ekibiyle beraber yaptığı çalış-
malarıyla ilaç sektörüne ışık 
tutan Prof.Dr.Göçmen : ‘’  El-
bette çalışmalarımız bunlarla 
kısıtlı değil,  yeni taksonlara 
ilaveten, Özellikle insan sağ-
lığı açısından da önemli ola-
bilecek çalışmalarımız var. 
Yılan ve engerekler başta ol-
mak üzere sürüngenlerle ilgili 
çalışma ve araştırmalar yürü-
tüyoruz. Yılan zehirlerindeki 
etken maddeleri belirleyip, 
bunların sağlığa faydalı olabi-
lecek yönleri, antimikrobiyal, 
iltihap giderici, bunun dışın-
da kanser giderici ya da kan-

ser önleyici ilaçlar yapılması 
açısından, etken maddenin ne 
olduğunu bularak da çalışma-
lar yapıyoruz. Bu bulgular ile 
farmakolojik çalışmalara da 
ışık tutuyoruz. Temel bilgi 
kazanma açısından ülkemiz-
de yaşayan zehirli yılanların 
neredeyse tamamını çalışmış 
bulunuyoruz” diye konuştu. 
 

Ülkemizde de bu alanda de-
vam ettirilen çalışmalarla ar-
tık yılanlar belki de korkulu 
rüyamız değil kurtarıcımız 
olma yolunda emin adımlar-
la içerisinde tıslayarak kim-
yagerleri bekliyorlar. Tabiki 
de bu, yılan gördüğümüzde 
gerekli önlemleri almak ve 
ondan uzak durmak yeri-
ne sevmeye çalışmamız ge-
rektiği anlamına gelmiyor. 
 
Ancak bilmeliyiz ki bi-
zim iğrendiğimiz yılan ve 
onun gibi birçok hayvan 
sayesinde, çoğu insan sağ-
lığına geri kavuşacak, ze-
hir panzehire dönüşecek. 

 http://www.turkherptil.org/MenuDetay.asp?MenuId=15&altMenuId=69
 http://www.turkherptil.org/MenuDetay.asp?MenuId=15&altMenuId=69 
 https://evrimagaci.org/yilan-zehri-ilac-yapiminda-kullanilmaktadir-1131
 https://www.sabah.com.tr/yasam/2012/07/07/yilan-zehrini-sagip-sifa-dagitacaklar
 http://www.chemlife.com.tr/yilan-zehrinden-ilac-yapimina-isik-tutacak-calismalar
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In order to understand the term 
‘nanotechnology’ we must first 
analyze the suffix ‘nano’ whi-
ch means “dwarf ” in Greek. 

Therefore, we can deduce from 
this explanation the fact that 
nanotechnology focuses on 
small particles (in nanometer 
size) which range from 1nm to 
100nm. Proposed by the Nobel 
Physics Prize winner Ameri-
can scientist, Richard Feyman 
in 1959, this technology has an 
“nanofarmasotic” application 
which basically means that it 
focuses on providing medicine 
at nano particle size and ensu-
ring its transportation through 
the body with various tools that 
facilitate the process. Hence, in 
this article the focus is the me-
dical applications of nanote-
chnology and the use of nano-
polimers as treatment agents.

Having a background of long-
term usage as main components 
in established everyday coatin-
gs, paints and adhesives produ-
cts PNPs (Polymer -based Nano 
particles) found their way into 
biomedicine especially in the 
fields of bio-imaging, drug de-
livery and diagnostics.  “Nano-
farmasotics” which can be clas-
sified as a type of nanopolimers 
are used for biological treatment 
of patients. Due to their hydrop-
hilic (water non- lover) structu-
res, several other hydrophilic 
molecules can bind them such 
as Polyethylene glycol (PEG) 
which has several chemical 
properties that make it useful 
for biological, chemical and 
pharmaceutical applications. 

Furthermore, by binding these 
molecules can stay in bloodst-
ream for long periods of time 

and thus reach to multiple tar-
gets which in fact increases the 
efficiency of the treatment. As 
the elder population is drama-
tically increasing in our wor-
ld the rate of chronic illnesses 
has risen very fast and thus the 
demand for biological medi-
cine has been grown rapidly. 

In order to satisfy this great 
demand, nanoscientists and 
bio-nano engineers have been 
working in collaboration for 
many years and presently they 
have achieved a considerable 
progress by increasing the per-
centage of biopharmaceutics to 
25% in the medical industry.

TINY PARTICLES HAVING SIGNIFICANT 
IMPORTANCE: NANOPOLYMERS

MEHMET ALİ ALDEMİR



Having discussed the im-
portance of nanopolimers in 
the medical field, it is time 
to move into the details of 
preparation of biomedici-
ne and their specific advan-
tages to the patient. Being 
produced from natural and 
artificial polymers or inor-
ganic substances, biomedi-
cines can be defined as solid 
colloidal carriage systems. 
They can be prepared by 
using two specific methods. 

First method is the breaking 
down of larger molecules 
to nanoparticle size (this 
can be done by several ways 
such as grinding, heating, 
subjection to higher energy 
levels and chemosynthesis). 
The second method is the 
production of nano-subs-
tances from nano particles 
(this can be done by several 
ways such as chemosynthe-
sis, supramolecular synthe-
sis and covalent conjugati-
on of several substances.). 

Furthermore, the benefits 
that these medicines pro-
vide to the patient can be 

listed as their nano-sizes 
which can be easily direc-
ted, having particle surfa-
ces that can be easily modi-
fied according to purpose, 
having a smaller number 
of side effects which ma-
kes the treatment safer and 
harmless and finally having 
a controllable level of effect 
during the treatment whi-
ch makes it more beneficial.

One of the most important 
applications of nanopoli-
mers in the field of medici-
ne is their relationship with 
cardiology. According to a 
detailed research conduc-
ted in the Indian Institute 
Technology’s Department 
of Chemistry at Kharagpur, 
‘the successful treatment of 
cardiac dysfunction relies 
on drugs that get released 
in patient’s systematic circu-
lation causing either acute 
toxicity or inadequate expo-
sure.’ Therefore, this dedu-
ction has been made by the 
scientists who conducted an 
experiment on hypertrop-
hied rat hearts by making 

an intravenous injection of 
nanopolymer drug conjuga-
tes to those tissue samples. 

The results were very posi-
tive contributing to a consi-
derable reduction of patho-
logical hypertrophy, which is 
observed by downregulation 
of hypertrophy marker ge-
nes and a significant impro-
vement in cardiac function.

 Hence having proven the 
efficiency of these drugs, a 
new strategy was formed 
by the scientists regarding 
treatment which ensures 
the targeted and constant 
localized delivery in cont-
rolled dosage at optimum 
concentration to encounter 
hypertrophic conditions.
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   Today we see the Nobel prize as one of the most im-
portant things anybody could ever receive. Howe-
ver it wasn’t always this way. What is the history of 
The Nobel Prize and how did it become so valuable? 

  The name ‘Nobel’ comes from the legacy of 
Alfred Nobel who was a chemist, inventor and 
entrepreneur, born in Sweden in 1833. He gained 
global fame when he contributed in used of dy-
namite on a scale a lot larger than it was known 
for previously. He also worked on explosives 
and smokeless gun powder. However he decided 
to rethink his life and his choices after realizing 
the danger of his inventions. He didn’t want to 
be known for his initial work. Which lead him to 
write his will. By the time he died he held clo-
se to 400 patents and had made an unbelievab-
le amount of money because of it. He wrote his 
will, in which he decided that his money would 
be spent completely for the creation of 5 awar-
ds that would be awarded yearly to people who 
had produced ‘the greatest benefit to mankind’. 
With that, The Nobel Prizes were established.

  The first time the Nobel Prizes were awarded 
was in the year 1901 with the previously stated 5 
prizes being categorized into physics, chemistry, 
medicine, literature and peace. From then on, 
the Nobel Prizes have been awarded each year 
to the most respected scientists in the world. The 
awards got a lot of media attention back then be-
cause unlike many awards at the time, the prizes 
could be given to anybody regardless of their na-
tionality. This called people’s attention because 
it sent the message that the most important con-
dition to being handed the prize was hard work.

  In summary, since 1901 only the most driven 
people receive a Nobel Prize. Because of the 
message and background of how the award came 
about, it is only given to the most deserving of 
people, and has been given the title of ‘the most 
prestigious award to be given to mankind’.

Nobel: The World’s Most Prestigious Award
SEDEF KALELİ



İnsan yaşamı için oksijenden sonra en değerli madde sudur. İnsan açlığa kırk gün dayanabilirken susuzluğa 
en fazla yedi gün dayanabilir. Vücuttaki bütün metabolik faaliyetler için su gereklidir. Hücrelerin temiz-
lenmesi, bağırsakların çalışması, vücuttaki elektrolit dengesinin sağlanması, kanın akışkanlığının sağlan-
ması, beynin çalışması, böbreklerin zararlı atıkları vücuttan uzaklaştırması gibi birçok faaliyet su ile ger-
çekleşir. Bu derece yaşamsal olan suyun kimyasal özelliklerinin nasıl olması gerektiği önemli bir konudur.
İlk olarak suyun sertlik derecesi incelenmelidir. Suyun sertliği suda çözülmüş mineral (öncelikli olarak kal-
siyum karbonat) miktarına bağlıdır ancak su sadece kalsiyum karbonatı çözmez; magnezyum sülfat, klorid, 
asit silisit tuzu ve demir de suda çözülür. En yaygın kullanılan suyun sertlik derecesini gösteren birim Fr 
(Fransız Sertlik Derecesi)’dir. Bu tanıma göre 0,5 Fr çok yumuşak, 5-10 Fr yumuşak, 10-20 Fr orta sert, 20-
30 Fr sert sudur. 30 Fr’den sonraki sulara çok sert su denilir. Sert sular sağlık açısından bir risk oluşturmazlar.

İkinci önemli unsur suyun Ph derecesidir. Ph bir çözeltinin asit, nötr veya bazlık derecesini tarif eden ölçü 
birimidir diğer bir ifade ile çözeltideki hidrojen iyonunun yoğunluğunu belirler. Ph’ın açılımı "Power of Hyd-
rogen" (Hidrojenin Gücü)'dir. Ph kavramı ilk kez Danimarkalı kimyager Søren Peder Lauritz Sørensen tara-
fından Carlsberg Laboratuvarı'nda 1909 yılında tanımlanmıştır. Ph 0-14 ölçeğindedir, eğer ölçüm sonucu elde 
edilen değer 7 ise sıvı nötr, 7’den 0’a kadar ise sıvı asidik, 7’den 14’e kadar ise sıvı bazik olarak ifade edilir.

SUYUN KİMYASI

      SUDE ÇAPOĞLU



Vücudumuzun yaklaşık yüzde yetmişi sudur ve vücut ph değerini her zaman dengede 
(Ph 7,5 civarında) tutmak ister ancak alınan gıdalar ve diğer dış etmenlerden dolayı vü-
cudumuzun ph dengesi bozularak istenmeyen asidik yöne çevirilebilir. Bu nedenle ph 
değeri yüksek olan su içmek, dengesini korumak için vücuda destek olmaktır. Eğer vücut, 
bozulan ph değerini bir şekilde telafi edemezse, ph’ı dengede tutmak için diğer vücut 
organlarını ve kemikleri kullanır. Bu nedenle ph değeri 7,5’in üzerinde olan su ile vü-
cudu takviye etmek sağlık için çok önemlidir. Yüksek Ph değerine sahip sular daha çok 
oksijen tutarlar ve daha uzun süre tazeliklerini korurlar. Oksijeni yüksek sular tüketilmesi 
en uygun sulardır çünkü suda çözünmüş oksijen akciğerden değil, doğrudan kan damarla-
rından hücrelere aktarılır, böylece aynı anda birçok bölgeye oksijen taşınması dengeli bir 
şekilde sağlanmış olur. Ph değeri 7 ve altında olan sular vücudun dengeli çalışmasına en-
gel olur ve besinlerden alınan faydaları azaltabilir hatta sürekli tüketimde aşındırıcı etkisi 
yüzünden karaciğer, mide, böbrek, damar gibi hayati organlarda sorunlara yol açabilir.

Kaynakça
1. https://tr.wikipedia.org/wiki/PH
2. Karduzu.com , Ocak  03, 2016 
3. anetteinselberg.com, Aralık 8, 2016
4. milliyet.com.tr Güngör Uras , Olayların içinden Temmuz 29, 2012
5. www.hurriyet.com.tr, Ocak 24,2018



IŞILDAYAN ÇUBUKLAR

Işıldayan Çubuklar Nedir?

 
Işıldayan çubuklar iç içe geçmiş, dışındaki plastik içersindeki ise cam olan iki tüpten oluşur. Cam 
olan tüpün içerisinde hidrojen peroksit sıvısı bulunurken, plastik olanda ise ter bütil alkol ve floresan 
boya karışımı bulunur. Işıldayan çubuklar büküldüğünde içerisindeki cam tüp kırılır ve böylece iki 
sıvı birbirine karışır. Bu da ısı enerjisi olmadan ışık veren bir kimyasal reaksiyona neden olur. Bu 
reaksiyona kemiluminesans denir.

Işıldayan Çubuklar Nasıl Etkin Hale Gelir?

Işıldayan çubuklar etkinleştirmek için merkezine (kurşun kalem kırar gibi) hafif bir kuvvet uygulan-
malıdır. Bu içerisindeki camı kırarak ve kimyasalların ışık yayarak birbirine karışmasını sağlar.  Daha 
sonra tüpün hafifçe sallanması gerekmektedir. 

Işıldayan çubuklar Nerelerde Kullanılabilir?

Işıldayan çubuklar su geçirmezdir, aküye ihtiyaç duymaz, ısı üretmez  ve çok çeşitli endüstriyel uy-
gulamalar için mükemmel biçimde yüksek su basıncını tolere ederler.  Bu nedenle, balıkçılık, mağa-
racılık, dalış, kamp,  gece sporları, masa süsleri ve partilerde kullanılabilirler. 
Işıldayan çubuklar, doğal afetlerden sonra ve acil durumlarda da elektrik kullanmadıkları ve kıvılcım 
üretmedikleri için güvenli olduğu düşünülen tek ışık kaynağıdır.

ŞEVVAL MEMECAN



Işıldayan Çubuklar Gece Sporlarında Nasıl Kullanılır?

Işıldayan çubuklar, gece futbolu ve gece golfünde topun kendisi kadar önemlidir; oyuncuların gö-
rülmesine kolaylık sağlar ve golf sahaları, nişan alma delikleri ve  topun yuvarlandığı ağızlar  gibi 
önemli yerleri aydınlatır. Işıldayan çubuklar kolyeler ve parıltılı bilezikler, oyuncuları tanımlamak 
ve takımları ayırt etmek için kullanılırken, gece golfünde;  Işıldayan çubuklar  parıltıları ile golf 
arabalarına, bayraklara ve tehlikelere dikkat çekmek için uygulanır.

Eğer Işıldayan çubuklar Sızdırırsa Ne Olur?

Işıldayan çubukların içindeki sıvılar toksik değildir. Bu sıvılardan hidrojen peroksit saç boyala-
rında kullanılırken ter bütil alkol ise parfüm ve kozmetik üretiminde kullanılır. Işıldayan çubuklar 
sızdırırsa cildi hafifçe tahriş edebilir ama insanlara zarar vermez.  Etkilenen bölge bol suyla yı-
kanmalıdır.  İçerisindeki sıvı insanlar için toksik olmamasına rağmen, bu sıvılar yumuşatıcı olarak 
işlev görür bu da plastik malzemeleri yumuşatacağına anlamına gelir bu nedenle Işıldayan çubuklar 
plastik ürünlerden ve boyalı yüzeylerden uzak tutulmalıdır. 

Bir Işıldayan çubuklar Tekrar Tekrar Kullanılabilir Mi?

Işıldayan çubuklar tek kullanımlıktır; kapatılıp tekrar açılamaz.  Ancak, Işıldayan çubuklar dondu-
rucuya yerleştirerek etkisi durdurulabilir.  Aktive edilmiş bir parlaklık çubuğunun dondurulması 
kimyasal reaksiyonu tersine çevirmez,  parlaklık çubuğunu dondurarak başka bir gece programında 
da kullanılmasına izin verecek şekilde yavaşlatır.

Aktive Edilmemiş Parlama Çubuklarını Nasıl Saklanmalıdır? 

Aktive edilmemiş Işıldayan çubuklar ambalajlarında serin ve karanlık bir yerde saklanmalıdır.

Bir Işıldayan çubuklar Ne Kadar Süre Parlar?

Işıldayan çubuklar sekiz ila on iki saat boyunca parlarlar. İdeal koşullarda, bazı renkler 24 saatten 
fazla parlar.



BUCKMINISTER FULLEREN NEDİR? 
   
Mimar Buckminster Fuller’in 1967 Montreal Dünya Fuarı için yaptığı küre biçimli yapıdan ilhamla 
‘buckminsterfullerene’ adı verilen ve kısaca ‘buckyball’ denilen 60 karbon atomu içeren ve futbol 
topu benzeri bir kafes oluşturan molekül, 20 altıgen ve 12 beşgen oluşturan karbon atomlarının 
mükemmel bir simetriyle bir araya gelmesiyle oluşur. (Altıgenleri oluşturan karbon atomlarının 
yanı sıra bulunan beşgen karbon dizileri molekülü eğerek küre, silindir veya elips hâline getirir.) 
14 Kasım 1985 Nature dergisinde Robert F. Curl, Jr  Sör Harold W. Kroto ve Richard E. Smalley 
tarafından yayınlanan yayın dünya çapında ilgi görmüştür. Bu üç kimyacı 1996 Nobel Kimya Ödü-
lü’nü kazandılar.
2010 yılında fullerenlerin varlığı Hubble Uzay Teleskobu Spitzer ile gezegenimsi bulutsu Tc 1’deki 
kızılötesi görüntüleri ile tespit edildi. Fullerenler böylece kanıtlanmış en büyük dünyadışı molekül-
ler oldu.

Beşgen Halka     Altıgen Hal-

FULLERENLERİN VARYASYONLARI:

Fullereneslerin keşfi olan 1985 yılından bu yana, Fullerens-
ler üzerindeki yapısal değişmeler kendi kümelerinde olduk-
ça iyi düzeyde geliştirildi. Bunlara birkaç örnek olarak; 

BUCKMINISTER FULLEREN
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Buckyball kümesi: Kümenin en küçük numaralı üyesi C20 ve en bilinen 
üyesi de C60.

Nanotüpler: Çok küçük boyutlarda, tek veya çoklu duvarları olan içi boş 
olan tüplerdir ve elektronik endüstrisindeki potansiyel uygulamadır.

Maga tüpler: Nanotüpün çapından daha büyüktür ve farklı kalınlıklarda-
ki duvarlarla hazırlanır. Potansiyel olarak farklı boyutlarda moleküllerin 
çeşitli ulaşımları için kullanılır.

Zincir, iki ve üç boyutlu polimerlerde yüksek basınç altında, yüksek sıcak-
lıklar da oluşur

NANOTÜP

FULLEREN ÜRETİMİ 

ELEKTRİK ARK YÖNTEMİ

Kratchemer ve Huffman tarafından geliştirilen bir yöntemdir.  İki grafit arasında elektrik arkı oluşturularak 
grafitin buharlaştırılması prensibine dayanır. Katkılanmak istenen elementler lazerde olduğu gibi grafit içeri-
sine eklenmesi yeterlidir. Bu yöntem lazerle karşılaştırıldığı zaman maliyet bakımından çok fark vardır. Ark 
yöntemindeki malzemeler daha kolayca bulunabilir ve maliyeti düşük malzemelerdir. 

LASER SPUTTERİNG YÖNTEMİ

Bu yöntemde grafit disk orta şiddetli bir lazerle ışınlanmaktadır. Hedef olarak kullanılan grafit disk döndü-
relerek yüzeydeki aşınmanın düzgün olması sağlanmaktadır. Oluşan karbon buharı daha sonra yoğunlaşarak, 
çok küçük bölümü fulleren olan karbon kümelerini oluşturur.

GAZ ORTAMINDA FULLERENLERİN KATKILANMASI

Önceden üretilmiş fullerenler yüksek sıcaklık ve basıçtaki gaz ortamında uzun süre bekletilerek katkılanabil-
mektedir. Bu yöntem genellikle He, Ne, Ar, Kr, Xe asal gazlarını ya da CO gibi basit molekül yapısına sahip 
gazları içeren endohedral fullerenleri elde etmekte kullanılmaktadır.

KAYNAKÇA:
https://malzemebilimi.net/fullerenler-buckyballs.html
https://tr.wikipedia.org/wiki/Fulleren 
www.kuark.org/2012/08/fullerenler/



     Sağlığımızın katili olarak da 
bilinen, yüksek früktozlu mısır 
şurubuyla karşılaşmak artık kaçı-
nılmaz bir hal aldı. Marketlerde, 
evimizde, hatta soframızda bile 
bulunan mısır şurubu maliyetinin 
düşük olması nedeniyle doğal şe-
ker olan şeker pancarının yerini 
aldı ancak bu gerçekten de sağ-
lığımız için doğru seçim miydi? 

     Kulağa, paketlenmiş besinler 
tüketmek her ne kadar cazip gel-
se de içinde bulunan mısır şurubu 
sağlığımız tarafından o kadar da 
hoş karşılanmayacaktır. Mısır şu-
rubu bir yapay tatlandırıcı oldu-
ğundan karaciğer, mısır şurubunu 
algılayamaz ve yedikçe tokluk his-
si oluşturmaz. Bu nedenle yediği-
miz tüm abur cuburlar bizi daha da 
fazla yemeye götürür. Ayrıca kara-

ciğer mısır şurubunu algılayama-
dığından onu parçalayıp enerjiye 
dönüştürme gereğinde bulunmaz, 
ki bu da onun yağ olarak vücudu-
muzda depolanmasına sebep olur.

     Maalesef gün geçtikçe mısır şu-
rubu daha da çok yaygınlaşıyor ve 
günlük besinlerimizin bir parçası ha-
line geliyor bununla birlikte hastalık 
ve rahatsızlık oranları da artıyor. 
Obezite, diyabet, kolestrol, pankreas 
kanseri bu rahatsızlıkların en yaygı-
nıdır. Bunun yanında, mısır şurubu 
kimyasal işlemlerden geçirildiğin-
den metabolizma risklerini de arttırır.
     
Mısır şurubu gibi yapay tatlandırıcı 
olan diğer ürünler her ne kadar eko-
nomiyi devralmış olsa da yine de 
onları daha az tüketmek mümkün. 
Pastanelere veya fırınlara gittiğiniz-

de mısır şurubu mu yoksa şeker pan-
carı mı kullandıkları sorabilirsiniz. 
Bir diğer yol ise markete gittiğiniz-
de paketlenmiş ambalajlı ürünlerden 
çok organik ve açık ürünler tercih et-
meyi ihmal etmeyin. Böylece; mısır 
şurubundan kaçmak her ne kadar im-
kânsız olsa da bu devirde, zararların-
dan etkilenme şansınız azalacaktır.
    
 Mısır şurubunun kolaylığı ve 
ucuzluğuna aldanmayın, sağlığını-
zı tehlikeye atmayın. Bununla il-
gili göstereceğiniz küçük bir çaba 
bile sizi çok daha büyük problem-
lerden kurtaracaktır, unutmayın. 
Sağlıklı beslenin, sağlıklı yaşayın! 

ECE TABUK

MISIR BİZİ SİNSİCE ÖLDÜRÜYOR MU?
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Daha önce hiç düşünmüş müydünüz, acaba gerçekten de beyinizi tam kapasitesiyle, %100’ünü kul-
lanarak yaşayabilir miyiz? Acaba zaten kullanmaktayız ve bunların hepsi birer safsata mı? İnsan-
lar bir şekilde bir yolunu bulup gerçekten de beyinlerini tam kapasiteyle kullanabilir mi? Yoksa 
insanlar tam kapasite kullanımı olmadan zaten yaşayamazlar mı? Hemen hemen dünyanın herye-
rinden bilim insanları bu soruları kendilerine sormasıyla, merakın ve isteğin de etkisiyle, araştır-
malara koyulmuşlar ve birtakım bulgular ortaya atmışlar. Bu bilim insanlarına göre bir insan bey-
ninin yalnızca yüzde 10’unu veya 15’ini kullanabiliyor. Kimine göre bu sadece bir teori ve moda 
lafıyken kimi biyologlar bunun doğruluğundan emin bir şekilde ortaya yargılar atıyor. Bu biyolog-
ların ortaya attığı bazı yargılar, %100’ü kullanilabilse yapılabilecek şeyler, su şekilde derlenmiş:

KAS SİSTEMİ 

Kas sistemimiz %100’üyle kullanabilirdik. Odaklamak istediğimiz yere bütün kaslarımızın gücüyle etki 
yaratabilirdik. Hatta 50 tona kadar her şeyi kaldırabilir, istediğimiz her kavanozu rahatlıkla açabilirdik.
 
SİNİR SİSTEMİ

Tüm sinir sistemimizi kontrol edebilirdik. Kontrolü bizde olmayan tüm kaslarımızı kontrol ede-
bilirdik. Mesela; kalbimizi bile kontrol edebilirdik. İstediğimiz zaman yavaşlatabilir, istediğimiz 
zaman hızlandırabilir, hatta istediğimiz zaman kalbimizi durdurabilirdik. Örneğin biryerimizde çok 
derin bir şekilde kesik açıldı ve açık yara olduğundan hızla kan kaybediyoruz, kalbimizi hızlandıra-
rak bunu bir süre daha dengeleyebilirdik.

BEYNİMİZİN %100’ÜNÜ KULLANMAK

YUNUS EREN TÜRKERİ



TELEKİNEZİ

 Etrafımızdaki tüm nesne-
leri kontrol edebilirdik. Eşyala-
rı taşırken ellerimizi kullanma-
mıza gerek kalmaz, belimize yük 
bindirmemiz gerekmezdi. Yük-
sek bir yerden almak istediğimi-
zi merdiven aramadan alabilirdik.

VÜCUT SICAKLIĞI

 Vücut sıcaklığımızı bile 
kontrol edebilirdik. İstediğimiz za-
man vücut sıcaklığımızı arttırabilir, 
istediğimiz zaman azaltabilirdik… 
Böylece soğuk havalarda üşümez, 
sıcak havalarda da bunalmazdık.

DIŞ GÖRÜNÜŞ

 Saçımızın rengini, gözü-
müzün rengini, boyumuzu iste-
diğimiz zaman değiştirebilirdik. 
Gerektiği zaman gerektiği gibi vü-
cudumuzu büyültüp küçültebilir, is-
tenilen zamanda yüzümüzü çirkin-
leştirebilir veya güzelleştirebilirdik.

UÇMAK

 Havada durabilirdik, is-
tediğimiz gibi uçabilirdik. İs-
tediğimiz zaman istediğimiz 
şekilde hızlanabilir ve uçarak is-
tediğimiz yerlere gidebilirdik.

 Bunlar derlenen yargılar-
dan yalnızca birkaçı olsa da insan-
ların çoğu gözü kapalı bir şekilde 
inanıyor. Bu miti, efsaneyi kıran 
birçok tez ve araştırmalarsa insan-
lar tarafından okunduğunda daha 
inandırıcı geliyor; gerçekçi düşün-
meye eğilim gösteriyorlar. İnsan-
ların inanmış oldukları bu efsane 
artık kimileri tarafından umursan-

mıyor ve zaten beynimizin %100’de 
yüzünü kullanmakta olduğumuzu 
ve eğer %10’u kullanılabilse gün-
lük ihtiyaçlarımızı bile yerine ge-
tiremeyeceğimizi savunuyorlar.

NEDEN BÖYLE BİR EFSANE 
DOĞDU?

 Bu iddianın kökenleri, 1890 
yılında Harvard Üniversitesi Psiko-
loji Bölümü’nde araştırma yapmak-
ta olan bilim insanları olan William 
James ve Boris Sidis’in “rezerve 
enerji teorisi”ne dayanmaktadır. Bu 
teoriye göre insanların, günümüz 
beyin kapasitesi (kranyal hacim) 
sayesinde ulaşabilecekleri en yük-
sek IQ 250-300 arası olarak tahmin 
edilmektedir. Ancak James ve Si-
dis, insanların sadece belli bir yüz-
desinin bu IQ sınırına düşebildiğini 
iddia etmişlerdir. Araştırmalarının 
sonucunda, şimdiye kadar yaşamış 
insanlar arasında %3-10’luk bir di-
limin ancak 250 IQ’ya ve üzerine 
çıkabildiğini ileri sürmüşlerdir. Bu 
araştırmanın hatalı yorumlanması, 
hızlıca felakete dönüşmüştür ve gü-
nümüzde insanların zekalarının %3-
10 arasını kullandığı şeklinde de-
ğerlendirilmiştir. Halbuki görüldüğü 
gibi araştırma bununla tamamen 
alakasızdır. İşte bu durum, bizim 
nasıl istediklerimizi duyup, gerçek-
leri reddettiğimizi göstermektedir.

 Tabii ki medyanın da olay-
ları çarpıtmasıyla birlikte malesef 
insanlar daha da yanlış anlaşılma-
lara kapılmışlardır. Örneğin, 2014 
yılında ise Morgan Freeman ve 
Scarlett Johansson’un başrollerini 
paylaştıkları Lucy isimli Hollywo-
od yapımında bu safsata yeniden 
hortlatılmış ve yeniden kitlesel bir 
yanlış algıya insanlar sürüklenmiştir.

BU EFSANENİN BİLİMSEL 
ANALİZİ

 Pozitron Emisyonlu Tomog-
rafi (PET) ve Fonksiyonel Man-
yetik Rezonans İmgeleme (fMRI) 
teknolojilerindeki gelişmeler sa-
yesinde, beynin renkli ve renksiz, 
ayrıntılı fotoğrafları an be an çeki-
lebilmektedir. Bu teknolojiler sa-
yesinde günümüzde biliyoruz ki, 
beynin en sakin olmasını umduğu-
muz uyku halinde bile, beynin ek-
siksiz olarak her bölgesinde belli 
bir miktar aktivite gerçekleşmekte-
dir. Bu da “%10’unu kullnıyoruz” 
mitini kıran açıklamalardan biridir.
 Bir diğer açıklama ise, hüc-
relerin dünyasına daha derin bir şe-
kilde dalabilmemizden gelmekte-
dir. Beyinde bulunan sinir hücreleri 
ve doku hücreleri üzerinde yapılan 
mikroskobik çalışmalar, beynin her 
bir hücresini inceleyebilmemizi 
sağlamaktadır. Tekil-Birim Kaydı 
(Single-Unit Recording) ismi ve-
rilen bu teknoloji sayesinde beyne 
yerleştirilen elektrotlarla, beyinde-
ki her bir hücrenin anlık aktivitesi 
gözlenebilmektedir. Onlarca yıldır 
süren ve beynin her alanına yayıl-
mış araştırmalarda, çalışmayan tek 
bir hücreye bile rastlanmamıştır.
 



 Başka bir açıklama da fizyolojiden gelmektedir. Normalde, bir hücre eğer özelleştiği işi yapmı-
yorsa, dejenere olacak ve bozulacaktır. Örneğin kaslarınızı yeterince çalıştırmazsanız veya kırık kolu-
nuz alçıya alınırsa “kas erimesi” denen ve kas hücrelerinin uzun süreler çalışmadıkları için körelme-
leri sonucu oluşan bir sorunla karşılaşırsınız. Eğer beynin %90’ı çalışmıyor olsaydı, otopsilerde bu tip 
çürümeler gözlenmesi gerekirdi. Ancak beynin hiçbir bölgesinde böyle bir bozulmaya rastlanmamaktadır.

SONUÇ

 Sonuç olarak: İnsanlar (ve muhtemelen beyni olan hayvanların tümü), beyinlerinin %100’üne ya-
kınını kullanmaktadırlar. Beynimizin kullanılmayan hiçbir noktası yoktur. Kimi koşulda, bazı bölge-
ler daha fazla, bazı bölgeler daha az çalışıyor olabilir. Ancak bu “kullanılmadığı” anlamına gelmemektedir.

KAYNAKÇA
http://www.moymak.com/beynimizin-%100unu-kullanirsak-ne-olur.html
https://evrimagaci.org/beynimizin-yuzde-10unu-mu-kullaniyoruz-249
https://goo.gl/images/t3GK1i



GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ İLK BEBEKLER

DOĞA BEKEM AKSU
 21 Ocak 2019 tarihinde Çinli bilim insanı 
Jiankui He, yeni doğan ikiz kız bebeklerin genleri 
üzerinde değişiklikler yapmıştır. HIV virüsü ile bağ-
lanan bir geni bebeklerin vücutlarından çıkarmıştır. 
Bu hareketi dünya kamuoyundan çok büyük tepki 
toplamış ve etik kurallar ve Çin Halk Cumhuriye-
ti yasaları ihlalinden suçlu bulunmuş ve cezalan-
dırılmıştır. Kağıt üzerinde, bir virüsün iki bebeği 
asla hasta edemeyeceği bir çalışmanın yanlışlığının 
gözlemlenmesi biraz zor fakat dünya kamuoyunun 
tepkileri ve bu konu hakkında çıkan kesin yasalar 
göz önünde bulundurulduğunda, insanların genleri 
ile oynanması sorunsalı incelemeye değer.
 İnsan geni modifikasyonu hakkında çıkan 
yasaların arkasındaki temel kaygı ölüm ve topluma 
verilebilecek potansiyel zarardır. He’nin örneği za-
rarsız olmakla beraber bir kaosun öncülü olma ni-
teliği taşımaktadır. Yasallaştırılması halinde, insan 
geni modifikasyonu, ütopik hayaller ve yanlış ku-
rumlarca; gelişen teknolojinin de yardımıyla tüm



DOĞA BEKEM AKSU

insanlığı sıkıntıya sokabilir. En kötü 
senaryoyu hayal ederek farz edin ki 
genler üzerindeki değişimler yasal-
laştırıldı, zaman periyotları içerisin-
de neler olurdu?

 Bitkilerin ve hatta hay-
vanların genetiği ile oynayabilen 
insanlık, insan genleri ile de oy-
namayı başarabilmekte. Bunun 
yasallaşması, gen modifikasyonu 
öğretimine bir teşvik niteliği taşır 
ve genetik mühendisliğinin eğitim 
perdesi epeyce açılır. Bu süre zarfı 
içerisinde bebeklerin, çocukların ve 
yetişkinlerin genleri ile oynamak 
vizyonu ile kurulan kurumlar özel-
leşirler ve gen modifikasyonu zen-
gin bireylerin ulaşabildiği pahalı bir 
makama dönüşürdü. İleriki zaman-
larda ise organ mafyası mantığı ile 
kurulmuş herhangi bir garanti ver-
meksizin tıbbi operasyonlar gerçek-
leştiren gruplar yaygınlaşmaya ve 
can kayıplarını arttırmaya başlarlar-
dı. Peki ya gen modifikasyonu nasıl 
yapılmakta ve böyle bir senaryoya 
ne kadar yakınız?

 Gen modifikasyonları 2016 
yılına kadar pahalı, uzun zaman 
alan ve zahmetli işlemlerdi. Bakte-
rilerdeki insan immün sistemindeki 
“Memory B-cell”lerle aynı işlevde 
“CRISPR” isimli yapılar bakteriye 
saldıran virüsün genetik kodunu 
depolayan birer arşiv görevi gör-
mektedirler. Sonraki bir virüs sal-
dırısında CAS 9 denen protein yapı 
CRISPR’dan aldığı RNA ve hücre 
içine giren virüse ait RNA’ları kar-
şılaştırır ve tam bir eşleşme buldu-
ğunda virüsün RNA’sını parçalar. 
Genetik mühendisliğinde CAS 9 

proteini DNA yapılarındaki genleri 
değiştirebilme eşleştirebilme kabi-
liyetine sahip olduğundan bir bilgi-
sayar gibi programlanarak istenilen 
genetik modifikasyonu yapmayı ba-
şarmaktadır. Bu sayede asgari mik-
tarda genetik mühendisliği bilgisi 
ile bir hayvan geni değiştirilebil-
mektedir. Fakat her alanda olduğu 
gibi uzmanlığın bir bedeli vardır ve 
uzman olmayan kişiler tarafından 
gerçekleştirilen denemelerde başa-
rısızlık ihtimali her zaman vardır 
(Senaryodaki gen mafyaları).

 İnsan geni modifikasyonu-
nun bir mil taşı olarak görülebile-
cek bu gen değişimi, gelecekteki 
olayların kıvılcımıdır. Gen modifi-
kasyonunun tıbbi amaçlar için des-
tekleyen insanların sayısı her geçen 
gün içten içe artmaktadır. Tıbbi se-
bepler için yasallaşması durumunda 
senaryo işlemeye başlar. Bahsedil-
mesi gereken önemli nokta ise se-
naryonun insanlığın sonunu getire-
cek olan kısmı gen mafyaları değil, 
üstün bir yapay seçilimdir. 3.Dünya 
ülkeleri, fakirler ve orta sınıf ölüme 
terk edilecektir. Irkçılığın daha vah-
şi ve daha aktif bir duruma gelecek 
ve en sonunda tekdüzeleşmiş bir 
insanlık güneş sisteminin ölümüne 
kadar (beklenmedik olaylar hari-
cinde) devam edecektir. Ancak bir 
süper insan üretimi ve yapay adap-
tasyon süreçleri ile evrenimize baş-
ka şekillerde uyum sağlayabilirsek, 
milyonlarca yıllık evimizden ayrıl-
ma şansımız olabilir.

 Kontrol altındayken kansere 
bile tedavi bulmanın anahtarı olan 
bir teknoloji insanlığın ve genetik 

çeşitliliğin sonunu getirme potansi-
yelini taşıyan genetik mühendisliği, 
geri dönülmesi imkansız bir yola 
girmiş ve bilim kurgu senaryosu 
gibi bir gelecek insanlığı bekle-
mektedir. Ne olacağının garantisini 
hiçbir zaman veremeyeceğimiz gibi 
geleceği tam doğrulukla tahmin 
edemeyiz ama genetik mühendisli-
ğinin yükselişini ve fenotipsel deği-
şimlerin sıradan olduğu bir hayata 
doğru ilerlediğimiz kesindir.



BİYOLOJİK SAVAŞ: KISA BİR TARİHÇE

TOPRAK SEZGİN
 Diplomatlar için bir baş ağrısı olan ve tartışmalı olarak bir savaşın yürütülmesindeki en insan-
lık dışı uygulamalardan biri olan biyolojik silahları dünya devi uluslardan, ayak takımlarından ibaret 
olan terörist organizasyonlarına kadar çokça parti tarafından düşmanlarına diz çöktürmek için kulla-
nılmıştır. Dünya çapı biyolojik silahların kullanılması uluslararası aktörler tarafından engellenmeye 
çalışılmış olsa bile, günümüze kadar kullanıldıklarına dair iddialar dolaşıyor, özellikle de Orta Doğu 
bölgesinde (bu ilgi çekici bir durumdur, çünkü biyolojik savaşın yürütüldüğü en erken örneklerden biri 
Asurlar tarafından gerçekleştirilmiştir). Bu makalede biyolojik silahların tarihsel gelişimi ve günümüz-
deki kullanım bölgelerini ele almayı amaçlıyorum.
 Bu makaleye devam etmeden önce “biyolojik silah” kelime bütünlüğünün anlamına karşılıklı 
olacak şekilde karar verilmelidir. Cenevre’deki Birleşmiş Milletler Ofisi biyolojik silahları bu şekilde 
tanımlamaktadır: “Biyolojik silahlar, hastalığa neden olan organizmaları veya toksinleri insanlara, hay-
vanlara veya bitkilere zarar verecek veya öldürecek şekilde yayan karmaşık sistemlerdir.” Makalenin 
geri kalanında “biyolojik silah” terimi bu doğrultuda alınacaktır.



TOPRAK SEZGİN

 

 

BİYOLOJİK SİLAHLARIN TARİHSEL GELİŞİMİ: MİLATTAN ÖNCE

 Biyolojik silahların kanıtlanmış en erken kullanımı, Asurların Doğu Akdeniz’de Francisella tularen-
sis (ya da tavşan gribi) ile enfekte olmuş kurbanlarını düşman hatlarına zorla sokarak bir salgına yol açtığı 
MÖ dördüncü yüzyıla kadar uzanmaktadır. Bu süre zarfında biyolojik silah kullanımına ilişkin birçok başka 
iddia olsa da bu iddialar, bu paragrafta bulunan ve Hitit metinleri tarafından desteklenen biyolojik silah 
kullanımının aksine geçerli tarihsel belgeler ile desteklenmez.
 Amerikan ordusu tarafından yayınlanan “Medical Management of Biological Casualties” el kita-
bına göre, milattan önce biyolojik savaşın görüldüğü belli başlı bazı öteki olaylar vardır. Örnek olarak, 
Atinalı reformist lider Solon Kirra (bugün Orta Yunanistan’da bulunan antik bir Yunan kenti) Savaşı’nda 
savaşa adını veren şehri kuşatırken Hellebore bitkisinin zehirli bir türünü kullanarak kuşatmada düşmanın 
kuyularını zehirlemeyi amaçlamıştır.
 Tarihsel yarım-doğru bilgilere ve gerçekliği tartışılır olaylara yer vermemek suretiyle, biyolojik si-
lah kullanımının daha iyi belgelendiği MS yıllara geçiş yapmak bu makalenin devamı için en uygun yoldur.

BİYOLOJİK SİLAHLARIN TARİHSEL GELİŞİMİ: MİLATTAN  SONRA

 Milattan sonra teknolojinin gelişmesiyle savaşı yürütmek için kullanılan teknoloji de gelişmişti. 
Buna karşın, biyolojik silahların kullanılmasını dair bir haysiyet geliştirilmemişti, çünkü biyolojik silah 
teknolojisinin kendisi çok gelişmemişti. Kuyular zehirlenir, masum halka zehirli besin ürünü satılır ve 
1710 (!) yılında bile hala duvarların ötesine mancınıklar yardımıyla yaygın hastalıklardan ölmüş bireylerin 
cesetleri atılırdı.
 Milattan sonra biyolojik silah kullanımının her bahsi geçtiği zaman özellikle herkesin aklına gelen 
örnek, Caffa şehrinin (bugün Ukrayna’da Feodosya) Altın Orda Moğol devleti tarafından kuşatılması gelir. 
Bu kuşatmada Moğollar, enfeksiyondan ölen cesetleri mancınıklar ile zamanında bir liman şehri olan Ce-
neviz Krallığı’nin yönetiminde olan Caffa surlarının içlerine doğru atmışlardır. Uzak Doğu’dan Avrupa’ya 
kadar vebanın taşıyıcılarından (Yersinia pestis bakterisi) biri olarak, Altın Orda devletini oluşturan Moğol-
lar, Avrupa kıtasında Kara Veba salgının gelişmesini gönülsüzce destek olmuşlardır.
 Caffa şehrinin Altın Orda tarafından kuşatılması, MS gerçekleşen ilk biyolojik savaş örneği değil-
dir. O olaydan neredeyse iki yüz yıl önce Kutsal Roma-Germen İmparatoru Barbarossa İtalya’nın Tortona 
kentinde kuğuları cesetler ile zehirlemesi biyolojik çatışmaya başka bir örnek teşkil etmiştir.
 Washington’daki National Defense University Press için yazar ve doktor W. Seth Carus tarafından 
yazılan bir makalede eski devlet arşivlerinden elde edinilmiş bilgiye göre, Girit’i işgal altına alan Osmanlı 
güçlerini kırmak için biyolojik silah kullanımının bir seçenek olarak göz önünde bulundurulmuştur Venedik 
devleti. 
 19. yüzyıldaki mikrobiyolojik gelişmelere dek biyolojik silah kullanımı az çok aynı kalmıştır: il-
kel ve vahşi. Avrupa fatihi ve Fransız askeri dâhisi İmparator Napolyon, askeri kampanyalarından birinde 
(1797) İtalya’daki Mantova kentindeki büyük ovaları su basmasını sağlayarak sıtmanın daha hızlı yayılma-
sını amaçlamıştır. Napolyon’un bu kampanyasından önce İngilizler Kuzey Amerika kıtasında çiçek hastalı-
ğı (Variola major bakterisi) bulunduran besin ürünleri ve battaniyeleri Kızılderililere satmaya 1763 yılında 
başlamıştır. 
 Louis Pasteur ve Robert Koch’un 19. yüzyılda gerçekleştirecekleri araştırmalar doğrultusunda mik-
robiyoloji biliminde büyük bir aydınlanmaya yol açtılar: mikroplar insanlar ve hayvanlarda hastalığa yol 
açabilir. 1876’da yazdığı bir makalede Robert Koch Bacillus anthracis bakterisinin (ya da daha tanıdık 
adıyla şarbon) varlığını Polonya’da bir büyükbaş hayvan üzerinde yaptığı bir tıbbi gözlemde tarihte ilk kez 
kimliğini tespit etti. Şarbonun keşfi biyolojik silahların gelişmesinde belki de dünya tarihindeki en büyük 
adım olmuştur, çünkü bundan itibaren şarbon biyolojik silah üretilmesinde en çok kullanılan bakteri ol-
muştur.



 BİYOLOJİK SİLAHLARIN TARİHSEL GELİŞİMİ: YİRMİNCİ YÜZYILDA

 Bu yüzyıla geçerken mikrobiyoloji biliminde gerçekleşen heyecan verici gelişmeler insan hayatın-
da (mesela, hastalıkların tedavisinde mikroorganizmaların kullanımını yaygınlaştırıp hızlandırılması gibi) 
her ne kadar olumlu sonuçlar yaratsalar bile, dünya tarihinin en gelişmiş ve en ekstansif biyolojik arse-
nalleri bu yüzyılda ortaya çıkmıştır. Uluslararası antlaşmalar bu biyolojik silahlanma eforunu engellemek 
amacıyla imzalanmış olsa bile bağlayıcılıkları olmadığı için hızlıca çiğnenip bir kenara atılmışlardır.
 Şarbonun keşfinden sonra ilk biyolojik silah cephaneliğini yaratan Alman İmparatorluğu, Birinci 
Dünya Savaşı süresince İtilaf güçlerine karşı kullanmak üzere bazı büyükbaş ve küçükbaş hayvanları 
ruam (Burkholderia mallei) ve şarbon ile enfekte ederek İtilaf devletlerine taşıma eyleminde bulunmuştu. 
Bu biyolojik savaşa örnek olarak Alman devletinin ruam/şarbonlu Rumen koyunlarını Rus Çarlığı’na ih-
racat etmeye çalışması örnek verilebilir.
 İlk Dünya Savaşı’nın başlangıcından neredeyse on yıl sonra kimyasal ve biyolojik savaş metotla-
rının cani doğasını kavrayan dünya ülkeleri (yüz sekiz tane) 1925 yılında toplanarak Cenevre Protokolü 
(Boğucu, Zehirleyici ve Benzer Gazların ve Bakteriyolojik Araçların Savaşta Kullanımının Yasaklanma-
sına İlişkin Protokol)’nü imzaladılar. Fakat üye devletlerin protokole uyup uymadıklarını kontrol eden 
hukuksal bir mekanizmanın yokluğundan ötürü Sovyetler Birliği, Japonya ve İtalya gibi otoriter rejimlerin 
yanı sıra Birleşik Krallık, Fransa ve Belçika gibi ülkeler de biyolojik silahlanma programlarını başlatmak-
ta bir sorun ile karşılaşmadılar.
 20. yüzyılın en büyük çaplı olan ve en çok sefalet getiren biyolojik cephanesi şüphesiz Japon 
İmparatorluğu’nun ki olmuştur. İkinci Dünya Savaşı’ndan önce başlayan ve savaş süresince devam eden 
Japon silahlanma eforu Pasifik sahnesinde on binlerce Müttefik askerinin sonunu getirmiştir. Japon mil-
liyetçi mikrobiyolog Shirō Ishii ülkesinin biyolojik silahlar çerçevesinde yaptığı araştırmalara öncülük 
etmiştir ve bu süreçte yirmi beş sayısını aşkın bakterinin kullanıldığı (bunların arasında Bacillus anthracis, 
Vibrio cholerae ve Yersinia pestis bakterileri de vardı) bir biyolojik silah programı ortaya çıkarmıştır öteki 
araştırmacılarla beraber. Çin-Japon savaşında çarpışan Müttefik askerlerinin kayda değer bir bölümü ya-
kalandıkları zaman Japon laboratuvarlarında biyolojik silah deneylerinde hayatlarını kaybetmiştir. Japon 
devletinin kullandığı “veba bombaları” ve zehirledikleri su kaynakları savaşın bitişinden yıllar sonra bile 
yarattıkları yıkımı devam ettirmiştir. Maalesef bu biyolojik silah araştırmacıları Amerikan devletine araş-
tırmalarını vermeleri koşuluyla savaş suçlusu olarak yargılanmaktan kurtulmuşlardır.
 



 Sovyetler Birliği ile ABD yüzyılın kala-
nı boyunca çeşitli biyolojik silahlanma çabasına 
girseler bile bunların savaş alanlarında kullanımı 
görülmeden yok edildi üretilen silahlar. Amerikan 
araştırmasının bolca yol kat etmesine rağmen, Baş-
kan Dick Nixon bu silahların popülerleşmesini iste-
mediği ve Vietnam Savaşı’na karşı olan güçlü mu-
halefetten dolayı 1972’de Cenevre Protokolü’ne bir 
güncelleme niteliğinde olan Bakteriyolojik ve Tok-
sin Silahların Geliştirilmesi, Üretilmesi ve Depo-
lanması Yasaklanması ve İmha Edilmesi Sözleşme-
si (BTWC)’ni ABD’nin imzalayışını öngörmüştür. 
Sovyetler Birliği de bu sözleşmeyi imzalamıştır, 
fakat Amerikan Birleşik Devletleri’nin aksine bi-
yolojik silahlanma programını devam ettirmiştir. 
Bu silahlanma programı hiçbir sefer ofansif olarak 
kullanılmamış olmasına rağmen ihmalden kaynaklı 
olarak ülkenin bazı yerlerinde araştırma alanlarının 
yakınında yaşayan yurttaşları ve araştırmacıların 
ölümüne yol açmıştır.
 21. yüzyıla geçerken biyolojik silah kullanı-
mı kendisini daha beklenmedik ellerde gördü. 1980 
yılında başlayan ve on yıl süren İran-Irak Savaşı’n-
da Saddam Hüseyin’in rejimi iç ve dış muhalifleri 
üstünde sarin gazı ve tabun gibi tehlikeli silahlar 
kullanmıştır.
 Gelecek yüzyılda yaygınlaşacak küçük çaplı 
“bio-terrörist” saldırılar da bu yüzyılda ortaya çık-
maya başlamıştır. 1995 yılında Japon bir kıyamet 
tarikatı olan “Aum Shrinkiyo” Tokyo’da bir yeral-
tı tren sistemi sarin gazı yayarak neredeyse 6,000 
kişiden fazlasını zehirledi. Polisler tarafından çoğu 
üyesi hapsi veya ipi boylamadan önce bu tarikat, 
kendine oldukça sofistike bir araştırma merkezi ve 
biyolojik silah kapasitesi elde etmişti ve erkenden 
yakalanmasalar, bunları ne için kullanacaklarını 
düşünmek tüyler ürperticidir.

BİYOLOJİK SİLAHLARIN TARİHSEL GELİŞİ-
Mİ: 21. YÜZYILDA BİO-TERRORİZM  

 Günümüzde büyük uluslar tarafından biyo-
lojik silah kullanımına rastlamak pek muhtemel de-
ğildir. Burada yapılması gereken önemli bir ayrım 
kimyasal silahlar ile biyolojik silahlar arasındadır: 
kimyasal silahlar kimyasal yollardan ölüm ve za-
rar yaratır. 21. yüzyılda Suriye İç Savaşı ve 2003 
Irak işgalinde; sırasıyla Beşşar Esad rejimi ve Batı-

lı müttefik güçler tarafından kullanıldığı iddia edil-
miştir.
 Biyolojik silahların kullanımı ise bu yüz-
yılda sıkça görülmemiştir. Büyük ulusların elinden 
daha çok küçük örgütlerin tekeline geçen biyolojik 
silah kullanımı, kendisini en belirgin bir şekilde 11 
Eylül saldırılarından sonra yollanan ve açıldığı za-
man alıcıyı şarbon ile etkileyen mektuplar olmuştur 
ve bunları, Afganistan ve Pakistan sınırları içerisin-
de bulunan aşırıcı İslamist gruplar yollamıştır.
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2018 yılının Ekim ayında Foreign Policy dergisi için yazdığı bir makalede Arnhold Global Health Institute’da 
tıp doktoru ve yardımcı doçent olan Annie Sparrow, Suriye’deki Beşşar Esad rejiminin iç savaştaki muhaliflerini 
biyolojik savaş metotları ile yok etmeye çalıştığını öne sürmüştür. Lakin bu konvansiyonel bir biyolojik silah kul-
lanımı değildir: Esad, tıbbı fakülteleri hedef tahtasına alarak haliyle çok iyi durumda olmayan sağlık hizmetlerini 
sekteye uğratarak insanları gereken ilgiden mahrum bırakmayı amaçlamıştır. Sparrow’a göre “… şarbon ve sarin 
saldırıları göze çarpar ve uluslararası tepki çekebilir. Ve savaşta, sıradan hastalıklar ve yara enfeksiyonlarından 
çok daha az sayıda insan öldürürler.” mantığına dayanarak hareket eden Esad, varil bombası gibi patlayıcılar ile 
hastaneleri yok ederek bir tür biyolojik savaş sürdürmektedir.
 Institut Pasteur, Fransa’da parazitoloji profesörü olarak çalışan Friedrich Frischknecht’e göre ilaçların ya-
ratılması için kullanılan gelişmeler aynı zamanda biyolojik silahların yaratılması için de uygun koşulları yaratmış-
tır. Profesör, bio-terörist aktiviteye karşı önceden hazırlığın esas olduğunu öne sürerken, biyolojide gelişmelerin 
öngörülemez mahiyetinin küçümsenemeyeceğini not düşer.
 Teknolojinin değişmesine rağmen, biyolojik silahların kullanılmasında haysiyetin bir kez daha yeterince 
gelişmediği apaçık bellidir. Ulusların bu doğrultuda Soğuk Savaş yıllarından itibaren kendilerini biyolojik si-
lahsızlanma yoluna adadıklarından beri diplomatik alanda olumlu gelişmeleri görmek mümkün olmuştur. Fakat 
bio-terör tehlikesinin doğuşu ve bakterilere kolay erişimin sağlanması, bir Üçüncü Dünya Savaşı’ndan (ki, bunun 
bir gerçeklik olması bir yüzyıl kadar bile tartışılamaz) daha gerçek bir tehdit olarak kendini gözlerimizin önüne 
serdi.



BORDERLİNE KİŞİLİK BOZUKLUĞU

ECE TORPİL
MEHMET KEREM TÜTÜNCÜ

BEYİN VE PSİKOLOJİ

 Psikolojik hastalıkların sadece çevresel ve sosyal etkenlere bağlı olduğu düşüncesi yanlıştır. 
En az onlar kadar etkili olan nörobiyolojik etmenler toplum tarafından göz ardı edilen ama bu rahat-
sızlıklarda en temel olan noktadır. Genetiğin ve biyolojinin- beyin, hormonlar ve kromozomlar- çoğu 
psikolojik hastalığın ortak noktalarından biridir.

BORDERLİNE KİŞİLİK BOZUKLUĞU

 Borderline (Sınırda) Kişilik Bozukluğu, nüfusun yaklaşık %2-3’ünün sahip olduğu psikolo-
jik bir rahatsızlıktır. BDB hastalığı, genellikle genç erişkinlik döneminde başlar ve gündelik hayatta 
önemli bir engel haline gelebilir. “Benlik” algısında ve duygularda dalgalanma gösterir, insanlarla 
iletişimde tutarsızlık yaratır. Hastalar, nefret ve sevgi arasında hızlı değişimler gösterdikleri için iliş-
kilerini uzun süreli devam ettirmekte sıkıntı çekerler. Sevdikleri tarafından terk edilme korkusu, en 
önemli semptomlarından biridir. Bütün bu belirtiler, hastada kontrolsüz öfke ve depresyon riskini 
beraberinde getirir.
 BKB’nin oluşmasında; çocukluk döneminde yaşanmış bir travma, aile içi sıkıntılar ve yetiş-
tirilme tarzı genellikle görülen etkenlerdendir. Ancak en az bu sosyal faktörler kadar, nörobiyolojik 
faktörler de önemlidir. Özellikle beynin hafıza, sezgi, empati ve duyguları kontrol ettiği yerlerde mey-
dana gelen hasarlar sonucunda gelişir.



 Beyin yarım kütleleri içerisindeki amigdala, 
duygulardan, sosyal tepkilerden ve hafızamızdan so-
rumludur. Hipokampus (beyin çıkıntısı) ise davranış-
ların şekillenmesinde önemli bir role sahip olan limbik 
sistemin bir parçasıdır. BKB hastalığı bulunduran 281 
ve sağlıklı 293 kişinin katıldığı bir deneyde, hastalarda 
sol amigdala ve sağ hipokampusün hacminde bir kü-
çülme fark edilmiştir. 
 Sadece beyinde bulunan kısımlar değil, nörot-
ransmiterlerin iletişim sırasında yaşadığı sıkıntılar da 
etkenlerdendir. MRI kullanılan deneylerde, BKB has-
talarının duygusal uyarıcıları sinirler aracılığı ile beyne 
iletilirken, negatif etki yaratacak uyarıcıları daha etkili 
ve hızlı bir şekilde aktardıkları görülmüştür. İlaç yo-
luyla yapılan incelemelerde ise serotonin (mutluluğu 
tetikleyen nörotransmiter) karşı daha yavaş tepki gös-
terildiği ve beynin ilgili kısımlarında iletilen bilgiyi 
birleştirmede sorunlar tespit edilmiştir. Kontrol meka-
nizmalarının sağlıklı bireylerden daha etkisiz olması 
buna bağlanabilir.  Hipokampus’da kodlama sırasında 
meydana gelen sinirsel uyarıcılarda kimlik saptaya-
mama ve iletişimsizlik de bunlara katkı sağlar. Ayrıca, 
%60 oranla genler, BKB gelişiminde diğer tüm etmen-
lerden daha etkilidir.
 Aslında Borderline Sınırda Kişilik Bozukluğu, 
düşünülenin aksine sadece travma gibi çevresel fak-
törler değil, beyinde nörotransmiterler arası iletişim-
sizlik ve belli bölgelerin hacminde azalmalar da neden 
olur. Bu durumda hastanın kendi kendini tedavi etmesi 
mümkün değildir ve aşılmasında profesyonel yardım 
alınması gerekir.

ŞİZOFRENİ

 Şizofreni; kişinin düşüncesini, hareketlerini, 
duygularını ifade şeklini, gerçeği algılamasını çarpıtan 
bir rahatsızlıktır. Beynin prefrontal ve temporal lopla-
rında meydana gelen rahatsızlığın sonucu olarak, ki-
şiliğimizi belirlemekten ve karar vermekten sıkıntılar 
gözleniyor. Dünya Sağlık Örgütü ise dünya çapında 21 
milyon insanın şizofreniden etkilendiğini söylüyor. Bu 
kayda değer hasta miktarına rağmen, çoğu diğer zihin-
sel hastalıktaki şizofreniden korunmak için yapılabile-
cek ve şizofreniyi tedavi edebilecek bir ilaç yok.
 1853’te ilk kez adlandırıldıktan sonra günümü-
ze kadar artması sonucunda 1950’de şizofreninin en 
büyük yan semptomlarını, yani halüsinasyonları ve 

duydukları hayali sesleri, gizleyebilmek için klorpro-
mazin geliştirilmiştir. 1960’lı yıllara ulaşıldığında ise 
şizofreniye sahip birçok hasta semptomlarını bastıra-
bilmeyi başarabilmiştir. Fakat 1983 yılında ABD’de 
Iowa Üniversitesinde yapılan bir araştırma sonucunda 
kullanılan klorpromazin gibi anti-psikotik ilaçları kul-
lanan hastaların beyin dokusunda daha büyük hasar 
gözlenmiştir.
 200 şizofreniye sahip ve 200 sağlıklı insandan 
alınan beyin taraması sonucunda ilk defa nöbet geçi-
renlerin diğerlerine (ilk nöbetini geçirmeyen fakat şi-
zofren olanlar da dahil olmak üzere) kıyasla daha fazla 
beyin doku kaybı yaşadığını gözlemlenmiştir. Bunun 
sonucunda Canver Tıp Fakültesi’nde araştırmacı dok-
tor olarak çalışan Nancy Andreasen ve araştırma gru-
bu, şizofreni hastalarının teşhis konmadan önce bir 
şey tarafından etkilendiklerini öne sürüyorlar. Andre-
asen yürüttüklükleri çalışmalar dahil olmak üzere bir-
çok araştırmanın şizofreni hastalarının, sağlıklı insan 
beynine göre kraniel boyutunun daha küçük olduğunu 
gösterdiğini belirtilmiştir. Andersen, Kraniel gelişimin 
ilk 5 yaş içerisinde tamamlanması sebebiyle şizofre-
ninin hamilelik dönemiyle veya bebeklik dönemiyle 
alakalı olabileceğini, hatta bir tür virüs sebebiyle veya 
hamilelik döneminde yaşanan bir sorundan kaynakla-
nabileceğini öne sürmektedir. 
 Bu konuda yapılan başka bir çalışmada ise 
ebeveynlerde bu rahatsızlıklarının görülmesi, büyük 
oranda çocuklarında da ortaya çıkmasını tetiklediğini 
kanıtlar. İki ebeveynde de şizofreni olmaması, çocuk-
larında sadece %0,86 oranla bu hastalığın saptanması-
na neden olurken, hem anne hem de babanın rahatsız 
olması evlatlarında %27,3’ya kadar görülme oranını 
arttırmıştır.
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EVRİM
ALPTUĞ POLATKAN

 Genellikle sık sık tarihçiler tarafından kullanılan  ‘’Geçmişini bilmeyen geleceğine yön vere-
mez’’ sözünü herkes duymuştur. Doğru sayılan ve sevilen bu söz tecrübelerle  beraber anlaşılır hale 
gelmektedir. Fakat insanoğlu özünü de bilmek istemektedir. Neydik ? Ne olduk ? Nasıl olduk ? Bu 
sorular insanda merak duygusunu ister istemez uyandırmaktadır. Biyolog ve doğa tarihçisi Charles 
Darwin’in ortaya koyduğu evrim teorisi belirtilen soruların bir anahtarı olmuştur. 
 Günümüzdeki din ideolojileri her ne kadar bu olguyu şekillendirse de, Darwin insanoğlunun 
özünün teori şeklindeki bir açıklamasını bulabilmiştir. Evrim; en basit anlamıyla, zaman boyutuna 
bağlı değişim demektir. Biyolojide evrim ise, canlı türlerinin, nesilden nesile değişime uğrayarak; ilk 
durumundan farklı aşama ve özellikler kazanmasıdır. Teknik bir ifadeyle, biyolojik evrim, bir canlı 
topluluğunun genetik bileşenlerinin, zamanla değişime uğramasıdır. Darwinist teoriyi oluşturan iki 
bileşen; mutasyonlar ve doğanın etken olduğu seçilimdir. Başka bir deyişle, evrim teorisinin en temel 
iki mekanizması, mutasyon ve doğal seçilimdir.

DARWİNİZİM: DOĞAL SEÇİLİM 

   Evrim teorisine göre, canlılığın devamlılığı ve türlerdeki çeşitlilik; doğal seçilim ve mutasyonlarla 
sağlanır. Doğal seçilim; canlının doğadaki koşullara adaptasyonunu ve hayatta kalmasını sağlayan, en 
uygun genetik karakterlerin ayıklanmasıdır. Darwin teorisine göre doğal seçilim, canlıların varlığını 
ve çeşitliliğini açıklayan teoridir.



TARİHİ

 Türümüze kadar gelecek 
son büyük evrimsel yol ayrımı, 
günümüzden 10 milyon yıl kadar 
önce, Doğu Afrika’da başladı. Bu-
radan çıkarılan kemiklerden inşa 
edilen kafatasları, halen hayatta 
olan homo saphiens türü şempan-
ze ve bonobolarla ortak atalarının 
neye benzediğini ve ne zaman ay-
rıştığını gösteriyor.
 Çad’da bulunan Sahelanth-
ropus fosilleri, henüz iki ayak üze-
rinde yürüyemeyen atalara işaret 
ediyor. İnsan evriminde keşfedilen 
ara türlerden olan Orrorin ve Ardi-
pithecus, bipedalizmin evriminde 
harika birer ara basamak olarak 
göz önüne çıkıyor. Bunlar, geçi-
ci iki ayaklı türlerdi. İlk olarak 5 
milyon yıl kadar önce evrimleşen 
Australopithecus cinsi ise halen 
şempanzelere benzer boyutta be-
yinlere sahip olmasına rağmen, iki 
ayak üzerinde yürüyebilen ataları-
mızdır. İnsansıların evrim ağacın-
da ilerledikçe, çok sayıda dallanma 
yaşanmaktadır. Bunlar, Homocin-
sinden olmayan; ancak insanın ev-
riminde ata veya kuzen konumun-

da olan insansı türlerdir. 
 Ancak 2 milyon yıl kadar 
öncesine gelindiğinde, nihayet ilk 
gerçek insan türü evrimleşiyor: 
Homo habilis, yani “becerikli in-
san”. Karmaşık alet kullanımının 
evrimi de bu dönemde hızlanıyor. 
Homo erectus, yani “dik insan” ile 
atalarımız ilk defa ateşe hükmedi-
yor, et tüketiminden besin edinme 
verimliliği artıyor. Bu da, birçok 
diğer faktörle birlikte, beyin evri-
mini hızlandırıyor.
 Kalıcı bipedalizm sayesin-
de ilk defa Afrika’dan çıkıp diğer 
kıtalara göç eden atalarımız, birçok 
farklı türe evrimleşiyor. Bunlardan 
en önemlilerinden birisi, Homo 
heidelbergensis. Bunlar, insanla-
rın, en yakın kuzenleri Neander-
taller’in ve Denisova insanlarının 
doğrudan atası olduğu düşünülen 
türler. Bu ayrım, 500.000 yıl kadar 
önce başlıyor ve 300.000 yıl önce 
netleşiyor.
  Bundan sadece 100.000 yıl önce, 
Dünya’dan insanlar gibi Homo 
cinsine ait olan; ancak insanlardan 
çok farklı gözüken insan türleri 
bulunuyordu. Ancak geriye sadece 
insanoğlu kaldı ve yayılan engin 

coğrafyaların gereksinimleri ışı-
ğında bazı fiziksel görünüm farklı-
lıkları edinildi. Fakat iri beynimiz 
sayesinde gelişen teknolojimiz 
artık bizi birbirimize bağlıyor. Bu 
nedenle, yeni bir türe ayrışmadan, 
tek bir tür olarak yolumuza devam 
ediyoruz.
 Gezegenimizin sınırlarını 
aştıkça, belki de yepyeni insan tür-
leri evrimleşecek.
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HAYVANLARIN İÇGÜDÜSEL DAVRANIŞLARI
ECE BARAN

 Davranış, psikolojik anlamıyla canlıların dış dünyaya gösterdikleri tepkilerin genel adıdır. 
“Bilinçli tepki” olan bu davranışlar, bir nedene dayalıdır ve bir ihtiyaca yöneliktir; hayatta kalmak, 
kendini korumak, barınıp beslenmek gibi. İçgüdüsel davranışlar ise öğrenilmeden yapılan ve doğuştan 
gelen bilgiler doğrultusunda yapılan “bilinçsiz” davranışlardır. İçgüdülerde düşüncenin ve bilincin 
hiçbir etkisi yoktur; canlılar bu davranışları öğrenmeden veya deneme yanılma yoluyla kazanmadan 
sergilerler. 
 Hayvanların sergiledikleri içgüdüsel davranışlar hayatta kalabilmelerini sağlayan en hızlı ve 
en güvenli yoldur. Bir türün tüm üyelerinde görülen bu içgüdüsel davranışlar genetik olarak kontrol 
edilir ve yaşamın devamı için çok önemlidir. Davranışlar, uyarı ve tepkinin bir sonucu olarak ortaya çı-
kar ve merkezi sinir sistemi tarafından verilen cevaplar aracılığıyla kontrol edilir. Buna ek olarak üre-
me, yuva yapma ve yavru bakımı da içgüdüsel davranışlardandır. Canlıların sergilediği bu davranışlar 
kendi iradeleri ile seçtikleri bir eylem değildir; uyaranlara düşünmeden tepki verilir ve bu tepkiler de 
tamamen fonksiyonel bir işlev gösterir. 

İçgüdülerin özellikleri:
   Kalıtsaldır
   Canlıların hayatını devam ettirmelerinde etkilidir
   Her türün kendisine göre bir içgüdüsel davranışı vardır
   Öğrenmeyle oluşmaz
   Bireyin yaşamını sürdürmesinde önemli bir role sahiptir
   İçgüdüler yardımıyla yemek bulma, yuva yapma veya tehlikeden kaçma gibi hayati davranış 
 lar hayvanlar tarafından sergilenir
   Hipotalamus kontrol merkezidir
   Bilinçli gerçekleştirilir fakat davranışlar doğuştan gelir
   Örneğin bütün memelilerin emme refleksi olması



 Tüm içgüdülerin kaynağını aldığı hayatta kal-
ma içgüdüsü, bütün canlıların sahip olduğu içgüdünün 
temelini oluşturur. Hayvanlarda karşılıklı türlerin mü-
cadeleleri, Caretta Caretta’ların belirli bir dönemden 
sonra denize açılmaları, kuşların göçleri bu içgüdüye 
verilebilecek örneklerdendir. Her ne kadar kolay bir 
görev olmasa da, hayvanlar bu davranışları en az ener-
ji harcayarak yerine getirirler ve hedeflerine ulaşırlar. 
Avlanma güdüsü, korunma güdüsü ve açlık güdüsü de 
kaynağını bu temel içgüdüden alır.
 Korunma içgüdüsü “savaş ya da kaç” tepkisi 
ile bağlantılı olup bu tepki canlının tehlike anında fiz-
yolojik reaksiyonlarını düzene sokmada etkilidir. Kü-
çük bir tehlike anında bile hemen devreye girer. 
 İki temel içgüdünün bir diğeri olan üreme iç-
güdüsü, neslin devamı için bir zorunluluktur. Hayatta 
kalma içgüdüsüne de hizmet eden bu içgüdü varolu-
şun nedeni ve sonucudur. Bununla birlikte annelik iç-
güdüsü de hayvanlarda çok yaygın olarak görünür.
Barınak arama, yuva yapma ve araştırma duygusu 
da canlıların temel davranışlarından olup çevrelerini 
daha iyi tanımalarına yardımcı olur. Yırtıcılardan daha 
iyi korunmak ve belirli bir türün yaşadığı bölgeyi sa-
vunmak amacıyla geliştirilen sürü davranışı da çoğu 
otçul memelide, kuşlarda, balıklarda ve suda yaşayan 
memelilerin çoğunda görülür.

FİLLERİN İÇGÜDÜSEL DAVRANIŞLARI
 

 Dünyanın en büyük kara hayvanı özelliğine 
sahip olan filler kendilerine özgü bazı özelliklerinden 
dolayı dünyada en çok tanınan hayvanların bir tane-
si olmuştur. Dünyanın en ağır hayvanları olan filler 
genellikle 4 ila 7 ton arasındadır ve en dikkat çeken 
özelliği olan hortumları ile pek çok günlük işleri ye-
rine getirirler. Vücut ısılarını kontrol eden kulakları 
ve büyük dişleri daha güçlü olmalarına ve çoğu vahşi 
hayvandan korunmalarına yardımcı olur. 
 Bütün canlılar gibi onların da birçok içgüdüsel 
davranışları vardır. Öncelikle erkek ve dişi fillerin gö-
rev dağılımları farklıdır; dişiler çoğunlukla aile içinde 
yaşarken erkek filler daha bağımsızdırlar, genelde ai-
leden ayrılıp yalnız yaşamayı veya diğer erkek filler-
le birlikte olmayı tercih ederler. Bir sürüde eğer yeni 
doğmuş bir yavru varsa, annelik içgüdüsünden hare-
ketle o sürüde bulunan bütün dişi filler o yavrunun 
bakımını üstlenir. Yüksek hafızaları sayesinde birbir-
lerini hemen tanıyan filler, hortumları ile selamlaşır-

lar. Hisleri güçlüdür ve duygusaldırlar; aileden biri 
öldüğünde yas tutarlar ve kızgınlık, üzüntü, mutluluk 
gibi duyguları da belirgin bir şekilde ifade ederler. Son 
zamanlarda insanların en çok dikkatini çeken özelli-
ği resim yapmalarıdır; hiçbir şekilde önceden öğre-
nilmemiş bir davranış olan resim yapma, doğaçlama 
bir şekilde gelişir ve ortaya anlamlı resimler çıkar. Bu 
durum da onların hafıza ve zekalarının ne kadar güçlü 
olduğunu gösterir.
 Yağışlı havalarda çiftleşen filler, havanın ka-
patması ve yağmurun başlamasıyla içgüdü hareketleri 
doğrultusunda çiftleşirler ve hamilelikleri tam 22 ay 
sürer; en uzun hamilelik yaşayan türdür. Buna ek ola-
rak köpekler gibi içgüdüsel olarak işaretleri anlayabi-
len filler sirklerde veya hayvanat bahçelerinde komut-
lara uyarak belirli davranışları sergilerler. Aslan veya 
kaplan gibi güçlü yırtıcılardan korkmayan filler, duyu-
larının çok narin olması ve düşük frekanstaki sesleri 
kolaylıkla duyabilmeleri sebebiyle arılardan korkarlar. 
Fillerin bu özelliklerinin yanı sıra, korunma içgüdüle-
ri en ağır basan davranış şekilleridir. Bir filin doğum 
yaptığı sırada diğer fillerin yeni doğan yavruyu etraf-
taki turistlerden korumak amacıyla yavrunun etrafına 
set çekmesi koruma içgüdülerinin ne kadar sağlam ve 
önemli olduğunun bir göstergesidir. Becerikli ve yar-
dımsever olan filler, kendi türlerinin dışında insanlarla 
bile bağ kurabilir ve onları aileden sayabilirler. Her 
ne kadar acımasız bir şekilde avlansalar da, dünyaya 
bir daha böyle duygu dolu ve empati sahibi bir canlı 
gelmeyecektir; onların değeri bilinmeli ve her şartta 
korunmalıdırlar. 



MİKROBİYOTA

AYBERK MUNİS
ATAHAN ÖZDEMİR

MİKROBİYOTA NEDİR?

 Duygularınız, hareketleriniz ve hatta kararlarınızın sadece size ait olmadığını söylesek tepkiniz ne 
olurdu?  Hayatınız boyunca  taa ki bu satırları okuyana kadar bütün zevklerinizin oluşmasını sağlayan şeyin 
veya tüm  kararlarınızı verdirtenin  kendi beyniniz olduğunu  düşünebilirsiniz.  Ama  onun kadar etkili bir 
karar mekanizması daha vardır. Bu da  beyindeki kadar  çok sayıda sinir hücresi içeren bağırsaklarımızdır. 
 Bağırsağın sadece   protein, vitamin, karbonhidrat gibi yapıların emiliminde görev aldığını düşü-
nebilirsiniz. Ancak, yapılan son çalışmalarla beraber bağırsaklarımızda 100 trilyon kadar hücre olduğu ve 
aynı zamanda bağırsaklarımızın yapısında vücudumuzun geri kalan kısmından çok daha fazla nöron bu-
lunduğu saptanmıştır.  Bu nöronlar sayesinde bağırsakta bulunan milyonlarca mikroorganizma bağışıklık 
ve hormonal sistemi etkileyerek beynimizde nörokimyasal değişikliklere yol açmaktadır. Ayrıca duyguları-
mızı, alışkanlıklarımızı ve kararlarımızı etkileyen serotonin, dopamin ve GABA gibi maddeler bağırsaktan 
da salgılandığı çalışmalar ile gösterilmiştir. . Bu durum bağırsağımızın literatürde “İkinci Beyin” olarak 
adlandırılmasına sebep olmuş, öneminin farkına varılmasında etkili olmuştur. 



MİKROBİYOTAMIZ NASIL OLUŞUR VE NELER-
DEN ETKİLENİR?

 Mikrobiyotamız bizimle birlikte doğumda ha-
yata başlamaktadır. Bu konuda nasıl doğdumuz kadar 
ne ile beslendiğimiz de etkilidir. Bağırsaklarımız anne 
karnında steril durumda bulunmaktadır. Eğer normal 
doğum ile doğduysanız, mikrobiyata annenizin doğum 
kanalındaki mikrobiyotalradan, sezeryan ile doğduysa-
nız annenin derisinden etkilenmektedir. Genel olarak 
halk arasında normal doğumun daha yararlı olduğu 
zaten bilinmektedir.  Normal doğum yolu ile bebekte 
çok daha zengin çeşit mikrobiyota oluşmaktadır ve bu 
da sezaryana gore daha sağlıklı bir ortam sağlamakta-
dır.  Ülkemizin toplum problemleri arasında  öne çıkan 
“Kilo ve Obezite” sorunu da bağırsak mikroorganizma-
larımıza dayanmaktadır.  Bu konuda  kalori açısından 
önemli gibi gözüken  diyet ayrıva bağırsak mikrobiyo-
tasının oluşması açısından da büyük önem taşımaktadır 
. Örneğin sporculara önerilen protein ağırlıklı diyetle-
rin mikrobiyotanızı bozduğu belirlenmiştir. Eğer bir 
birey protein ağırlıklı beslenmeye devam ederse veri-
len kiloların tekrar alınma hızının arttığı gözlenmiştir. 
Böylece obezite hastalığının riski artmaktadır. Yapılan 
çalışmalar aynı zamanda artık liflerdeki karbonhidrat-
ları parçalama özelliği olan bakterilerin, obeziteye sa-
hip hastalarda daha fazla olduğunu saptamış ve ekstra 
kaloriye neden olduğunu belirtmiştir.  Bununla beraber 
besinlerimzden alınan enerjinin veya minerallerin ora-
nını değiştirmektedir . Mikrobiyotanın bir diğer önemli 
özelliği de parmak izi gibi kişiye özel olmasıdır. Bu ne-
denle “Şablon Diyet”lerin aksine size özel mikrobiyota 
esaslı diyetlerin daha etkili olacağı belirtilmektedir. Bu 
diyet de mikrobiyota analizi ile sağlanmaktadır. 

YEDİKLERİMİZ KİŞİLİĞİMİZİ VE DAVRANIŞ-
LARIMIZI NASIL ETKİLER?

 Günümüz dünyasında insanları birbirinden 
ayıran en önemli şey davranışları ve kişilikleridir. İn-
sanların kişilikleri hem genetiksel hem de dış faktörler 
aracılığıyla şekillenmektedir. Bağırsaklarımızda sahip 
olduğumuz mikroorganizmaların yani mikrobiyotamı-
zın da bu faktörler kadar yaptığımız şeylerde ve dav-
ranışlarımızda etkisi vardır. Gelin bu durumu daha iyi 
anlamak için bilim adamları tarafından yapılan bir ça-
lışmaya göz atalım. Yapılan çalışmada, insanlara diğer 
canlılara oranla daha yakın bir grup olan fareler kul-
lanılmıştır. İki farklı fare grubu kullanılan bu çalışma-
da, bir grup fare standart yemle beslenirken diğer fare 

grubu Lactobasillus rhamnosus adi verilen bakteriler-
le beslenmiştir. Çalışmanın sonucunda Lactobasillus 
rhamnosus ile beslenen fare grubunun mental ve dav-
ranışsal açıdan farklılık gösterdiği ortaya çıkmıştır. 
Lactobasillus rhamnosus ile beslenen farelerin diğer 
farelerle göre daha inatçı ve mücadeleci olduğu anlaşıl-
mıştır. Bu durum zorlu bir yüzme testinde incelenmiş-
tir. Deney sırasında fareleri suya bıraktığınızda, fareler 
yüzmeye ve kendilerini sudan dışarı çıkarabilecek bir 
yer aramaya başlarlar, eğer çok yorulurlarsa pes ede-
rek sadece kafalarını yukarda tutacak şekilde yüzmeye 
devam ederler. Bir fare bunu yaparsa onun pes ettiği 
anlaşılır. Sonuç olarak, normal beslenen hayvanların 
belirli bir zaman sonunda pes ettikleri, Lactobasillus 
rhamnosus ile beslenen hayvanların daha uzun süre pes 
etmeyip mücadele ettikleri gösterilmiştir. Calisma ekibi 
aynı zamanda stresi tetikleyen bir hormon olan korti-
kosteron seviyelerini de ölçmüştür. Sonuç olarak, La-
ctobasillus rhamnosus ile beslenen hayvanların korti-
kosteroid seviyelerinde de azalma gösterilmiştir. Bilim 
adamları bu durumun bağırsaktan kaynaklanıp kaynak-
lanmadığını anlamak için bir test daha yapmıştır. Lac-
tobasillus rhamnosus ile beslenen fare grubunun vagus 
siniri kesilmiştir, Vagus siniri beyinle bağırsağı birbiri-
ne bağlayan sinir gruplarından birisidir. Lactobasillus 
rhamnosus ile beslenen ve diğer farelerden davranışsal 
olarak farklılık gösteren bu fareler vagusları kesildikten 
sonra normale dönmüşlerdir. Yani diğer fareler gibi bir 
zaman sonra yüzerken pes etmişlerdir. Bu sonuç bize, 
inatçılık ve mücadelecilik ruh hallerinin bağırsaklarda-
ki bakterilerden gelip beyni etkilediğini belirtmiştir.

Sonuç olarak, deneyden de anlaşılacağı gibi yediğimiz 
şeylerin mental ve ruh halimizi etkilediği ve iyi bes-
lenmemizin hem fiziksel hem mental anlamda sağlıklı 
olmamız için bir şart olduğu anlaşılmıştır. Günümüz 
dünyasında yasadığımız çoğu duygu değişimlerinde 
(depresyon, sinirlilik, stres  gibi) bağırsaklarımızda bu-
lunan ve Mikrobiyota adi verilen organizmaların çok 
önemli etkisinin  olduğu kanıtlanmıştır. Bu durum belki 
önceden duymuş olduğunuz bir sözü tekrar akla getir-
mektedir. “Ne yerseniz O’sunuz.”
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HORMONAL PSİKOPATLIK SORUNU

ÖYKÜ GÖKTUĞ
 Psikopati, yalan söyleme, başkalarını sömürme, başı 
bozukluk, sorumsuzluk, kibir, rasgele ve çoklu cinsel ilişkiler, 
düşük irade kontrolü ve pişmanlık-suçluluk duygularının yok-
luğuyla pekiştirilen, B tipi kişilik bozuklukları arasında en teh-
likeli kişilik bozukluğudur. Antisosyal kişilik bozuklukları ve 
sosyopati başlıkları altında değerlendirilen bu kişilerin en bü-
yük ve insanlardan soyutlayan özellikleri ise empatiden yoksun 
olmalarıdır.  Çoğunlukla doğuştan veya küçük yaşlarda geliştiği 
düşünülür ve bu yüzden sonradan görülme ihtimali düşüktür.

 Tek bir nedenle sınırlanmayan ve böylece tam olarak 
kaynağı bilinmeyen psikopatinin temeli serotonin, kortikotro-
pin, vb kimyasal bozukluklar olduğu düşünülmektedir. Sinirsel 
işleyiş bozuklukları dışında kişinin yetiştirildiği ortamlar, şid-
det, taciz, tecavüz gibi travmatik olaylara maruz kalması ya da 
kötü alışkanlıklar, madde bağımlılığı gibi etkenler de psikopati 
yi tetikleyen nedenler arasındadır. Psikopati temel ve gizli gö-
rülebilirlik olarak iki ayrı grup içerisinde incelenebilirler. Gö-
rünür olanlar kendilerine veya başkalarına verdikleri zararları 
çoğu zaman planlamadan, spontan bir şekilde ya da ortaya çı-
kabileceğini düşünmeden gerçekleştirirler. Bu kişiler kısa süre 
içerisinde fark edildikleri için yapılan tetkiklerin ardından du-
rumlarına göre akıl hastaneleri veya cezaevlerine sevk edilirler.



 Psikopatların % 10 gibi küçük dilimini kapsayan bu kişilerin aksine gizli psikopat olarak tanımlana-
bilecek, daha sık rastlanan ancak daha zor fark edilen bir grubu daha vardır. Bu kişiler ebeveynleri, çocuk-
ları, eşleri gibi sadece kontrol altına alabildikleri, kendilerine zarar gelmeyeceğinden emin oldukları kişileri 
genellikle psikolojik, nadir olarak da fiziksel işkencelerle sindirirler. Planlı hareket ederler ve kendilerini 
zora sokacağını bildikleri durumlardan olabildiğince uzak dururlar. Görünür veya gizli her iki grubun da 
acı çekme anlayışı hemen hemen yoktur ve kendi içlerinde “normal” kavramının kapsamı diğerlerine göre 
oldukça geniştir. Özellikle bedensel açıdan sıra dışı tanımlanabilecek, acı eşiği yüksek şiddet eylemleri 
dahi onlar için normaldir. Bu yüzden bu tarz şiddet içerikli eylemleri kendilerinde ve bilhassa başkalarında 
uygulamaktan çekinmezler.

 Elbette psikopati ve psikopatlığın bazı belirtileri ve göstergeleri vardır. Bunlardan en basiti ve en ko-
lay anlaşılanı kişinin kişisel ve sosyal girişimlerde, ilişkilerde başarısız olmasıdır. Küçük yaşlardan itibaren 
genellikle hayvanlara işkence yapmak, onların canlarını yakma ve kişinin kendi çevresindeki canlıları öl-
dürme girişimlerinde bulunmak bunun sayesinde otokontrol eksikliği ve korkusuzluk duygusunun baskınlık 
göstermesi psikopatlığın en ayırt edici belirtileridir.

 Psikopati  ve psikopatlığın tedavisi çok da mümkün olan bir ruhsal bozukluk değildir. Kişi gözetim 
altında tutulduğu dönemlerde zararsız görünmeyi düşünebilir ve başarabilir. Psikopatların büyük bir kısmı 
akıl hastası olarak kabul edilmez, bilinçleri yerindedir fakat kontrol altında tutulmadığı müddetçe zarar 
verme eylemine devam edecektir. Bu yüzden psikopati teşhisi konan kişiler akıl hastanesi, cezaevleri gibi 
gözetim altında tutabilecekleri yerlerde bulunmalıdırlar.



İNSANLARIN BİTKİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
ECE TÜRKAN

 Yıllar boyunca insanlar ve bitkiler içi içe yaşadı ve hala yaşamaktadır. Buğdaydan başlayan hikâ-
ye şimdi daha çeşitli bir hal aldı fakat bu değişimi yaşarken insan etrafındaki bitkilere bazı etkiler bırak-
mıştır. Böylelikle bitkiler şu anki halini almıştır.

 İnsan etkilerinden ilki, çevrelerindeki işe yaramayan bitkilerden kurtulmak olmuştur çünkü hem 
bu zararlı bitkiler işe yarayan bitkilerin besinlerini azaltmıştır hem de yayılmasını önlemiştir. Dolayısıyla 
bu zararlı bitkiler ortadan kalktığında insanın kullandığı bitki gelişmiştir. Domatesin sulanması, salata-
lığın daha etli olması gibi örnekler gösterilebilir. Bunun dışında bu bitkileri çevreden silerek o bölgeye 
ait ekosistem de değiştirildiği için bitkilerin şekli ve işlevi de değişmiştir. Mesela domates. Domatesler 
ilk zamanlarda daha şekilsiz, boğum boğumken artık düz bir küre şeklindedir çünkü bitkiye giren besin 
miktarı artmıştır. Ayrıca onu etkileyen faktör ortadan kalkmıştır.

 Bir diğer etki ise nüfusun artmasıyla besin yetersizliği ve kalitesi için kullanılan kimyasal gübre 
ve ilaçlardır. Hayvan gübreleri eski zamanlarda kullanımdayken de bitkilerde bir etki bırakıyordu fakat 
kimyasallar kadar bir fark yaratmıyordu çünkü tek amaçları bitkiyi güçlendirmekti. Şimdiyse, kimyasal-
lar karışmaya başladıkça sadece o bitki değil, onun çevresi de etkilendi. Örneğin, mısırın üstündeki biti 
ilaçla öldürmeye çalışırken o bit ile beslenen hayvanın da popülasyonu düşmüş oldu. Yani besin zinci-
rinde bir bozulma meydana getirilmiş oldu. Aynı zamanda mısırın taneleri ve besin değerleri değişmeye 
başladı. Yıllar ilerledikçe bitkiler üzerindeki kimyasalların etkisi artmış ve artık tamamen farklı bir hal 
almıştır. Aynı domates örneğinde olduğu gibi.



 İnsanların yarattığı bir sonraki etki olan zararlı 
gazlar da bitkileri etkilemektedir. Örnek olarak araba-
lardan çıkan egzoz gazı bitkilerin fotosentezini etkile-
mektedir her ne kadar uzak olursa olsun çünkü egzoz 
gazları veya diğer sera gazları havada hem taşınabili-
yor dolayısıyla başka yerlere ulaşabiliyor hem de tep-
kimeye girebiliyor, asit yağmurların oluşumu gibi. Asit 
yağmurları toprağın pHını değiştirdiği için yine bitki de 
etkileniyor çünkü her bitkinin toprak pHı birbirinden 
farklıdır.
 
 Sonuç olarak, insanlık tarihi boyunca insan bir-
likte yaşadığı bitkileri çeşitli yollarla etkilemiş ve de-
ğiştirmiştir. Bu değişim durumu da yıllarca taşınıp şu 
anki yaşadığımız zamana kadar gelmiştir ve artık eski-
den bilinen bitkilerle şimdiki bitkilerin arasındaki fark 



NESLİ TÜKENMEKTE OLAN HAYVANLAR

ADEN NİSAN DEMİR
Kutup ayısı: Kuzey kutup bölgesinin karlı kıyıla-
rında ve buzullar üzerinde yaşayan bir ayı türü-
dür. Yaşamakta olan en büyük kara etoburudur. 
En çok balık ve foklarla beslenir. Kalın kürkü onu 
soğuktan korur, beyaz görünümü ise avlarından 
saklanmasını sağlar. Kutup ayıları sadece ayakla-
rını kullanarak iletişim kurabilir. Atlar kadar hızlı 
koşabilirler. her ne kadar kutup bçlgelerinde yaşa-
salar da su içmezler. Her geçen gün azalan Kutup 
Ayılarının sayısının 25 bin civarında olduğu tah-
min edilmektedir.

Kara akbaba: Oldukça büyük bir türdür, bulunduğu fa-
milya içindeki en büyük kuştur. Sahip olduğu ağırlığı 
nedeniyle dünyada uçabilen en ağır kuşlardan biri olma 
özelliğini taşımaktadır. Yüksek dağlarda, geniş orman-
larda yuvalarını yapar, genellikle uçurum kıyılarını ter-
cih eder. Bu tür güney Avrupa ve Asya’da, İspanya’dan 
Kore’ye kadar olan bölgelerde bulunmaktadır. Başı kel, 
kanatları iri ve kuyruğu küçüktür. Genellikle leşle bes-
lenir. Dünya popülasyonu 10.000 civarında olmasına 
rağmen Avrupa’da ciddi tehlike altında olan bir türdür.



Vaquita (Meksika yunusu) nadir görülen bir 
yunus türüdür. California Körfezinde yaşa-
maktadır. Yaklaşık olarak 100-200 arasında 
olduğu bilinmektedir. Büyük siyah göz hal-
kaları ve siyah dudakları vardır. vücudun üstü 
ve yanı koyu gri renktedir. Alt tarafı ise açık 
gri renktedir. Vaquitalar genelde sakindir. iç-
lerinde vahşi olanı çok az görülmüştür. Küçük 
balıklar ve mürekkep balıkları ile beslenirler.

Dev Panda Ayıgiller familyasındandır, beyaz 
postu üzerinde siyah büyük benekleri olan, 
iri, nesli tehlikede olan bir ayı türü. Küçük 
panda ‘dan ayrıt edilebilmesi için Büyük 
panda veya da sırf bambu ile beslendiğine 
dikkati çekmek için Bambu ayısı da denilir. 
Çin’in dev pandaları dünyada en çok soyu tü-
kenme tehlikesiyle karşı karşıya olan hayvan 
türlerinden birisidir. Türü tehlikede olan Pan-
dalardan vahşi doğada yaşayanların sayısı 
yaklaşık 2 bindir. Pandalar günlük besin ihti-
yaçlarının yüzde 99’ını bambudan karşılarlar. 
Pandalar ısırma kuvveti en yüksek memeliler 
arasındadır. aynı zamanda iyi bir tırmanıcı-
dırlar. 

SİZCE ...
Bir türün nesli neden tükenir ? 
Bir türün nesli nasıl devam ettirilebilir ? 
Kaçak avlananlara cezai yaptırımlar uygulanmalımıdır ?
Yaşam alanlarının tahrip edilmesi önlenmelimidir?
Nesli tükenmekte olan hayvanlara üreme ortamları hazırlanmalımıdır? 
Nesli tükenmekte olan hayvan türleri koruma altına alınmalımıdır? 
Nesli tükenen hayvanların bizler için yararı/ zararı var mıdır ? 
 


