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Türküm, doğruyum, çalışkanım,
İlkem: küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi özüm-
den çok sevmektir.
Ülküm: yükselmek, ileri gitmektir.
Ey Büyük Atatürk!
Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim.
Varlığım Türk varlığına armağan olsun.
Ne mutlu Türküm diyene!

Atam, izindeyiz...



EDİTÖR NOTU

     Dünya çok farklı zamanlardan geçmekte... Birçok felaketin 
üst üste geldiği bu iki yılda hayatlarımızda olağanüstü değişimler 
yaşandı. Bir virüsün tüm dünyayı kasıp kavuracağını, bizleri evler-
imize hapsedeceğini kim bilebilirdi ki? Acımasız doğal afetlerin, 
ekonomik çalkantıların, siyasi hareketlerin iki yıldaki etkisi tarih 
kitaplarında yer edecek nitelikteydi. Fakat bu yıl sadece felaketler 
yaşamadık. Bilim alanında inanılmaz gelişmelere de imza attık in-
sanlık olarak. Uzaya ilk turistimizi gönderdik mesela. mRNA bazlı 
ilk aşıyı ürettik. Belki de bunlar sayesinde ileriki zamanlarda bizi 
çok daha aydınlık bir gelecek beklemekte. Çünkü yalnızca ışığı 
arayanlar ona ulaşabilir. İnsanlık olarak bu kötü günlerin karam-
sarlığına kapılmadan ileriye, aydınlığa doğru yolumuza devam et-
meliyiz. Bu da bilimin ışığında gerçekleşebilir...

       LOGOS Dergisi 2020-2021 sayısında sizleri bu yılın heyecan 
verici bilimsel gelişmeleri beklemekte. Dergide emeği geçen tüm 
öğrencilere ve rehber öğretmenlerime teşekkürlerimi sunuyorum. 
Son kez editörlüğünü yaptığım LOGOS, bu dört yılda benim için 
özel bir yere sahipti. Yalnızca bir lise dergisi olmanın yanı sıra, ben-
im için büyük bir emek ve çabayı gösteriyordu. Bir ekip çalışması 
vardı. Hepinizi özleyeceğim...

Bilimle kalın!

  Dünyada her şey için, 
medeniyet için, hayat için, mu-
vaffakiyet için en hakiki mürşit 
ilimdir , fendir. İlim ve fennin 
haricinde mürşit aramak gaf-
lettir, cehalettir, dalalettir.

Mustafa Kemal ATATÜRK

Tuğçe Yeşim TÜRDÜ
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ÇÖLOVA



        1929'da Macar fizikçi Kálmán Tihanyi, Birleşik Krallık'ta uçaksavar savunması için kızılötesi duyarlı bir 
elektronik televizyon kamerası icat etti.Gece görüş cihazları 1939 gibi erken bir tarihte Alman Ordusun-
da tanıtıldı ve II.Dünya Savaşı'nda kullanıldı ABD'de gece görüş sistemlerinin paralel gelişimi meydana gel-
di. "Snooperscope" veya "snooperscope" olarak da bilinen M1 ve M3 kızılötesi gece görüş cihazları, II. Dün-
ya Savaşı'nda ABD Ordusu ile sınırlı hizmet gördü ve ayrıca Kore Savaşı'nda keskin nişancılara yardım 
etmek için kullanıldı.  Bunlar, hedefleri aydınlatmak için büyük bir kızılötesi ışık kaynağı kullanan aktif ciha-
zlardır. Görüntü yoğunlaştırıcı tüpleri, esas olarak gümüş, sezyum ve oksijenden yapılmış bir anot ve bir S-1 
foto katodu kullandı ve kazanç elde etmek için elektron hızlandırmalı elektrostatik ters çevirme kullanıldı. 
  
 Gece görüş kameralarının tarihine detaylı bir biçimde baktığımız zaman aslında çok yeni bir tekno-
loji olduğu anlaşılmaktadır fakat insanoğlunun özellikle savaş zamanında karanlıkta önünü görebilmesi-
ni sağlamak için hızlı,verimli bir oluşum ve değişim sürecine girmiştir. Bulunuş amacı savaş gibi insanlığın 
zararına olsa da 21.yüzyılda artık özellikle insanların güvenliğini sağlamak için çok önemli araçlar haline 
gelmiştir. İlk olarak 2.Dünya Savaşı’nda kullanılan gece görüş kameraları artık teknolojinin gelişmesiyle 
günümüz kameralarının neredeyse hepsinde bulunan bir özellik. Film endüstrisi dışında askeriye, gözetim 
ve gözlemcilik, havacılık ve navigasyon teknolojisi gibi hayatımızın pek çok yerinde karşımıza çıkmaktadır.

GECEYE RAĞMEN GÖRMEK: GECE GÖRÜŞ KAMERALARI
Adem Berk ÇAKMAK



           Gece görüş kameralarının oluşumunda iki farklı yol vardır: Bunlardan birincisi nesnelerden yansıyan küçük 
miktarlarda kızılötesi ışığı algılayarak ve ardından bu ışığı karakteristik bir parlak yeşil görüntüye elektriksel 
olarak güçlendirerek çalışan optoelektronik görüntü iyileştirme yöntemidir. İkinci ve aslında daha yeni bir tekno-
loji olan dijital görüntü geliştirme yöntemi ise ,bir dijital görüntü sensöründe mevcut ışığı yakalar ve ardından 
görüntüleri tam renkli bir ekranda dijital olarak geliştirir.

Peki doğada gece görüş sistemi nasıl işler? 

     İnsanlar gündüz yaşamaya ve karanlıkta uyumaya uygun yaratılmıştır. Retinada (gözlerimizin ışığa duyarlı 
kısmı) koni adı verilen hücreler (renkli ışığı görmek için) ve çubuklar (hareketi ve loş ışığı algılamak için) bu-
lunur. Konilerden 20 kat daha fazla çubuk vardır (120 milyon çubuk ve sadece 6 milyon koni), ancak yine de 
karanlıkta görme konusunda çok iyi değillerdir.

      Diğer hayvanlar ise farklı şekilde yaratılmıştır. Karanlıkta yaşayan canlılar, daha fazla ışık almak için çok daha 
büyük göz bebeklerine (gözlerinin önünde delikler) sahip olma eğilimindedir. Örneğin Tarsiers, vücut boyutları-
na göre devasa gözlere sahiptir. Diğer gece canlıları gibi, retinalarında da insan gözünden çok daha fazla çubuk 
bulunur. Vaktinin çoğunu geceleri avlanarak geçiren kediler, gözlerinde tapetum bulunan canlılar arasındadır. 
Bu, ışığı göz dışına geri yansıtan doğal bir aynadır. Görevi, gelen ışığı retinadan iki kez yansıtmaktır, böylece 
hayvan bir şeyleri görme şansını iki katına çıkarır. Bu yüzden kediler karanlıkta görmekte çok iyidir - ve onlara 
meşaleyle baktığınızda gözleri aynalar gibi ışığı doğrudan geri yansıtır .İnsanlar bu hilelerin hiçbirini kullanamaz. 
Göz bebekleri loş ışıkta daha geniş açılır, ancak geceleri onlara bu kadar yardımcı olacak kadar geniş değildir. 
Gözlerinde yeterince çubuk yoktur ve  tapetumları  da yoktur. Peki geceleri görmek için ne yapabilirler? Tekno-
lojiyi kullanabilirler!

    Geceleri ve karanlık ortamlarda görme sıkıntımızı teknolojinin gelişmesiyle çözdük ve çözmeye devam ede-
ceğiz. Henüz gelişmeye ve yenilenmeye çok açık olan gece görüş teknolojisi hakkında gün geçtikçe daha fa-
zla bilgiye sahip oluyoruz. Umarım ki bizlerde gelişen bu teknolojiyi insanlığın yararına kullanarak küresel 
gelişimimize katkı sağlamış oluruz.



GIZEMLI VE GÖRÜNMEZ: KARANLIK MADDE

“Bir mumun nasıl karanlığı hem tanımlayabileceğine hem de ona karşı çıkabi-
leceğine bakın.”

                                                                                        Anna FRANK

     İnsanlık hiçbir şey bilmiyordu bir zamanlar ancak parlak bir andan sonra evren hakkındaki fikrimiz 
4 somut yapı taşında dönüştü: su, ateş, hava ve toprak. Ancak bunlar da yetmedi çünkü biz yine bilmi-
yorduk, bu yüzden bir parlak an daha: bu elementlerin birleşimleri. Ancak yine de tüm bunlar da bize 
yetmedi: bilmiyorduk ve bir tane daha: atomlar. Bilmiyorduk: periyodik tablo. Ne kadar bilmediğimizi 
de bilmiyorduk ve bir daha bilmek istedik ve bir daha ve bir daha. Ve sonunda ilerlediğimiz bu yolda 
yürürken önümüze baktığımızda arkamızdaki yolun bu maceranın sadece başlangıcı olduğunu fark et-
tik. Ne kadar az şey bildiğimizi fark ettiğimizde bir parlak an daha geldi ancak bu sefer mumu yakmaya 
karanlığı aydınlatmaya çalışırken kendimizi daha karanlık bir yerde bulduk. Buraya karanlık evren adını 
verdik: büyük gizem.

         Evren 3 ana ögeden oluşur: %5 normal madde, %27 karanlık madde ve %68 karanlık enerji.  Şimdilik 
kara enerji konusunu bir kenara bırakalım.

       O zaman nedir bu karanlık bilinmeyen olmasına rağmen madde olarak kategorize edilen “şey”?
Cevap: Bir kere daha bilmiyoruz. 
Ancak henüz o mumu da yakamamış olmamız elimizde yeterince oksijen olmadığı anlamına gelmez.

     Bilmediğimiz pek çok şeyin aksine (aslında bilmediğimiz pek çok şey kavramının büyük bir kısmı 
evrenin %27’sini oluşturduğundan dolayı kara maddedir) kara madde bizim onu bulmamamızı sakla-
narak beklemiyordur: o aslında her yerdedir. Hatta şu an içinizden geçiyor bile olabilir. Anlaşıldığı üzere 
bir şeyin görünebilir olmaması onun gerçek olmadığı anlamına gelmez. Ancak kara maddeyi ilginç yapan 
şey onun bir çeşit madde olmasına rağmen görülememesidir. Rüzgâr eser, onu görmezsiniz ancak hissede-
bilirsiniz. Kara madde ise varlığını çok daha farklı bir şekilde sergiler. 

       

Beren ÖZKÖK



Kara maddeyi 3 temel kanıtıyla inceleyebiliriz:

     Birinci olarak, astronomlar galaksilerin kütlelerini içlerindeki yıldızları sayarak hesaplamaya 
çalıştıklarında ve konu galaksilerin dönüş hızlarını hesaplamaya geldiğinde topladıkları bilgilerinde bir 
sapma gözlemlediler. Galaksiler dönerken yıldızların etrafa dağılmamasının sebebi evrensel kütle çekim 
yasasıdır. Hepsinin kütlesi olduğundan her biri bir ötekimi çeker ve bu şekilde etrafa dağılmaz bir arada 
kalırlar. Kara maddenin bu konuyla ilişkisi şurada başlar: bir A galaksisi gözlemlendiğinde galaksinin 
kütlesinin tüm bu yıldızları bir arada tutmak için yeterli olmadığı hesaplanır bu şu iki temel şeyi ifade 
etmek zorundadır: Orada bir şey vardır, kendisini bize göstermemektedir ve bu şey  kütlesel çekimi ilg-
ilendirmektedir.

        Bu görünmez “şey”i anlamak için maddenin tanımına bakmamamız gerekmektedir. Basitçe madde 
alan   kaplayan ve belirli bir kütleye sahip olan her şeydir. Ancak biz kara maddenin ne kapladığı alanı 
görürüz ne de tartılarımızda ağırlığını hesaplayabiliriz, ancak nasıl varlığından haberdarız?

İkinci olarak bilim insanları gökyüzünü incelediklerinde çok ilginç bir şeyle karşı karşıya bulurlar kendil-
erini: bir galaksi görürler ancak onun hemen biraz ötesinde başka bir galaksi ona birebir benzemektedir. 
Şekilleri, renkleri ortaya saçtıkları ışıkları tam olarak birbirinin aynısıdır. Bu gözlemden çıkarılacak sonuç 
bu iki galaksinin birbirinin aynısı olduğudur. Ancak bu kadar mükemmel bir benzerlik sonsuzluk olmadan 
nasıl mümkündür? Bu duruma kütleçekimsel merceklenme denir ve kendisi konumuz olan görünmez ve 
ağır maddeye mükemmel bir kanıttır. Kütlesi olan her şey uzay zamanı büktüğünden dolayı bu sıra dışı 
madde de aynı etkiye sebep olur. Bu durum da galaksilerden gelen fotonların izledikleri yolda anomalilere 
sebep olarak bizim aynı galaksiden 2 adet görmemize sebep olur.

Üçüncü ve son kanıt da milyonlarca yıl önceki olayları görebilme şansına sahip olmamızla ortaya çıkmıştır: 
birbirine çarpan iki galaksi. Bu çarpışmadan ortaya çıkan ışığın bize ulaşması çok çok uzun zaman aldığın-
dan bu muazzam durumun oluşumunu gözlemleyebildik. Kara madde konusunda, anlaşıldığı üzere, her 
zaman ilginç bir şey bulunabilir. Gözlemlediğimiz bu sıra dışı olay da bize normal maddelerin çarpıştığı 
esnada kara maddenin birbirlerinin içinden geçtiğini kanıtladı.

     Sonuç olarak biliyoruz ki kara madde görünür değil, galaksilerin formasyonlarında olan etkisi sebebiyle 
evrende büyük öneme sahip ve kesinlikle çok alan ve kütleye sahip. üşünülene göre kara madde elektro-
manyetizmayla ilgili değil. Aynı zamanda güçlü ya da zayıf nükleer kuvvetleri de ilgilendirmiyor ancak 
kütlesi olduğundan kütlesel çekim kuvvetiyle yakından ilişkili, bu ilişkisi de uzay zamanın kıvrılmasına 
kanıt niteliğinde.



       Hala karanlık madde konusunu aydınlatamadığımızdan bilim insanları insanlığa karanlık maddenin ne olduğu 
konusunda daha derin bir açıklama bulmak için yeni verimli ve detaylı yöntemler geliştirme çabasında.Aksiyon-
lar, kütleçekimsel etkileşimli büyük kütleli parçacıklar (GIMP), başlangıç kara delikler, steril nötrinolar, süper-
simetrik parçacıklar, zayıf etkileşimli büyük kütleli parçacıklar (WIMP) kara madde için verilebilecek parçacık 
adayları olarak gösterilebilir.

        Araştırmanın ilk olası yolu, karanlık madde hakkında bildiğimizi düşündüğümüz şeylerden birinin yanlışlığını 
gerektirir: başka bir kara madde yığınından geçerken kendisiyle etkileşime girmemesi. Bu araştırma, karanlık 
madde parçacığının başka bir parçacıkla etkileşime girmesi durumunda kendilerini yok edebilecekleri hipotezine 
bağlıdır. Bu ifade doğruysa, iki karanlık madde parçacığının çarpışması durumunda normal maddeye dönüşmeleri 
ve bunun tersi de mümkündür. Bu hipotezlerin doğru olup olmadığını anlamak için, karanlık maddenin geniş bir 
alan kapladığının düşünüldüğü yerlere bakmaya devam ederek daha fazla gözlem yapmamız gerekmektedir.

        İkinci yol, bir odayı yoğun ve soğuk soy gazlarla doldurmak ve gaz atomları ve karanlık maddenin çarpışmasın-
dan gelen bir sinyali aramak için odayı dedektörlerle çevrelemektir. Buna bir örnek olarak, Büyük Yeraltı Xenon 
deneyi, bu normal atomlar ve WIMP’ler arasındaki etkileşimleri tespit etmeyi amaçlamaktadır.

       Üçüncü yaklaşım, dünyanın en güçlü parçacık hızlandırıcısı olduğu bilinen Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (LHD) 
ile CERN’de yapılır. Oradaki karanlık madde ile ilgili araştırmalar, karanlık madde oluşturmak için parçacıkları 
hızlandırılıp çarpıştırarak gerçekleştirilir.

     Karanlık madde hakkında yapılan araştırmalar bize evren ve çalışma biçimleri hakkında yepyeni fikirler ver-
ebilir. Bu konuyu kavrayıp kavramayacağımızı bilemeyiz ancak bilim denemek ve ne kadar az şey bildiğimiz 
keşfederek ilerleme çabasıdır. Karanlık, görünmez ve kesinlikle “ağır” olan bu konu da bilimsel gelişme için 
büyük önem arz etmektedir. 

     Karanlık madde bize aslında ne kadar az şey bildiğimizi gösteren büyük bir gizemdir, ancak insanlık olarak 
bunu bilmediğimiz şeyi bilmek, henüz keşfetmediğimiz şeyleri keşfetmek ve öğrenebileceklerimizi öğrenmek 
için harika bir meydan okuma olarak kabul etmeliyiz. Bu sefer insanlık olarak merakımız bilmediklerimize mey-
dan okumakta. Carl Sagan’ın dediği gibi “Olağanüstü iddialar olağanüstü kanıtlar gerektirir”.



ALGI GERÇEKLİK MİDİR?

   Gerçeklik algımız çevreyi nasıl duyumsadığımız ile ilgilidir. Beş duyularımız olan görme, duyma, kokla-
ma, tatma ve dokunma algımızın temellerini oluşturur. Dokunduğumuz, tattığımız, kokladığımız, duyduğumuz, 
gördüğümüz şeyler beynimizin uyarılmasını sağlar ve bu uyarı mesajları beynin bölümlerinde işlenir, bunun 
sonucunda ise algılar oluşur. Bu algılar sayesinde kesin yargılar oluştururuz, beynimizde bazı şeyleri daha önce 
duyularımızla elde ettiğimiz veriler doğrultusunda kabul ederiz. Örneğin bir ağaç gördüğümüzde, beynimiz 
gördüğümüz cismin başka bir şey olduğunu düşünmez, bir elma tattığımızda kokusu ve tadı nesnesi ile uyumlu-
dur, tanıdık bir ses duyduğumuzda kaynağını tahmin edebiliriz. 

     Akla gelen sorulardan birkaçı insanların ne kadar doğru algılayabildiği, beynimizin ve duyularımızın bizi 
yanıltıp yanıltamayacağıdır. Bu sorulara verilebilecek cevaplar olsa da tek kelime ile açıklamak gerekirse yanılsa-
malar yani “illüzyonlar”, duyumsadığımız şeyleri manipüle ederek mantıkla açıklayamayacağımız ve alışılmışın 
ötesinde durumlar yaratarak algımızın tamamen bozulmasını sağlayan fenomenlerdir. 

        Algımızda meydana gelen bu bozulma gerçekliğe karşı olan bakış açımızı da değiştirebilir. Birkaç illüzyon 
ile günlük hayatta karşılaşıldığında kişi o zamana kadar deneyimlediği ve kabullendiği doğruları sorgulayarak 
bunların da bir illüzyon olup olmadığı konusunda kuşkuya düşebilir, tüm gerçeklik algısı bir illüzyon sayesinde 
yok olabilir. Bu durumun üstesinden gelebilmek için illüzyonların nasıl oluştuklarını ve nelerin yanıltıcı etkiye 
sahip olabileceğini anlamak gerekir. 

         İllüzyonlar tüm duyularımız için var olsalar da günlük hayatta en çok optik illüzyonlar ile karşılaşırız. Bunun 
sebebi görme duyumuzun diğer duyularımıza kıyasla hayatlarımızda daha etkin olmasıdır. Görmenin, hayata 
uyum sağlayabilmemizde büyük etkisi olduğu gibi, görsel işlemek ve görsel bilgiyi fiziksel harekete dönüştürmek 
günlük hayatlarımızın büyük bir kısmını kaplar. Yaşama başlayıp gözümüzü açtığımızdan beri sürekli devam 
eden bu görsel algılama işlemi çevreyi yorumlamamızı; renkleri, objeleri, şekilleri tanımamızı ve onlar hakkında 
yargılar oluşturmamızı sağlar. Bu görsel fenomenler oldukça basittir ve insan beyni tarafından kolayca yorum-
lanabilir, ölçülebilir, sayılabilir. İllüzyonları anlamak ise görme sistemi hakkında detaylı bilgiye sahip olmaktan 
geçer. 

      Görme konusunda geçmişten bugüne oldukça fazla fikirler sunulmuş ve yaklaşımlarda bulunulmuştur. Bu 
görüşlerin çıkış noktası uzağımızda olan cisimlerin nasıl yerlerinde kalmalarına rağmen göz ve beyine ulaştıkları 
sorusudur. Yaklaşık 2500 yıl önce Yunan filozoflar gözlerden ışın çıktığını ve bu ışınların objelere değmesi sonu-
cunda görüntünün oluştuğunu düşünmüşlerdir. 

Berke BOYLU



             O dönemlerde ortaya atılan başka bir fikir ise suya bırakılan bir taş gibi objelerin de dalga oluşturdukları ve 
bu dalgaları bize oluşması sonucunda görme işleminin gerçekleşmesiydi. İlerleyen süreçlerde Galen gibi anato-
misiler; Alhazen, Kepler, Roger Bacon, Descartes, John Locke ve Isaac Newton gibi bilim insanları gözün, beynin 
ve ışığın yapısı ilgili çalışmalar yapmışlardır. Günümüzde görme olayı, basitçe, ışığın cisimlerden yansıyıp göze 
korneadan girmesinin ardından lens aracılığı ile gözün retinasına odaklanması, gelen ışığın retinada bulunan 
fotoreseptif hücreler olan çubuklar ve koniler aracılığı ile nörönal sinyallere çevrilmesi (transdüksyon), bu siny-
allerin beyine optik sinirler tarafından iletilmesi ve ardından görsel kortekse iletilmesi olarak açıklanır. Yansıyan 
ışık sayesinde perspektif, gölgeler ve kontürler beynimiz tarafından algılanır. 

        Ancak, 19. yüzyılda yaşamış olan ve görsel algı ile ilgili önemli çalışmalara sahip olan Hermann von 
Helmholtz yaptığı incelemeler sonucunda insanların insanların yaptığı görme olayının, beynin ışığın hep üstten 
gelmesi, nesnelerin normalde aşağıdan görüntülenememesi, yüzlerin yukarı kalkmış görünmesi, yakındaki ob-
jelerin uzaktaki objelerin görünümünü engelleyebilmesine rağmen durumun tersinin geçerli olmaması, vb. gibi 
varsayımlar üzerinden sonuçlar çıkarak yaptığını ileri sürmüştür ve bu olaya “bilinç dışı çıkarım” adını vermiştir. 
Bilinç dışı çıkarıma neden olan bu varsayımlar ise optik illüzyon adını verdiğimiz olayın temellerini oluşturur. 
Optik illüzyonların doğru anlaşılması ve incelenmesi ise bize beynimiz ve sahip olduğumuz bilginin yeterliliği 
veya yetersizliği hakkında fikir vermektedir.

Optik İllüzyonlar

Ouchi İllüzyonu: Ouchi illüzyonu, dikey yönlerde yönlendirilm-
iş iki siyah-beyaz dikdörtgen dama tahtası deseninden, bir iç dis-
ki çevreleyen ve bir arka plan olmak üzere, oluşur. Diskin hareket 
ediyormuş gibi görünmesinin nedeni gözümüzün hareketleridir. 
Şekildeki arka plan ve diskin içindeki desenler bu göz hareketleri-
nin etkisini ortadan kaldırır. Sonuç olarak, disk tarafından uyarılan 
nöronlar, göz hareketlerinin yatay bileşeni nedeniyle diskin titreştiği 
sinyalini iletirken, arka plan tarafından uyarılan nöronlar, hare-
ketlerin bağımsız dikey bileşenden kaynaklandığı sinyalini iletir. İki 
bölge birbirinden bağımsız olarak titreştiği için beyin, bölgeleri ayrı 
bağımsız nesneye karşılık gelecek şekilde yorumlar. Şekli hareket 
ettirmek illüzyonunun daha iyi gözlemlenmesini sağlar.

Şekil 1. Ouchi İlüzyonu, Hajime OU-
CHI, 1977.



Dönen Yılanlar İllüzyonu

Gri ve açık gri, beyaz ve siyah gibi birbirine zıt olan renklerin kul-
lanıldığı ve iç içe olan yılanların dönüyormuş izlenimini verdiği 
bu illüzyonun temelinde nöronların bu renkleri farklı hızlarda al-
gılaması olduğu düşünülür. Bu illüzyonun nasıl işlediği hâlâ tam 
olarak bilinmese de araştırmalar, yüksek kontrasta sahip olan böl-
gelerin, düşük kontrasta sahip olan bölgelere göre beyinde daha 
hızlı işlendiğinden dolayı hareket ediyormuş izlenimi verdiği 
bulgusuna varmıştır. Bu hareketin yönü siyah bölgeden komşu 
bir koyu gri bölgeye ya da beyaz bir bölgeden komşu bir açık 
gri bölgeye doğrudur. Şekilde tek bir yılana odaklanıldığında 
şekildeki hareket durur ancak şekle bir bütün olarak bakıldığın-
da gözümüzün yaptığı mikro hareketler yüzünden şekil tekrar 
hareket ediyor gibi gözükecektir. Şeklin ölçeği büyütüldüğünde 
illüzyon daha rahat gözlemlenebilir

Şekil 2. Dönen Yılanlar İlüzyonu, Kitaaka 
AKIYOSHI, 2003

Necker Küpü İllüzyonu

 En eski illüzyonlardan biri olan bu küp belirsiz bir çizim örneğidir. İki türlü görülebilme özelliğine sahiptir. İlk 
bakıldığında çoğu zaman üstten bakılıyormuş gibi görülür, bunun nedeni ise insanların objeleri incelerken genel-
de üstten alta doğu bakmalarıdır.  Diğer görünüm ise şekilde gösterildiği gibi cismin alttan görünümünü gösterir, 
beyin buna alışık değildir ve ikinci şekli görmek zaman alabilir. İllüzyonun oluşma nedenlerinden bir başkası da 
şekilde herhangi bir ışık yönü olmamasıdır. Olmayan ışık nedeniyle çıkan perspektif sorunu beynin bir tahmin 
yapması ile sonuçlanır ve bu tahmin genellikle birinci şekil olur. Şekle uzun süre bakmak iki durum arasında gidip 
gelmelere yol açabileceği gibi bir süre sonra bunun istemsizce olduğu fark edilecektir. Bu durum araştırıldığında 
ise insan beyninin iki farklı değiştirilebilir kararlı duruma sahip olduğu bulgusuna varılmıştır. Necker küpü’nün bu-
lunmasının araştırılmasının ardından “belirsiz çizimler” birçok insanın ilgisini çekmiş ve belirsiz çizim ve illüstra-
syonların varyasyonlarının türetilmesine olanak sağlamıştır

Şekil 3.2. Bakıldığında ilk başta 
kuru kafa gibi görünmektedir ancak 
daha dikkatli bir inceleme sonucun-

da resimdeki detaylar fark edilir.

Şekil 3.3. Bu bir ördek midir yok-
sa bir tavşan mıdır? Bu belirsiz bir 
figür olmasının yanı sıra tavşan veya 
ördek ayrımı insanın yaşadığı çevreye 
kültüre ve görmeye alışık olduğu şey-
lere bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Şekil 3.4. Şekilde ilk başta üç adet 
zar görünür ancak, bize yanlış ve 
garip gelen dördüncü bir zarın 

görünmesi de mümkündür.



Ames Odası İllüzyonu

Bu illüzyonu gözlemlemek için belli bir noktadan tek göz ile bakılması 
gerekir. Ayarlanmış açı ile göze gelen ışınlar odanın sanki dikdörtgen-
miş gibi algılanmasına neden olur. Ancak odanın gerçek şekli düzgün 
olmayan bir dikdörtgen yani yamuk şeklindedir. Odanın bir köşesi bu 
sayede gözlemciden daha uzak olur. Ancak algılanan oda gayet düzgün 
bir oda olarak görünür, perspektifin yok olması odanın geometrisi ve 
bakılan deliğin konumlandırılışı ile ilgilidir. Bu delik gözlemcinin baş-
ka herhangi bir yere bakmasını engeller bunun sonucunda da odanın 
şekli belirlenemez, bunun yanında tek gözle bakıldığından dolayı 
odanın gerçek şekli hakkında fikir sahibi olunamaz. Bunun sonucunda 
odada boyu aynı olan ancak farklı köşelerde duran insanlar ya da objel-
er görüntülendiğinde, uzak köşede olan cisim gerçek boyutundan küçük 
görünürken diğer köşede bulunan cisim normal görünür. 

Ames Penceresi İllüzyonu

Şekle bakıldığında Ames penceresi bir dikdörtgenmiş gibi gözükece-
ktir. Şaşırtıcı olan ise şeklin ne bir dikdörtgen ne de bir pencere, en 
azından alışık olduğumuz bir biçimi, olmayışıdır. Ames penceresinin 
gerçek şekli bir yamuktur. Bu yamuğun iki tarafı da bir pencere izlen-
imi vermesi için boyanmıştır. Ancak illüzyon bundan ibaret değildir. 
İllüzyon bu pencere maketinin bir yere asılıp ya da bir çubuğa sabi-
tlenerek döndürülmesi ile oluşur. Şekil dönmeye başladığında tam bir 
tur atsa bile gözlemci tarafından genellikle 180 dereceden az dönüyor-
muş gibi algılanır. Gözlemci için cismin hareketi dönme hareketinden 
daha çok ileri geri gitme hareketidir. Ames penceresi bir süre dönüyor-
muş gibi görünse de bir an için cisim dönmeyi durdurur ve önce-
ki dönme yönün tam tersine dönüyormuş gibi görünmeye başlar. Bu 
illüzyonun altında yatan nedenin görmeye alışık olduğumuz pencerel-
erin şekillerinin hepsinin dikdörtgenlerden oluştuğu düşünülmektedir. 
Yapılan araştırmalarda Müller-Lyer illüzyonu gibi kültürel etmenlerin 
Ames pencersi illüzyonunda etkili olduğu gözlemlenmiştir. Şehirden 
ve şehirden uzak yerlerde yaşayan insanlar illüzyonu incelemek için 
denek olarak kullanıldığında, şehirde yaşayanlar, yani evlerinde 90 
derece açılar görmeye alışık olan insanlar, pencereyi ileri gidiyormuş 
görürken, şehirden uzakta yaşayan insanlar, yani yuvarlak ve genellikle 
kilden yapılmış evlerde yaşayanlar, düzgün kenarlara alışık olmadığın-
dan dolayı illüzyonun onlar için oluşmadığı sonucuna varılmıştır. 

Şekil 4. Ames odası, Adelbert 
AMES, 1946.

Şekil 5. Ames pencersi, Adelbert 
AMES, 1947



İmkânsız figürler

İmkânsız şekiller, objeler ve figürler algımızı bozmada pers-
pektif kullanırlar. Objelerin kısımları ayrı ayrı incelendiğinde 
normalmiş gibi görünmektedirler. Fakat şekle bir bütün olarak 
bakıldığına imkânsız bir geometriye sahip oldukları fark edilir. 
Bu tip illüzyonlar el ile çizilebilse de gerçek hayatta böyle geo-
metrik şekiller modellemek imkânsızdır. İllüzyonların oluşması 
için belli noktalardan bakılmalıdır bu nokta “Ames dönüşüm 
noktası” olarak da bilinir ve bakıldığında objeler imkânsız 
olarak görünür.

Optik İllüzyonlar Hakkında İlginç Bilgiler

Kamuflaj Boyası: Birinci Dünya Savaşı dönemlerinde savaş 
gemilerini kamufle etmek için özel bir boyama biçimi geliştir-
ilmiştir. Gemilerin üstüne rastgele şeritler halinde, siyah ile 
beyaz gibi, birbiri ile zıt renklerden oluşan bir boya sürülme-
si uzaktan bakıldığında gemilerin şeklini, rotasını, hızını ve 
yönünü incelemeyi zorlaştırmıştır. Anlaşıldığı üzere özel bir 
kamuflaj yöntemi olmasının nedeni gerçekten gizlenmek değil, 
kafa karıştırmak ve algıyı bozmaktır. Doğada da bu kamuflajın 
örneklerine rastlamak mümkündür. Aynı zamanda bu kamufla-
jın esin kaynağı olan zebralar, özellikle renk körü olan aslan-
ların algısını bozup onlardan kaçabilmek için, bu yönde adap-
tasyonlar göstermişlerdir. 

Disney Kaleleri: Zorlama perspektif insanların cisimleri normalde olduğundan büyük algılamasına neden ola-
bilir. Disney kalelerinin bize oldukça büyük görünmesinin altında yatan neden bu optik illüzyondur. Zorlama 
perspektif yöntemi kamera içeren birçok sektörde kullanılmaktadır. Bir nokta kaynağından gelen ışık, küresel bir 
dalga içinde hareket eder, kat edilen mesafenin karesi ile ters orantılı olarak yoğunluğu azalır. Bu, iki kat uzaktaki 
bir nesnede aynı aydınlatmayı sağlamak için bir ışık kaynağının dört kat daha parlak olması gerektiği anlamına 
gelir. Dolayısıyla, uzaktaki bir nesnenin yakın bir nesneyle aynı mesafede olduğu ve buna göre ölçeklendiği yanıl-
samasını yaratmak için çok daha fazla ışığa ihtiyaç vardır. Zorlamalı perspektifle çekim yaparken, ön plandaki 
nesnenin ve arka planın keskin olması için uygun alan derinliği elde etmek için diyaframın yeterince kapatıl-
ması önemlidir. Genellikle büyük görünmesi istenen binalar veya objelerin küçük bir versiyonu yapılır, ardından 
kamera ile belli bir uzaklık ve gözün normalmiş gibi algılayacağı bir perspektif seçilerek cisimler olduğundan 
büyük gösterilir. 



Yoldaki Kız: İnsanların trafikte hızlı araba kullanmasını önlemek isteyen 
Kanadalı bir organizasyon tarafından tasarlanan yoldaki kız figürü, araba-
ları yavaşlatmak ve sürücünün dikkatini yola çekmek için yaratılmış bir 
anamorfik illüzyondur. Anamorfik illüzyonlar iki boyutlu çizimler olma-
larına rağmen belli bir açıdan bakıldığında üç boyutlu gibi görünürler. İlk 
bakıldıklarında algımızı bozmayı başarsalar da bu tip illüzyonlara birden faz-
la kez bakıldığında beynimiz alışmış olacaktır. Bu yüzden Kanada’da yapılan 
bu uygulamanın tehlike barındırdığı konusunda görüşler oluşmuştur. Bunun 
temel sebebi ilk seferinde illüzyon işe yarasa da aynı kişi aynı illüzyonu 
gördüğünde bir daha kanmayacaktır ve umursamayacaktır. Sonuç olarak 
gerçekten yolda bir çocuk veya canlı olduğunda sürücünün yanlış davran-
masına neden olabilecektir.

Dişçilerin Problemi: Optik illüzyonlar dişçilerin de hata yapmalarına neden 
olur. Delboeuf illüzyonu adı verilen bir illüzyon dişçilerin dişleri delerken 
çoğu zaman oranları yanlış hesaplamalarına ve gereğinden büyük ya da 
küçük delikler açmalarına sebep olur. Delboeuf yanılsaması yan yana duran 
iki adet disk ve diskleri merkez alan yarı çapları birbirlerinden farklı iki tane 
çemberin çizilmesi ile oluşur. Yarı çapı büyük olan çemberin merkezinde 
bulunan disk, yarı çapı küçük olan çemberin merkezinde bulunan diske göre 
küçük görünür. Bu illüzyon aynı zamanda insanların büyük tabaklara daha 
fazla yemek doldurmasının da nedenidir.

Titanik ve Görünmez Buzul: Sıcak hava ile soğuk havanın birbiri ile 
karşılaşması objelerin olduğundan farklı görünmesine neden olur. Böyle 
bir karşılaşmanın yaşandığı bir bölgede ışık, soğuk ve yoğun havanın old-
uğu yöne doğru eğilir bu durum sonucunda uzaktaki objelerin görüntüsünde 
bozulmalar oluşur ve asıl bulundukları konumdan daha yüksek ve uzakta 
görünürler. Titanik’in battığı yerde Labrador akıntısının soğuk sularının 
Gulf Stream’in sıcak suları ile buluştuğu düşünülmektedir. Titanik’in kap-
tanı ve gemideki mürettebatın devasa buzulu fark edememelerinin nedeni ve 
yardım gemilerinin batan Titanik’i bulmalarını zorlaştıran etmenin soğuk ha-
vanın çökmesinden kaynaklı olan optik illüzyon olduğu teorisi hâlâ varlığını 
sürdürmektedir.

Şekil 9. Anamorfik illüzyonların 
günlük hayattaki bir kullanımı.

Şekil 10. Delboeuf illüzyonu, Jo-
seph Remi Leopold Delboeuf, 

1865.



MİKROBOLOMETRELER

Bora ASLANTAŞ

“Mikrobolometre tipi soğutmasız kızılötesi dedektörler, kızılötesi enerji kullanılarak gözle görülebilen 
bir termal görüntü oluşturulmasını sağlar.” 

MEMS teknolojisi kullanılarak üretilen bu dedektörler, çok düşük sıcaklıklara soğutma ihtiyacı duymadığı için 
düşük maliyetli olmaktadır. Hem soğutma ihtiyacı olmadığı hem de küçük boyutta olması çokça tercih edilme 
nedenidir.

Mikrobolometreler, kızılötesi enerjiden faydalanarak çıplak gözle görülebilen bir termal görüntü oluşturulmasına 
yarar. “Kızıl öte ışınlar, elektromanyetik spektrumda görünür bölge ile mikrodalga arasında yer alır.” Bu ned-
enle bizler bu ışınları göremeyiz. Örneğin evimizde televizyonları açmak/kapamak gibi işlemleri yapmak için 
kullandığımız kumandalarda kızılötesi teknolojiden yararlanılır. Kumanda, sinyali gönderir ve kutudaki alıcı da 
uygular. Bu işlemi gözle göremeyiz. MEMS (Mikro Elektrik-Mekanik Sistemler) teknolojisi ile üretilen detek-
törler soğutma ihtiyacı duymadığı için düşük bütçelidirler.

MEMS veya Mikro Teknoloji, gün geçtikçe daha da gelişen bir teknolojidir ve gelecek dünyada yaşam standart-
larına yeniden şekil verme potansiyeline sahiptir bu teknolojiyi kullanarak, aynı entegre üzerinde mikro elektron-
ik devreler veya mekanik yapıları yerleştirip sistemin boyutunu azaltarak tek parçada entegrasyon sağlayan ve 
maliyeti oldukça düşük cihazların üretilmesini sağlanır.



Mikro Bolometreler termal kameralarda kullanılır, örneğin askeri silahlarda, ısı sıcaklığı kontrol edilmesi gereken 
alanlarda, günümüzde covid-19 kapsamında havalimanlarında ve alışveriş merkezlerinde ateş ölçümü yapmak 
için kullanılabilir. Günümüzde kalabalık ortamlarda sıkça kullanılan bu yöntem hastalıklı bireylerin anlaşılmasını 
sağlayıp yayılma riskini oldukça düşürmeye yarar.

Bu kızılötesi kameralar bizlerin kullandığı cep telefonlarının kameralarıyla oldukça benzerdir. Cep telefonların-
daki kameralar bizlerin de çıplak gözle görebileceği ışığı yakalarken kızılötesi kameralar sıcaklıklarından kay-
naklanan kızılötesi fotonları algılarlar. 

Peki ya nedir bu fotonlar? Fotonların ne olduklarını söylemek için konuya birçok farklı açıdan bakmak gerekir. 
Fotonların duran kütlesi yoktur ve ışık hızıyla hareket ederler. Etkileşimlere ışın olarak girip dalga olarak çıkarlar. 
Kütleleri olmamasına rağmen kütle çekiminden etkilenirler. Elektromagnetik kuvvetler fotonlar ile iletilir. Elek-
tron yüklü iki foton aralarında takas ederek etkileşime geçerler.

Her fotonun sahip olduğu bir enerji vardır ve bu dalga boyu ile ters orantılıdır. Belli bir sıcaklığı olan her cisim 
bazı fotonlar yayar. Bu cisimlerin sıcaklıkları arttıkça saçtıkları toplam foton enerjisi artar, dalga boyu ise kısalır. 



Yarı İletken maddeler yardımıyla fotonlar elektriksel sinyallere dönüşür. Yarı İletkenler, iletkenler gibi elektriği 
çok iyi şekilde iletmezken yalıtkanlar gibi de tamamen engellemezler. 

Bu durumun açıklaması yarıiletkenlerin sahip olduğu kristal yapılarıdır. Birçok atom bir araya gelip etkileşime 
geçerler ve elektronların yer alabildiği enerji seviyeleri kısıtlanır. Kısıtlanan bu alanlara yasak enerji bölgeleri 
denir. Enerji seviyesinin düşük olduğu bölgelere valans enerji bandı, yüksek olan alanlara ise iletim bandı adı 
verilir. Bu ikisinin arasında kalan alan, bahsettiğimiz yasaklı alan ise bant aralığı olarak geçer. Bu elektronlar 
ancak bantlar arası enerji yardımı sırasında geçiş yapabilirler. İletim bandına geçen değerlik bandı elektronlarının 
oluşturdukları yokluklar pozitif taşıyıcı (oyuk, deşik) olarak isimlendirilir.  

Bazı algılayıcılar fotonları doğrudan algılar. Bu algılayıcılarda herhangi bir foton, yarıiletkenin değerlik bandın-
da bulunan bir elektron ile etkileşerek sahip olduğu enerjiyi etkileştiği elektrona aktarır. Bu süreç elektronun 
uyarılarak iletim bandına çıkmasına ve gerisinde bir oyuk bırakmasına yol açar. Bunun sonucu olarak yarı ilet-
kende elektron ve deşik sayısı artar. Bu artış pikselde ölçülen parlaklığı arttırır.

“Dolaylı olarak algılayan termoelektrik yarıiletkenlerde ise fotonlar yarıiletkenin ısınmasına sebep olurlar. Isınan 
yarı iletkenin direnci ise küçük bir miktar değişir ve yine ilgili pikseldeki akım miktarında değişim olur.”



        Hiç kanımızdaki demirin yarattığı manyetik alanı düşündünüz mü? Veya neden MR çektirirken metal eşyaların 
çıkarılması gerekirken kanımızdaki demirin etkilenmediğini? Bu soruları cevaplamak için manyetizmayı ve kan-
daki demirin yerini anlamamız gerekiyor. Manyetizma fiziğin yüklü cisimlerin etkileşimini inceleyen alt dalıdır. 
Cisimlerin yükünü belirleyen şey elektronların eşlenmişliği ve eşlenmemiş elektronların yeridir. Diamanyetizma 
bütün atomları eşlenmiş maddelerin mıknatısları itmesidir, bileşiğin apolar şekilde eşli olması, içerisinde eksi ve 
artı uç bırakmadığı için diamanyetik cisimler mıknatısları iterler. Paramanyetizma ise eşlenmemiş elektronları 
olan veya polar olması nedeniyle iki ucu farklı yüklü atomların mıknatısları çekmesidir. 

    MRI (Magnetic Resonance Imaging veya Manyetik Rezonans Görüntüleme) makinesi elektromanyetizma 
yardımıyla çalışır ve vücudumuzdaki yumuşak dokuyu incelmek için kullanılır, MR makinesinin büyük bir kısmı 
büyük bir mıknatıs ve radyo dalgaları gönderen cihazdan oluşur. Vücudumuzun yumuşak dokusu genel olarak 
sudan oluşur, su polar yani paramanyetiktir ve hidrojen tarafı negatif yüklüdür. 

KAN VE BÜYÜK MIKNATISLAR 

Duru GÜRSAN



Dolayısıyla kirli (oksijensiz) kanda demir oksijene bağlı değilken, temiz kanda bağlıdır yani temiz kanda hemo-
globin apolardır. Hemoglobinin formülü C2952 H4664 O832 N812 S8 Fe4’tür yani kandaki demir oranı diğer 
maddelere oranla çok küçüktür.

     Hastalar MR makinesine girmeden önce üstlerindeki bütün metallerin çıkarmaları istenir, o zaman bu makine 
neden kanımızdaki demiri çekmez? 

     Matthew Hart’ın 10 Kasım 2017’de Nerdist Dergisi için yazdığı “Magnets Move Blood Like Magneto, But 
Not in The Way You Think” makalesinde yararlandığı bir deneyde kanın güçlü bir mıknatısı çekmediği aksine 
ittiği gözlemlenmiştir. Kanımızdaki paramanyyetik olan Fe atomu neden mıknatısı iter? Bunun bir nedeni sağlıklı 
birinde normal demir seviyesi 3-4 gram arasında ve bunlar atomik seviyede küçük küçük ve dağınık halde bu-
lunmasıdır. Aynı zamanda demir sağlıklı bir insandaki kanın %95-99’unu oluşturan temiz kanda, oksijene bağlı 
bulunur. Oksijen taşıyan, demirin içinde bulunduğu hemoglobin ise kimyasal yapısından dolayı apolar yani diam-
nyetiktir. Dolayısıyla kanımızdaki demir MR makinesinde bize problem yaşatmaz. 
Yani sonuç olarak MR’daki mıknatısların bize etki etmemesinin nedeni kanımızdaki bağlı demirin oranının 
küçüklüğü ve diamanyetikliğidir.

      MR çekilirken hastanın etrafındaki MR çem-
berinde güçlü bir manyetik alan oluşturulur, 
manyetik alan dokularda normalde karışık halde 
bulunan sudaki hidrojenleri düzenler ve düşük 
enerjili moleküller sabit kalır, bundan sonra 
vücuda radyo dalgaları gönderilir ve dalgalardan 
gelen enerjiyle sabit kalan düşük enerjili hidrojen 
atomları da hareket ederler.

  Radyo dalgaları durduğunda düşük enerjili hi-
drojen atomları radyo dalgalarından aldıkları en-
erjiyi serbest bırakırlar. Serbest bırakılan enerji 
bir bilgisayara gönderilerek taranılan bölgenin üç 
boyutlu resmi ortaya çıkar.,

     Kanımızdaki demir büyümeyi ve gelişmeyi 
sağlar ve vücudumuzda hemoglobinin içinde bu-
lunur. Hemoglobin kırmızı kan hücrelerinde bu-
lunur ve oksijeni taşır. Ciğerlerdeki damarlarda 
dolaşan kırmızı kan hücrelerinde bulunan demir 
oksijenle bağ yapar ve vücutta dolaşımını sağlar. 



Tomogrofi’nin Tarihi ve Çeşitleri

     Tomogrofi nüfuz eden dalgalar aracılığyla sağlanan 
detaylı görüntüleme yöntemidir.Bu yöntem radyoloji, 
arkeoloji, biyoloji, atmosferik bilim, jeofizik, oşinogra-
fi, plazma fiziği, malzeme bilimi, astrofizik ve kuantum 
fiziği dahil olmak üzere bilimin pek çok farklı dalında 
kullanılmaktadır. Yunanca τόμος tomos, "dilim, kesit" ve 
γράφω graphō, "yazmak" kelimelerinden türetilmiştir. 
 
        Odak düzlem tomogrofisi radyolog Alessandro Valle-
bona tarafından 1930’larda geliştirilmiştir ve 1970lerde 
bilgisayarlı tomografinin kullanımının yaygınlaşmasına 
kadar geleneksel tomogrofi biçimi olarak kullanılmıştır. 
Bu tomogrofi çeşidinde, odak düzlem daha keskin olarak 
görünürken diğer düzlemlerdeki yapılar bulanıktır. Po-
zlama sırasında bir X-ışını kaynağını ve filmi zıt yönle-
rde hareket ettirerek ve hareketin yönünü ve kapsamını 
değiştirerek, ilgili yapıları içeren farklı odak düzlemleri 
seçilebilmektedir.

   Tomografide kullanılan cihaza tomograf denirken, 
üretilen görüntü tomogram olarak adlandırılır. Tomo-
gramların üretiminde rekonstürisksyon algoritmaları 
kullanılır. Algoritmalar iki farklı kategoride incelenebil-
ir bunlardan birincisi Filtrelenmiş Geri Projeksiyondur, 
bu yöntem daha az hesaplama kaynağı talep eder. İkinci 
yöntem olan Yinelemeli rekonstrüksiyon ise daha yük-
sek bilgi işlem maaliyetiyle daha az yapı üretir.

Senkrotron radyasyonlu X-ışını tomografik mikroskobu

Senkrotron X-ışını tomografik mikroskobu (SRXTM) adı verilen yeni bir teknik, fosillerin ayrıntılı üç boyutlu 
taramasının yapılmasına olanak sağlamaktadır. Tomogrofinin gelişmiş bir çeşidi olan bu mikroskopta üçüncü 
nesil senkroton kaynaklarından yararlanılmaktadır. 1990’lardan bu yana geliştirilen dedektör teknolojisi, veri 
depolama ve işleme yeteneklerinin birleşimiyle ortaya çıkan bu mikroskop bir numunedeki farklı emici fazların, 
mikro gözeneklerin, çatlakların, çökeltilerin veya tanelerin görselleştirilerek bilim insanlarının nicel analizleri 
gerçekleştirebilmelerini sağlamaktadır.

Ece SAĞIROĞLU



     Philip C. J. Donoghue yönetimde Bristol Üniver-
sitesinin gerçekleştirdiği araştırmada geç Neoprotero-
zoik ve en erken Fankerozoik döneminden fosilleşmiş 
embriyolar incelenmiştir. Metazoanların ilk çeşitliliği-
ni temsil eden hayvanların embriyolojisinin en erken 
aşamalarını koruyan bu embriyolar bilim dünyasında 
oldukça heyecan uyandırmış olmasına rağmen malze-
menin potansiyeli, yalnızca dış yüzeylerin analizine 
izin veren geleneksel ve türlerin iç kısmının sadece 
tek bir iki boyutlu görüntüsünü oluşturan tahrip edi-
ci yöntemlerin kullanılması nedeniyle tam olarak 
gerçekleştirilememiştir. Yapılan bu yeni araştır-
mada senkrotron radyasyonlu X-ışını tomo-grafik 
mikroskobu (SRXTM) uygulanarak, mikrometre 
çözünürlüğünde eksiksiz üç boyutlu kayıtlar elde 
edilmiştir, bu yeni veriler embriyoloji hakkında birçok 
yeni bilginin paylaşılmasına olanak sağlamıştır. 



IŞIĞIN GİZEMİ

   Bir bardak suyun içindeki pipet neden bükülmüş gibi görünür? Çünkü ışık havada ve suda farklı hızda ilerler. 
Işık ışınlarının bükülmesini betimleyen Snell yasası bunun gibi akıl çeldirici durumların fiziğin büyüsüyle kolay-
ca açıklanmasını sağlar.

   Havalı terimler ve isimler sizi korkutmasın Snell yasası çok basit bir 
mantığa dayanır. Işık ışınlarının farklı hızda ilerlediğinin gözlenebileceği 
günlük hayattan bir durumu ele alalım, bardaktaki pipetin ortadan kes-
ilmiş gibi görünmesi. Işık ışınları hava ile su arasındaki sınırı geçerken 
bükülür. Bu da pipetinizin iki parçaymış gibi görünmesine neden olur. 
Bu olaya basitçe kırılma denir. 

  Snell yasası adını Hollandalı matematikçi Willebrord Snellius’tan 
almıştır. Snellius çalışmalarını hiç yayınlamadığı için ispatın 1637’de 
Rene Descartes tarafından yapıldığı ileri sürülür. Bu durumdan dolayı da 
yasaya bazen Snell-Descartes yasası da denir.
  Işık, su veya cam gibi yoğun maddelerin içinde havada olduğundan 
daha yavaş ilerler. Bu da güneş ışınlarının bardaktaki suyun yüzeyine 
varınca aşağıya doğru bükülmesine neden olur.

  Çocukluğumuzda izlediğimiz çizgi filmlerde çölde mahsur kalmış 
kahramanın nereye baksa su birikintisi görmesinin nedeni başına güneş 
geçmiş olması değildir. Bu kafa karıştırıcı olay ışığın kırılmasıyla mey-
dana gelir. Seraplar ışığının hızının kızgın yüzeye yaklaştıkça değişme-
siyle oluşur. 

     Havanın nefes alınmayacak kadar sıcak olduğu bir yaz günü hayal edin, yollar elinizle dokunamayacağınız 
kadar sıcaktır. Bu zemine doğru hareket eden güneş ışınları yüzeye yaklaştıkça düşeyden öteye doğru bükülmes-
ine neden olur. Güneş ışınının hareketi usta bir futbolcunun topa vururken içerden dışarıya doğru falso vermesine 
benzer.

KIRILMA İNDİSİ
   Işık, farklı yoğunluktaki maddelerin içinde farklı hızlarda ilerler. Her maddenin kendine özgü bir kırılma indisi 
vardır. Boşluğun kırılma indisi 1 iken, kırılma indisi 2 olan bir madde ışığın hızını boşluktaki hızına oranla yarı 
yarıya düşürür.
   Kırılma indisi birçok alanda kullanılır. Şarap yapımından, gözlük camı tasarımına birbirinden çok farklı san-
ayilerde kırılma indisinden faydalanılır. Bir örnek vermek gerekirse şarap yapımcıları şaraba dönüşmeden önce 
üzüm suyunun şeker yoğunluğunu ölçmek için bir kırılma-ölçer kullanır. Şarap yapımında en iyi tadı elde etmek 
için kırılma indisi göz ardı edilemeyecek kadar önemlidir, çünkü çözünmüş şeker üzüm suyunun kırılma indisini 
arttırır ve ileride ne kadar alkol barındıracağını gösterir.

Efe Can GÜR



TAM İÇ YANSIMA

Bazı özel durumlarda, mesela camın içinde ilerleyen bir ışın havayla olan sınıra çok dar bir açıyla çar-
parsa, ışın havaya çıkamaz ve geri yansır. Bu duruma tam iç yansıma denir. Böyle bir kırılma sadece 
kırılma indisi büyük malzemeden indisi küçük bir malzemeye geçiş durumda olur. Camla çevrili bir 
odadaysanız bu olayla karşılaşmanız oldukça olasıdır.

EN KISA SÜRE İLKESİ  

   Günümüzde Snell yasası Fransız matematikçi Pierre Fermat’ın, en kısa süre ilkesine dayanmaktadır.

Basitçe açıklamak gerekirse Fermat ışık ışınlarının kırılma indisi en 
az olan maddeler içinden hareket etmeyi tercih ettiğini kanıtlamıştır. 
Bu, havuzda yüzen kişilerin bacaklarının neden olduğundan kısa 
göründüğünü açıklar; çünkü suyun kırılma indisi daha fazladır. Fermat 
bu ilkeyi optik üzerine yapılan çalışmaların en üst düzeyde olduğu 17. 
Yüzyılda ortaya atmıştır.

   Işığın kırılmasının aslında çok basit bir yasaya dayandığını görmüş 
olduk. Umarım; bir gün çölde mahsur kaldığınızda ve su birikintisi 
gördüğünüzü sandığınız zaman ya da havuzda yüzen arkadaşlarınızla 
kısa bacaklı gibi göründükleri için dalga geçtiğinizde bunların sadece 
ışığın kırılmasının gizeminden dolayı olduğunu unutmazsınız.

META-MALZEMELER

   Günümüzde halen tasarım aşamasında olan meta-malzemeler akıl al-
maz illüzyonlar yaratabilirler. Bu malzemeler normalin aksine ışık veya 
başka elektromanyetik dalgalarla aydınlatıldığında tuhaf davranışlar 
sergiler. Meta-malzemelerin farklı davranışlar sergilemesi fiziksel özel-
liklerine bağlıdır. Meta-malzemelerin kırılma indisi eksidir.

   Bir örnekle açıklamak gerekirse: Opal günümüzde takı yapımında kullanılan sık sık rastladığımız bir me-
ta-malzemedir. Kristal yapısı sayesinde farklı kırılmalar ve renkler ortaya çıkarır. Eğer içi meta-malzemeyle 
dolu bir havuza girecek olsanız dışarıdan bakanlar ayaklarınız önü yerine arka yüzlerini göreceklerdir
   Meta-malzemelere olan ilgi son dönemde oldukça artmıştır. Bilim insanları, ışığın ters yönde bükecek 
materyaller tasarlamaya 1990’lı yılların sonundan beri devam etmektedir.

GÜNLÜK HAYATTAN ÖRNEKLER

   Bulutsuz bir gecede dışarıya çıktığınızda yıldızların yanıp söndüğünü görürsünüz. Hayır, bunlar dünyamızı 
fethetmeye gelmiş uzaylılar değil. Bu olayı da Snell yasasıyla açıklamak mümkündür. Atmosferin her bölümü 
aynı yoğunlukta değildir. Buda atmosfere giren ışınlar farklı şekillerde kırılmasına neden olur. Yıldızların 
parlaması bu yüzdendir.,
  Snell yasasına günlük hayatta başka bir örnek ise kameralardır. Kamera da çekme tuşuna bastığınızda bir 
görüntü kameranın ışık-hassas bölgesinde oluşur. Doğum günü fotoğrafınız işte böyle oluşur.



SCINTILLATION COUNTER

      Scintillation Counter ya da Türkçe de kullanımıyla Geiger Sayacı, iyonlaştırıcı radyasyonu tespit eden ve 
ölçen bir cihazdır. Bu cihazı basitçe tanımlamak gerekirse, cihaza adını veren Geiger-Müller tüpü, içerisindeki 
alçak basınçlı gazın ürettiği iyonizasyonun kullanımı ile alfa parçacıklarından, beta parçacıklarından veya gama 
ışınımlarından çıkan nükleer ışımaları tespit eder. Bu cihaz taşınabilir bir radyasyon tespit cihazı olduğu için 
toplumda en çok bilinen ışıma tetkik cihazıdır.

     Geiger Sayacı, 1908’de radyasyon üzerine yapılan bir araştırmada keşfedilmiş ve Alman Fizikçi Hans Gei-
ger’in geliştirdiği, ölümcül radyoaktif radyasyonu tespit edebilen çok yararlı bir cihazdır. Hem düşük maliyeti 
hem de güçlü algılama elemanları sayesinde nükleer endüstride, deney fizikte, tıpta, radyasyon dozimetresinde, 
jeolojik keşiflerde ve diğer alanlarda kullanılan Geiger Sayacı zamanla bu alanlarda çok popüler bir cihaz haline 
gelmiştir.

        Bu cihaz iki ana elemandan oluşur. Bunlardan biri Geiger-Müller tüpü, bir diğeri de işlemci & ekran elektron-
ik devreleridir. Geiger-Müller tüpü radyasyonu algılayan bir gazla doldurulmuştur. (Gaz genellikle helyum, neon 
yada halojenli argon içerir.) Tüpün iyonlaşmayı yükseltme özelliği vardır. Bu sayede kolayca ölçülen ve elektrik 
devrelerinden geçebilen bir akım üretir.  

       Geiger Sayacının iki radyasyon okuma şekli vardır; bunlar sayım ve radyasyon dozudur. Sayım, yapılışı kolay 
olandır. Sayım okuması genellikle alfa ve beta parçacıkların tespit edilmesinde kullanılır. Radyasyon dozu biraz 
daha komplike bir okumadır. Bu okuma gama veya X-ışını tespiti icin kullanılır. 

Nevranas Tuncer



       Geiger Sayacının fiziksel görünüşünden bahsedecek olursak analog veya dijital olan bu cihaz elde taşınabilir 
ünitelerden oluşur. Bu üniteler “bütünleşik” ve “iki-parçalı”dır. Bütünleşik tek elle bile rahat taşınabilme ko-
laylığı sağlar ve diğer el de radyoaktif bir tehlike anında cihazı kullanan kişinin kendini koruması için boşta 
durur. Lakin iki parçalı dedektör daha kolay kullanılmasına rağmen alfa ve beta tespitleri için kullanılmasından 
dolayısıyla daha dikkatli bir kullanıma ihtiyaç duyar.  

    Bilim adamları radyoaktif emisyonu ölçmek için Geiger sayaçlarını kullanırlar  çünkü herkesin bildiği gibi 
radyoaktivite insanlar ve hayvanlar için son derece tehlikelidir. Bir nükleer santrale veya radyoaktif elementler 
içeren bir kazaya yakın olmak, insanı tehlikenin etkilerine oldukça yatkın hale getirir. Radyasyon organik hücrel-
eri hızla öldürür. Küçük bir doz bile bulantıya neden olan kemik iliği ve lenf düğümleri gibi vücudun son derece 
önemli kısımlarında, geri dönüşü olmayan hasara duyarlı, kansere veya diğer otoimmün hastalıklara neden olan 
radyasyon zehirlenmesine neden olabilir. Beyaz kan hücrelerinin kaybını tedavi edebilme özelliği olmasına rag-
men hayatta kalma sadece olasıdır, garanti edilemez. Bu nedenle, radyoaktif aktivite içeren araştırmalar ve o 
araştırmaların laboratuvarları - enerji santralleri, zararlı radyoaktiviteyi takip etmek ve tüm çalışanların güvenli, 
radyasyon içermeyen bir ortamda çalışmasını sağlamak için Geiger Sayacı gibi hayati cihazları kullanır.

Hans Geiger



DEPREMLER

  Deprem, yer kabuğunda ortaya çıkan enerji boşalımı ile meydana gelen sismik dalgalanmalar sonucu 
yeryüzünün sarsılmasıdır. Yani deprem kelimesi doğal olarak gerçekleşen herhangi bir sismik olayın ürettiği 
sismik dalgalara verilen isimdir. Depremleri inceleyen bilim dalı sismolojidir ve depremleri ölçerken sismograf 
adındaki alet kullanılır. Depremler doğal olarak gerçekleşebileceği gibi yapılan nükleer denemeler sonucu da 
depremler oluşabilir. Depremlerin bu kadar tehlikeli olmasının arkasındaki temel sebep yerleşme olan bölgelerin 
altında bulunan fay hatlarının çatlamasıdır. 

Depremin Büyüklüğü, Şiddeti ve Ölçekler

     Depremin boyutunu belirtmek için kullanılan deprem şiddeti ve büyüklüğü kavramları çokça karıştırılan ka-
vramlardır. İkisi arasındaki farkı şu şekilde açıklayabiliriz; depremin şiddeti depremin doğaya ve insanlar üzerine 
bıraktığı etkinin ölçüsüdür. Depremin şiddeti şiddet cetveli adı verilen ölçüm aletleriyle belirlenir. Bu cetveller 
uzun yıllarında elde edilen gözlemler sonucu ölçeklendirilmiştir ve olan depremin yeryüzüne verdiği hasar Şiddet 
Cetvelinde hangi şiddet derecesi tanımına uygunsa, depremin şiddeti, o şiddet derecesi olarak değerlendirilir. De-
premin büyüklüğü ise deprem sırasında açığa çıkan enerjinin ölçüsüdür. Bu büyüklüğü ölçmek için 1930 yılında 
Richter Ölçeği kullanılmaya başlanmıştır. Geliştiren kişi Charles F. Richter’dir ve adını buradan alır. 1979 yılında 
bulunan Moment Magnitüd Ölçeği ise daha iyi veri elde etmek için kullanılmaya başlanmıştır. Richter Ölçeği’nin 
yerine kullanılmasının sebebi ise 7’den büyük depremlerin ölçülmesinde daha uygun olmasıdır. 

Gaye Nilsu KOŞOK



Deprem Sıklığı 

Bir depremin büyüklüğü ve sıklığı ters orantılıdır. Genel-
likle depremin büyüklüğü arttıkça sıklığı azalır. Örneğin, 
yılda 2 büyüklüğünde yaklaşık 1 milyon deprem olurken 9 
büyüklüğündeki 1 tane deprem sadece 100 yılda bir meydana 
gelmektedir.

Pasifik Ateş Çemberi

Pasifik ateş çemberi, yeryüzündeki aktif volkanların çoğunun 
yer aldığı, aynı zamanda da depremlerin %90’ının gerçekleştiği 
bölgeye verilen isimdir. Avustralya’dan Güney Amerika kıtası-
na kadar uzanmaktadır. Bu kuşak yaklaşık 40 bin kilometre 
uzunluğundadır.

Sismik (Deprem) Dalgaları

Meydana gelen bir deprem anında çok büyük miktarda enerji 
ortaya çıkar. Bu enerjinin bir kısmı dalgalar halinde yeryüzünün 
içinde yayılır. Bu dalgalar deprem dalgaları veya daha genel 
adıyla sismik dalgalar olarak adlandırılırlar. 

Kaynaktan uzaklaşacak şekilde tüm yönlere farklı türlerde yayılırlar. Dört farklı çeşit deprem dalgası vardır; cisim 
dalgaları (P dalgası ve S dalgası) ve yüzey dalgaları (Love ve Rayleigh dalgaları)  

Cisim Dalgaları 

Bu dalgalar yer kabuğunun içerisinde meydana gelir. İki çeşittir.

1- P Dalgaları
P dalgaları en hızlı hareket eden dalgalardır. Meydana gelen bir depremden sonra elde edilen ilk veriler bu dal-
galara aittir. Bu yüzden P yani ingilizce primary’nin kısaltması şeklinde adlandırılır. Hızları yeryüzünde yaklaşık 
5 ile 8 km arasında değişmektedir.  Boyuna dalgalardır. Katı, sıvı,gaz fark etmeksizin tüm yüzeylerde yayılırlar. 
Bu özellik de onları diğer çeşit dalgalardan ayırır. Son olarak yıkım etkileri düşüktür.

2- S Dalgaları 
P dalgalarından sonra ikinci en hızlı hareket eden dalgalar S (secondary) dalgalarıdır.  S dalgaları sadece katılarda 
hareket edebilir. Enine dalgalardır ve bu dalgalar yayılırken tanecikler yayılma doğrultusuna dik, aşağı yukarı 
veya sağa sola titreşirler. Yaılma hızları yaklaşık 3-4,8 saniye arasında değişmektedir.



Yüzey Dalgaları

Deprem meydana geldikten sonra deprem enerjisi yeryüzünün içinde P ve S dalgaları şeklinde hareket eder. Bu 
enerjinin yüzeye ulaşması ile yüzey dalgaları haline gelir. Depremin enerjisini su içerisindeki hava kabarcıkları 
olarak düşünürsek, bu dalgaları denizin yüzeyindeki su dalgalarına benzetebiliriz. Yüzey dalgaları, cisim dal-
galarına göre daha fazla zarara yol açarlar. Bu dalgalar iki çeşittir.

1- Love Dalgaları
İlk defa Augustus E. H. Love tarafından incelenmiştir ve adını bu İngiliz matematikçiden alır.  Love dalgaları 
yer yüzeyini yanlara doğru hareket ettirir ve yeryüzünde yarılmalara neden olur. En hızlı yüzey dalgasıdır.
2- Rayleigh Dalgaları
Okyanus veya deniz üzerinde ilerleyen su dalgalarına benzemektedir. Deprem anında hissedilen sarsıntıların 
çoğu, bu dalgalar nedeniyle hissedilir çünkü bu dalgalar çok büyük enerjiye sahiptir. Sismologların eline ulaşan 
en son veriler bu dalgalara aittir.

Depreme Dayanıklı Binalar 
 
Hepimizin bildiği gibi depremler büyüklük ve şiddetlerine göre göz ardı edilemeyecek şekilde can, mal kaybına 
ya da sadece maddi hasarlara yol açmaktadır. Durumun önlenmesi, günümüz teknolojisinde depreme dayanıklı 
binaların inşası ile mümkündür. Herkesin üzerine düşeni yapması ve gerekli önlemlerin alınması ile depremlerin 
korkutucu sonuçları en aza indirilebilir ve hatta tamamen engellenebilir.

1939 yılındaki Büyük Erzincan Depremi’nden sonra binaların yapımında uyulması gereken kıriterleri zorunlu 
hale getiren Deprem Yönetmeliği uygulamaya konulmuştur. Bu yönetmelik 1940’da İtalyan Yönetmeliği’nin bir 
kısmının Türkçe’ye çevrilmesiyle hazırlanmıştır ve zaman zaman revize edilmektedir. 



1939 yılındaki Büyük Erzincan Depremi’nden sonra binaların yapımında uyulması gereken kıriterleri zorunlu 
hale getiren Deprem Yönetmeliği uygulamaya konulmuştur. Bu yönetmelik 1940’da İtalyan Yönetmeliği’nin 
bir kısmının Türkçe’ye çevrilmesiyle hazırlanmıştır ve zaman zaman revize edilmektedir. En son 2019 yılında 
güncellenerek şimdiki halini almıştır. Bu yönetmeliğin içeriğinde, binanın bulunduğu şehir/ilçeye bağlı olarak 
değişen deprem bölgesi ve zemin özellikleri göz önüne alınarak binaların, depreme dayanıklı olması için gerekli 
koşullar verilmektedir.  

Bir binayı depreme dayanıklı yapan unsurları 7 ana başlıkta açıklayabiliriz. 
Bunlardan ilki, binanın projesinin işinin ehli olan mimar ve mühendisler tarafından yapılması ve inşaatı 
yapılırken bu projelere değişiklik yapılmadan uyulmasıdır. Çünkü bu projeler, binanın ömrü boyunca sağlam 
olarak ayakta kalabilmesi için yapılan  ince hesaplamalar sonucunda hazırlanmaktadır. 
İkincisi, binanın nem ve suya karşı korunaklı olmasıdır. Bu madde oldukça önemlidir çünkü nem ve suya maruz 
kalan binaların dayanıklılığı ve buna bağlı olarak ömrü kısalmaktadır.
Üçüncüsü, binanın inşaatında kullanılan malzemenin kaliteli olmasıdır. İnşaatın yapımında kaliteli ve uygun 
malzemenin kullanılması deprem sırasında oluşacak hasarı mimimuma indiren en önemli etkenlerden birisidir. 

Temel ve kolonlar, binayı taşıyan ve ayakta tutan bölümlerdir. Binanın yapılacağı yerde öncelikle toprağın özel-
liklerini anlamak için zemin çalışmaları yapılmalı, temel tasarımında mevcut zemin özellikleri dikkate alınma-
ldır. Kolonlarda çatlak olup olmadığı ve daha geniş alanların oluşturulması için kolonların kesilip kesilmediği 
kontrol edilmelidir.

Beşinci olarak, mevcut binanın bulunduğu bölgede yakın bir zamanda deprem olduysa deprem hasar raporu 
alınmalıdır. Bu rapor, binanın yıkılma riski bulunup bulunmadığının, bakıma ihtiyacı olup olmadığının bilin-
mesi açısından çok önemlidir.
Aynı şekilde mevcut binanın depreme dayanıklılık testlerinin yapılması önemli bir unsurdur. Yetkili kurumların 
yaptığı incelemeler, deprem sırasında oluşabilecek hasarların önceden belirlenmesi ve o doğrultuda gereken 
önlemleri alınmasını sağlar.  

Son olarak, mevcut binaya bakıldığında gözlenebilecek bir çatlak ya da simetrisindeki bir problem binanın 
durumu ile ilgili bilgi vereceğinden, gözlem faktörü önem kazanmaktadır. Bu nedenle binalar çok detaylı ince-
lenmeli ve binadaki sorunlar  fark edilip giderilmelidir.
Bu 7 maddenin tümü, can ve mal kaybının önlenmesinde çok büyük önem arz etmektedir. Hiçbiri atlanmamalı 
ve küçüğünden büyüğüne, eskisinden yenisine tüm binalar üzerinde büyük bir dikkatle uygulanmalıdır.

Sonuç
Özetle, depremler insanlık tarihi boyunca oldukça yıkıcı sonuçlara neden olmuşlardır. Bu nedenle de eski 
çağlardan günümüze kadar insanların hem çok korktuğu hem de merak ettiği, anlamak içi çaba sarf ettiği doğa 
olayları olarak bilinmektedirler.  Bu merakı gidermek için ise depremleri inceleyen bilim dalı ve bilim insanları 
çalışmaktadır. Depremlerin ne kadar önlenemez gözükmesine karşın depremleri anlayarak etkilerinde korun-
abiliriz. Bunun için de depremin ne olduğunu, deprem dalgalarını, büyüklüklerini, şiddetlerini, genellikle nerel-
erde oluştuklarını, korunmak için binaların nasıl yapılması gerektiği gibi konularda bilgi sahibi olmalıyız çünkü 
depremleri anlamak ve ona göre önlemler almak gelecekte depremlerin verdiği hasarı azaltıp daha güvenli ve 
bilinçli yaşamamız için oldukça önemlidir. 



KIRMIZIYA KAYMA

Kırmızıya kayma kısaca bir nesnenin yaydığı ışınının dalga boyunun artması olayıdır.

1929 yılında Edwin Hubble uzaktaki galaksilerin ışık tayfının kırmızıya kaydığını keşfederek galaksilerin 
bizden uzaklaştığını fark etti. Big Bang Teorisi bu sayede büyük ölçüde doğrulanmış oldu aynı zamanda 
karanlık enerjinin varlığına dair ilk kanıtları sundu elimize. Aynı zamanda dalga boyunun kısalması da 
maviye kayma olarak bilinir ve ışık spektrumu mavi renge doğru kayar.

Kırmızı ve maviye kayan şeyin aslında bu ışıktır. Işığın farklı hızlarda dalga boyunun kısalması veya 
uzaması bu sebebiyeti verir. Eğer uzayda bir cisim bizden uzaklaşıyorsa ışığın dalga boyu uzayarak elek-
tromanyetik tayfında kırmızı renge kayar. Aynı zamanda bir cisim bize doğru yaklaşıyorsa da ışığın dalga 
boyu kısalır ve rengi tayfında maviye doğru kayar. Bu durum galaksi hareketlerinin incelenmesi ile gö-
zlemlenmiştir. Mesela bir galaksi bizden ne kadar uzaksa yani bizden ne kadar hızlı uzaklaşıyorsa dalga 
boyunda, diğer bir değişle söylersek ışığın rengininde ki enerji deseninde kırmızıya kayma o kadar çok 
olur.  Şu anda Andromeda Galaksisi ile bizim bulunduğumuz Samanyolu Galaksisi birbirlerine doğru 
hareket ediyor ve gelecekte çarpışacaklar. Bu nedenle Andromeda’nın ışığı maviye doğru kayıyor. Kısa-
cası bu şekilde astronomlar uzayda bize yaklaşan veya bizden uzaklaşan cisimleri sahip oldukları dalga 
boyu tayfları sayesinde karşılaştırabiliyorlar.Bu olay Doppler Etkisi olarak adlandırılır. Ses dalgalarında 
gerçekleşen Doppler Etkisi’nde de olduğu gibi bizden uzaklaşan cisimlerin dalga boyu uzar , enerjisi 
azalır ve rengi kırmızıya kayar. Bize yaklaşan cisimlerin de ışık dalga boyu kısalır , enerjisi artar ve rengi 
maviye kayar

Rojda Lal NAMAL



Doppler Etkisi Nedir?

    Doppler etkisi ismini matematikçi Christian 
Andreas Doppler’den alır. Bu etki kısaca bir dal-
ga kaynağının frekans ve dalga boyunun hareketli 
bir gözlemci tarafından konum değiştirirken farklı 
şekilde algılaması olayıdır. Bir ses dalgası kay-
nağına yaklaştıkça ve uzaklaştıkça bize gelen ses 
dalgalarını frekansları hep farklıdır. Fakat burada 
değişen frekans değildir, konum değişikliği vardır. 
Bu olaya örnek verirsek bir polis arabasının sirenini 
düşünelim, araba bize yaklaşırken ve uzaklaşırken 
sesler hep farklıdır. Kırmızıya kayma olayını da 
ışığın dalga özelliğinden dolayı yine aynı mantıkla 
düşündüğümüzde galaksilerden gelen ışığının dal-
ga boyunun artması ışık kaynağının bizden giderek 
uzaklaştığını gösterir.

Üç Çeşit Kırmızıya Kayma

   Evrende üç çeşit kırmızıya kayma vardır bunlar: Evrenin genişlemesiyle, galaksilerin birbirlerine göre hareke-
tiyle, bir galaksinin içindeki maddeden dolayı ışık kaydığında meydana gelen "kütleçekimsel kırmızıya kayma" 
olaylarıdır.
Biliyoruz ki cisimler bizden uzaklaşıyorlarsa, onlardan gelen ışığın da Doppler Etkisi'nden ötürü kırmızıya ka-
yar. Bu sebeple, galaksilerden gelen ışığın kırmızıya kaymasına bakarak, bu galaksilerin bizden uzaklaştığını 
anlayabiliriz.  Fakat kırmızıya kayma uzayın genişlemesinden de olabilir.İlk kırmızı kayma “Özel görelilik teori-
si” inden bakarsak, uzaydaki cisimlerin hareketinden oluşur. İkincisi ise “Genel görelilik teorisi”inden, uzayın 
genişlemesinden oluşmuştur.

Gök bilimcileri uzaktaki nesnelerin mesafelerini bulmak için kırmızı kaymadan yardım almışlardır. 2011'de bilim 
insanları en uzak nesneyi tespit ettiklerini açıklamışlardır. Patlayan bir yıldızdan çıkan GRB 090429B adlı gama 
ışını patlamasını bilim insanları 13 ya da 14 milyar yıl önce gerçekleştiğini öne sürmüşlerdir. Bilim insanları, bu 
kırmızıya kayma miktarını belirlemek için spektral çizgilerin durgun haldeki ve gözlenen versiyonları arasındaki 
farka bakarlar. Buna bağlı olarak kırmızıya kayma miktarı şöyle hesaplanır: 



FERMI PARADOX

Hiç gökyüzüne bakarak hayallere daldınız mı? Oralarda bir yerlerde, uzaklarda aynı sizin gibi gökyüzüne bakarak 
düşünen başka medeniyetlerin olduğunu?

Evren genişlediğinden tek gözlemleyebileceğimiz yere Yerel Grup adı veriliyor. Burasının içerisinde yaşadığımız 
galaksi, Samanyolu Galaksisi var. İçinde en az 400 milyar yıldız bulunuyor. Eğer bütün evreni ele alırsak, bütün 
yıldızların  %1’nin etrafında dönen Dünya benzeri yaşanabilir bir gezegen olma ihtimali 100 milyar milyar.1
Diyelim ki 13 milyar yaşındaki galaksimizde %0,1 lik bir yaşam şansı olsun.Bu 1 milyon yaşam olduğunu gösteri-
yor. İçinde medeniyetler olabilir mi? Daha da derinine inersek, medeniyetlerin 3’e ayrıldığını fark ediyoruz. 1. 
medeniyet, bizim de 50 ile 100 yıl içinde arasına gireceğimiz, gezegenindeki bütün enerjiye ulaşabilen ve kulla-
nabilen bir medeniyet. 2.’si yakınındaki yıldızın da enerjisine ulaşımı olan, bunu lehine kullanabilen ; 3. ve bilim 
kurgu romanlarındaki hikayelerden farksız olan en ilginci, bütün galaksideki enerjiyi kullanabilen ve yolculuk 
yapabilenler. 

%0.1lik yaşam şansını ele alırsak, 1 milyon medeniyetten bazılarının 1. Veya 2. Medeniyet seviyesine ulaşmış 
olmaları aşikar. Bu seviyeye ulaşmaları demek, gerekli roketleri yaparak uzayda bazı yıldızlar veya gezegenlere 
de ulaşımlarının olduğunu gösteriyor. Gittikleri yerlerde koloni kurma ihtimalleri de teknolojileri arttıkça artıyor. 
Eğer bir medeniyet galaksiyi kolonileştirmek istese ve 1000 yılda diğer gezegenlere yaşam götürebilirse, 2 mily-
on yıl içerisinde amacına ulaşabilir.2

13 milyar yıllık bir süredir, bizden önce yaşamak ve gelişmek için zamanı olan medeniyetler bu teoriye göre ne-
redeler? İçinden çıkılamaz derecede düşündüren Fermi Paradoxuna hoşgeldiniz.
İlk nükleer reaktörünü yaparak Nobel ödülünü kazanmış başarılı bir bilim insanı olan Enrico Fermi, bir gün iş 
arkadaşlarıyla yemek yerken bu konu üzerine tartışmaya başlar ve aklına yeni bir paradox gelir. Fermi Paradox’u. 
Konuşulmaya başlanan ve insanların dikkatini çeken bu paradox’a göre bazı teoriler geliştirilmeye başlanır. Bun-
lardan en bilinenleri;
Etiononloca orum tent. Ena, publint. Opublic iverei cere confenihicae auc manum ericies fuius bonirit; et L. Cerit
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Matematiksel birçok hesaplamaya göre 
evrende yanlız olmadığımızı biliyoruz. 
Eğer medeniyetlerin seviyesi 2 ila 3 olursa, 
teknolojilerinin gelişmişliği sebebiyle çok 
farklı yerlere gidecek ulaşımları da oluyor. 
Diyelim ki bu 3. Seviye medeniyetlerden 
neredeyse %99,9 ‘u evreni keşfetmeye 
düşmemiş olsun. Kalan %0,1’I fark etmem-
iz gerekirdi. Bunun önüne geçen teorinin 
ismi “Great Filter” teorisi.1 Medeniyetler 
oluşmaya başladıklarından, sonlarına ka-
dar bazı sorunlarla karşılaşıyorlar. Hayat 
süresini bir duvar gibi, önümüze çıkan 
sıkıntıları da çizgiler olarak düşünebiliriz.

 “Great Filter” bir medeniyet ne kadar gelişmiş olursa olsun, onu yok edebilir. Örnek olarak, 3. Seviyedeki bir 
medeniyetin teknolojik gelişmelerindeki yapay zekanın çok ilerleyerek tehlikeli bir hal alması ya da tüm medeni-
yeti yok edebilecek bir makinenin ortaya çıkarması sonunu getirebilir.
Astreoit, meteor, gama ışığı patlaması ve benzeri olaylar da bir medeniyetin sonunu getirebilir.3
Dünya’nın önünde 3. Seviye bir medeniyet olana kadar birçok engel bulunuyor. Şu anda da etkisini fark ettiğimiz 
küresel ısınma bunlardan bir tanesine örnek. Zaman ilerledikçe ve teknoloji geliştikçe bu engeller daha da belir-
ginleşecek.“Great Filter” şimdiye kadar hiçbir medeniyetle tanışamamızı etkileyen en büyük faktör olabilir.

Başka bir olasılık ise kolonileşmeye 3. Veya 2. seviye bir medeniyetin ihtiyaç duymaması. 2. Seviye bir 
medeniyet yakınındaki yıldızlardan istediği kadar enerji alabildiğine göre, hayal bile edemeyeceğimiz tekno-
lojik gelişmeler yaşamış olabilirler.3  Bu teoriye “Matrioshka Beyin” adı veriliyor. İleri düzey bir bilgisayar, 
ileri düzey bir enerjiyle yönetiliyor ve buradaki medeniyet bilincini buraya yükleyerek ölümsüz olabiliyor. 
Simülasyonda yaşayarak, hastalıksız, hayalindeki gibi istediğini yaparak bir ömür geçiriyor. Bu bilgisayar 
enerjisini sadece cüce kırmızı bir yıldızdan alırsa, 10 trilyon yıla kadar enerjisi sürebiliyor. 2 Bu teoriden yola 
çıkarak, kendilerine istedikleri yaşamı kuran bir medeniyetin neden buraya gelmek için uğraşmadıklarını anlay-
abiliriz. 

Bir başka bakış açısı, teknolojik gelişimimiz daha onlarla iletişim kurmak için yeterli olmadığı yönünde. 
İletişim kurmak için kullandığımız aletler gelişmiş medeniyetlerin fark edebileceği seviyede değil.
Bir başka teori de teknolojik gelişmemizin seviyesinden dolayı onları fark etmememiz. Belki çok yakınımızda-
lar, bizi izliyorlar ya da bizim farkımızdalar. Ünlü teorik fizikçi Michio Kaku’nun da dediği gibi: “Diyelim ki 
ormanın ortasında bir karınca yuvası var. Ve karınca yuvasının hemen yanında, on şeritli bir otoyol inşa ediliyor. 
Ve soru şu: Karıncalar on şeritli bir otoyolun ne olduğunu anlayabilecekler mi? Karıncalar, yanlarına otobanı 
inşa eden varlıkların teknolojisini ve niyetlerini anlayabilir mi?”1
Fermi Paradox’u için üretilmiş birçok teori, birçok fikir var. Aralarından bazıları doğru, bazıları yanlış olabilir. 
Fermi Paradox’u sadece bir teoriden ibaret değil. Ne kadar küçük olduğumuzu ama aynı anda ne kadar özel 
olduğumuzu hem matematiksel hem de teorilerle belirten, insanlığın bulup bulabileceği en ilginç paradox. Daha 
gökyüzüne bakarak düşüneceğimiz kafa karıştırıcı birçok konunun olduğunu, yıldızlara baktığımızda belki bir 
medeniyetle göz göze geldiğimizi gösteren, benzersiz bir bulmaca.
Belki evrende bir yerlerde keşfedilmek için bekleyen, keşfetmek için yola koyulmuş başka medeniyetler belki 
de merakla gökyüzüne bakan yalnızca bizler varız. Her şeyi zaman gösterecek.



GIDA IŞINLAMA

Gıda ışınlama, paketli veya yığın olarak ürünün belirli bir süre kontrol edilebilir iyonlaştırıcı radyasyona maruz 
bırakılmasıdır. İlk defa 1921 yılında ABD’nde X-ışınları Trichinellaspiralisparazitinin inaktivasyonda kul-
lanılmıştır. Günümüzde gıdaların ışınlanması yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. 

Gıda ışınlama, gıdalarda bozulmaya sebep olan mikroorga-
nizmalar ve biyokimyasak olayların miktar ve faaliyetlerinin 
engellenmesi, azaltılması, yok edilmesi, gıdaların raf öm-
rünün uzatılması, olgunlaşma süresinin kontrolü amaçların-
dan biri veya birkaçı için belirlenmiş ışınlama dozunda uy-
gun teknolojik ve hijyenik koşullarda yapılır. Işınlama gıdada 
veya paketleme materyalinde radyoaktiviteye neden olmaz. 
Uygulama sırasında neredeyse hiç sıcaklık artışına neden 
olmadığı için ‘soğuk pastörizasyon’ olarak adlandırılır. Gıda 
ışınlamanın en önemli avantajı, son ürünün paket içinde 
ışınlanması olup, sonradan olabilecek kontaminasyonriskinin 
ortadan kaldırılmasıdır. 
İyonlaştırıcı radyasyon, atomlardan ve moleküllerden elek-
tron kopararak elektriksel yüklü yapılar oluşturmaktadır. 
İyonlaştırıcı radyasyon, alfa (), beta (), gama (), X ışını 
ve nötronlardır. Gama ışınları, X ışınları ve hızlandırılmış 
elektron demetleri yaygın olarak gıda ışınlamada kullanıl-
maktadır. X ışınları ve hızlandırılmış elektron demetleri, 
üreteç makinelerde elde edilmekte iken radyoaktif izotopların 
bozunması sonucu gama ışınları yayınlanır (Gıda Işınlama, 
2010).Mikrodalga, kızılötesi ve görünür ışık gıdalara uygula-
nabilen iyonlaştırıcı olmayan radyasyon türleridir. 

Türkiye’de iki adet gama ışınlama tesisi bulunmaktadır. 1992 yılında Türkiye Atom Enerjisi Kurumu bünyesinde 
Sarayköy/Ankara’da kurulmuştur. 1995 yılında Çerkezköy/Tekirdağ’da Gamma-Pak isimli, özel bir gıda ışınlama 
tesisi kurulmuştur. Ülkemizde 6 Kasım 1999 tarih ve 23868 sayılı Resmi Gazete’de Gıda Işınlama Yönetmeliği 
yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik, gıda ışınlama tesislerinin kurulması ile bu tesislere lisans verilmesini, gıda mad-
delerinin üretiminde kullanılan her türlü ham ve yardımcı maddeler ile mamul ve yarı mamul gıda maddelerinin 
tekniğine uygun olarak ışınlanmasını, ışınlanmış gıdaların tüketime arzı, denetleme esas ve usullerini tanımla-
maktadır (Gıda Işınlama Yönetmeliği, 1999).Avrupa Birliği’ne uyum yasaları çerçevesinde 2002 ve 2003 yıllarında 
iki defa revize edilmiştir. 

Tuana YÜCEL



Gıdaların 10 kGy doza kadar ışınlanmasının toksikolojik olarak tehlikeye yaratmayacağı ve teknolojik amaçlar 
için maksimum 10 kGy olan dozun aşılabileceği bildirilmiştir (ışınlanan madde tarafından birim kütle başına 
soğurulan enerj miktarı: Gray (Gy)). Türkiye’de çoğunluğu baharat olmak üzere çeşitli gıda ışınlanmaktadır. 

İhracat amaçlı en fazla ışınlanan gıda grubu baharat ve 
su ürünleridir. Gıda Işınlama Yönetmeliği (1999) ge-
reği, ışınlanmış gıda ambalajında gıdanın ışınlandığını 
gösteren radura sembolü ve ‘ışınlanmıştır’ veya ‘ışınlama 
işlemi uygulanmıştır’ ifadesi bulunmalıdır.® 

Gıda ışınlama fiziksel bir gıda muhafaza yöntemidir. 
Günümüzde 40’tan fazla ülkede 60’tan fazla gıda grubu 
ışınlanmaktadır. Tüketiciler doğru bilgilendirildiğinde 
yüksek kaliteli ve güvenli olan ışınlanmış gıdayı tercih 
edecektir

TAEK Gıda Işınlama TesisiGamma-Pak A.Ş. Işınlama Tesisi



Zamansal Paradokslar

Zamanda geri yolculuk yaparken kendinizin zaman yolculuğu yapmasını engellerseniz ne olurdu?

Bir zaman makinesi icat ettiğinizi farz edin ve bu zaman makinesiyle geçmişe gidip makineyi siz yapmadan 
talimatları yok ettiğinizi. Eğer siz makineyi kullanmadıysanız, zamanda yolculuk yapıp talimatları yok eden kişi 
kimdir? Ya da makine yoksa nasıl zaman yolculuğu yaptınız? Bu paradoksun daha bilinen bir hali ise “Back to 
the Future” adlı film serisinin de ele aldığı “Büyükbaba Paradoksu” dur, fakat bu iki paradoksun anlatım biçimi 
dışında hiçbir farkları yoktur. Bu paradokslar kısaca, siz zaman yolculuğu yapıp geçmişe döndüğünüzde, sizin ge-
lecekte zaman yolculuğu yapma ihtimalinize müdahale edilmesi ve bunun yol açacağı sorunlar ile ilgilidir. Çünkü 
sizin zaman yolculuğu yapıp yapamamanız bütün paradoksu etkilemektedir. Şöyle düşünelim:

Siz zamanda yolculuk yaptınız ve geçmişteki haliniz makineyi icat etmeden önce, talimatları yok ettiniz. Makine 
size göre hiç var olmadığına göre, siz de hiç zaman yolculuğu yapmadınız. Zaman yoluculuğu yapmadıysanız da 
geçmişe dönüp talimatları yok etmediniz ve makinenin yapılmasını engellemediniz. Ama makine sizin gözünüzde 
hiç var olmadıysa kısaca makineyi kim yok etti? Cevabınız siz ise yanlış değilsiniz, çünkü teorik olarak zamanda 
geriye yolculuk yapıp makinenin yapılmasını engelleyen kişi sizsiniz. Ama siz zamanda yolculuk yaptığınız ve 
talimatları yok ettiğinize göre, siz zaman makinesini kullanmış oluyorsunuz. Demektir ki zaman makinesi var 
olmaktadır. Eğer zaman makinesinin hiç var olmadığını ele alırsak da siz zamanda geri gidip makineyi yok ede-
meyeceksiniz…

Peki paradoksun çözümü nedir? Paradoksların paradoks olmalarının sebebi çözülememeleridir ya da birden fazla 
teorik çözümü olmalarıdır. Fakat bu olası çözümler teoride kaldığı ve çoğunun teori olması için bile bazı fizik 
kanunlarını görmezden gelmesinden dolayı paradoksların çözülemeyeceğini demek daha doğru olur. Bu paradoks 
için olası birden çok çözüm var ama aralarından bir tanesi gerçekten çözüm sayılabilir. Bu çözümü açıklamadan 
önce bu paradoksun yarattığı sorunlara bakalım.

Yağmur SERTTAŞ



Öncelikle sizin zamanda yolculuk yapabilmeniz için zaman makinesinin var olması lazım dolayısıyla sizin tali-
matları yok etmeniz imkansızdır ki siz zaman yolculuğu yapabilin. Demektir ki zaman makinesinin yapımı için 
gerekli olan talimatlar her türlü yok etme girişiminden sağ çıkmıştır.  

İkincisi ve en önemlisi ise kendi başına zaman yolculuğu yapmak, kütle ve enerjinin korunumu yasasını çiğner: 
Madde yaratılamaz ve yok edilemez. Fakat siz zaman yolculuğu yaptığınızda olduğunuz şuan’dan yok oluyor-
sunuz ve geçmişte var oluyorsunuz. Yani maddeyi yok edip yaratıyorsunuz ki bu imkansızdır ve olması bile bir 
paradokstur.

Kısacası bu paradoks zaman yolcuğu ile çözülmesi maalesef mümkün değildir. Yani “Back to the Future” da bir 
yalandan ibarettir. Zamansal paradokslar ancak çoklu evren teorisi ile çözülebilir. Çoklu evren teorisi kısaca; 
sonsuz sayıda evrenin sonsuz boşluk uzaklıkta ve bu sonsuz boşluklar da sonsuz evrenlerle dolmak üzere sonsuz 
saniyede sonsuz kere oluşan evren topluluğudur. Bu evrenlerde de sonsuz olasılık gerçekleşebilmektedir.

Şimdi geçmişe yolculuk yerine paralel bir evrene gidip (tabi bu evren zaman bakımında sizden geride) istediğiniz 
gibi talimatlıları yok edebilirsiniz çünkü bu olay sizinle bağlantılı olmayacaktır.

Ama yine de kütle ve enerji korunumu yasasını çiğnemez miyiz? Teorik olarak hayır çünkü sonsuz sayıda evren 
olduğu için o sonsuz evrenlerden bir siz başka bir zaman makinesini yok etmek için çıktığınız evrende sizin yerin-
izi dolduracaktır. Aynı sizin o gittiğiniz evrende sizin yerini dolduracağı gibi ve gittiğimiz evrendeki siz de başka 
bir sizi… Ama bu asla kendi evreninize geri dönemeyeceğiniz anlamına geliyor çünkü sizin atladığınız bu paralel 
evren ve sizin kendi evreniniz arasında artık sonsuz sayıda evren var olmaktadır ve ne kadar uğraşsanız da aynı 
evrene dönme olasılığınız kalkar. Ama benzer bir evren bulma olasılığınız tabi ki de vardır. 

Eğer zaman makinesi yerine paralel evrenlere zamanda yolculuk yapmayı seçersek zamansal paradokslar da 
çözülür ve bu da paradoksumuzun yarattığı tüm sorunların ortadan kaldırır.



NÖTRİNO

Evrende en çok yer kaplayan parçacıklar olan nötrinolar, elektrik yükü olmayan elektronlara benzerler. Madde 
ile neredeyse hiçbir etkileşimi olmayan nötrinoları tespit etmek oldukça zordur. Bu nedenle nötrinolar, maddenin 
içinden fark edilmeden geçebilirler. Nüklear kuvvet, elektron ve nötrinoya eşit şekilde etki eder. İkisi de zayıf 
nüklear kuvvete eşit şekilde etki eder. 

Lepton, maddenin yapı taşıdır. Lepton sınıfına dahil olan eletktronlar ve nötrinolar, başka parçacıklarla birleşerek 
atomu meydana getirir. Elektronlar ve nötrinoların yanında leptonlar, muon nötrinosu, tau nötrinosu ve elektron 
nötrinosunu içerir. Bu üç tip nötrino birbirinden çok farklıdır. Muon ve tau nötrinolarının kütlesi, elektron nötrino-
suna kıyasla daha büyüktür. Evrende en çok rastlanan lepton olma özelliği taşıyan elektron nötrinosu, aynı zaman-
da, diğer leptonların arasında en kararlı olma özelliğini taşır. Nötrinoların her ne kadar kütlesiz olduğuna inanılsa 
da, üç farklı nötrinonun farklı kütleleri vardır. Nötrinoları tespit etmek için çok büyük ve hassas detektörlere ih-
tiyaç vardır. Genel olarak, az enerjiye sahip bir nötrino, başka bir madde ile etkileşime geçmeden, birkaç ışık yılı 
gezer. Bunun sonucunda, karasal nötrino ile yapılan deneyler, uygun büyüklükteki dedektörlerde etkileşime giren 
küçük nötrino fraksiyonunun ölçülmesine dayanır. Nötrino hızının ilk ölçümleri, 1980 yıllarının başında, darbeli 
pion ışınları kullanılarak yapıldı. Pionlar nötrinolar üreterek bozuldular ve belirli bir mesafedeki dedektörde bir 
zaman penceresi içinde gözlemlenen nötrino etkileşimleri ışık hızıyla tutarlıydı.

Nötrinoun varlığına sahil ilk kanıtı ortaya atan kişi Wolfgang Pauli dir. Wolfgang Pauli beta bozunmasının en-
erji, momentum ve açısal momentumu koruduğunu kanıtlamak amacıyla “nötrino” adındaki kavramı ortaya at-
mıştır. Ona göre bu yeni parçacık, beta bozunması sürecinde elektron veya beta parçacığı ile birlikte çekirdekten 
yayılmıştı. Halbuki, Frederick Reines ve Clyde Cowan’ın bir nükleer reaktör tarafından yayılan anti-nötrinoları 
kaydettiği 1955 yılına kadar nötrinoların tespiti gerçekleşmemiştir.

Zelen GÜNGÖR



Her bir nötrino için var olan bir parçacık vardır: an-
tinötrino. Dönüşleri ½ olan ve hiçbir elektrik yükü 
olmayan antinötrinoların,  nötrinolardan farklı olarak 
ters yönde lepton sayısı işaretleri vardır. Toplam lepton 
sayılarının korunması için, elektron nötrinolar sadece 
anti elektronlar ile birlikte görünür. Halbuki, elektron 
antinötrinoları sadece elektron veya anti elektron ile 
birlikte görünür.

Nötrinolar birbirinden farklı radyoaktif bozunmalar 
sonucunda oluşur: atom çekirdeğinin beta bozunması, 
doğal nükleer tepkime (örneğin yıldızın çekirdeğinde 
gerçekleşen tepkimeler), süpernova sırasında, koz-
mik ışınların atomları çarptığı sırada ve doğal yollarla 
gerçekleşmeyen nükleer tepkimeler (örneğin nükleer 
bomba). Nötrinun oluşma kaynaklarından birisi olan 
Güneş, nötrinoların güneş ve diğer yıldızlardaki 
füzyon sonucu oluşmasına neden olur. Sürecin detay-
ları standart güneş modeli tarafından açıklanmaktadır: 
helyumu oluşturan dört protonun iki tanesi nötrona 
dönüşür ve bu dönüşüm soncunda iki tane nötrino 
salınır. 

Her  her yönde devasa miktarda nötrino salan Güneş, her saniye dünyanın güneşe dönük yüzünün her san-
timetre karesine yaklaşık 65 milyar nötrino ulaşmasına neden olur. Nötrinolar Dünya'nın kütlesi tarafından 
düzgün bir şekilde soğrulmadığından Dünya'nın Güneş'e dönük olmayan yüzüne de aynı miktarda nötrino 
ulaşır.

Nötrinoların birçok kullanım alanı vardır ve bunlardan en önemlisi de nötrinoların ilk olarak 20. yüzyılda 
Güneş’in çekirdeğini incelemek için kullanılmasıdır. Güneşin çekirdeğini kaplayan büyük miktardaki maddenin 
sebep olduğu elektromanyetik ışımanın sonucunda Güneş çekirdeğini incelemek mümkün değildir ama yıldız 
füzyon yıldız reaksiyonlarında üretilen  ve aynı zamanda maddeyle çok zayıf etkileşime girer nötrinolar, az bir 
etkileşimde bulunarak Güneş’ten geçer.

Çok uzun süredir devam eden ve birçok insanın dikkatini çeken bir sorun olan nötrino problemi, 30 yıldır de-
vam eden karasal deneyler sonucunda güneşten yayılan enerjiyi oluşturmak için gerekli olan seviyeden saha az 
miktarda nötrino gözlemlendiği sorununu ele almakatadır. 



ELEKTROMANYETİK RADYO DALGALARI

Dalga sözcüğünü duyduğumuzda her ne kadar aklımıza sadece denizler gelse de dalgalar hayatımızda çoğu önem-
li olayın gerçekleşmesinde etkin rol oynayan titreşim hareketleridir. Dalgalar, enerjinin bir noktadan başka bir 
noktaya taşınması veya iletilmesi için yayılma prensibiyle çalışırlar. Taşıdıkları enerjiye göre mekanik veya elek-
tromanyetik dalgalar olarak ikiye ayrılırlar. Mekanik dalgaların yayılması için bir maddeden veya taneciklerin-
den oluşan bir ortam gerekirken elektromanyetik dalgalar boşlukta da yayılabilir. Bu tür dalgalar hızını düzenli 
aralıklarla aynı ölçüde arttıran ve yüklü olan parçacıklar tarafından oluşturulur. 

Elektromanyetik dalgalar da kendi içlerinde frekanslarına ve dalga boylarına bağlı olarak türlere ayrılır. Elektro-
manyetik spektrum olarak adlandırılan şema sayesinde bütün elektromanyetik dalgalar bir ölçek üzerinde sınıflan-
dırılabilir ve bu spektrum dalga çeşitlerinin frekans aralıklarına göre düzenlenir. Radyo dalgaları, elektromanyetik 
dalgaların gösterildiği spektrumda en büyük dalga boyuna dolayısıyla en küçük frekansa sahip olan dalga çeşidi-
dir. Bu dalga türü ışık hızında ilerleyebilir fakat ışığa kıyasla dalga boyu çok daha büyüktür. Radyo dalgaları yap-
ay tekniklerle üretilebildiği gibi doğal şekilde de görülebilirler. Günlük hayatımızda da görebildiğimiz şimşekler 
bunun bir örneğidir. 

İskoç matematiksel fizikçi olan James Clerk Maxwell 1867 yılında radyo dalgalarının varlığı hakkında ilk kez 
çalışmalar yapmıştır. Maxwell’ in o dönemde sunduğu bu teori günümüzde de Maxwell denklemi olarak ad-
landırılmakta ve haberleşme araçları ve elektrik teknolojilerinde kullanılmaktadır. Daha sonra,1887 yılında, Hein-
rich Hertz adlı Alman fizikçi, deneylerinde radyo dalgalarını üreterek Maxwell teorilerini doğrulamıştır. Ayrıca, 
bu teori ile ışığın bir elektromanyetik dalga olduğunun anlaşılması sonucu ışık ile radyo dalgalarının aynı özel-
likleri taşıdığı saptanmıştır.

Zeynep ERDOĞAN



Günümüzde kullandığımız iletişim aracı olan radyolar da elektromanye-
tik dalgalar sayesinde çalışır. Metal iletken olan bir antene zaman içerisinde 
değişkenlik gösteren elektrik akımları verilmesi sonucu radyo dalgaları anten-
den yayılarak alıcı olan başka bir antene çarpar. Bu elektrik akımı elektron-
ları titreştirir ve osilasyona yani salınıma sebep olur. Daha sonra bu dalgalar 
radyonun içerisinde bazı işlemlerden geçerek mekanik olan ses dalgalarına 
dönüşür. Bu konuda yanlış bilinen bazı durumlar oluşmuştur. Örneğin radyo 
dalgalarının uzayda sonsuza kadar yayıldığı ve gitmeye devam ettiği bilgisi 
yanlıştır. Belirli bir mesafe geçtikten sonra dalgalar yani sinyaller neredeyse yok 
olacak kadar azalır ve işlevini yitirir. 

Evrenimizdeki bazı doğal radyo kaynaklarına örnek olarak manyetik alanı 
değişken olan astronomik cisimler verilebilir. Bu cisimler radyo dalgaları ya-
yarlar ve dünya dışı doğal radyo kaynaklarıdır. Bu sayede gezegenler, gaz ve toz 
bulutları, galaksiler gibi bazı gök cisimleri radyo teleskopları sayesinde gözlenir. 
Bu kaynaklar tarafından yayılan dalgalar incelenerek cisimlerin yapı ve oluşum-
ları incelenir.

Sonuç olarak radyo dalgaları atmosferimizin alanında kablosuz bir şekilde veri taşınmasını sağlayan elektro-
manyetik dalga çeşididir. Günümüzde teknolojik haberleşme araçlarının çoğunun çalışması için gerekli olan 
radyo dalgaları iletişimimiz açısından oldukça önemlidir ve hem doğal hem de yapay kaynaklar tarafından 
üretilebilirler.



KİMYA

ZÜMRE BAŞKANI: OKAN GÜZEL
REHBER ÖĞRETMENLER: 
ÇAĞLA PINAR ÖZTÜRK AYDINCAK
AYŞE ÇİFTÇİ NADİR



KİMYANIN EN GÜZEL HALİ ; YEŞİL KİMYA

Pithecanthropus erectus (Homo erectus) ile başlayan mavi gezegendeki yolculuğumuza Homo sapiens 
olarak devam eden biz insanlar biricik dünyamızda avcı toplumdan tarım toplumlarına geçiş yaptığımız an-
dan itibaren rahatı buldukça daha çok üremeye başladık ve nüfusumuzu hızla artırdık. Maalesef ki bu Akıllı 
canlı türünün müthiş egosuna, tüm gelişmişliğine, sahip olduğu üstün teknolojilerine, dipsiz bilgi birikimine 
rağmen, halen yaşayabileceği tek bir gezegen var. Yine maalesef ki gelişim adına dünyaya zarar veren tek 
bir canlı var ki o da Homo sapiens !!

Gezegenimiz büyüktü ama nüfus artışı, daha çok besine ihtiyaç anlamına gelmekteydi. Bu besini te-
min etmek adına dünyaya yayıldık, yeni topraklarda ormanları yaktık, tarlalar açtık, hayvanları avladık, 
evcilleştirebildiklerimizi evcilleştirdik; onların etinden, sütünden ve bize sundukları diğer öğelerden fayda-
landık. Düşündük, düşünce sistemimizi geliştirdikçe bilimleri ve bilim adamlarını yarattık, yarattığımız pek 
çok şey gibi. Bu da bize dünya dediğimiz bu gezegenin diğer sakinlerini birçok amaç için kullanma imkânı 
verdi. Kullandıkça tükettik. Türleri cinsleri familyaları âlemleri yok ettik. Yok, ettikçe öğrendik. Öğrend-
ikçe geliştik,  geliştikçe daha çok kirletmeye başladık. Önce çevremizi sonra dünyamızı çöplüğe çevirdik, 
uzaya teknolojik cihazlar fırlattık yörüngeleri de kirlettik. Ozon tabakasını incelttik, küresel ısınmaya sebep 
olduk, kanserojenleri ürettik.

Sonuçta fark ettik ki başka gezegen yok ve kendimize şu soruları sormaya başladık  ‘‘Son ırmak kuruduğun-
da, son ağaç yok olduğunda, son balık son arı öldüğünde ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Nerede yaşay-
acağız? Çocuklarımıza nasıl bir dünya bırakıyoruz? Çevreye ilişkin kaygılar ilk kez 1949’daki Birleşmiş 
Milletler Kaynakların Korunması ve Kullanımı Konferansı’nda dile getirildi. Bu konferans ve birçok yayın, 
Ekolojik algı konusundaki farkındalığı artırdı ve doğal kaynakların aşırı kullanılması ile ilgili tehlikeler 
konusunda endişe uyandırarak önemli hükümet girişimlerinin yapılmasına neden oldu. En sade şekliyle 
maddeyi ve maddenin maruz kaldığı değişimleri inceleyen önemli bir bilim diye tanımlayabileceğimiz 
kimya; günlük yaşamımızın her detayına nüfuz etmiş, yaşamımızı ve konforumuzu büyük ölçüde etkileyen 
bir bilim dalıdır. 

Başar Ozan ZORBA



Başlangıçta modern hayat için gerekli buluşların kaynağı olarak düşünülen kimya, evrensel kirliliğin temel kay-
nağı olarak da görülmektedir. Bu sorunları oluşturan etmenleri ortadan kaldırmak, sorunu çözmekten çok daha et-
kili bir yöntemdir. Geleneksel kimya yöntemleri ile meydana gelen olumsuzlukların kaynağında yok edilmesi için 
kullanılacak yöntem “Yeşil Kimya” olarak karşımıza çıkmaktadır. Yeşil Kimya, ABD’de 1990 yılında ‘‘Kirliliği 
Önleme Yasası’’ ile ortaya çıkmıştır. Bu yasanın çıkmasıyla; ilk kez kirliliğe neden olan atıkların oluşumunun 
önlenmesi hedeflenmiştir. Kimyanın 150 yılı aşkın başarılı geçmişine bakıldığında, Yeşil Kimya oldukça genç bir 
kavramdır. 
Yeşil Kimya’nın temel amacı kullananların ve çevrenin sağlığına yönelik tehditleri en aza indirmek amacıyla 
kimyasalların planlanması, üretilmesi ve uygulanması sırasında tehlikeli maddelerin oluşmasını veya kullanımını 
azaltacak veya ortadan kaldıracak kimyasal bilgi ve becerinin kullanılmasıdır. Diğer bir deyişle Yeşil Kimya, 
çevreyi korumaya yönelik kimyasal yöntemlerin ve maddelerin geliştirilmesini ön plana çıkaran bir kimya dalıdır. 
Yeşil Kimya yaklaşımında,  akademik birimler ve endüstriler tarafından 12 temel ilke kabul edilmektedir 

YEŞİL KİMYA’NIN 12 İLKESİ
1) Önleme: Atık oluşumu engellenmeye çalışılmak.
2) Atom ekonomisi: Üretim aşamasında harcanan malzemelerin, son üründeki miktarın, enerjisini yükseltebilecek 
üretim prosesleri sağlanmalıdır
3) Tehlikeli kimyasalların azaltılması: Doğal ortam ve insan sağlığına zarar vermeyecek tehlikesiz maddelerin 
kullanılması. 
4) Güvenli kimyasalların tasarımı: Çevre ve insan sağlığına zarar veren kimyasal maddeler ile diğer toksik mad-
delerde bu olumsuz etkilerini en aza indirgeyecek tasarımlar yapılmalıdır.
5) Güvenli çözücüler ve yardımcı madde kullanımı: Üretim esnasında yardımcı maddelerin zorunluluk arz etmi-
yorsa kullanılmaması veya en tehlikesiz olanı seçilmelidir.
6) Enerji tasarrufu: Çevresel ve ekonomik durumları düşünerek kimyasal süreçlerin enerji gerekliliği tespit 
edilmeli ve minimuma  düşürülmelidir.
7) Yenilenebilir hammadde kullanımı: Yenilenebilir ve besin kaynaklı hammaddeler tüketilmelidir.
8) Yan ürünlerin azaltılması: Lüzumsuz gurupların kullanımı azaltılmalı veya hiç kullanılmamalıdır. 
9) Katalizler: Üretimde katalizörlerin kullanılmasıyla verim artar. 
10) Bozulmanın tasarımı: Kimyasallar, ömrünü tamamladıktan sonra, atık madde oluşturmayacak şekilde yani 
çevreye zarar vermeyen bozulma ürünlerine parçalanacak şekilde tasarlanmalıdır.
11) Kirliliği önlemenin izlenmesi ve çözümlenmesi: Tehlikeli madde oluşumunda üretimin devamlı izlenmesi ve 
kontrolün sağlanması için analitik yöntemler geliştirilmelidir.
12) Kazaların önlenmesi için daha güvenli kimya.

Sürdürülebilir kalkınma açısından Yeşil Kimya, tehlikeli maddelerin kullanılmasını ve üretimini azaltan veya 
ortadan kaldıran ve aynı zamanda insan sağlığı ve çevreyle dost kalabilme açısından kimyasal dönüşüm süreçler-
inin daha güvenilir olmasını sağlayan kimyasal ürünlerin ve işlemlerin tasarımıdır. Yeşil kimya çevresel sorunlara 
atomik ve moleküler düzeyde çözüm ürettiğinden sürdürülebilir bir gelişim için vazgeçilmez temellerden biridir. 
Yeşil kimya, yaşam kalitesini arttırmak ve uygarlığımızı sürdürülebilir bir geleceğe taşımak için elinde sihirli bir 
değneğe sahiptir.



Dört Büyükler

Günümüze nasıl başlarız? Uyanırız, derin bir nefes alırız baş ucumuzdaki sudan bir yudum alırız, yüzümüzü 
yıkar, kendimize bir yumurta yapıp belki de günümüzün başlangıcındaki bu son sessiz dakikaların tadını bahçem-
izde bir yürüyüşe çıkarak çıkarırız. Bu yolda karşılaştığımız dört temel yapı yüzyıllarca oldukları kimyasal bileşik 
ve karışımlardan çok daha farklı şekilde yorumlanmış ve incelenmiştir. 

Empedocles M.Ö 490 yılında İtalya’da doğmuş, M.Ö 430 yılında Yunanistan’da ölmüştür. Kendisi bir filozof, 
devlet adamı, şair ve öğretmendir. O, sevgi ve çekişmelerin evreni birbirine bağlayan iki güç olduğunu düşün-
müştür. Sevgi elementleri bir araya getirmişken çekişmeler onları birbirlerinden uzaklaştırmıştır. Ona göre evreni 
oluşturan 4 element hava, su, ateş ve topraktır. 

Aristo, M.Ö 384 yılınca Yunanistan’da doğmuş, M.Ö 322’de Yunanistan’da ölmüştür. Kendini biyoloji, botanik, 
kimya, etik, tarih, mantık, metafizik, felsefe, psikoloji, zooloji alanında geliştirmiştir.

SU

Su günlük hayatımızın en önemli kısım-
larından biridir. Önemi de tartışılamaz. 
Kimi zaman değerini fark etmeyiz ancak 
evde unutulan bir suluk, beden dersinde 
bize köşeden el sallayan bir pet şişe ya 
da sıcak bir yaz gününde bizi kendine 
çağıran serin bir havuz, bize onun önemi-
ni hep hatırlatır. Vücudumuzun yüzde 
70’i de sudan oluşur ve sağlıklı bir birey 
olarak günde en az 2 litre su içmemiz ge-
rekir. Sade gözükmesinin yanında kendisi 
bir bileşiktir ve yüzyıllarca bir element 
olduğu düşünülmüştür. 

Aristo’ya göre su soğukluğu ve ıslak-
lığı temsil etmekteydi. Thales ise suyun 
evrende yaratılan ilk madde olduğunu 
düşünmekteydi Sembolü ters bir üçgen 
şeklindeydi. Ateşe karşı bir zıtlık duru-
mu oluşturduğundan sembolü ateş sem-
bolünün tersi formundaydı.

HAVA

  Hava da su kadar önemlidir 
yaşamımızda, oksijeni almasak da ölürüz 
fazlasını alsak da. Havasız bir ortamda bu-
lununca nasıl daralıyorsak, nasıl her gün 
evimizi havalandırıyorsak, gemilerimiz 
yıllarca onun sayesinde hareket etmişse 
işte hava bizim için bu kadar önemlidir. 
Kendisi de sudan geri kalmayarak yüz yıl-
larca element sanılmasına rağmen, aslın-
da bildiğimiz gibi yanında birleşiklerden 
bile daha karmaşık yapılar olan karışım-
lardandır.

 Aristo’ya göre hava sıcaklık ve 
nemliliği temsil etmekteydi. Simyada ha-
vanın sembolü yatay bir çizgi tarafından 
kesilen ters bir üçgendi. Ters üçgen kadını 
temsil ediyordu. Simyagerlere göre hava 
hayat veren bir kaynaktı, Hipokrat ise ha-
vayı kan ile ilişkilendiriyordu. Mavi ve 
beyaz renkleriyle temsil edilmekteydi.

Beren ÖZKÖK



ATEŞ

 Aynı şekilde ateş, Heraklitos’a göre 
değişimin sembolü evreni oluşturan şey. 
Kendisi kimi zaman insanları gerek-
siz yere korkutmuş, kimi zaman onlara 
gerçekten zarar vermiş, kimi zaman ise 
işlerine yaramıştır. İnsanlığın gelişiminde 
etkisini en çok gösteren varlıklardan biri 
olan ateşin insan kontrölünde oluşumunun 
sağlanması sayesinde domino etkisiyle 
hayatımızı değiştiren ve hatta şu anımızı 
oluşturan gelişmelerin çoğu ve belki de 
hepsi ateşten köken almaktadır. Kendis-
ine dokunmayız, uzun süre bakamayız; 
belki de o şu ana kadar bahsettiğimiz ‘ele-
mentler’den en gizemli olanıdır.

Ateş simyagerlere göre sevgiyi, siniri ve 
nefreti temsil etmekteydi. Aristo’ya göre 
ise sıcaklık ve kuruluğu sembolize ediy-
ordu. Kırmızı, turuncu ve sarı renkleriyle 
eşleştirilen ateş bir üçgen şeklindeydi. Üç-
gen sembolü erkeği sembolize ediyordu.

TOPRAK

Toprak, kimi zaman bitkilerin sıkıca bağlı 
olduğu bir yuva, kimi zaman insanların 
yapı malzemesi, kimi zamansa hayvan-
ların içinde yaşadığı bir labirent. Bu gün-
lerde kendisini çok fazla göremesek de 
toprağın yeri de hayatımızda kuşkusuz bir 
şekilde fazlasıyla önemlidir. Yağmurdan 
sonraki kokusu içimizi açar. 

Toprak ise Aristo’ya göre soğukluğu ve 
kuruluğu temsil etmekteydi. Simyaya 
göre hareketlenmeyi sembolize ediyor-
du. Kahverengi ve yeşil ile eşleştirilen 
toprağın sembolü, ortasından yatay bir 
çizgi geçen ters üçgendi. Bu da hava sem-
bolünün tersiydi.



DEMİR KÜKÜRT DÜNYA TEORİSİ
Beril ERİŞ

Yaşamın başlangıcından itibaren insanlar yaşam kaynağının güneş olduğunu düşünmüş ve buna inanmışlardır. 
Ancak 1977 yılında deniz araştırmacıları John B. Corliss ve John M. Edmond öncülüğünde Münih kimyager ve 
patent avukatı Günter Wächtershäuser tarafından geliştirilen demir-kükürt dünya teoremi bunu yanılttı.
Deniz araştırmacıları John B. Corliss ve John M. Edmond okyanus derinliklerinde yaşayan bir balinayı gözlem-
lemek için okyanus tabanlarının yüksek basıncına dayanıklı bir denizaltı aracı geliştirdi ve buna Alvin adını 
verdiler. Alvin ile okyanusun 3000 metre altına dalan araştırmacıların, Ay’a benzeyen bir eğimin üzerinden geçm-
eleriyle Alvin’in ışıkları şaşırtan rengarenk organizma topluluğunu aydınlatmaya başladı. 

Işıkla birlikte şu an “Gül Bahçesi” adıyla geçen, denizin derinliklerinde bulunan ve içinde sarı midyeler, yengeçler 
kırmızı ağızlı tüp kurtları gibi çeşitli canlıların bulunduğu canlı kümesine rastlamışlardır. Araştırmacılar su yüzey-
ine çıkarlarken hidrotermal bacaları ve bu bacalar etrafında yaşayan organizmaları görüntülemişlerdir. Kitapların 
yeniden yazılmasına neden olan bu buluş ne kadar önemli olsa da araştırmacılar umduklarını bulamamışlardır.
 
O zamanlar kimyager ve patent avukatı olan Wächtershäuser, o dönemde büyük yankı uyandırmış olan hidroter-
mal bacaları araştırmıştır. Hidrotermal bacalar ne kadar normal şartlarda çok sıcak olsa da derinliklere gidildikçe 
basınç arttığı için normalde suyun kaynama noktasının 100 °C olmasına rağmen sahip oldukları yüksek sıcaklıkta 
bile kaynayamazlar. Hidrotermal bacalar veya diğer adıyla deniz tabağı yarığının iç kısımları 350°C - 400°C,ağız 
kısımları ise 150°C civarlarındadır.

Topladığı bütün bilgileri toplayarak Wächtershäuser ortaya bir hipotez atmıştır. Hipotez, erken dönem bir me-
tabolizma biçiminin genlerden önce oluştuğunu ve burada metabolizma diğer işlemler tarafından çalıştırılacak 
biçimde enerji üretecek bir kimyasal tepkime zincirini ifade ettiğini savunmaktadır.



1953 yılına kadar olan sürede ne kadar ilkel Dünya atmosferinin sadece metan ve amonyak gazlarından oluştuğu 
sanılsa da Stanley Miller’ın o yıllarda yaptığı ünlü deneyiyle bu bilgiyi yanıltmıştır. Bu deney sayesinde 1953’ten 
sonra yapılan deneylerde amonyak ve metan gazlarının yerine nitrojen gazı kullanılmıştır. Bu gaz serbest haldeki 
nitrojen gazıyla 400 °C’ lik hidrojen gazıyla yüksek sıcaklık ve basınç altındaki suda birleşerek çözünmüş halde 
amonyumu oluşturur.

Canlıların denizin bu kısımlarında yaşayabilmeleri için derinliğe karşı bağışık olmaları gerek. Bu nedenle karide-
sler, su yengeçleri, 3 metre boyundaki dev solucanlar ve keşfedilmemiş derin su balıklarının derin sulara karşı 
bağışıklıkları vardır ve ortama çok iyi uyum sağlamışlardır. Derin sularda yaşamla ilgili en önemli şey ise bizim 
yaşadığımız hayatın aksine orda hayat fotosenteze değil kemosenteze dayalıdır. Klorofil taşımayan canlıların ışık 
enerjisi olmadan organik madde üretmesine kemosentez denir. Fotosentez güneşe dayalı bir olaydır. Ancak deniz-
in derinliklerine güneş ışığının ulaşmaması sebebiyle derinlikler de hayat zinciri kemosenteze dayalıdır.

Bu düşünceye göre bir kez ilkel metabolik zincir oluşturulduktan sonra bu daha karmaşık sistemler oluşturmaya 
başlar. Teorinin ana fikirlerinden birisi ise erken dünya okyanuslarındaki yaşamın kimyasının yoğun solüsyonda 
değil de derin hidrotermal gölcüklerin hemen yanı başında bulunan mineral yüzeyler üzerinde meydana geld-
iğidir. Ancak hipotez yıllar geçtikçe her yeni araştırma sonunda yeni bir kanıtın sunulmasıyla giderek bir kuram 
olmaya başlamıştır.



Nedir Bu Dezenfektanlar?

Dezenfektanlar birkaç ay önce birkaçımızda varken birkaçımızda yoktu fakat COVID-19 ile birlikte hepimizin 
çantasında, evinde, arabasında hatta anahtarlığında bile bir dezenfektan yer ediniverdi. Peki, hepimizin çok sıklık-
la kullandığı bu dezenfektanlar nedir hiç merak ettiniz mi?

Dezenfektan, spor olmayan veya vejetatif durumda patojenik mikroorganizmaların büyümesini tahrip eden veya 
üremelerini engelleyen kimyasal bir maddedir. Mikroorganizmalar; virüs, bakteri, alg, mantar gibi gözle görüle-
meyen organizmaları kapsamaktadır. Dezenfektanlar kesin olarak tüm organizmaları öldürmez, ancak mikroorga-
nizmaları sağlığa veya bozulabilir malların kalitesine zarar vermeyen minimum bir seviyeye düşürür.

Ne İşe Yarar?

COVID-19 sürecinde hepimizde yer alan 
bu dezenfektanların birçok yararı vardır.
Dezenfektanlar hem yüzeyi temizlemeye 
hem de yüzeydeki bulaşıcı mikroorga-
nizmaları (bakteri, virüs, mantar, küf veya 
pas) yok etmeye yarar. Formülünde bulu-
nan “aktif bileşen” ve amaca göre eklenen 
diğer bileşenler mikropların hücre du-
varını tahrip ederler veya metabolizma-
larını etkilerler.

Dezenfektan maddeler içerdikleri kimy-
asal bileşenleri sayesinde mikroorga-
nizmaların hücre zarı ve hücre duvarında 
tahribata neden olarak veya genetik ma-
teryallerine zarar vererek yok edilmelerini 
sağlar. Bunun dışında mikroorganizma-
ların üremesinin engellenmesi, yapısal 
bileşenlerinin bozulması veya hücre fizyo-
lojisinin olumsuz etkilenmesi gibi farklı 
mekanizmalara sahip dezenfektanlar da 
bulunur.

Dezenfektan kullanımında nelere dikkat edilmelidir?

Birçok şeyin dikkatli kullanılması gerektiği gibi 
dezenfektanlar da aşırıya kaçılmadan kullanılmalıdır. 
Dezenfektan kullanımında şu gibi detaylara dikkat 
edilmelidir;
• En az toksik etkili madde seçilmeli
• Doğru ürün doğru zaman sürecinde kullanıl-
malı
• Gereken konsantrasyondan fazla kullanıl-
mamalı
• Dezenfeksiyonun hangi sıklıkla kullanılacağı 
planlanmalı
Bu gibi koşullara dikkat edildikten sonra dezenfek-
tanlar daha da etkili olacaktır.

Dezenfektanların Yan Etkileri Nelerdir?
Dezenfektanlar kimyasal olarak güçlü etkilere sahip olduğundan, bazı zararlı biyolojik etkilere neden olabilir. Bu 
bakımdan dezenfektanları kullanırken dikkatli olmak gerekir. Dezenfektanlar maruz kaldıkları vücut bölgelerine 
göre aşağıdaki yan etkilere neden olabilir:
· İrritasyona bağlı ciltte döküntüler, kızarıklık, şişlik, kaşıntı
· Kontakt dermatit
· Cilt yanıkları
· Cilt bütünlüğünün bozulmasına bağlı ikincil gelişen enfeksiyonlar
Dezenfektanın veya antiseptiğin maruz kalmaması gereken bölgelere ulaşması durumunda, bölgenin bol su ile 
yıkanması ve kimyasalın ortamdan uzaklaştırılması gerekir. El dezenfektanı göze kaçarsa, göz ve çevresi bol su 
ile yıkanmalıdır.

Berra Ava ALTUNCU 



POPÜLER KÜLTÜRDE KİMYA

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen – Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Salih Özçu-
bukçu, kimyanın popüler kültürdeki yeri hakkında konuştuğu Webinar’da okulumuz öğrencileri ve öğretmenleri-
yle buluştu.
— Kimya deyince aklınıza ne geliyor?
— PATLAMA!
— ZEHİR!
— BREAKING BAD!
Kimya, konusu madde olan bir bilim dalı. İlgi alanı o kadar geniş ki hayatın her köşesinde kimyanın izlerine 
rastlanabiliyor: alınan nefeste, çaya atılan şekerde, tene sıkılan parfümde… Göz ardı edilemeyecek kadar hayata 
dâhil olan bu dal, haliyle popüler kültürde de önemli bir yere sahip.  

Özçubukçu, televizyon dizilerinden ilginç gazete haberlerine kadar kimyanın popüler kültürdeki bazı örneklerini 
incelediği Webinar’a, Türk sinemasının en unutulmaz sahnelerinden biri olan, Hababam Sınıfı’ndaki Kimyacı 
Şevket Hoca’nın laboratuvarı patlattığı sahneyle giriş yapıyor. Koca bir neslin aklına kimya deyince “patlama” 
yanıtını getiren bu sahneden sonra kimyayla bağdaştırılan başka bir terime geçiyor: zehir. 
Toksikolojinin babası Paracelsus’un sözü nelerin zehir olup olmadığı konusuna açıklık getiriyor aslında: “Her şey 
zehirdir; zehirli olmayan şey yoktur. Zehirli olmasını engelleyen onun miktarıdır.” Özçubukçu, İsveç’te bir gencin 
1 saat içerisinde 6 litre su tüketerek hayatını kaybettiği haberi paylaşarak, canlıların yaşam kaynağı olan suyun 
bile fazla tüketildiğinde ölümcül sonuçlara yol açabileceğini söylüyor. Daha sonra, popüler kültürde büyük bir 
yere sahip olan, küçük miktarları dahi hayati tehlike yaratan bazı maddelere değiniyor. 

Özçubukçu’nun bahsettiği maddelerden ilki; Fringe, Breaking Bad gibi ünlü televizyon dizilerinde de bahsi geçen, 
Hint yağı bitkisinin posasından elde edilen bir protein olan “risin”. Kana karıştığında, vücutta diğer proteinlerin 
oluşmasını engelleyerek kişinin birkaç gün içerisinde ölmesine neden olan bu zehir, Bulgar gazeteci Markov’un 
cinayetinde kullanılarak ünleniyor. Zehir, ince bir merminin içinde şemsiye şeklinde bir silahtan fırlatıldığından, 
olay tarihe Şemsiye Cinayetleri adıyla geçiyor. Zamanında casuslar tarafından kullanılan silah, Atatürk’e de he-
diye edilmiş ve şu an Anıtkabir’de sergileniyor. 

Elif Azra ÖZAY 



Tespih bezelye bitkisi de yapısında “risin”e benzeyen “abrin” proteinini bulunduran başka bir zehirli madde. Takı 
yapımında kullanılabilen bitkinin tohumlarından bir iki tanesinin yutulması ölümle sonuçlanabileceğinden bitki, 
biyolojik silah olarak bile kabul ediliyor. Buna rağmen bitki, saçtığı tehlikenin farkında olmayan insanların ko-
layca eline geçebiliyor. Öyle ki, tespih bezelyeden bir kolyeye sahip bir kadın, bitkinin tenine temasının etkisiyle 
sağlık sorunları yaşayınca zehirli özelliklerini fark ediyor. Kendisi de tespih bezelyeden bir bilekliğe sahip olan 
Özçubukçu, bilekliği güvenli bir yerde sakladığını belirtiyor. 

Zehirli bitkiler bu kadarla bitmiyor. Acı badem, kayısı çekirdeği gibi birçok bilindik maddenin de tüketiminde 
aşırıya kaçıldığında zehirli olabileceğini söylüyor Özçubukçu. Babaannesinin verdiği kayısı çekirdeklerini tüketen 
küçük çocuğun siyanür zehirlenmesi yaşaması da bunun örneği. Neyse ki çocuğa siyanür zehirlenmesinin sıklıkla 
yaşandığı altın madeninden panzehir getirtiliyor ve çocuk tekrardan sağlığına kavuşuyor. 
Tüm bu zehirli bitkilerden sonra Özçubukçu, yirmi kadının zırnık kullanarak istenmeyen tüylerinden kurtulmak 
uğruna neredeyse canlarından oldukları bir habere değiniyor. Günlük hayatımızda zırnık dediğimiz “sodyum 
sülfür”, sadece hayvanların değil insanların da tüylerini dökebilen, nemli ortamlarda kötü kokulu ve zehirli “hi-
drojen sülfür” gazına dönüşen bir madde. Diğer adı hamam otu olan bu kimyasal madde, hamamda tüylerinden 
kurtulmak isteyen kadıların eline geçince zehirlenme kaçınılmaz oluyor, içlerinden biri maalesef hayatını kaybe-
diyor. Bir üniversite öğrencisi de evde yaptığı deneylerle açığa çıkan hidrojen sülfür gazıyla zehirleniyor. Özçu-
bukçu, olumsuz sonuçlar oluşmaması için evde ve denetimsiz bir halde böyle deneylerin yapılmaması gerektiğini 
belirtiyor. Son olarak, hidrojen sülfürün bir diğer özelliğinden daha bahsediyor: yanıcı olması. Hidrojen sülfür bu 
özelliğiyle The Big Bang Theory dizisinin bir bölümünde yerini alıyor. 

Özellikle kışın otomobillerin motor soğutma sularının donmasını engellemek için kullanılan, suyla karıştırıldığın-
da suyun donma noktasını düşüren antifrizin de ölümlere sebep olabilen başka bir madde olduğunu ekliyor Özçu-
bukçu. Aslında “etilen glikol” denilen antifriz, vücut içerisinde “okzalik asit”e dönüşerek böbrekleri felç ediyor.  
Hidrojen sülfürün kendini belli eden kokusunun aksine antifriz tatlı olduğundan meyve suyu gibi şekerli içece-
klerle karıştırıldığında cinayet silahı olarak kullanılabiliyor. Maalesef internette antifrizin bu amaçla kullanıldığı 
pek çok cinayet haberine rastlamak mümkün. 

Özçubukçu, etilen glikolün daha az zehirli bir benzeri olan “propilen glikol”e de değiniyor. Bu madde antifrize 
göre daha pahalı olduğundan sıklıkla kullanılmasa da uçak gibi büyük araçların buz çözme işleminde tercih 
ediliyor. Buzları çözülmediğinde, düşük sıcaklıklardan dolayı donan uçak motorları kazalara sebebiyet verebili-
yor. 
Daha önce antifrizden bahsederken sözü geçen “okzalik asit”in aslında tükettiğimiz bazı yiyeceklerde bulun-
duğunu belirtiyor Özçubukçu. Bu asitin ıspanak, kuzukulağı, mandalina gibi hepimizin tükettiği besinlerde bu-
lunması, bir kez daha, maddelerin zehirli olup olmadığını miktarlarının belirlediğini hatırlatıyor. Yeri gelmişken, 
ıspanağın sanıldığı gibi demir açısından zengin olmadığını da öğreniyoruz. Ispanaktaki demir miktarının old-
uğundan yaklaşık 10 kat daha fazla hesaplanması toplumda bu yaygın yanılgıya sebep oluyor. 



Özçubukçu, yıllardır insanların aklını kurcalayan o ünlü 
soruya değinmeden de geçmiyor: Balığın yanında ayran 
içilir mi? Balık ve süt ürünlerinde bulunan “histidin” 
amino asidi, ürün bayatladıkça “histamin”e dönüşüyor. 
Hafif bayatlamış balık ve süt ürününü birlikte tüketince 
vücutta biriken fazla histamin zehirlenmelere yol açabili-
yor.  Balığın ve süt ürününün taze olduğu durumlarda 
bu ikilinin yan yana tüketilmesi sorun olmuyor. Sadece 
balığın değil bayat tavuğun da histamin zehirlenmesine 
yol açabileceğini belirten 

Özçubukçu, gıda zehirlenmelerin çoğunun histamin kaynaklı olduğunu da ekliyor. 
Yan yana gelmemesi gereken bir diğer ikilinin de greyfurt ve ilaçlar olduğunu söylüyor Özçubukçu. Greyfurttaki 
“bergamottin” molekülü, bazı ilaçların karaciğerde parçalanmasını engelleyerek aşırı doz etkisi yaratıp ölüm-
lere sebebiyet verebiliyor. Doktorlar da bu ilaçları yazarken hastayı, yanında narenciye tüketmemesi konusunda 
uyarıyorlar. 

Tüm bu ölümcül maddelerden sonra Özçubukçu, “Mavi Boncuk”tan bir sahneyle bayıltan maddelere de değiniy-
or. Bu sahnede de kullanılan “kloroform” , çoğu kaçırılma sahnesinde yer alarak popüler kültürde sıkça karşımı-
za çıkıyor. İlk anestezik madde olan “eter”in ameliyatlarda yetersiz gelmesinin ardından hastaları bayıltmak için 
kullanılacak yeni bir madde arayışına girilmesiyle kloroform bulunuyor. Sağlık sorunlarına yol açtığı öğrenildik-
ten sonra kloroform, yerini modern anestezik ilaçlara bırakıyor. 

Webinar’ın sonuna gelirken solunduğunda sesi incelten ve kalınlaştıran iki gazdan bahsediyor Özçubukçu. Pek 
çok televizyon programından aşina olduğumuz “helyum” havadan 6 kat hafif olduğundan, solunduğunda ses 
tellerinin hareketiyle oluşan ses dalgaları normalden daha hızlı hareket ediyor ve ses inceliyor. Havadan 6 kat 
ağır olan “sülfürhekzaflorür” gazı ise solunduğunda ses dalgalarını yavaşlatarak sesi kalınlaştırıyor. Sağlığa zararlı 
olmayan bu iki gazın tek yan etkisi soluyan ya da solumayan herkesi güldürmesi. 

Özçubukçu, Murat Cimcir’in oynadığı Üsküdar’a Gider 
İken dizisinden bir sahnenin ardından öğrenilen bilgil-
erin günlük hayatla bağdaştırıldığında çok daha kalıcı 
olduğunu ve bilgiye yönelmenin önemini hatırlatıyor, 
Atatürk’ün bir sözüyle sunumunu bitiriyor: “Hayatta en 
hakiki mürşit ilimdir.” 

Doç. Dr. Salih Özçubukçu’ya güzel sunumu için teşek-
kür ediyor, sağlıklı günlerde yeniden buluşmayı diliy-
oruz. 



KİMYASAL SORULAR

Soru 1
-Oda sıcaklığında ve basıncında kokusuz, renk-
siz bir maddeyim 
-Adım Yunanca’da “yeni” anlamına gelmekte-
dir.
-İngiliz kimyagerler Sir William Ramsay ve 
Morris Travers tarafından keşfedildim.
-Yalnızca atmosferde değil, yeraltından çıkan 
doğal gazların bileşiminde de bulunurum.
-Kuru havanın yaklaşık 55 binde birini 
oluştururum.

İpucu: Tamamım bir element
İlk iki harfimikullanırsın
Bir şeyi anlamadığında
Son ikimse bir sayı

Yukarıdaki bilgilerden yararlanarak ve 
bilmeceyi çözerek bahsedilen elementi bu-
lunuz.

Soru 2
-Eriyebilmem için gereken sıcaklık 419.5 ° C 
derecedir.
-Yüzde %90’ım kas ve kemiklerde yer alır.
-En çok kullanılan üç madenden biriyim.
-Altı mineral türüm vardır.
-Yerkabuğunda bulunurum.

İpucu:

Yukarıdaki bilgilerden yararlanarak ve soruyu 
çözerek bahsedilen elementi bulunuz.

Soru 3
-Benimle yapılan bileşikler eski zamanlardan 
beri bilinmektedir ve genellikle ilaç ve kozmetik 
sektöründe kullanılmak üzere toz hâline getir-
ilmektedir.
-Doğada stibnit olarak bulunurum.
-Oldukça kırılgan bir yarı metalim.
-Alev geciktiricilerde, pillerde ve lehimler için 
alaşımlarda kullanılırım.

İpucu:
 

Yukarıdaki bilgilerden yararlanarak ve soruyu 
çözerek bahsedilen elementi bulunuz.

Soru 4
-Bıçakla kesilebilecek kadar yumuşağımdır.
-Benimle işlenen camlar, normal camlardan daha 
sağlam olur.
-Bitkilerin büyümesi için toprakta bulunması 
gereken bir maddeyim.
-Temizlik malzemesi olarak sabunda da kul-
lanılırım.
-Yerkabuğunun ağırlıkça %1,5’ini oluştururum.

Soru 5
-Havadan 2,5 kat ağırımdır.
-Dezenfeksiyonda kullanılırım.
-Atom ağırlığım 35,5 gramdır.
-Sulu çözeltim, altını bile etkiliyebilir.
-Rengim yeşilimsi sarıdır.

İpucu:
KAŞI    AN
Fİ         Bİ
DA       AY

CEVAPLAR: 
1. NEON
2. ÇİNKO
3. ANTİMON
4. POTASYUM
5. KLOR

Cenk KULEOĞLU
İrem ALEMDAR 



CAM BÜYÜSÜ

Günlük hayatımızda gördüğümüz, daha doğrusu görmediğimiz, camın çoğu insanın sandığından çok daha büyülü 
ve ilgi çekici yanları olduğu şüphesiz. Mesela camın neden saydam olduğunu düşündünüz mü? Veya internette 
dolaşan ve katedrallerdeki tur rehberlerinin ağzından düşmeyen camın aslında katı değil de sıvı olduğu söylen-
tilerini duydunuz mu? Camın şeffaflığına rağmen altında güneş yanığı olmadığınızı fark ettiniz mi? İnsanlardan 
çok uzun zaman önce de doğada cam olduğunu biliyor muydunuz? Gözümüzün algılanmaması için tasarlanan bu 
ilginç, soruları peşinde sürükleyen büyülü madde aslında tüm ilgi ve algıya layık.

Cam günümüzde beşerî olarak üretilse aslında insan tarihinden uzun bir zaman önce de doğada var olan bir mad-
deydi. Mesela bazı durumlarda kum üzerine düşen yıldırımlardan kaynaklanan ısı kum parçalarını eritip uzun ince 
çubuklar halinde tekrar şekle sokabiliyor ve oluşan yeni forma fulgurit deniyor. Ayrıca volkanik patlamalardan 
kaynaklanan yüksek ısı da bazen kayaları ve kumları eritip obsidyan denilen bir başka cama dönüştürebiliyor. 
Obsidyan yoğun olarak takı malzemelerinde kullanılan ışıltılı ve estetik bir camdır. Fulgurit ise işlenmeye çok 
uygun olmayan, volkanik bölgelerin yakınında olan kumsallarda gözlemlenebilir konumdadır.  Cam oluşumunu 
sağlayan doğal faktörlerden bahsetmişken camın beşerî üretimi ve ilgi çekici yapısından bahsetmek uygun olur. 

“Cam obsidyan ve fulgurit formu dışında bizim bildiğimiz o şeffaf, kırılgan ve bir o kadar da çekici cam olarak 
birdenbire karşımıza çıkan bir materyal olmasa da…” demek yanlış olabilir çünkü aslında nasıl buza su diye-
biliyorsak kuma da cam diyebilmemiz mümkün. Evet, cam kumun bir çeşit sıvılaşmış halidir. Cam, Dünya’nın 
kabuğuna kadar inen köklü bir yapıya sahiptir. Kabukta en çok rastlanan elementler oksijen ve silisyumdur. Bu iki 
element silikon dioksit adı verilen bir bileşik oluşturur ve bu bileşik aslında kuartz olarak adlandırdığımız parlak 
ve çekici materyaldir. Bu materyal dünya yüzeyinde kum içinde bulunur. Silika kumu olarak adlandırılan kum 
çeşidi1700°C de ısıtılırsa erir ve sıcak akışkan cam olur. Fakat buz ve su ilgisinden farklı olarak bu sıcak akışkan 
kuruyunca kum hâline geri dönmez, büsbütün farklı bir atomik yapı kazanır ve ne sıvı ne de katı olan bilim in-
sanlarının amorf sıvı olarak adlandırdığı bir faza bürünür. Bu faz sıvı ve katı arasında bulunan şekilsiz ve dağınık 
bir haldir: Moleküller tıpkı bir katı gibi kristal biçimde sıralanmış olsalar da sıvı fazın dağınıklığına sahiplerdir.

Duru GÜNEL



 
Katı bir madde ışık kaynağı altında ise -yani fotonlar (ışık parçacıkları) bu katıya doğru ilerliyorsa- ışığın emilme, 
yansıtılma veya madenin içinden geçip geçmeyeceği konusunda elektronlar başrolü oynarlar denebilir. Cam ışığı 
içinden geçiren bir maddedir ve bunun nedeni ise fotonların camın yapısında bulunan bir elektronu daha yüksek 
bir enerjiye çıkaracak enerjiye sahip olmamasıdır. 400 ila 700 nanometre arası dalga boyu aralığında bulunan tüm 
ışıklar yani gözle görülür bütün ışıklar cam sanki yokmuş gibi yollarına devam ederler. Fakat 10 ile 40 nanome-
trelik bir dalga boyuna sahip olan ultraviyole ışık fotonları cam gibi transparan bir maddenin elektronlarının bir 
üst enerji seviyesine çıkmasını sağlayacak enerjiye sahiplerdir. O halde elektronlar bu enerjiyi absorbe edebilir. 
Bundan dolayı sıradan bir camın arkasında uzun süre otursanız bile ve güneş ışığının sıcaklığını derinizde his-
setseniz dahi cildinizin renginin koyulaşmadığını fark edersiniz.

Dünya’nın çekirdeğine kadar kökleri uzanan cam, günlük yaşamın her köşesinde bir şekilde karşımıza çıkıyor. 
Pencerelerden araba camlarına, kolye uçlarından bardaklara, kumlardan volkanik oluşumlara… O kadar çok iç 
içeyiz ki camla varlığını unutmamız oldukça kolay. Nasıl olsa varlığını hissettirmemek için var olan bir madde, 
değil mi? 

 Camın moleküllerine kadar inmiş olabiliriz ancak bu 
onun en belirgin özelliğini açıklamamıza yetmiyor: 
saydamlık. Cama büyüteç, lens, mikroskop merceği 
ile bile bakarsanız kendisini görmezsiniz. Bu özelliği 
ona kazandıran nedir peki? Bunu anlayabilmek için 
camın atom altı yapısına inmemiz gerekir. Her atom 
pozitif yüklü bir çekirdek ve bunun etrafında boşlukta 
dönen elektronlardan yani negatif yüklerden oluşur. 
Fakat atomun içinde olan bir başka şey ise boşluktur. 
Hatta atomun içinde bulunan boşluk o kadar fazladır 
ki çekirdek boşluğun içinde bir stadyumun ortasındaki 
tenis topu gibidir.  Elektronlar ise bu stadyumda farklı 
sıralardaki seyirciler olarak tanımlanabilir. Elektron-
ların enerji kazanınca daha üst bir enerji seviyesine 
çıktığını ve daha düşük bir enerji seviyesine inmek 
için enerji kaybetmesi gerektiği kimyayla ilgilenen 
herkesin aşina olduğu bir bilgidir. 



LEVINTHAL PARADOKSU

Proteinlerin kristal yapısı ilk kez 1958 yılında Christian B. Anfinsen ve Vincent du Vigneaud tarafından gösterilm-
iştir. 1970’lere gelindiğinde yaklaşık olarak bir düzine proteinin daha yapısı tanımlanmıştır. 
O günlerde proteinlerin değişmez moleküller olduklarına ve özgül işlevlerinin moleküllerin benzersiz 3-boyutlu 
yapılarının bir sonucu olduğu görüşüne inanılmaktaydı. Proteinler 2000 ve daha fazla atomdan oluşan çok kar-
maşık ve büyük moleküllerdir. Molekülün 3-boyutlu yapısı ve uzamsal yerleşimi içinde her atomun kendisine ait 
özel bir konumu vardır. Bu üç boyutlu yapılar, proteinin diğer ligandlar ile etkileşimini belirleyen, özgül bir yüzey 
geometrisi ile ilişkilidir. Ancak proteinler sentezlendiklerinde yapılandırılmaları tamamlanmıştır. Tam tersine, 
proteinler yapılandırılmamış polipeptit zincirleri formunda sentezlenirler ve işlevlerini yerine getirebilmeleri için 
mutlaka doğal formlarına (native fold) katlanması (folding) gerekir. 

Christian ve Vincent’dan 12 yıl sonra, 1969’da, Cyrus Levinthal, proteinlerin dışarıdan bir bilgi almaya gerek-
sinim duymadan hızla katlanabileceğini öne sürdü. Levinthal’a göre gereken bilgi proteinlerin aminoasit dizilim-
lerinde bulunmaktadır. Ancak o dönemde bilim insanları bunun rastgele bir işlem olduğu düşünmekteydi. 

Bu görüşe karşı Levinthal’in ilk tezi, astronomik sayıda olasılığa rağmen çok hızlı, bir saniyenin altında bir sürede 
ve proteini denatüre edip, %100 işlevsel olacak şekilde tekrar katlanması sağlanabilecek kadar doğru katlanama-
ları idi. 

İkinci karşı görüşü, katlanmanın çok hızlı olması nedeni ile proteinlerin doğal formlarına katlanırken tüm olası 
konformasyonları denemek için yeterli zamanları olmaması, bu nedenle hiç denenmeyen konformasyonların ve 
bazı ortak yolakların (tepkime mekanizmaslarının) olması gerektiğiydi. Bu görüşlerini desteklemek için sunduğu 
kanıt ise şöyle açıklanabilir; 

Selen PEHLİVANOĞLU



Her aminoasit üç konformasyon denerse, 100 aminoasitten oluşan bir protein için olası konformasyon sayısı 3100 
yani 5,15x1047 konformasyondur. Her olası konformasyon için bir piko saniyede denenirse, tüm konformasyon-
ları denemek için 1,6x1027 yıl gerekecektir. Evrenin yaşı 13,82x109 yıl olarak hesaplanmaktadır, yani protein-
lerin katlanmasının rastgele bir işlem olmadığı açıktır. Bu durum Levinthal Paradoksunu yaratmıştır; bir protein 
moleküllerinin katlanması hem hızlı hem de rastgele olamaz. 

Cyrus Levinthal protein katlanmasının, meydana gelen bölgesel kesişmeler ile yönlendirilip hızlandırıldığı ve 
daha sonra ileri katlanmaların belirlendiği sonucuna varmıştır. Şu anda kabul edilen modelleri incelersek, birisine 
göre önce sekonder yapı ve ardından tersiyer yapı oluşur. Bir başka model ise kuartetin katlanmasının hidrofobik 
etkileşimlere bağlı olduğunu, önce hidrofobik aminoasitlerin içe gömüldüğünü öne sürmektedir. Üçüncü bir mod-
el ise, her iki katlanmanın aynı zamanda olduğunu iddia etmektedir. Öyle ya da böyle, hangi model olursa olsun, 
Levinthal’ın paradoksuna geri dönüyoruz: proteinlerin katlanmaları için takip edilen sabit bir yolak vardır. Ancak, 
tek bir sabit yolak değil, doğal konformasyonda birleşen farklı yolaklar söz konusudur. Daha büyük proteinler 
için molekülün tamamı doğal katlanmasını gerçekleştirmeden önce her alanın (domain) ayrı ayrı katlandığı daha 
karmaşık yolaklar geçerli olabilir. Bunun yanısıra katlanma işlemi doğal konformasyonun düzenlenmesinin önc-
esinde “erimiş (molten) globül” adı verilen ara ürünlerin oluşmasını da içerebilir. 

Bir proteinin tüm olası konformasyonlarının ve karşılık gelen serbest Gibbs enerjilerinin haritalandırıldığı katlan-
ma hunisi hipotezini (funnel energy landscape) incelersek, parelel yolakların varlığını ve protein katlanmasının 
kinetiğinin karmaşık olduğunu görebiliriz. 

Bu durumu genelleştirilmiş potansiyel enerji yüzeyine transfer 
edecek olursak, protein katlanmasının negatif potansiyeli, diğer 
bir ifade ile aşağı yönlü potansiyel enerji, enerji açısından istenen 
uygun durumu temsil eder. Öte yandan pozitif ya da yukarı yönlü 
potansiyel enerji, enerjetik olarak istenmeyen konformasyonları 
gösterir. 

Levinthal potansiyel enerji manzarası için golf sahası modelini 
önermiştir. Bu modelde farklı konformasyonlarda aşağı ve yukarı 
yönlü dalgalanmalar yoktur, onun yerine tüm durumlar enerje-
tik açıdan eşit miktarda olasıdır. Potansiyel enerji manzarasında, 
serbest enerji veya herhangi iki durum arasındaki geçiş, potan-
siyel enerjileri arasındaki fark ile belirlenir, ki bu modelde her 
zaman sıfırdır. Eğer iki durum arasındaki geçiş için serbest enerji 
kazanımı ya da kaybı yoksa, doğal katlanmayı bulmak tamamen 
rastgele olacaktır; bu da bizi tekrar paradoksa götürür.

Böylece doğal yapının enerjiktik olarak en dengeli yapı olduğu huni hipotezinde, doğal konformasyon arayışının 
proteinlerin tasarım prensiplerinin doğasında öyle bir şekilde var olduğunu ki doğal olmayan konformasyonlar 
dengesiz; doğal ışık temasları ise dengeli olduğundan, termodinamiğin temel kuralı olarak sürekli dengeli yapıyı 
aramak polipeptit zincirinin doğal katlanmayı tercih etmesinin, golf sahası modeline göre proteinlere daha uygu-
lanabilir bir model olduğu sonucuna varabiliriz.



İKİ İLGİNÇ TEPKİME TÜRÜ: NÜKLEER VE KİMYASAL TEPKİMELER

Nükleer reaksiyonlar, bir başka deyişle çekirdek tepkimeleri, iki atom-
un çekirdeğinin çarpışmasıyla yeni “nüklitlere” dönüşmeleridir. Ayrı-
ca, bir atomun çekirdeği ile dışarıdan bir atomaltı parçacığın -yüksek 
enerjiye sahip elektronların, protonların ve nötronların- çarpıştırıl-
masıyla da nüklitler elde edilebilir. (Nüklit, izotop anlamına gelme-
ktedir. İzotop ise; proton sayıları aynı olan atomların farklı nötron 
sayılarına sahip olması, yani kütlelerinin farklı olmasıdır.)    

Nükleer fizik ve parçacık fiziğin çalışma alanı olan “nükleer reaksiyon-
lar” ile ilgili çalışmalar, CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi) 
adında bir araştırma merkezi tarafından yürütülmektedir. CERN, İs-
viçre ve Fransa sınırında bulunan ve Dünya’daki en büyük parçacık 
fiziği laboratuvarıdır.
Çekirdeğin iç yapısı, füzyon (çekirdek birleşmesi) ve fisyon (çekirdek 
parçalanması) olayları ile değiştirilir. Fisyon, kütle numarası büyük bir 
atomun parçalanması ile daha küçük kütle numarasına sahip bir atoma 
dönüşmesidir. Fisyon sonucunda, ortaya çok büyük bir miktarda enerji 
açığa çıkmaktadır. 

Bu enerji hem pozitif hem de negatif amaçlar doğrultusunda kullanıl-
maktadır. Nükleer enerji santrallerinde kontrollü bir şekilde bu enerji 
açığa çıkarılabilir ve bu enerji, iyi bir amaç için kullanılabilir. Ancak, 
bu enerji nükleer silahlarda ve atom bombalarında (bir başka deyişle 
nükleer bombalarda) da kullanılmaktadır. Buna Hiroşima’ya, 6 Ağus-
tos 1945’te, Japonya’ya atılan atom bombası örnek olarak verilebilir. 

 Nükleer enerjinin de elbette çevreye, doğaya ve insanlara olumsuz et-
kileri vardır. Nükleer enerji, her ne kadar havayı sera gazları ile kirlet-
mese de bir nükleer santralde kaza olduğu takdirde çevrede neredeyse 
hiçbir canlı türü yaşayamaz olur. O bölgeye yakın yerlerde yaşayan 
insanların engelli doğma veya kanser olma riskini artırmaktadır. Çer-
nobil’de, 26 Nisan 1986’da Ukrayna’da gerçekleşmiş olan patlamanın 
etkileri günümüzde de devam etmektedir.



Kimyasal tepkimeler ise atomların birbirleri ile olan etkileşim sonucunda elektron alışverişi yapmalarıdır. Tep-
kimeye giren maddeler kimyasal değişim geçirerek ortaya yeni ürünler çıkarır.

Kimyasal tepkimelerde, çekirdeğin iç yapısı değişmez; oluşan yeni bileşikteki atom sayısı, atomların dizilişi, 
atomların arasındaki bağ türleri değişebilir. Madde kendisine ait olan özelliklerini kaybeder ve kimyasal özel-
likleri değişmiş olur. Maddenin atomları arasında bulunan kimyasal bağlar kopar ve başka atomlar ile birleşerek 
yeni bağlar oluşur. Tepkimeye giren ürünlerin atom türü ve atom sayısında bir değişiklik gözlemlenmez. Tüm tep-
kimelerde olduğu gibi kimyasal tepkimelerde de kütle korunur. Ancak girenlerdeki molekül sayısı ve girenlerin 
hacmi, ürünlerdeki molekül sayısına ve ürünlerin hacmine eşit olmayabilir. 

          Kimyasal tepkimelere günlük hayattan birçok örnek verebiliriz. Ağaçların yapraklarının sararması, demir 
bir masa lambasının paslanması, kefir ve yoğurt yapımı, ekmeğin mayalanması, yiyeceklerin bozulması, ocaklar-
da doğal gazın oksijen sayesinde yanması, hayvanların solunum yapması, çözeltilerin elektriği iletmesi, çürüme 
olayı, bitkilerin fotosentez yapması, heykellerin oksitlenmesi gibi çok fazla örnek bulunmaktadır. 

Sonuç olarak; kimyasal tepkimelerde çekirdekte bulunan proton ve nötronlarda herhangi bir değişiklik gözlemlen-
mezken ve sadece elektronlar arasında bir etkileşim oluşurken, nükleer tepkimelerde çekirdeğin iç yapısı değişir 
ve ortaya radyoaktif maddeler çıkar.

Suzan R. HOFSTEDE 



Irene Curie’nin Hayatı ve Başarıları 

Kimya alanında başarılı kadın bilim insanı denilince akla ilk gelen kişi olan Marie Curie’nin kızı Irene Joliot- 
Curie hayatı boyunca annesi ve babasının başarısını devam ettirmiş, fizik ve kimya alanlarına katkılarıyla önemli 
bilim insanları arasına adını yazdırmayı başarmıştır. Anne babası gibi Nobel Ödüllü bir bilim insanıdır. 

Irene Joliot- Curie 12 Eylül 1897’de Paris’te doğmuştur. Babası 
meşhur bilim adamı Pierre Curie’nin erken ölümüyle, kardeşi Eve ve 
annesi Marie Curie’yle çocukluğunu geçirmiştir. Erken yaşta 
matematiğe kabiliyeti olduğu belli olunca iki sene boyunca 
Fransa’nın en iyi profesörlerinin birbirlerinin çocuklarına kendi 
alanlarını öğrettiği sayılı öğrenciler için olan bir özel okula gitmiştir. 
Sonra Sorbonne Üniversitesi’nin bilim fakültesine devam etmiştir. 
Okul sırasında diploma çalışmaları 1. Dünya Savaşı yüzünden 
kesintiye uğramıştır. Savaş sırasında annesiyle beraber röntgen 
cihazıyla yaralı askerlerin vücutlarındaki kurşunları bulmak için 
çalışmış, hemşirelik yapmıştır. Savaş boyunca çalışmalarında çok 
ilerlemiş, radyasyon ve röntgen cihazının kullanımını savaş al-
anlarındaki hemşirelere de öğretmiş, bilimle hayat kurtarmıştır. 

Savaş bitince annesi Marie Curie’nin Radyasyon Enstitüsünde 
çalışmaya başlamış ve Frederic Joliot ile tanışmıştır. Beraber 
çalışmaya başlamışlar ve daha sonra da evlenmişlerdir. İrene ve 
Frederic Joliot yaptıkları araştırmalarla radyasyon deneylerinin 
gidişatını tamamen değiştirmişler. O zamana kadar radyasyon 
çalışmalarında, atomları elementlere ayrıştırarak doğal halini 
inceleme çabaları içindeyken, alüminyumun helyumla birleşip 
patladığında radyoaktif atoma dönüştüğünü, işlem 
durdurulduktan sonra da atmosfere protizon saçmaya devam 
ettiğini tespit etmişlerdir. Radyoaktif atomun doğal olmayan 
yollardan elde edilebileceğinin keşfi bilimde önemli bir çığır 
açmıştır. Bu buluş dolaylı olarak atom bombasının 
üretilmesine giden yolu açmıştır. Aynı zamanda bu buluş bilim 
insanlarının radyoizotop ve radyokimya konularına yoğun-
laşmasına neden olmuş ve tıp alanını önemli ölçüde etkilemiştir. 
Joliot-Curie çifti bu buluşlarıyla 1935’te Nobel Kimya Ödülünü 
kazanmışlar, bilime adlarını başarıyla yazdırmışlardır. Bu-
luşlarının bilim dünyasında özellikle tıpta önemli başka bu-
luşlara ve hayat kurtarmaya yol açacağı kadar savaşta öldürücü 

Sedef KALELİ



olabileceğinin bilinciyle Joliot-Curie çifti buluşlarını ve belgelerini askerlerin eline geçmemesi için 2. Dünya 
Savaşı sırasında saklamışlardır. 

Nobel Ödülünü kazandıktan sonra siyasete yönelen Joliot-Curie kadınların seçimlerde oy verme hakkına sahip 
olmadıkları bir dönemde Bilim Bakanlığı Müsteşarı olmuştur. Bu görevi sırasında bilimsel araştırmalara devletin 
parasal yardımda bulunması gerektiğini savunmuş, kadınların eğitim hakkından yararlanması konusuna eğilm-
iştir. Irene, annesi Marie Curie gibi, radyasyona aşırı derecede maruz kalmasının yol açtığı hastalık yüzünden 
1956’da 58 yaşında vefat etmiştir. Ölümüne dek uluslararası barış konferanslarına katılmış, araştırmalar yapmaya 
devam etmiştir
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Plasebo Etkisi İle Stres Kontrolü

Stres, vücudumuzun zorlu durumlara karşı gösterdiği duygusal veya fiziksel tepki ya da gerilim olarak tanımlanır. 
Stresin kökeni eski Fransızca'da "estrece", Latince'de "estrectia" sözcüklerinden gelmektedir. Stres 17. yüzyıl 
ortalarında tanımlanmaya başlanmıştır ve musibet, elem, felaket, bela dert, keder anlamlarına gelmektedir. 18. 
ve 19. yüzyıllarda ise stres; baskı, güçlük, zorluk anlamlarında kişilere, objelere, ruhsal yapıya ve organa yöne-
lik kullanılmıştır. Strese günümüzde ise çok sık kullanılan bir sözcük olarak rastlanılmaktadır. Strese; bir sınava 
girmeden önce, bir kazadan sonra ve özellikle de bu pandemi döneminde çok rastlanılabilmektedir. Doktorlar 
tarafından yapılan açıklamalara göre stres; bazı hastalıkların asıl kaynağıdır, bazılarının ise ortaya çıkmasını 
hızlandırıcı bir etkiye sahiptir. Birleşik Devletlerde 30.000 yetişkin üzerinde 8 yıllık bir araştırma yapılmıştır. 
Araştırmaya katılan gönüllere iki soru sorulmuş ve cevaplanan bu sorular üzerinden bir yargıya ulaşılmıştır. 

"Geçen yıl ne kadar stresliydiniz?" sorusu sorularak, gönüllülerin "az", "orta" ve "çok" sınırlandırmaları üze-
rinden cevapları değerlendirmeleri istenmiştir. Ayrıca "Sizce stres sağlığınız açısından kötü bir şey midir yoksa 
iyi bir şey midir?" sorusu sorulmuştur. Daha sonrasında kayıtlara bakılmış ve "çok" stresli olarak değerlendiren 
gönüllülerin ölüm riskini %43'lük bir oranla arttırdığı görülmüştür. Ancak bu artışın, gönüllülerden sadece ikin-
ci soruya "Stres kötü bir şeydir" yanıtını verenlerde görüldüğü fark edilmiştir. Geçen yılı "çok" stresli geçirip 
stresin sağlığa zararlı olmadığını düşünenlerin ölüm riskinin, "az" stresli geçiren kişilerden bile düşük olduğu 
görülmüştür. Bu takip ve araştırmaya ek olarak, son 8 yıldaki ölüm raporlarına göre 182.000 Amerikalının 
yaşlanmadan önce; stresten değil, stresin sağlığa zararlı olduğunu düşündüğünden hayatını kaybettiği sonucuna 
varılmıştır. Bu da yaklaşık olarak yılda 20.000 ölüme karşılık gelir. Bu yaklaşık değere göre stresin sizin için kötü 
olduğuna inanmak, geçen yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde cilt kanseri, HIV / AIDS ve cinayetten daha fazla 
insanın ölümüne neden olan 15. en büyük ölüm nedenidir. Bu araştırmaya göre sağlığımızın stresin kendisinin 
değil stres hakkındaki düşüncelerimizin rahatsızlıklara yol açtığı sonucuna varmaktayız.

Ahmet DemirTOKDEMİR



 Stres hayatımızın bir parçası olan normal bir şeydir. Vücudumuz stres anında bir takım tepkiler verir. Kan damar-
larımız daralır, böbrek üstü bezlerindeki öz(medulla) bölgesinden  adrenalin, kabuk(korteks) bölgesinden kortizol 
ve hipofizin arka lobundan ise oksitosin salgılanır. Adrenalin ve kortizol salgılanması ile vücutta glikoz artışı,  
kalp atışlarında ve nefes alış verişinde hızlanma görülür. Vücudun genelinde kas ve dokularda enerji yakılma 
miktarı artar. Stres sırasında salgılanan bir diğer hormon olan oksitosin, hamilelik döneminde ve sevdiklerinizle 
kurduğunuz göz teması veya fiziksel temaslar sırasında da salgılanır. Hipofiz bezinden gelen bu hormon stres 
sırasında vücudunuzun genelinde bulunan reseptörlere bağlanarak bazı reaksiyonlar başlatır. Stres sırasında dam-
arlarınız daralır ve kan basıncı artar. Kalp atışının hızlanması ve kan basıncının artması kardiyovasküler sistem-
deki organlarda hasarlara neden olabileceğinden oksitosin, bu bölgelerde rejenerasyon yapımını uyarır. Örneğin, 
kalpteki reseptörlere bağlanarak kalp kaslarındaki zedelenmeleri önlemek adına kalpte rejenerasyon yapımının 
başlamasını sağlar. Sonuç olarak, asıl kaynağı stres olan hastalıkların çoğu kardiyovaskülerdir ve stres hakkındaki 
düşünce yapınız olumsuz yönde değilse vücudunuzdaki sistemler dengeyi yeniden sağlayacaktır. Vücudunuzun 
homeostasiyi sağlayan sistemlerinin var olması stresin normal olduğunu gösterir. 

Plasebo etkisi, bazı kişilerin inaktif bir madde veya tedavinin uygulamasından sonra fayda gördüğü bir fenomen 
olarak tanımlanır. Yani kısaca bilimsel açıdan etkisi kanıtlanmamış madde ya da tedavilerle beynimizi kandır-
mak diyebiliriz. Latince'de "placebo" "memnun edeceğim" anlamına gelmektedir. Memnun olmak, tatmin olmak, 
hoşuna gitmek anlamlarına gelen placére eyleminden türetilerek ortaya çıkmıştır. Harvard üniversitesi 25'i kadın 
25'i erkek toplamda 50 katılımcının yer aldığı bir sosyal stres testi gerçekleştirmiştir. Yapılan testler doğrultusunda 
sağlıklı olan bu bireyler üç ana başlık adı altında dağılmıştır. Her gruba okuyup çözümlemeleri ve daha sonrasında 
bir topluluk önünde, anladıklarını anlatmaları adına makaleler verilmiştir. Yapacakları konuşmadan önce 1. gruba 
stresin vücuda zarar vermeyen bir şey olduğunu hatta vücudun strese karşı verdiği tepkilerin beyninize oksijen 
gitmesini sağlayarak daha başarılı bir performans sergilemelerine destek olacağı anlatılmıştır. 2. gruba stresin 
tamamen kendileriyle alakalı olduğunu ve strese kendi parçaları değilmiş gibi bakmaları, stresi kâle almamaları 
gerektiği söylenmiştir. 3. gruba ise herhangi bir müdahalede bulunulmamıştır. Bu işlemler gerçekleştirildikten 
sonra topluluk önünde yaptıkları konuşma sırasında  katılımcıların tümünün kan değerleri takip edilmiştir. Deney 
raporunda; kan basıncı, han akış hızı ve kalp fonksiyonu ile hesaplanan birim zamandaki Sistematik Vasküler 
Direnç(SPR/SVR/TVR)lerine bakılmıştır. 

Deneyin sonunda 3. gruba stres hakkındaki düşünceleri sorulmuş ve 3. gruptan alınan sonuçlar, verilen cevaplar 
ile karşılaştırılmıştır. Sonuçlandırılan deneyde 1. gruptakilerin kan değerlerine göre stres oldukları ancak verilen 
makaleyi doğru ve eksiksiz bir biçimde anlattıkları görülmüştür. 2. gruptakilerin kan değerlerine göre stres old-
ukları ve verilen makaleyi eksik veya yanlış sunduğu görülmüştür. 3. gruptakilerde ise ankette stresin kötü ol-
madığını düşünenlerin çoğunun stres olduğu, ancak 2. gruba göre daha iyi bir performans sergilediği görülmüştür. 
3.gruptan stresin sağlık açısından kötü olduğunu düşünenlerin de stres olup 2. gruptan daha iyi bir performans 
sergilediği gözlenmiştir. Harvard Üniversitesi'nin gerçekleştirdiği bu araştırmaya göre aslında stresi baskılamaya 
çalışmak yerine plasebo etkisi ile beyninizi, stres bir parçanızmış gibi düşünmeye teşvik ederseniz;  bir başka 
deyişle beyninizi kandırarak, stresi kontrol edebilir hatta kendinize yararlı olacak hale getirebilirsiniz.

Sonuç olarak stres hayatımızın bir parçasıdır. Yapılan birçok araştırma ve deneye göre aslında stresten kurtulmaya 
çalışmak ve stresin vücuda zararlı olduğunu düşünmektense, plasebo etkisini kullanarak kendimizi stresin sağlık 
açısından zararlı olmadığını düşünmeye ve zararlılığın aksine yararlı olduğunu düşünmeye teşvik ederek stresi 
lehimize kullanabilir ve çeşitli rahatsızlıklara yol açmasını veya hastalıkların ortaya çıkmasındaki hızlandırıcı 
etkiyi engelleyebiliriz.



Görme Kaybı Artık Görmeye Engel Değil!

Görme kaybı, ya da halk arasındaki adıyla körlük, dünyada en çok görülen üçüncü fiziksel engelliliktir. Bu engel-
lilik, birçok hastalıktan dolayı kaynaklanabilir: trahom, cüzzam ve şeker hastalığı (diyabet). Ancak bu hastalıklar-
dan doğan görme kaybı geçici görme kaybıyla karıştırılmamalıdır çünkü bu hastalıklar kalıcı görme kaybına 
sebep olmaktadır. Görme kaybının tedavisi üzerinde çalışan bilim insanları, yakın gelecekte kök hücre ile tedavi 
edilme yöntemini geliştireceklerini açıkladı. Ama bu tedavi gelişene kadar görme kaybı yaşayan insanların toplu-
ma adapte olmaları ve aitlik hissetmelerinin hâlâ zor olduğunu belirten Pieter Roelfsema, görme kaybı yaşayan 
kişilerin tekrar nasıl görür hale geleceği konusunda farklı bir yaklaşıma sahip. 

Hollanda Nörobilim Enstitüsü’nde çalışmalarını yürüten Pieter, görme kaybı yaşayan insanların beyinlerini elek-
trikle stimüle ederek hafızalarındaki cisimleri tekrar görmeleri üzerine çalışmaktadır. Elektrikle stimüle etme 
yöntemi ilk kez 1970’li yıllarda biomedikal araştırmacı William Dobelle tarafından kullanılmıştır. Dobelle, elek-
trot sayesinde görsel korteksi stimüle etmeyi başarmıştır. Tipik olarak, retinalardaki çubuklar ve koniler, ışık 
dalgalarını beyne giden sinirsel uyarılara çevirir. Görsel korteks olarak bilinen özel hücre katmanları, beynin geri 
kalanının kullanması için bu bilgileri işler. Dobelle implantları, retina haritalama olarak bilinen bir fenomenden 
yararlandı. Görme alanı - dünyaya baktığınızda gördüğünüz uzay düzlemi - kabaca görsel korteksin bir parçasıyla 
eşleşir. Dobelle, bu beyin haritasının bazı kısımlarını elektriksel olarak uyararak, kör olan ancak en az birkaç yıl 
görme deneyimi yaşamış insanların zihinlerinde fosfen adı verilen ışık parlamalarının görünmesine neden ola-
bileceğini düşünmüştür. Farklı elektrotları uyararak, bir kişinin görme alanının farklı bölümlerinde fosfenlerin 
parlamasını sağlayabilirdi. 

Alperen KONUKBAY



Dobelle, bilgisayar ekranındaki piksellere benzeyen görüntüler oluşturmak için aynı anda birçok fosfeni uyar-
mayı hayal etti. Ancak Teksas, Houston'daki Baylor Tıp Koleji'nde sinirbilimci olan Michael Beauchamp, bu 
araştırma hattının durduğunu söylüyor. 

Araştırmacılar, alfabedeki bir harfi birçok fosfenden oluşan karmaşık bir görüntü halinde beyinde uyarmaya 
çalıştıklarında, insanların beyinleri amaçlanan görüntüyü tanınmaz bir şey olarak algılamış. O ve Baylor meslek-
taşları William Bosking ve Daniel Yoshor'un bir fikri vardı: Ya tüm fosfenleri aynı anda bir şekilde uyarmak 
yerine, birbiri ardına sönen bir seçim çerçevesinin ışıkları gibi onları sırayla uyardılarsa? Fikri test etmek için, 
semptomlarını kontrol etmeye yardımcı olmak amacıyla beyinlerine elektrotlar yerleştirilen epilepsili dört kişi 
buldular. Katılımcıların izniyle araştırmacılar, görsel korteksin harita kısmına 24 küçük elektrottan oluşan bir pan-
el ekledi. Bir dizi deneyde, Beauchamp ve meslektaşları bu elektrotları C ve Z gibi harflerin şekillerini taklit eden 
sıralar halinde uyardılar. Parlamalar yaklaşık 50 milisaniye aralıklarla oldu ve birlikte bir harfin şeklini izlediler. 
Katılımcılar daha sonra bir bilgisayar ekranına zihinlerinde parıldayan görüntüleri çizmek için bir ekran kalemi 
kullandılar. Beauchamp ve meslektaşları geçtiğimiz hafta, Society for Neuroscience'ın San Diego, California'daki 
yıllık toplantısında ve ön baskı sunucusu bioRxiv'de harf kalıplarını ve örüntülerini kolaylıkla üreterek olağanüstü 
bir iş çıkardılar. Daha sonra, araştırmacılar testi hasta BAA ile tekrarladı. BAA, daha önce epilepsi hastalarının 
kullandıklarına benzer bir beyin implantı takmıştı. Stimülasyon sırasında aklına gelen kalıpları çizmek için bir 
dokunmatik ekran kullandılar.  Gören katılımcılar gibi, BAA da araştırmacılar tarafından programlananlara yakın 
modeller üretmeyi başardı. 

Şimdiye kadar araştırmacılar, katılımcı başına beş ila 10 harf arasında yalnızca harf kalıpları ile deneyler yaptılar, 
ancak yakında kare ve daire gibi temel şekillerle çalışmayı umuyorlar. Beauchamp, önceden gören insanlar için, 
bu çalışma bir gün bir kişinin cep telefonu kamerasını kullanarak çevrelerini gözlemleyen ve gördüklerini doğru-
dan beyinlerine ışınlanabilecek temel şekillere ve ana hatlara dönüştüren bir cihaza yol açabilir, diye belirtti. 
"Gezinme moduna, yüz tanıma moduna, okuma moduna - kör insanların hayatlarına devam etmelerine yardımcı 
olabilecek çeşitli modlara sahip olabilirsiniz. " Ne yazık ki, bu tekniğin kör doğan insanlarda işe yaraması pek 
olası değildir. Bunun nedeni, erken çocukluk gelişimi sırasında, görsel kortekslerinin genellikle işitsel işleme gibi 
diğer işlevler tarafından ele geçirilmesidir. Roelfsema ayrıca Beauchamp’ın ekibinin saniyede yaklaşık 20 fosfen 
uyarabileceğine dikkat çekiyor. 

Nispeten basit şekiller ve harfler için bu sorun değil, fakat Beauchamp'ın hayalini kurduğu türden potansiyel daha 
yüksek çözünürlük gerektirir. Roelfsema, olası bir çözümün elektrotları korteksin daha derinlerine yerleştirmek 
olduğunu söylüyor. Kortik olarak implante edilmiş elektrotların daha küçük fosfenler ürettiğini, yani araştır-
macıların fosfenler birbirine bulaşmadan birkaç elektrotu aynı anda ateşleyebileceğini söylüyor. Bu, yeni sıralı 
yaklaşımla birleştirildiğinde daha karmaşık görüntülere izin verebilir.



BEYİN VE STRES

Bilindiği üzere “Homo sapiens” bu dünyadaki en zeki canlı olarak kabul edilmektedir. Önceden, zekânın beynin 
büyüklüğüyle ya da beyin-vücut ağırlığını oranı ile alakası olabileceği düşünülüyordu. Fakat insanlar maymun-
ların dünya üzerindeki en zeki canlılar arasında kabul edilmesine rağmen bu iki canlıda da aşırı büyük bir beyin 
gözlemlenmemektedir. Bilim insanların araştırmalarına göre zekâ canlının beyninin sadece bir kısmıyla alakalıdır. 
Bu kısım da beynin serebral korteks bölgesidir. Canlının beynindeki kortikol nöronlarının sayısının, bu nöronların 
sayısının beyindeki diğer nöronlara kıyasla oranının ve aksonal iletim hızının diğer omurgalı canlılara kıyasla 
fazla ve bu nöronların sinaptik uzaklığının az olması zekâsı yüksek olan bir canlıda beklenen ana dört özelliktir. 

Sinir bilimci Paul D. MacLean tarafından geliştirilen üçlü beyin teorisine göre beyin aşırı basitleştirilmiş üç 
ayrı kısım olarak incelenebilir. Birinci kısım sürüngen beynidir ve beynin bu kısmı milyonlarca yıl önce evrim-
leşmiştir ve beynin en eski kısmıdır. Bu kısmın işlevi bireyin hayatta kalmasını sağlamaktır. Bunun sonucun-
da reflekslerden, bedensel düzenlemelerden ve stres yönetiminden sorumludur. İkinci kısım memeli beynidir 
ve bu kısım daha çok duygularımızdan, sosyal ilişkilerimizden ve bulunduğumuz topluluğun hayatta kalmasını 
sağlamaktan sorumludur. Bu kısım da sürüngen beyni kadar eskiye dayanmasa da çok önceden evrimleşmiştir. 
Neokorteks ise üçlü beyin teorisine göre beynin üçüncü kısmıdır. Burası beyninin en yeni evrimleşmiş kısmıdır, 
hafıza, öğrenme, düşünme ve benzeri aktivitelerden ve zekâdan sorumludur. Özetlemek gerekirse sürüngen beyin 
canlının hayatta kalmasından, memeli beyin canlının bulunduğu topluluğun hayatta kalmasından, neokorteks ise 
düşünme ve zekâdan sorumludur. 

Sürüngen beynin asıl sorumluluğu bireyin hayatta kalmasını sağlamak olduğundan dolayı, bireysel hayati tehlike 
taşıyan durumlarda beynin kontrolü, sürüngen beyinde olmaktadır. Başka kelimelerle, insanların bu dünyadaki en 
zeki canlı olmalarına rağmen hayatlarının tehlikede olduğu durumlardaki davranışlarının zekâ kabiliyeti daha fa-
zla gelişmiş olduğu omurgalı hayvanların hayati tehlike altında göstereceği davranışlardan büyük bir farkı yoktur. 
Sürüngen beynin hayati tehlike olarak aldığı uyarı ise strestir. Fazla stres altında kalmak sürüngen beynin tetiklen-
mesine sebep olmaktadır. Peki, stres nedir? Stres, canlının vücudunun her hangi bir olumsuz olaydan etkilenmesi 
sonucu bu olaylara karşı fiziksel ve psikolojik tepkiler göstermesidir. Stres maalesef ki günlük hayatın bir parçası 
haline gelmiş bulunmaktadır ve stresin olmadığı bir gün yaşamak mümkün değildir. Günlük hayat stresörlerine 
çok fazla örnek verilebilir: yeterince gıda ya da uyku almamak, trafiğe sıkışmak ya da yapılması gereken çok işin 
olması… 

Ata ERTÜRK



Eğer stres günlük hayatımızın bir parçasıysa neden sürüngen beyin stresi hala hayatımızın sonunu getirebilecek bir 
tehdit olarak görülmektedir? Önceden belirtildiği üzere, sürüngen beyni beynimizin en eski ve en temel kısmıdır. 
Beyin, canlının etrafındaki olası tehlikelerden uzaklaştırarak hayat sürelerini arttırmak için hareketlerini daha iyi 
koordine etmesi ve yaşamsal aktiviteleri düzenlemesi için evrimleşen bir yapıdır. Kısacası, sürüngen beyni yaşa-
mak için en olmazsa olmaz olayları düzenlemek için evrimleşmiştir. Milyonlarca yıl önce canlıların hayatlarını 
tehlikeye atan ya da ölmesine sebep olan durumlar karşısında canlının daha uzun bir yaşam süresi olması için bu 
ve benzeri uyarıları beyin stres olarak tanımlayarak evrimleşmiştir. Beynin bu kısmında da öğrenme ya da hafıza 
gibi bir kabiliyet olmadığından dolayı insanın sürüngen beyni hala stresi hayatımızın sonunu getirebilecek bir 
uyarı olarak algılamaktadır ve bunun ışığında tepkiler vermektedir. 

Stres altındaki bir canlının verebileceği üç farklı reaksiyon vardır. İçinde bulunduğu durum ve karşılaştığı stresöre 
göre canlı farklı reaksiyonlar verebilir fakat genellikle bu üç reaksiyon arasında canlının baskın bir reaksiyonu 
olmaktadır. Bu üç tür reaksiyon; kaçma, savaşma ve donmadır. Bu üç reaksiyonda sürüngen beyin canlının vücu-
duna farklı komutlar vermektedir ve onları sakinleştirmek, stresin etkisini azaltmak için yapılabilecek davranışlar 
farklıdır.  

Bireyin stres karşısında gösterebileceği reaksiyonlardan birisi kaçmadır. Bu reaksiyonun amacı bireyin bulunduğu 
mekânı değiştirerek hayati tehdit bulunduran mevcut stresörden uzaklaşmaktır. Bireyin etrafındaki stresörü sinirli 
bir müdür olarak düşünün. Bireyin yapması gereken işi yapmadığından dolayı müdür sinirlenmektedir ve bireye 
bağırmaktadır. Müdürün bağırmasından ve yapması gereken işi zamanında yapmamasından dolayı fazla stres al-
tında olan bireyin sürüngen beyni strese karşı kaçma reaksiyonunu uygun görmektedir. Alınan kaçma reaksiyonu 
komutundan dolayı bireyin bacaklarına daha çok kan pompalanacaktır çünkü birey artık bu ortamda bulunmanın 
kendi hayatına bir tehdit olarak görmektedir. Bundan dolayı birey orada bulunmamak ve olabildiğince çabuk bir 
şekilde başka yere gitmek istemektedir. Bireyin başka bir yere gitmesi gibi bir şansı olmadığından bacaklarını 
sabitleyemeyerek ellerini ve bacaklarını kıpır kıpır oynatması olasıdır. 



Gerçekleşmesi olası olan başka bir durum ise bireyin amirin gözüne bakamaması ya da baksa bile çok kısa süreliğine 
bakabilmesidir çünkü bireyin bulunduğu mekân onun hayatına bir tehdit olarak algılanmaktadır ve gözler de bu 
mekândan kurtulabilmek için çıkış rotalarını bulmaya çalışmaktadır. Ayrıca bireyin kaygılı ve bunalmış hissetmesi 
muhtemeldir. Birey zaten kendini hapsolmuş hissettiğinden dolayı bireyi sakinleştirmek ve stresin birey üzerinde-
ki etkisini azaltmak için bireyi kısıtlayacak “evet”/ “hayır” soruları sorma, ses yükseltme ya da yargılama gibi 
davranışlar sergilenmemelidir. 

Bireyi olabildiğince özgür ve bireye ortada bir tehlikenin olmadığını hissettirmek için bireyi güldürmeye çalışmak 
veya soru sorulacaksa açık uçlu sorular sorulmalıdır. Stres karşısında bireyin gösterebileceği reaksiyonlardan baş-
ka birisi ise savaşmaktır. Bu reaksiyonun amacı karşı tarafa otoritenin kendisi olduğunu gösterip karşı tarafı kor-
kutmak ya da savaşarak tehdidi ortadan kaldırmaktır. Gene yukardaki durumu örnek alırsak, birey amirin bağır-
masından ve yapması gereken bir işi yapmadığından dolayı stres altındadır. Fakat bu sefer sürüngen beyin savaşma 
reaksiyonunu uygun gördüğünü düşünün: Bu sefer bireyin çene, el ve kollarına daha çok kan gidecektir çünkü olası 
bir kavga durumunda vücudun bu parçaları kullanılacaktır. Ayrıca bireyin boyun, çene ve kol bölgelerinde bir kas 
gerilimi belirginleşmesi ve müdürün bağırmasına bağırarak ya da yüksek bir sesle cevap vermesi de olasıdır. 

Tabi ki kaçma reaksiyonunda belirtildiği gibi in-
sanların beynini komple olarak içgüdüye ver-
memesi ve daha kendi içgüdülerini kontrol etme 
kabiliyeti olması da bireyin reaksiyonunda önemli 
bir rol oynamaktadır. Gözlemlenmesi olası baş-
ka bir durum ise, kaçma reaksiyonunun tersine 
bireyin gözleri hedefi olan müdüre kitlenmesi ve 
belki biraz kısılmış olmasıdır çünkü karşı tarafın 
gerçekleştirdiği her harekete dikkat etmemesi bir-
eye dolaylı olarak zarar verebilir. Bunların yanında 
bireyin saldırgan ve sabırsız hissetmesi çok müm-
kündür. 

Birey zaten kendi otoritesinin tehdit altında olduğu düşüncesinde olduğundan karşı tarafın otoritesini ciddiye 
almadığını düşündürecek herhangi bir davranış göstermek karşı tarafın daha da stres altına girmesine ve sinirlen-
mesine yol açacaktır.  Bu olumsuz davranışlara örnek olarak karşı tarafa gülmek ya da onunla dalga geçmek ya da 
karşı tarafın sözünü kesmek verilebilir. Karşı tarafın stres reaksiyonunu azaltması ve tekrardan normale dönmesi 
için onun duymasını istediği şeyleri hızlıca ve direkt olarak söylemelisiniz. Buna özür dilemek, sorumluluk almak 
örnek olarak gösterilebilir. Birey sakinleştikten sonra durum hakkındaki gerçek fikirlerinizi söylerseniz daha se-
viyeli ve şiddetten uzak bir tartışma ortamı oluşturmuş olursunuz çünkü birey sürüngen beynindeyken rasyonel 
olarak düşünme çok arka plana atılmıştır.



Bireyin stres halindeyken gösterebileceği üçüncü bir reaksiyon ise donmadır. Canlının kendisini karşı tarafa çok 
yardıma muhtaç ve kötü durumda gösterip karşı taraftan merhamet görmeye çalışması bu reaksiyonun amacıdır. 
Müdür ve çalışan örneğini donma reaksiyonu özelinden tekrardan gözden geçirin ama bu sefer bireyin don-
ma reaksiyonunu verdiğini düşünün. Kaçma ve savaşma reaksiyonlarının tersine donma reaksiyonunda vücudun 
hiçbir yerine giden kanda artış gözlemlenmez. Tam tersine bireyin metabolizması yavaşlar dolayısıyla nabzı da 
azalır, kaslara daha az kan gider ve beyin fazlasıyla yavaşlar. Birey nefes alırken zorluk çekebilir. Ayrıca konuş-
makta zorlanabilir ya da sesi normalden alçak çıkabilir. 

Bireyin korkmuş, çaresiz ve yorgun hissetmesi mümkündür hatta ve hatta stres altındayken ağlamak donma reak-
siyonuna verilebilecek güzel bir örnektir. Bütün bu tepkilerden dolayı karşı tarafa yardıma muhtaç gözükerek 
kendisine bir şey yaşanmasını önlemeye çalışmaktadır. Şok halinde olmak donma reaksiyonuna verilebilecek 
güzel bir örnektir. 

Fiziksel olarak destek vermek için sarılmak belki bireyin hareketlerini ve oturma pozisyonunu mimik etmek bir-
eye yalnız olmadığını hissettireceğinden iyi gelebilir. Bireyin güvende olduğunu bilmesi stresini fazlasıyla azalta-
caktır. Bireyin kendisi hakkında daha iyi hissetmesi için yüzünü yıkamak gibi aşırı küçük objektifler belirleyebil-
irsiniz. Fakat bireye istemediği bir şey yaptırmak onun durumuna çok yardımcı olmayacaktır. Ona sakinleşmesi 
için zaman vermeden cesaret vermeye çalışmak ya da bir şey yapmaya teşvik etmek bireyin daha da streslenmes-
ine yol açacaktır. Bireye karşı sabırlı olmak ona gösterebileceğiniz en büyük yardımlardan biri olacaktır. 

Özetlemek gerekirse; canlılar stres karşısında üç ayrı reaksiyon gösterebilir. Bunlar; kaçma, savaşma ve don-
madır. Kaçma tepkisindeki amaç, canlının bulunduğu mekânı olabildiğince çabuk terk etmesidir. Bundan dolayı 
canlının bacaklarına fazlasıyla kan gider. Kaçma stres tepkisini veren bir insanın elleri ve bacakları kıpır kıpırdır 
ve gözleri belli bir noktada kalamaz. Bireyi sakinleştirmek ve stresin etkisini azaltmak için ona “evet”/ “hayır” 
soruları sorulmamalı ya da herhangi kısıtlayıcı bir soru ya da aksiyon gerçekleştirilmemelidir. 



Onun yerine bireyi güldürmeye çalışmak ona çok yardımcı olacaktır. Savaşma tepkisindeki amaç, canlının karşı 
tarafı korkutup kaçırması ve bu olmazsa kavga ederek tehdidi ortadan kaldırmasıdır. Bundan dolayı canlının atak 
ederken kullanacağı yapılara fazlasıyla kan gitmektedir. Savaşma stres tepkisini veren bir insanda genellikle 
yüksek sesle konuşma ya da bağırma, boyun ve etrafında gözle görülebilen bir gerginlik ve agresiflik gözlem-
lenebilir. Stresin birey üzerindeki etkisini azaltmak için, bireyin otoritesini sarsabilecek gülme, alay etme veya 
bireyin sözünü kesme hareketlerine başvurulmamalıdır. Onun yerine bireye söylenmek istenen şeyin çabuk ve net 
bir şekilde söylenmesi ve birey sakinleşene kadar onun duymak isteyeceği şeyler söylenmeli ve onun tarafında 
olduğunuzu belirten bir şekilde konuşulmalıdır. 

Birey normal haline dönünce rasyonel bir tartışma sürdürebilirsiniz. Son olarak ise donma stres reaksiyonu 
vardır. Bu reaksiyonun amacı canlının karşı tarafa kendisinin kötü bir durumda olduğunu inandırıp karşı taraftaki 
canlının ona merhametli yaklaşmasını sağlamaktır. Canlının metabolizmasıyla vücudunda gerçekleşen her şey 
yavaşlar ve canlı genel olarak karşı tarafa bir tehdit olmaktan çıkar. Donma stres reaksiyonunu gösteren bir bi-
reyde genellikle donma, ağlama ve genel olarak düşük bir enerji gözlemlenir. Stresin böyle bir birey üzerinde 
olan etkisini azaltmak için bireye karşı sabırlı olunmalı ve sizin önerdiğiniz bir şeyi yapmak istemezse hoşgörülü 
olunmalıdır. Bireyi zorla bir şey yaptırmak onun sadece daha da stres altında hissetmesine sebep olacaktır. Tabi ki 
bu örneklere genellemeler yapma sonucu ulaşılmıştır ve herkes için her zaman geçerli olmayabilir. Ayrıca, stres 
reaksiyonlarının yukarıda verilen örneklerdeki gibi tanımlamak gerçek hayatta daha zor olabilir çünkü birey aynı 
anda birden fazla stres reaksiyonunu gösterebilmektedir.



Biyotaklit: İnsanın Doğayı Taklidi                             

Hızlı tren, şemsiye, cırt cırt bu üç adet birbirinden 
farklı fakat insan yaşamına her zaman yardımcı ino-
vasyonların nasıl bir ortak noktası olabilir?

Biyotaklit, insanların doğada yıllardır var olan can-
lı sistemlerini gözlemleyip insanlığın karşı karşıya 
geldiği sorunları ve zorlukları bu canlı sistemlerinden 
ilham alarak veya tıpatıp taklit ederek sürdürülebil-
ir teknolojilerle çözen bilim dalıdır. Günümüzde te-
knolojinin gelişmesiyle beraber biyotaklit bilimi de 
doğadan aldığı teknolojik icat ilhamlarını yapay zeka 
veya nanoteknoloji ile birleştirerek daha kapsamlı ve 
insanlığa daha yardımcı olacak şekilde hayata geçirm-
eye başlamıştır. Biyotaklit aynı zamanda insan ve 
doğa arasında güçlü bir bağ kurup insanların doğaya 
bakış açısını değiştirir, empati yeteneğini arttırır.

Orijinal adı ‘’biomimicry’’ olan biyotaklit ilk çağlar-
dan beri yaşadığı soruna çözüm bulmaya çalışan her 
uygarlık tarafından kullanılsa da ilk olarak Janine 
Benyus’ un 1997 yılında yazdığı “Biomimicry: In-
novation Inspired by Nature” adlı bilimsel kitabıyla 
popülarite kazanmıştır. Günümüzde, bilinen ilk biy-
otaklit örneklerinden biri şemsiyedir. Şemsiyenin tar-
ih sahnesine çıkışı bundan 1700 yıl önce Çinli Lu Ban 
adındaki bir adam sayesinde gerçekleşmiştir. Lu Ban 
çocukların yağmurdan korunmak için nilüfer yaprak-
ları kullandıklarını görünce nilüfer yapraklarının şek-
line benzeyen fakat nilüfer yapraklarından daha kalın 
dokuda olan bir maddeyle bugünkü adıyla bildiğimiz 
şemsiyeyi yapmaya karar vermiştir. Ürettiği ilk şem-
siyeyi de atalarının M.Ö 3000 yılında bulduğu ipek 
kumaşıyla yapmayı es geçmemiştir.

Biyotaklit ürünlerinin insan hayatında oldukça kul-
lanışlı olmasının sebebi biyotaklitçilerin ilham kay-
naklarının doğada yani her an tehlike altında olan bir 
yerde sadece kendilerine özgü özellikleriyle hayatta 
kalmayı başarmış olmalarıdır. Bu yüzden canlıları 
zorlu hayat koşulları altında koruyan o özellikler in-
sanların da yaşadığı sorunların başlıca çözüm kay-
naklarındandırlar.

Aybala Naz MANSUROĞLU 



Her geçen gün ortaya çıkan yüzlerce sorunu çözememe kaygısı, doğanın sahip olduğu sonsuz olanaklar havuzu 
sayesinde hiçbir mühendiste oluşmuyor artık. Bunun yerine mühendisler doğayı izleyerek insanlık adına en fay-
dalı icadı bulmak için çokça çaba sarf ediyorlar ve bunda da başarılı oluyorlar. Biyotaklit ürünlerinin en önemli 
özelliklerinden biri de kullanılacağı ortama kolaylıkla adapte olabilmesi ve birden fazla görevi aynı anda yapa-
bilmesidir. Bu nedenden dolayı insanlar günlük yaşantılarında farkında olup ya da olmadan biyotaklit ürünleri al-
mayı ve kullanmayı tercih ederler. Aynı zamanda biyotaklit ürünleri sürdürülebilir oldukları için doğaya da zarar 
vermezler. Biyotaklit ürünlerinin kullanımının yaygınlaştırılması bu sayede doğaya her geçen gün verdiğimiz 
zararı önlemek için başlıca alınabilinecek tedbirler arasında yer alıyor. İnsanlığı sömürüye ve aşırı kullanıma 
değil doğal ve zararsız kullanıma yönlendiriyor biyotaklit. 

Günlük yaşamdan biyotaklit örnekleri

1. CIRT CIRT

Cırt cırt, biyotaklidin günlük yaşamımızın her anında 
kullandığımız en önemli örneklerinden biridir. Cırt 
cırtın ortaya çıkış hikayesi mühendis George de Me-
stral’in köpeğini yürüyüşe çıkardığında dulavrat ot-
larının ikisinin de bacaklarına yapıştığında yaşadığı 
rahatsızlıkla başlıyor ve Mestral’in dulavrat otlarının 
nasıl üzerine yapıştığını mercek altında incelemesi ve 
otların içinde çok küçük yüzlerce kanca bulmasıyla 
devam ediyor. 

Mestral, dulavratotunun yüzlerce kanca bulundurduğunu öğrendikten sonra adını ‘’Velcro’’ verdiği iki yüzeyli cırt 
cırt bandını üretiyor ve piyasaya sürüyor. Cırt cırt bugüne kadar da değerini ve önemini hiç kaybetmeden geliyor. 
Buradan anlıyoruz ki biyotaklit her zaman var oldu ve var olmaya da devam edecek.

Japonların geliştirdiği hızlı trenin burnunun yalıçap-
kını kuşunun gagasına tıpatıp benzemesi kesinlikle 
bir tesadüf değildir. 1990’larda Japon mühendisler 
hızlı trenlerinin tünellerden çıkarken çok yüksek 
bir patlama sesi çıkardığını ve bu durumun etrafta 
yaşayanları çok rahatsız ettiğini fark etti. Bu patlama 
sesine neyin sebep olduğu araştırılırken cevabı trenin 
burun şeklindeki hatada buldular. Bu hatayı düzelte-
cek kişi kuş sevdalısı ve mühendis Eiji Nakatsu’dan 
başkası değildi. 

Nakatsu yalıçapkını kuşunun kendisine özel gagası sayesinde suya hiç şapırtı yapmadan dalışını izlerken aynı 
gaga şeklinin hızlı trende yaşadıkları ses problemini çözeceğini fark etti. Bu dâhiyane fikri diğer mühendislerle 
paylaşıp Japon hızlı trenlerini bugünkü haline getirdi.

2. HIZLI TREN



KSENOTRANSPLANTASYON

Yeterli sayıda organ bulunamaması günümüzün en önemli problemlerinden birisidir. Bunun nedeni gün geçtikçe 
daha fazla hastalığın organ nakli ile çözümlenebiliyor olmasıdır. Bu durum da binlerce insanın ölüm sayısının 
gün geçtikçe artmasına sebebiyet vermektedir. Peki, bu problemin çözümünü domuzlarda bulabilir miyiz? Kulağa 
biraz imkansız gibi gelebilir ancak bu konu hakkında yıllardır çalışmalar yapılmaya devam ediliyor.

Denemeler

Bir canlı türünün organını başka bir canlı türüne aktarılmasına “ksenotransplantasyon” denir. 2016 yılında araştır-
macılar, genetiği değiştirilmiş bir domuzun kalbini bir primatın içinde yaşatmayı başarmışlardır. 1984 yılında 
Stephanie Fae Beauclair kendisini bir hafta içinde öldürebilecek bir kalp sıkıntısı ile doğdu. Cerrah Leonard 
Lee Bailey, o yıllarda organ naklinin başarılı olma imkanının çok düşük olmasına rağmen bebeğe babun kalbi 
nakletmeyi denedi. Fakat bebek 21 gün sonra hayatını vücudunun kalbini reddetmesi sebebi ile kaybetti. Organ 
nakli alanındaki ciddi ancak talihsiz denemelerden bir tanesiydi. 1999 yıllarında Ceren adlı 7 aylık bir çocuk, özel 
çiftliklerden getirilen domuz kalp kapakçığı ile hayata tutundu. 2018 senesinde Almanya’daki Munih Üniversi-
tesi’ndeki bir deneyde maymunlara yapılan domuz kalbi nakli başarılı oldu. Bu büyük bir başarıydı çünkü daha 
önceden maymunlar hayata sadece 57 gün tutunabilmişti. İngiltere’de 40 yıl önce ilk başarılı kalp nakli ameli-
yatını yapan Terence English adındaki bir cerrah ise bir hastaya domuz böbreği nakli yapmayı deneyeceğini ve 
eğer böbrekte başarılı olurlarsa beş yıla kadar kalp nakli yapılabileceğini de belirtti.  

Begüm AKKOYUNLU



Neden bu kadar zor?

İnsan dışı canlı türlerinin organlarının nakil işleminden 
birkaç saat sonra vücudumuz “hiper akut gref reddi” adında 
bir reaksiyon geliştiriyor ve organ naklinin başarılı olmasını 
engelliyor. Bu durumun önüne geçmek için domuzların 
genetiği değiştiriliyor ve insanlara özgü olan bir protein 
oluşması sağlanıyor. Yani bu işlem bağışıklık sisteminin, ak-
tarılan organı insan organı gibi algılamasını sağlıyor.

Neden domuzlar?

Domuzlar, bu işlemler için en uygun olarak görülen türdür 
çünkü fizyolojileri insanınkine çok benzemektedir. Fakat 
domuzlardan da bazı virüslerin bulaşma riski de vardır. 
Domuzlar 50 farklı türde endojen retrovirüsü taşıyor ve bu 
virüsler kendilerini etkilemese de kendisi dışındaki canlı 
türlerini enfekte edebiliyor.

Peki bu etik bir davranış mı?

Bu araştırmayla ilgilenen şirketler, araştırmada kullanılan hayvanların domuz çiftliğinde bulunan domuzlardan 
daha iyi şartlarda bakıldığını iddia ediyor. Ancak bu araştırmada bulunan domuzlar birçok ameliyat geçiriyor ve 
yavruların daha doğmadan annesinin rahmi ile çıkarılması isteniyor çünkü araştırmada bulunabilmeleri için virüs 
taşımıyor olmaları gerekiyor. Bu domuzların yaşamlarını ciddi anlamda kısıtlıyor. Sadece domuzlar da değil, ken-
di doğasından alınarak bu araştırmaya dahil edilen binlerce babun bulunuyor. Bu hayvanların çok sayıda ameli-
yat olmaları onların yaşam süresini düşürüyor ve onlara acı veriyor. Bu durum da etik bir problemi beraberinde 
getiriyor.



Değişim: 4N Birden Fazla K
Beren ÖZKÖK

İklim değişikliği belirli bir alan içinde bulunan genel hava koşullarının değişimidir. Örneğin, yıllık yağışlardaki 
veya sıcaklıklardaki aylık ve yıllık değişime iklim değişikliği denir. Bu durum dünyadaki iklim dengelerini bozar. 
Yağmurun, karın yağdığı bölgeler, yağışların ne kadar olduğu, sıcaklıkların hangi aralıklarda değişim göster-
dikleri değişebilir. Hava durumu günlük değişim gösterirken iklim değişikliği çok daha uzun sürelidir.

Dünya, oluşumu boyunca farklı iklimsel koşullardan geçmiş bir gezegendir. Kimi zaman günümüzdeki halinden 
çok daha sıcak, kimi zaman çok daha soğuk olmuş, buzul çağları geçirmiştir. Tüm değişimler bin yıllarca sürmek-
tedir. Dünyanın yaşam çizgisinin bizi içine alan bölümünde ve hatta sadece son yüzyılda sıcaklıklar 0,74 santigrat 
derece arttı. Türkiye’de 1970’larla karşılaştırıldığında 1,5 santigrat derece artış gösteren ortalama sıcaklıklar tüm 
Dünya’da olduğu gibi sanayi devriminin sonuçları arasındadır.

Bu kadar küçük sıcaklıklar sürekli olarak sabit bir biçimde ve yahut artarak ilerleyiş gösterdiğinde dünyada ciddi 
etkiler gözlemlenir. Örneğin, kalıcı kar sınırları değişir, buzullar erir, hayvanların doğal yaşam alanları değişim ve 
yok oluş gösterir. Tüm bunlar canlı türlerinin nesillerin tükenmesine sebep olur, bu canlı türleri yok olunca onlarla 
beslenen canlı türleri de yok olur ve bu toplu yok oluş ekolojik sistemi altüst eder.
Peki bizi, dünyamızı ve içinde yaşayan diğer tüm canlıları neler bu noktaya getirdi?

Küresel iklim değişikliğinin bir numaralı sebebi insan aktiviteleridir.

Özellikle doğal gaz, petrol, kömür, linyit gibi fosil enerji kaynakları Dünya’daki dengeleri bozmaktadır. Bu or-
ganik kaynaklar kullanıldığında karbondioksit ve karbon monoksit gibi sera gazları ortaya çıkar. 



Doğal yaşamda organizmalar belirli miktarda kar-
bondioksiti ortaya çıkarır ancak bitkiler ve algler 
bu karbondioksiti oksijene çevirir ve bu şekilde 
atmosferdeki gaz seviyeleri yaşam için uygun ve 
verimli halde kalır. Ancak bu fosil yakıtlarının 
kullanımı karbondioksit seviyelerini olması gere-
kenin çok daha üstüne çıkarmaktadır.

Aynı zamanda ağaçların kesilmesi fotosentezle 
gerçekleşen atmosferin dengede kalması işlem-
ini engellemektedir.  Her yıl ortalama olarak 15 
milyar ağaç kesilmektedir ve artan nüfusun be-
raberinde getirdiği tüketim ihtiyacı gelecekte bu 
durumu çok daha kötü hale getirecektir.

Hava ve su kirlilikleri de küresel iklim değişikliği-
nin sebepleri arasındadır. Deniz ve okyanus 
diplerinde yaşayan mavi yeşil alglerin ağaçlardan 
daha fazla oksijen ürettikleri hesaplanmıştır. 

Fotosentez için güneş ışığı gereklidir ancak denizlere çöplerin atımı ve fabrikaların atık boşaltımı deniz suyunu 
kirleterek ve hatta deniz suyunun üzerini kaplayarak derinliklerine giden güneş ışığını engellemektedir. 

Hava kirliliği de atmosferdeki gaz dengelerini bozmaktadır. Fabrikalardan çıkışı yapılan sera gazları filtrelen-
mediğinde bu durum ciddi sonuçlara yol açabilir. Sera gazlarının artması sebebiyle isimlerinden de anlaşılacağı 
şekilde sera etkisi meydana gelir. Bu gazlar dünyaya gelen ısının dışarı yansımasını engelleyerek sıcaklığı artırır. 

Aynı zamanda parfümlerden, deodorantlardan, klimalardan ve buzdolaplarından çıkan kloroflorokarbon gazı 
ozon tabakasını delmektedir. Ozon tabakası Dünya’yı güneşten gelen zararlı ışınlara karşı koruyarak fazla ısın-
masını engellemektedir ancak delinmesiyle bu koşullar sağlanamamakta, dengeler bozulmaktadır.

Küresel iklim değişikliğinin sonuçları karıncalardan insanoğluna, aslanlardan balinalara tüm hayvanları, bitkile-
ri, organizmaları kısaca tüm canlıları derinden etkilemektedir. Yıllardır buzullar erimekte, deniz seviyeleri yük-
selmekte, hayvan türleri yok olmakta, orman yangınları artmakta, tarım etkilenmekte ve yemeğe ve temiz suya 
ulaşım pahalı hale gelmektedir. 

Hayvanların doğal tabiatları olmasının yanında buzullar, Dünya tatlı sularının büyük kısmını oluşturmaktadır. 
Eriyip okyanuslara karıştıklarında tuzlu su haline gelen bu tatlı su kaynakları artık tuzdan ayrıştırılmak zorunda 
oldukları bir konuma gelirler ve bu işlem pahalıdır.

Buzulların erimesiyle kutuplarda yaşayan tüm hayvanların türlerini devam ettirmesi zorlaşmıştır. Kutup ayıların-
dan morslara, fok balıklarına kadar birçok hayvanın tabiatı etkilenmektedir. 

Kutup ayıları her ne kadar saatlerce yüzebilseler de yeryüzünde yaşayan en büyük etoburlardır. Bu hayvanların 
yavruları diğer her hayvan yavrusu gibi doğduğunda bir yetişkine göre güçsüzdür. Bu hayvanlar temel olarak 
foklarla beslenir ve yavrularını da foklarla beslerler. 



Fok balıkları da küresel iklim 
değişikliğinden fazlasıyla etkilenen-
ler arasındadır. Fok balıkları genel-
likle kalamarla beslenir kalamarlar da 
planktonlarla. Küresel ısınma ile bu-
zulların erimesi bölgedeki plankton 
popülasyonunu dolayısıyla kalamar 
popülasyonunu bunun sonucu olarak 
da fok popülasyonunu azaltmaktadır.

Morslar da fazlasıyla etkilenen hay-
vanlara örnek gösterilebilir. Buzul-
ların erimesiyle yaşam alanları kısıt-
lanmaktadır. 

Bu durum, belirli ve küçük alanlarda büyük sayılarda toplanmalarına sebep olur. Bu sayılar o kadar büyüktür ki 
hareket etmek için diğer morsları ezmeleri, yüksek yerlere çıkmaları gerekir. Yüksek yerlere çıkan morslar yer 
yokluğundan suya ulaşmak için çıktıkları bu yerlerden inmeye çalışırken zayıf gözlerinin de etkisiyle düşerler ve 
ölürler. 

Küresel iklim değişikliğini engellemek için karbon ve su ayak izimizi hesaplayabilir bunları azaltmaya özen 
gösterebiliriz. Karbon ayak izi bir bireyin ortaya çıkardığı sera gazı miktarı iken su ayak izi bir bireyin harcadığı 
su miktarıdır. Karbon ayak izimizi azaltmak için plastik kullanımımızı azaltabilir, kullanmadığımız zamanlarda 
ışıkları kapayabilir, özel araçlar yerine toplu taşıma araçlarını kullanabiliriz. Su ayak izimizi azaltmak için ise 
sızıntı yapan muslukları tamir ettirebilir, bulaşıklarımızı ve çamaşırlarımızı ekonomik programlarda yıkayabiliriz.



ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ
UYARI: ÇÖPLERİ TOPLAMAYAN ÖLECEK

Türkiye, 2019 yılında 11,4 milyon ton ithalatla en çok çöp alan ülke oldu. Avrupa Birliği ülkelerinden Türkiye'ye 
ithal edilen plastik atıklar 2004 yılından bu zamana kadar 173 kat artmıştır. Bu rakamlar insan yaşamı üzerinde 
çok olumsuz bir etkiye sahiptir. Covid virüsü sebebiyle eldiven, maske kullanılmasıyla beraber plastik atıklardan 
da bir daha bahsedilmiştir. Türkiye, Avrupa'nın israf noktası haline geldi. Bu sorun, Türkiye'deki çöp için müm-
kün olan en kısa sürede bir şeyler yapılması gerektiği anlamına geliyor. Çöp toplamamız, daha az atık üretmemiz 
ve insanların bu durum hakkındaki farkındalıklarını artırmamız gerekiyor. 
                                                                                                                                                                               Su KILIÇ



Sığırlara Kırmızı Deniz Yosunu Yedirmek 
Enterik Metan Gazı Salınımını %82 Azaltıyor

           17 Mart 2021’de University of California’daki araştırmacıların PLOS ONE isimli bilim dergisinde yayın-
ladıkları bilimsel makaleye göre Asparagopsis taxiformis isimli kırmızı deniz yosunu türünün sığırların yemine katıl-
masının, sığırların çıkardığı metan gazı miktarını %82’ye kadar azalttığını keşfetti.

 2016 verilerine göre çiftlik hayvanları küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık yüzde on beşinden sorumlu. 
Bu kategoride en çok metan gazı üreten hayvan türü ise sığırlardır. Bazı araştırmalara göre bütün çiftlik hayvanlarının 
salınımlarının yaklaşık dörtte üçü sığırlar nedeniyle gerçekleşiyor. Bu nedenle, yapılan bu buluş insanlık için küresel 
önem taşıyor. 

 Aslında, sığırlara yosun yedirme fikri yeni değil. 2000’lerin başında Joe Dorgan isimli Kanadalı bir çiftçi yem 
ücretinden kısmak için yemine yosun katmaya başladı. “İrlanda yosunu, kaya otu ve kelpten oluşan bir karışım, ve 
çöpe gidiyor, ve bunun iyi olduğunu biliyordum çünkü yıllar önce atalarımız da işlerini bununla yürütüyordu.” diyen 
Dorgan sürüsünün normalden daha sağlıklı ve üretken olduğunu gözlemledi, bu durum araştırmacıların dikkatini 
çekti. Sonraki araştırmalar Asparagopsis taxiformis türünün yaklaşık 40 farklı yosun türünden daha etkili olduğunu 
kanıtladı. Alexia Akbay isimli bir araştırmacı bunun üzerine Symbrosia’yı, Hawaii’de kırmızı yosun yetiştirip çift-
liklere tedarik eden start-up’ı, kurdu. New York’lu bir çiftçi ve doktor olan Diana Zlotnikov bu ürünü kullanan çift-
liklerden birisidir.

 Z Farms isimli çiftliğin sahibi Diana, çiftliğinin karbon ayak izini sıfırlamaya çalışıyor. “Toprak, karbon 
rezervine dönüşebiliyor, atmosferdeki karbonu ayrıştırıp güvenli bir şekilde yeraltına çekebiliyor. Baklagiller ve yon-
ca gibi azot bağlayıcı bitkiler ektiğimizde, azot gazını çözmüş oluyoruz.” diyen Diana metan problemini çözmek için 
Symbrosia ile iletişime geçti.Üç eşit gruba ayrılmış 45 koyun kullanarak deneylerine başladılar. Yaptıkları araştırma-
da kontrol grubunun yemine hiç yosun eklenmedi, bir gruba %0.5, diğerine ise %2 oranında yosun eklendi. Sonuç 
olarak %2’lik grup yaklaşık yüzde 65 ve 70 arasında daha az metan gazı salınımına yol açtı. Aynı zamanda yosunun 
verilen koyunların sindirim sistemlerine daha sağlıklı olduğu ve daha az parazit problemine yol açtıkları keşfedildi.

Doruk Kaan GÜMÜŞDAĞ



SAĞLIKLI BESLENME

Beslenme her canlının yaşamını devam ettirmesi için gerekli ve vazgeçilemez bir eylemdir. Bir canlının beslenme 
şekli yeterli, dengeli beslenme ya da dengesiz, yetersiz beslenme olarak iki ayrı grup halinde incelenir.

DENGELİ BESLENME

Dengeli beslenme isminden de anlaşılabileceği üzere beş besin gurubunun (meyve, sebze, karbonhidrat, protein, 
süt ve süt ürünleri) yeterli bir şekilde tüketilmesiyle oluşan beslenme şeklidir. Dengeli beslenme canlılar için çok 
önemlidir çünkü eğer doğru bir biçimde uygulanırsa kişinin sağlığının korunmasına, yaşam kalitesinin artması-
na, enerjik olmasına ve hatta zihninin, kişiliğinin gelişmesinde büyük rol oynar.

DENGESİZ BESLENME

Dengesiz beslenme şekli günümüzde çok sık karşılaşılan ve bir o kadar da zararlı olan bir beslenme biçimidir. 
Eğer vücuda alınan besinler yağlı ve miktar açısından gereğinden fazla veya az olursa, vücut besinleri yağa çe-
virmeye başlar ve bu duruma dengesiz beslenme denir. Bu beslenme şeklini uygulayan bireyler şişman veya çok 
zayıf olurken genellikle kendilerini yorgun ve isteksiz hissederler.

BESLENME ÇEŞİTLERİ

Günümüzde insanlar kendi tercihleri doğrultusunda beslenme çeşitlerini değiştirmektedir. İnsanların uyguladığı 
beslenme çeşitleri çok sayıda olurken, bunlardan en popülerleri vejetaryenlik, veganlık, pesketaryenlik ve fru-
taryenliktir.

Lila ATAMAN



VEJETARYENLİK 

Vejetaryenlik kırmızı veya beyaz et ayırt etmeden her türlü et tüketimine karşı olup yumurta, süt gibi diğer hay-
vansal gıdaları tüketen insanların beslenme çeşididir. 1800’lü yıllardan beri popülerliğini koruyan vejetaryenlik 
Mahatma Gandhi, Franz Kafka, Mary Shelley ve Leo Tolstoy gibi pek çok ünlü ismin de uyguladığı bir beslenme 
biçimi olmuştur.

VEGANLIK

Veganlık aslında beslenme alışkanlıklarını içine alan bir yaşam tarzıdır. Beslenmelerine et, süt, yumurta gibi hay-
vansal gıdaların hiçbirini dahil etmeyen veganlar, aynı zamanda günlük hayatlarında kürk, hayvansal ipler, deri 
mobilyalar, inci kolyeler gibi hayvansal ürünleri de kullanmazlar.

PESKETARYENLİK

Vejetaryenlere benzeyen fakat et tüketebilen pesketaryenler et olarak sadece deniz ürünlerini tüketirler. 
Pesketaryen isminin kökenine baktığımızda da Latince “piscis” yani “balık” kelimesinden geldiğini görürüz.

FRUTARYENLİK   

Vejetaryenliğin bir alt dalı olarak kabul edilen früteryanizmde sadece meyve, sebze ve kabuklu yemişler ile besle-
nilir ve aynı zamanda meyve ve sebzeleri de pişmiş tüketilmez.



İNSANLIĞI KODLAMAK

En küçük tek hücreli canlılardan, en büyük çok 
hücreli canlılara kadar yaşayan tüm canlılar gen-
leri sayesinde tanımlanırlar. Renk, şekil ve yapı 
gibi birçok özelliğimizin karar mekanizması olan 
DNA’ları kendimiz kodlama şansımız olsaydı ne 
olurdu? 2020 Kimya Nobel ödülüne layık görülen 
CRISPR-Cas9 yöntemi, bilim kurgu filmlerinin 
gerçekle buluşmasının mümkün kılınması yolun-
da büyük bir adım olarak görülmektedir. Genetik 
hastalıklardan kansere kadar birçok hastalığa çare 
değerinde görülen bu genom değiştirme teknolojisi 
yıllardır araştırma ve gelişme aşamasındadır. Ucuz 
ve kolay olan bu teknoloji birçok etik tartışmayı da 
beraberinde getirmektedir.

Genetiği manipüle etme yöntemi olan CRISPR-Cas9, bakterilerin virüslerle nasıl savaştığı araştırılırken geliştir-
ilen bir yöntemdir. Virüslerin sebep olduğu viral enfeksiyonlar, bakterileri dakikalar içinde öldürebileceğinden 
bakterilerin virüsleri etkisiz hale getirmeleri için çok kısa bir süreleri vardır. Bu nedenle çoğu bakteri, kendini 
savunabilmek için “CRISPR” isimli bir bağışıklık sistemine sahiptir. CRISPR’ın açılımı “Clustered Regularly In-
terspaced Palindromic Repeats”dır. Açılımından da yola çıkıldığında, bakterinin DNA’sında kendini tekrar eden 
DNA dizelerine kısaca “crisprs” denir.  CRISPR sisteminin bir parçası olan Cas9 proteini de basitçe moleküler 
boyutta bir makas görevindedir. Bir virüs bakteriyi işgal ettiğinde, Cas9 proteini virüs DNA’sından bir parça için 
bakterinin kendi DNA’sının arasında bir yer keserek virüs DNA‘sını yerleştirir. Hücrelerimizde birçok görevi 
üstlenen RNA’ da, yerleştirilen virüs DNA’nın parçalarını kopyalar. Daha sonrasında RNA kendini Cas9 proteini 
ile bağlar. Aynı DNA’ya sahip başka bir virüs tekrardan bakteriye girdiğinde Cas9 DNA’yı tanır ve onu yok eder. 
Bu sayede bakteriler virüslere karşı direnç kazanabilmektedirler.

Ucuz ve basit kabul edilen bu yöntem ile ilgili sürdürülen araştırmalar 1980’den beri devam etmektedir. Düzenli 
aralıklarla birbirini takip eden DNA dizeleri(crisprs) ilk olarak 1987 yılında Escherichia coli genomu içinde gö-
zlenmiştir. Bu dizelerin benzerleri, çeşitli bakteri ve arkelerde de bulunsa da konu üzerindeki bilinmezlik bulutu 
2005 yılına kadar sürmüştür. Bakterinin bağışıklık sisteminde, CRISPR’ın işlevi ve nasıl çalıştığı tam olarak 
açıklığa kavuştuğunda, 2010 yılında bağışıklık sisteminin diğer parçaları ve elementleri araştırılmaya başlan-
mıştır.2012 de yapılan araştırmalar doğrultusunda bilim insanları makas özelliği gösteren Cas9 proteinini, virüs 
DNA’larını hedef almak yerine tüm organizmalardaki her tür DNA üzerinde çalışmasının mümkün olmasını 
sağlamayı amaçlamışlardır. RNA’nın programlanması ve Cas9 proteinine rehberlik ederek hedeflenen DNA’ya 
yönlendirilmesi mümkün kılınmaya başlanmıştır. Kısacası, bilim insanları bakterilerin savunma mekanizmasın-
dan (CRISPR) esinlenerek, genomun çeşitli kısımlarına ekleme, çıkarma ya da DNA dizilimlerinde değişim yap-
malarını sağlayan bir teknoloji ortaya koymuşlardır.

Zeynep Naz TUĞLU



2020 Kimya Nobel Ödülü’nü CRSPR-Cas9 gen düzenleme yöntemini geliştiren Emanuelle Charpentier ve Jenni-
fer Doudna kazanmıştır. İsviçre Kraliyet Akademisi tarafından bu prestijli ödüle layık gören iki araştırmacı gene-
tik dünyasını sarsan bu keşfe giden yola tesadüfen girmişlerdir. Charpentier, 2002 yılında Viyana Üniversitesinde 
Streptococcus pyogene  türü bakteriler üzerine çalışma yaparken, kendini düzenli olarak tekrar eden DNA küm-
elerini fark etmiştir. Cas9 proteini ve RNA’nın işlevini araştırırken CRISPR bağışıklık sisteminden yola çıkarak 
aslında kendi yaşam habitatlarına adaptasyon gösteren bakterilerin içindeki sistemi programlayarak bugünkü 
ucuz ve etkileyici gen kodlama tekniğini iş arkadaşı Doudna ile geliştirmişlerdir. Birçok hastalığın tedavisine 
ön ayak olabilecek bu buluş, hayatımızı çok yönlü olarak etkileyebileceğinden ödüllendirilmiştir. Charpetier ve 
Doudna 2012 yılında CRISPR-Cas9 ile ilgili makalelerini yayımladıktan sonra, ilgileri kamçılanan diğer araştır-
macılar bu teknolojinin fare, maymun ve hatta insan genlerini düzenlemek için kullanılabileceğini kanıtlanmıştır. 
Bilim insanlarının buldukları yöntemle DNA rahatlıkla kesilirken DNA’nın kendini iyileştirme özelliğinden de 
yararlanılarak DNA tekrardan kodlanabilmektedir.

Fare ve maymunlarda yapılan deneylerden elde edilen olumlu sonuçlar sonucunda CRISPR-Cas9 yönteminin 
genetik hastalıkların tedavisi için gelecek vaat ettiğini söyleyebiliriz. Farelerde güç, hız ve zekâ gibi özelliklerin 
tasarlanabildiği deneyler gerçekleştirilmektedir. Bir deneyde kas oluşumunu tetikleyen özel bir proteini (IGF-
1) sentezleyen bir genin fareye enjekte edilmesiyle farede %40 kas artışı gözlemlenmiştir. Hız konusunda yağ 
yakımını sağlayan bir protein DNA’ya kodlanmış ve bu özel DNA fareye yerleştirilerek, normal farelerden iki kat 
mesafe kat edebilen ve daha hızlı olan fareler tespit edilmiştir. Başka deneylerde ise farelerin beynindeki ilgili 
reseptörleri uyaran NR2B geninin yerleştirilmesi sonucunda hafızasında ve öğrenme yetisinde gelişme kayded-
ildiği kanıtlanmıştır.



Tartışmalara rağmen, 2015 yılında Çin’de ilk defa ölümcül olabilen bir kan hastalığına neden olan genler manipüle 
edilerek, insan genetiği anlamında devasa bir adım atılmıştır.2016 yılında da İngiltere’de “genetiği değiştirmiş 
bebeklere” izin verilerek insan genomunun dokunulmazlığı konusunda yeni kararlar alınmıştır. Bu gerçekleşen 
durumlara rağmen günümüzde hala insan embriyosu üzerindeki çalışmalar konusunda etik tartışma sürmektedir 
fakat CRISPR-Cas9 yönetimini geliştiren Jennefer Doudna’nın öngörüleri, yaklaşık on yıl içerinde insanlar üze-
rinde klinik çalışmaların başlamasının mümkün göründüğü yönünde.

Etik tartışmalar bir yana bu inanılmaz teknolojinin insan genomu üzerinde işe yaraması durumunda genetik te-
melli olan birçok tıbbi hastalığın (kanser, hepatit B, talesemi, lösemi, orak hücreli anemi ve hatta yüksek kolester-
ol) yanında Huntington, Tay-Sachs gibi mutasyon nedeniyle oluşan hastalıklar için de tedavi mümkün görünüyor.

Bu teknolojinin insanlık için ne kadar büyük bir adım olabileceğini, tıbbi anlamda bir sürü kapıyı araladığını 
ve sayamayacağımız kadar insanı tedavi süreci ve hastalıkların getirileri olan acılardan azat edebileceklerini 
sindirmek hiç de kolay değil. Genomu manipüle etmenin bilinen en başarılı, ucuz ve basit yöntemi olan CRIS-
PR-Cas9 etik süreci aştıktan sonra çocuklarımızı, torunlarımızı ve yeni jenerasyonları tasarlama, planlama gücünü 
insan oğlunun eline verse de onu nasıl kullanacağımız ve insanlığı kodlamanın nasıl ilerleyeceğini, moleküler 
boyuttaki bir makasın kaderimizi belirleyişini hep beraber bekleyip göreceğiz.

Bunun gibi çeşitli çalışmalar ve deneyler sürse de bu 
teknolojinin insanlar üzerinde denenme konusunda 
hala tartışmalar devam etmektedir. Genlerin birbirleri 
arasındaki iletişimin hala araştırılması, rehber RNA’nın 
hedef DNA’yı bulamama olasılığı, DNA’nın kendini 
iyileştirme sürecinin anlamlandırılmaya çalışılması ve 
insan üzerindeki deneyler sonucunda oluşabilecek baş-
ka mutasyonlar gibi komplikasyonlar nedeniyle insan 
üzerindeki deneyler için yöntemin yeterince kontrollü ve 
mükemmel olmadığı düşünülüyor. 



ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ 

Temel Yaşam Kaynağı: Su

Her şey, yaşadığımız yerde 110 gün su kaldığını öğrendiğimizde başladı. TED Ankara Koleji Lisesi'nden Çevrenin 
Genç Sözcülerinden oluşan bir ekip olarak Ankara'nın kullanılacak çok az suyu olduğunu haberlerde gördükten 
sonra, insanları su hakkında bilgilendirmek ve her gün tükettikleri suyun miktarını öğretmek istedik. Birleşmiş 
Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin 6.hedefi olan "temiz su ve sanitasyon" ve 14. hedefi olan "su 
altında yaşam" göz önüne alındığında, insanların su ayak izlerini ve su kullanımını azaltmanın önemini fark etm-
elerine yardımcı olacak bir program oluşturduk. 10. ve 11. sınıflardan 110 kişiyi seçtik, su ayak izlerini ölçtük ve 
tükettikleri su miktarını fark etmelerini sağladık. Öğrencilerin su ayak izlerini ölçtükten sonra, farkındalıklarını 
artırmak ve su kıtlığı, su ayak izleri ve suyun önemi hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak için sunumlar ve 
videolar yaptık.

Bilinçlendirme Kampanyalarımızın içeriği nelerdi?

Farkındalığı artırmak amacıyla yaptığımız eylemler bir video ve 
bir sunumdan oluşmaktaydı. Genelleştirecek olursak hem video 
hem anket hem de sunum su ayak izine yönelikti. Bununla bir-
likte; yeşil, mavi ve gri su izleri gibi su ayak izi kategorilerini ve 
su kullanımımızı mümkün olan en iyi şekilde azaltmak için neler 
yapabileceğimiz gibi konular, diğer öğrencileri daha fazla bilg-
ilendirmek için ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Amacımız farkın-
dalığın önemini açıkça vurguladığından, ana fikrimiz mümkün 
olduğunca fazla bilgi vermek ve aynı zamanda öğrencilerin su-
num ve videoya ilgilerini kaybetmesini önlemekti. Öğrenciler 
olarak kendi itina süremiz de düşünüldüğünde, dikkati çekmek 
ve aynı zamanda seyircinin ne kadar iyi dinlediğini görmek için 
küçük bir oyun da dahil edildi. Bu etkinlikler yoluyla farkın-
dalık yaratma fikri amaçlanmış olsa da dinleyicilerimizi kaybet-
mek ve onları muhtemelen hatırlamayacakları bilgilerle doldur-
mak istemiyorduk.

İşte tam da bu yüzden su ayak izinin ne olduğunu açıklayan dört dakikalık bir video hazırladık. Aynı zamanda da 
birkaç örnek vererek, su ayak izinin nasıl azaltılabileceğine dair yollar önerdik. Sunum ise farklı bakış açısıyla 
aynı başlıkların yanı sıra çeşitli örnekler ve ayrıca yeni öneriler üzerineydi. “Kahoot” web sitesinde yürütülen 
oyun, daha önce sunumda bahsi geçen konular üzerineydi. Bu eylemlerle hedef kitlemizin farkındalığını artır-
arak hipotezimizi kanıtlamayı amaçladık: Su ayak izi, bireylerin farkındalığını artırmak için yapılan eylemlerle 
azaltılabilir.

Lara Berfin PEHLİVAN
Su KILIÇ
Bilsu ÖZKAYA
Nil GÜRBÜZ



Anketler ve Sonuçları

 Video ve sunumların hem öncesinde hem de sonrasında öğrencilerden bir anket doldurmalarını istedik. Anke-
timizde bilgilendirici çalışmalarımızın etkisini ölçmeye yönelik, karşılaştırmamıza yardımcı olacak gerekli bil-
gileri topladık. Ankette katılımcılara su ayak izlerini ölçebilmek adına duş sürelerini, haftada kaç kez bulaşık ve 
çamaşır makinelerini çalıştırdıklarını, ne sıklıkla duş aldıklarını, diyetlerini ve buna benzer sorular sorduk.

1.2 su ayak izlerinin farkındalık kampanyasından önce ve sonraki hallerinin grafiği litre/gün

Elde ettiğimiz sonuçlar çok etkileyiciydi, videolarımız ve sunumlarımız sadece 3 haftada su ayak izini kişi bazlı 
%6.4 hane bazlı %6.5 düşürmüştü. Bu çalışmayla kişi bazlı günde 352 litre düşürdük, eğer bireyler bu tasarrufunu 
devam ettirirse yılın sonunda %112,7 litre su korunmuş olacak. İlk anketimizde kişi bazlı su ayak izimiz günde 
5488 litre, hane bazlı su ayak izimiz günde 21959 litre iken; ikinci (sunumlar ve videodan sonra yaptığımız) an-
ketimizde kişi bazlı günde 5136 litre, hane bazlı günde 20539 litreydi.

Sadece üç haftalık süre içerisinde kişi başı günlük 352 litre; aile temel alınarak ise toplam 1419 litre su kul-
lanımını azaltmamız açıkça görülebilen bir fark olmuştur. Amerika’daki kişi başı su ayak izinin günlük ortalama 
6821 litre olduğunu göz önüne alırsak, yüzde 6.5 dilimlik bir değişimin bile büyük bir ölçüde farklılık yaratacak 
potansiyeli vardır.

“Suyumuzu korumak lüks değil, gerekliliktir.”

Dünyamızın büyük ölçüde su kıtlığı yaşadığını düşünürsek, yaptıklarımızın etkileri dünyamız için bir avantaj 
niteliği taşımaktadır. ‘Kişi başı farkındalığı arttırmak için yapılan eylemler’ şeklinde belirtilen hipotezimiz sonuç 
olarak su ayak izini azaltabilir. Kendimiz gibi birçok gencin bakış açısını kullanmış olsak da bizim jenerasyonu-
muzun aile üyelerinin su kullanımını da etkilediğini görmekteyiz, bu da dünyamız için hâlâ bir umut olduğunun 
kanıtıdır. Dünyamızın kaynaklarını korumak için çaba gösterdiğimiz sürece umut her zaman var olacaktır.



Çevrenin Genç Sözcüleri: Portekiz’le İşbirliğinde

Dünyanın ve yaşadığımız çevrenin her geçen gün kirleniyor olması ve insanların bunun hakkında çok bilinçli 
olmadığını görmemizle TED Ankara Koleji Çevrenin Genç Sözcüleri ekibi (Bilsu Özkaya, Su Naz Kılıç, Lara 
Berfin Pehlivan, Nil Gürbüz, Irmak Sözen, Özden Duru Çiftçi, Ilgın Cömert, Fulin Tacettin, İpek Su Koyuncu, 
Zafer Atahan Şimşek, Ela Denli, Dilara Aldemir) olarak Portekiz’de bulunan Escola Secundaria De Rio Tinto 
Porto okulu Çevrenin Genç Sözcüleri ekibi (Gonçalo Sousa, Lara Castro, Rita Mocetão, Sara Oliveria, Luísa Oli-
veria, Hélder Moreira, Ana Rita) ile bir araya geldik ve öğretmenlerimiz (Sinem Ödün Başkıran, Isabel Lourenço) 
öncülüğünde dünyamız, yaşadığımız çevre, çevre temizliği hakkında bir proje hazırladık. Projemizde ilk olarak 5 
tane önemli soru belirledik. Bu soruları etrafımızdaki kişilere sorduk ve onlardan cevaplar aldık. Daha sonrasında 
onlara bazı görevler verdik ve bu görevleri belirli bir süre boyunca devam ettirmelerini ve alışkanlıklarındaki 
değişimleri gözlemlemelerini istedik. Bir süre geçtikten ve kişiler bu görevleri yerine getirdikten sonra bir daha 
onlara daha öncesinde seçmiş olduğumuz 5 soruyu sorduk ve cevaplarını aldık. 

Süreç boyunca Portekiz’den ve Türkiye’den, 15-65 yaş aralığındaki birçok katılımcıyla röportaj yaptık. Onlar-
dan “Duşta ne kadar vakit geçiriyorsun?”, “Market alışverişlerinde bez poşet mi plastik poşet mi kullanıyor-
sun?”, “Hiçbir çevresel farkındalık etkinliğine katıldın mı?”, “Her hafta geri dönüşüm yapıyor musun?” soru-
larını yanıtlamalarını istedik. Bu röportajlardaki amacımız hem yanıtları kayda alıp ortaya çıkan videomuzla tüm 
dünyaya aslında ufak zannettiğimiz alışkanlıklarımızın ve tecrübelerimizin dünyaya ne kadar büyük bir etkisi 
olduğunu göstermek hem de birinci kişi olan katılımcılarını farkındalığını arttırmaktı. Katılımcıların sorularımıza 
ulaştırdıkları video cevaplar üzerinden onlara daha iyi bir çevre yaratmak adına çeşitli görevler verdik. 2 hafta 
boyunca katılımcılarımızın eylemlerini ve yarattıkları etkiyi gözlemledik.

Teşvik edici görevler hem röportajlarda verilen cevaplara hem de Kovid-19 koşullarına göre belirlendi. İki hafta 
boyunca sürmesine rağmen insanlara belli başlı basit ve çok zaman almayacak alışkanlıklar kazandırdığımıza 
inanmaktayız. Her hafta geri dönüşüm yapmayanlar için bu iki hafta sürecinde geri dönüştürülebilecek çöplerini 
toplamalarını ve haftalık bir düzen kurmalarını istedik. Böylece bu görev altında 5 kişi iki hafta boyunca geri 
dönüşüm yaptı. Genel olarak çoğu duş süresi 20-15 dakika arasında olsa da yüksek sayı verenlerin duş sürelerini 
15 dakikaya düşürmeleri istendi; bu görev sayesinde ise 4 kişinin duş süresini 15 dakikaya düşürmüş olduk. Mar-
kete gidince plastik poşet kullananlar için ise verilen görev her markete gittiklerinde kumaş poşet kullanmaları 
oldu. Bu teşvik edici görev ise 5 kişiye kumaş poşet kullanma alışkanlığını kazandırdı. Ne yazık ki Kovid-19 
nedeniyle yüz yüze bir çevresel müdahale de bulunamadık, ancak sosyal medya üzerinden hazırladığımız gönder-
iyle küçük çaplı internet üzerinden bir adım atmış olduk. Buna ise hayatlarında hiçbir çevresel müdahaleye katıl-
mamış 6 kişi görev aldı. Bahsedilen bu kimseler, her farklı görev için, farklı kişilerdi. Aynı zamanda röportajda 
negatif yönde cevap veren bu insanlar hem Portekiz hem de Türkiye’den karışık olarak farklı yaş gruplarına göre 
dağılmıştı. Böylece hem iki ülkenin birlik ve beraberlikte çalıştığının altını çizmiş hem de insanlara çevreyi kur-
tarmak adına alışkanlıklar kazandırmış olduk. 



Yaptığımız teşvik edici görevler sonucunda elde ettiğimiz sonuçlar oldukça etkileyiciydi. Duşta 5 dakika 
geçirmek 60 litre suyu harcarken, insanların duş sürelerini azaltarak yaklaşık 1610 litre su tasarruf etmiş olduk. 
Aynı zamanda eğer bu kimseler, yeni kazanılan geri dönüşüm alışkanlıklarını devam ettirirlerse bir yıl içinde 
tam olarak 38,25 ağacı kesilmekten kurtarabilirler. Çevresel müdahalelerin toplumda etkisinin ne kadar büyük 
olduğunu açıklamak için dünyada sesini yankılayan “FridaysForFuture” aktivizmi örnek gösterilebilir. Ne yazık 
ki Kovid-19 nedeniyle yüz yüze bir etkinlik yapma imkânımız olmasa da sosyal medya üzerinden yaptığımız 
paylaşımlar yaklaşık olarak 500 kişiye ulaşmayı başardı. Az bir sayı gibi görünse de sesimizi 500 kişinin duymuş 
olması gelecek için büyük bir adımdır. Her markete gittiğimizde plastik yerine kumaş poşet kullandığımızda 
binlerce belki milyonlarca hayvanı mikro plastiklere maruz kalmaktan kurtarabiliriz. Her ne kadar Kovid-19 
toplu taşımayla alakalı bir teşvik yapmamızı önlemiş olsa da dünyaya salınan egzoz gazlarını azaltmak için toplu 
taşımanın daha çok tercih edilmesi gerektiğine olan inancımızı değiştirmez. 

1.1 Sosyal medya için tasarladığımız gönderi

İş birliği ve özveriyle gerçekleştirmiş olduğumuz bu proje 
her birimize farklı bir yeti kazandırdı. Kendimize kattığımız 
yeni özelliklerin yanı sıra Kovid-19 salgını sırasında Dün-
ya’nın öbür bir ucundaki öğrenciler ile geleceğimizi ilg-
ilendiren bir soruna çözüm aradık. Yaptığımız toplantılar, 
sunduğumuz fikirler ve tartıştığımız konular ülkemize ve 
özellikle de dünyamıza katkıda bulunmak için ufak adım-
lardı. Bu proje bize şunu kanıtladı; ufak ama büyük, ölçüsü 
ne olursa olsun bir grup öğrenci kendi ülkesi ve dünyası 
için sorunlara çözüm aradı ve birçok insanın davranışların-
da değişiklikler gözlemledi.

Bu proje ile birlikte ‘Çevremi korumak istiyorum’ bizler 
için ‘Çevremi Korumak için elimden geleni yapıyorum’a 
dönüştü. Her iki ülkenin öğrencileri de süregelmiş alışkan-
lıkları değiştirmek için bir yola çıktı ve bu yolda birçok 
insana ulaştı. Her iki ülkenin vatandaşlarının duş sürelerini 
azaltarak, onlara çevre bilinci aşılayarak, doğanın sesini in-
sanlara duyurarak çevremizi korumak için harekete geçtik. 
Umarız ki çevremizi ve doğamızı daha çok önemseyen ve 
ona sahip çıkan birçok kişiye daha ulaşırız. Daha bilinçli, 
çevre dostu yarınlara…

Su Kılıç 11/T
Bilsu Özkaya 11/T
Irmak Sözen 11/T
Lara Berfin Pehlivan 11/R



Kara Altın

Toprağa Giriş:

Toprağımızı kaybediyoruz. Sadece ülkemizinki değil, bütün dünyanınkini. İklim değişikliği, bilinçsiz tarım ve 
hayvancılık, çarpık kentleşme – yani doğal alanlara binalar, saraylar, kanallar… Hepsi bereketli topraklarımızı 
kaybetmemize neden oluyor. Toprak, canlı bir organizmadır. İçinde milyonlarca gaz, mineral ve mikroorganizma 
barındırır: ve aslında bir sürü felaketin de çözümüdür. İklim değişikliği, açlık, doğal felaketler (sel, toprak kay-
ması, erozyon gibi), su ve hava kirliliği ve daha birçok sorunun giderilebilmesini sağlar. Küçük ölçekli bahçeci-
likten ticari amaçlı tarıma kadar toprak ile ilgili ilgisiz herkes bu amaç uğruna bir katkıda bulunabilir. Peki, bu 
durum ‘bizi niye ilgilendiriyor’? Toprak gerçekten nedir? Kendi toprağımızı nasıl geliştiririz, hatta nasıl üretiriz? 
Toprak niye bu kadar önemli? Ve son olarak şehirde, bir apartmanda yaşayan ‘bizler’ ne yapabiliriz?

 Öncelikle, marketten aldığınız meyvenin, sebzenin, etin, balığın, tavuğun, yumurtanın, sütün, zeytin-
yağının, balın sağlıklı olmasını istemez misiniz? Antibiyotik verilen ineğin sütünü, zehirli ilaç sıkılan bitkinin 
meyve sebzesini, denizine lağım sızan balığı yemeye devam etmek istiyorsanız evet, bu konu sizi ‘ilgilendirmiy-
or’. 

 Önceden bahsettiğim gibi, aslında verimli toprak bütün bu problemlerin çözümüdür. En basit seviyesine 
indirgenmiş hali ile toprak Azot ve Karbondur (N ve C). Tabi ki içerisinde demir, fosfor, kalsiyum gibi miner-
aller, su molekülleri, mantarlar, bakteriler, solucanlar gibi organizmalar bulunur – ama en basit haliyle karbon ve 
azottur.

 Tarım arazilerimizdeki, ormanlarımızdaki ve hatta bahçemizdeki toprağı geliştirmek için yapabileceğimiz 
bir sürü şey var, burada da bu yöntemlerden birkaç tanesini tartışacağız. Ama öncelikle, toprağı ‘geliştirmek’ tam 
olarak ne demektir? Gelişmiş yapılı bir toprak içinde daha çok organik madde (azot ve karbon gibi önemli ga-
zlar), mineraller ve organizmalar barındıran topraktır. Gelişmiş topraklar sadece tarımda verimliliği arttırmakla 
kalmaz; su tutabilme kapasitesini arttırmak (yani suyu emerek seller ve toprak kaymasını önlemek), biyoçeşitlil-
iği arttırmak, erozyonu önlemek, havada sanayileşme sonucu oluşan (ve iklim değişikliğine sebep olan) gazları 
yakalayarak bünyesine kazandırmaya vesile olmak gibi özellikler taşır.

Kaan BÖREKÇİ



Verimli Toprak Nasıl Olmalı:

 Verimli bir toprağın yararları anlaşıldığına göre, ‘verimsiz bir toprak nasıl verimli hale gelir’ konusunu 
tartışacağız. Bunu anlamak için doğanın bize sunduklarını gözlemlememiz aslında yeterlidir. Bir ormanı göz 
önünde bulunduralım. İlkbaharda yapraklarını ve çiçeklerini açarlar, yazın meyve veriyorsa meyvesini verir, son-
baharda yapraklarını döker ve kışın işlevsiz bir odun gibi çıplak bir şekilde kalır. Bu böyle devam eder. Sonba-
harda yapraklarını döken ağaçların bulunduğu bu ormanda, o yapraklara ne oluyor? Bu yapraklar bir örtü gibi 
yeryüzünü sarıyor. Bu gelecek soğuk dönemlerde toprağın bir nebze daha sıcak kalmasını sağlıyor. Orada toprağın 
gelişimini sağlayan mantar, solucan gibi organizmaların yaşamasına yardımcı oluyor. Yağmur, rüzgâr, kar kış, ge-
yikler, kuşlar derken o yapraklar parçalara ayrılıp mikroorganizmalar aracılığıyla çürüyor. Kar örtüsü kalkıyor, 
ilkbahar oluyor – ve yapraklar ortada yok.  İşte bu aşamada bütün o maddeler hali hazırda toprağa dönüşmüştür, 
hem de gübreli toprağa. Bu toprak artık ağaçların yapraklarını, çiçeklerini açmaları için gerekli maddeleri içeren 
zengin bir topraktır. 

 Doğa kendi toprağını kendisi üreterek kendini yeniliyorsa, biz de bu yöntemi kullanarak hem çevreye hem 
de kendimize yardımcı olabiliriz elbette. Çoğu ülkede yerleşmiş olan ‘kompost’ ve ‘mulch’ terimleri aslında to-
prağı bereketini korumak, hatta eskisinden daha verimli hale getirmek için kullanılan birtakım tekniklerdir. Basite 
indirgenmiş hali ile kompostlama işlemi aslında önceki örnekte ormanın kendi başında yaptığı işlemdir. Organik 
maddeleri üst üste, katman şeklinde dizerek su, hava ve çeşitli organizmaların yardımıyla çürüterek kendi gübreli 
toprağını üretme işlemidir. Mulch (malç) da basit haliyle ekim yaptığın toprağı yaprak, tahta kabukları, saman 
gibi organik bir maddeyle örtmektir. 

1) Compost (Kompost):

 İlk başlarda toprağın özetle karbon ve azottan ibaret 
olduğunu söylemiştik. Kompostlama işleminin de özü budur: 
karbon ve azot içeren maddeleri belirli oranlarda katman şek-
linde dizerek toprak üretmek. Kendi toprağınızı bahçenizin 
bir köşesinde yapabilirsiniz. Hatta bir çeşit geri dönüşüm 
işlemi olduğundan dolayı yurtdışında bazı devletler bazı 
bölgelerde kompostlama ile toprak üretip bedavaya isteyen 
vatandaşlarına verirler. Küçük çaplı meyve sebze yetiştiri-
ciliğinden ticari amaçlı tarım yapan herkes bu işlemi yaparak 
kendi alanının toprağını verimli hale getirebilir.

 Kompost yaparken kullanılacak maddeler ‘kahveren-
giler ve yeşiller’ olarak ikiye ayrılmaktadır – kahverengiler 
karbon içeren maddeler, yeşiller azot içeren ürünlerdir. Kah-
verengiler (yüksek karbon içerenler) kurumuş yapraklar, ka-
buklar, dallar, talaş, kâğıt, karton, gazete kâğıdı, saman gibi 
maddeler; yeşiller (yüksek azot/nitrojen içerenler) ise canlı 
yapraklar, budanmış çim, meyve sebze artıkları (mutfakta 
kullanılmayan meyve sebze kabukları gibi), çay ve kahve 
artıkları, otçul canlı artıkları (yeşil gözükmese de yüksek 
oranda azot içerir) gibi maddelerdir. Kompost yaparken kah-
verengi ve yeşil maddelerin oranına dikkat etmek gerekir. 

Genellikle her 30 birim karbon içeren madde için 
1 birim azot içeren madde kullanılır. Maddeler 
bu orana göre katman katman dizilir. Haftada 
birkaç kere bu yığıntı sulayarak nemlendirilir, 
2-3 haftada bir kürek gibi bir malzemeyle çevril-
ir ve ortalama 6 ay gibi bir sürede verimli bir 
toprak elde edilir.

 İşin kimyasına girecek olursak, azot 
içeren maddeler (yani yeşiller) çürüme için tep-
kimeleri aktifleştiren mikroorganizmaları çağırır. 



Bakteri, mantar, solucan gibi bu organizmalar karbon içeren maddelerden beslenirler – onları çeşitli yanma reak-
siyonları ile çürütürler 
(kompost yığını arada çevirince buhar çıktığını fark edersiniz – bu çürümenin gerçekleştiğini gösterir) ve arta 
kalan ürün simsiyah, verimli bir toprak olur. Farklı çeşit kompostlama tekniklerinin olduğunun vurgulamak 
gerek, fakat temel olarak mantık aynıdır: karbon ve azot. 

2) Mulch (Malç):

 Bir başka toprağı verimli hale getirme yöntemi 
mulchlama işlemidir. Normalde, bitkileri direkt toprağa 
ekeriz, arada bir sularız, büyürler meyvelerini verirler 
ve iş biter. Mulch ekim yapılan toprağı karbon içeren 
bir madde ile örtme işlemidir. Ağaç kabuğu, saman, 
hatta ufalanmış karton/gazete kağıtları bunlara örnek 
verilebilir. Mulch da kompost gibi organik maddeler-
in zamanla çözünerek toprağa verim katmasını sağlar 
– ama sadece bunu yapmaz. Sıcak aylarda bitkilerin 
köklerini korur, toprağı nemli tuttuğu için su kullanımı 
yarı yarıya azaltır, topraktan bitkiye geçebilecek bir-
takım hastalıklar önlenir vs. Evde arta kalan kartonları 
(yapışkanlarını çıkararak), gazete kağıtlarını, keresteci-
den bedavaya ağaç kabukları alarak toprağa serebilir-
siniz. Mulch nemli bir ortam yarattığı için aynı zaman-
da solucan veya mikoriza gibi yararlı organizmaların 
gelerek toprağı daha da verimli kılmasını sağlar.

3) Companion Plants (Kardeş Bitkiler):

 Bir başka toprağın verimini geliştirme yolu 
kardeş bitkiler ekmektir. Bizler insanlar olarak nasıl 
bazı kişilerin yanında kendimizi daha iyi, bazılarının 
yanında ise kötü hissediyorsak; aynı şey bitkiler için 
de geçerlidir. Örneğin domates ile fesleğen; mısır, 
fasulye ve kabak gibi bitkilerin birbirini olumlu 
etkiledikleri bilimsel olarak ispatlanmıştır. Mese-
la kardeş bitki olan X ve Y sebzelerini düşünelim 
X bitkisinin büyümek için topraktan azot çektiğini 
ama toprağa fosfor kazandırdığını düşünelim, Y bit-
kisi ise tam tersini yapsın. Bu iki bitkiyi yan yana 
ekerek hem sürekli gübre katma ihtiyacı ortadan 
kalkıyor hem de zamanla toprakta sadece bir miner-
al seviyesinde düşüş olmuyor. 

İkinci Dünya Savaşı sonrası arta kalan zehirli mad-
delerden elde edilen ticari gelir sona ermesin diye 
günümüzde kullanılan tarım ilaçlarının üretildiği-
ni biliyor muydunuz? Bu ilaçlar öyle bir döngü 
yaratmış durumda ki, ilacı sıktıkça daha çok böcek, 
daha çok hastalık geliyor. Böcekler ilaçlara karşı 
bağışıklık kazandıkça daha çok ilaç sıkma ihtiyacı 
duyan çiftçiler hem ekonomik zorluğa düşüyor hem 
de tüketicileri zehirliyorlar. Kardeş bitkiler ekildiği 
takdirde biyoçeşitlilik artmış oluyor. Yani aslın-
da kendi besin zincirinizi yaratmış oluyorsunuz. 
Örneğin, fesleğen domatesleri yiyen ‘aphid’ adlı 
böcekleri aromasıyla uzak tutuyor. Ne kadar farklı 
bitki çeşidi iç içe ekilirse, o kadar çok dirençli bir 
ekosistemin oluyor. Bu hem ilaçlara para ödemeyi 
önlüyor hem de daha çeşitli ürün satma imkanıyla 
çiftçiye daha çok gelir getiriyor. Eğer bir sene do-
mates satışında problem olursa, ekonomik zorluğa 
düşmemiş olursunuz, çünkü havuç, fesleğen, sarım-
sak, maydanoz ve kuşkonmazınız da var (hepsi do-
matesin kardeş bitkisi)!



4) Cover Crops (Yer Örtücü Bitkiler):

Eğer bütün bunlar için fazla yeriniz yoksa veya toprak ile iç içe olmayı sevmiyorsanız en basitinden yer örtücü 
bitkiler ekin. Havadaki karbonu (CO2) oksijene çeviren ağaçların yanı sıra, yer örtücü bitkiler havadaki karbonu 
emerek toprağa bırakırlar ve tıpkı mulch/kompost örnekleri gibi çalışır.

Yer örtücü bitkilere örnek çavdar, karabuğday, kırmızı üçgül gibi bitkiler olabilir – ama ekim-dikim ile ilgilen-
meyen, bahçe sahibi sıradan vatandaşlar çim yerine yonca ekebilir! Yonca da aynı çim kadar büyür, fakat daha 
dayanıklıdır. Fazla sulamaya ihtiyacı olmaz ve sıraladığım diğer yer örtücüler gibi havadaki karbondioksiti emer-
ek toprağa geçirir, toprağı bereketli hale getirir. Killi veya kuru toprakları da yumuşacık, simsiyah toprak haline 
getirerek erozyonu, toprak kaymasını ve selleri önler. Hatta bu özelliği ile iklim değişikliğine bile faydası olur!

Toprağın Geleceği:

Toprağa çamur deyip geçmek anlaşılacağı üzere son derece yanlıştır. Günümüzdeki tüm doğal sorunlar toprağı 
güzelleştirilerek düzeltilebilir. İklim değişikliği, seller, erozyon, açlık, hava ve su kirliliği, zararlı besinler… Hep-
sinin çözümüne toprağı doğru kullanmayı öğrenmekle başlayabiliriz. Günümüzde  ‘tarım toplumu’ olan unvan-
ımızı günden güne kaybetmekteyiz ve artık buğdayı bile ithal ediyoruz. Bilinçsiz tarım faaliyetleri hem ekono-
mimizi hem de sağlığımızı kötü etkiliyor. Aldığımız nefesin bile zararlı olduğu bu dünyada hala niye binalar, 
köprüler, saraylar, kanallar peşindeyiz? Daha ne kadar böyle yaşayabiliriz?



Zombi Salgını Gerçek Olabilir Mi?

Öldükten sonra tekrar canlanan insanlar veya sinema sektörü ile insanların tanıştığı zombiler, çoğu kişi tarafından 
yalnızca distopik bir kavram olarak görülse de, bu konuda yapılan çalışmalar zombi salgınının sanılandan daha 
olası bir ihtimal olduğunu söylüyor. Zombi salgını için farklı olasılıklar olduğunu söyleyen bilim insanları olası 
zombi salgınının yalnızca bazı gelişmelere bağlı olabileceğini belirtiyor. Aşağıda, böyle olası bir salgında Dünya 
ile bilim kurgu filmlerinin arasında bir köprü olabilecek canlı türlerini listeledik.

Toxoplasma gondii

T. gondii (Toxoplasma gondii) genellikle çiğ et veya süt gibi hayvan ürünleri ile 
insanlara bulaşan bir protozoadır. İnsan vücudunun sıkça karşılaştığı T. gondii 
paraziti yakın zamana kadar tehlikesiz olarak görülse de yapılan yeni çalışmalar 
parazitnin kemirgenler üzerinde daha önce hiç görülmemiş bir etki yarattığını 
gösterdi. 

T. gondii parazitnin bir kemirgenin vücuduna girdiğinde o canlının insanlara göre savunmasız olan beyninin karar 
verme sistemini bozduğu görüldü. Bir insana kıyasla oldukça basit bir karar verme mekanizması olan kemirgen-
lerin, bu sisteminin bozulması çok kolaydır. Bu kolaylıktan faydalanan T. gondii paraziti, kemirgenlerin metabo-
lizmasını yavaşlatarak, canlının bir süre içinde ölmesine yol açarken, ölene kadarki süreçte kemirgeni etrafındaki 
tehlikelerden habersiz bir şekilde dolaşan bir canlı hâline getirebiliyor. Bu nedenlerle vücuduna T. gondii paraziti 
girmiş farelerde kedilere korkusuzca saldırma, kendisinden büyük canlılardan korkmama gibi belirtiler ortaya 
çıkarabiliyor. Bakteri ölü bir canlıyı diriltmese de canlıların yaşamsal gerekliklerinin bazılarını engellemesi ve 
bulaşabilir olması özelliklerinden bazı bilim insanları tarafından bir zombi paraziti olarak görülüyor.

İnsanlarda ise genellikle sinir sistemine yerleşemeden zayıflatılan veya öldürülen T. gondii paraziti, bazı insan-
ların sinir sistemine ulaşabilse de yalnızca zararsız bir kist olarak kalabiliyor.

Kerem GÜNEL



Ancak, her canlı gibi T. gondii paraziti de hayatta kalma oranını yükseltmek için sıklıkla mutasyon ve adapta-
syona uğruyor. Bu nedenle parazitin gelişmiş bir hâlinin sıradaki hedefi kemirgenlerle beyin yapısı benzeyen 
insanlar olabilir.  Bahsedilen parazit, olası zombi virüslerinden tedavi edilme olasılığı en yüksek ve canlıya 
verilen kalıcı hasarın en az olduğu olasılık olsa da bir zombi salgınına evrilme olsalığı en yüksek protozoalardan 
biri olarak görülüyor.

Ophiocordyceps unilateralis

   Tırtıl mantar olarak adlandırılan nadir bir familyaya ait ve zombi salgını 
olasılıklarından en tehlikelilerinden biri olarak kabul edilen içi sporlarla dolu 
bir parazittir. Çoğunlukla karınca, örümcek, arı gibi böceklerin ormanlarda 
yaşayan türlerinde görülen O. unilateralis parazitinin kendisi veya sporları 
vücuda girer girmez canlının beyninin motor fonksiyonları dışında, diğer 
tüm işlevlerini yerine getirememesine yol açar. Canlıdan canlıya değişiklik 
gösteren bir süre boyunca etrafı dolaşan canlının tüm yaşamsal fonksiyon-
ları dakikalar içinde dursa da O. unilateralis canlıyı besleyerek yumurtalarını 
bırakabileceği bir alanı bulana kadar canlının bir zombi gibi dolaşabilmesini 
sağlar. Uygun ortamı bulduğunda, canlıyı beslemeyi keserek yumurtalarını 
ortama bırakırken, canlının motor işlevleri de son bulur ve canlı tamamıy-
la ölür. Birkaç hafta sonra yumurtalardan çıkan yavrular daha fazla canlıyı 
ele geçirmek için dışarı çıkarlar. O. unilateralis sporları vücuduna girmiş bir 
canlı neslinin son bulmasına yol açabilirken, tehlike yalnızca birkaç canlının 
ölümü ile de sonuçlanabilir. 

Günümüzde O. unilateralis ve sporlarının insan vücuduna zarar vermesi imkansız olsa da benzer bir gelişmiş O. 
unilateralis mantarı, beynimizin beyin sapı bölgesi dışındaki tüm bölgelerini pasif hale getirererk tıpkı karınca 
ve diğer böceklerde olduğu gibi insanların vücudunu bir taşıyıcı olarak kullanarak, kişinin filmlerde görüldüğü 
gibi etrafta bir “zombi” olarak dolaşmasına yol açabileceği  gibi hatta insanların büyük bir kısmının ölümü ile 
sonuçlanabilir. Şu anda olası bir zombi salgınına yol açması mümkün olmayan O. unilateralis’in  gelecekte de bir 
salgına dönüşme olasılığı düşük olsa da zombi salgını olasılıkları arasından en tehlikeli ve en ölümcülerinden biri 
olarak görülüyor.  

Pithovirus sibericum   

Zombi virüsü olasılıkları arasında şüphesiz en tehlikeli ve tedavi geliştirme-
si en zor olanı, P. sibericum virüsüdür. İnsanlar, bu virüsün farklı türleriyle 
karşılaşmasına rağmen, yakın zamana kadar buzulların içerisinde donmuş 
hâlde bulunan P. sibericum’un kendisi ile yüz yıllardır kar  şılaşmamışlardır. 
Buzların erimesiyle serbest kalmaya başlayan virüslerin arasında P. siberi-
cum’un da olması bilim insanları açısından bir tehlike olarak görüldü. 
Donmuş hâlde geçirdiği yıllarda ne tür değişimlere uğradığı bilinmeyen bu 
virüs zayıflamış olabileceği gibi çok daha dayanıklı hâle gelmiş de olabilir. 
Buzulların erimesiyle serbest kalan diğer virüsler ile birlikte tamamıyla 
serbest kalırsa P. sibericum’un arkasında bir orduyla geleceğini söylemek 
yanlış olmaz. Birçok diğer virüsle birlikte gelecek Pithovirus sibericum, 
ayırt etmesi zor bir virus olacağı gibi diğer virüsler tarafından dayanıksız 
hale gelmiş insan vücutlarına girme şansı yakalayabilir. Bilim insanları 
şimdiden önlem almaya başlamış olsa da P. sibericum tehlikeli bir olasılık 
olarak kalmaya devam ediyor. 



Haiti Zombileri

 1600’lü yıllarda kolonileştirilen Haiti Adası yerlileri, Fransa tarafından işgal edildikten sonra kültürleri 
bozulmuş olsa da, bazı kültürlerini hâlâ devam ettirmektedir. Bu kültürlerden bir tanesi ise ölmüş insanları diril-
terek yaşayan ölüler yaratmaktır. Bir ayin ile diriltildiği iddia edilen insanlar bilinci kapalı ya da bulanık, diğer 
zombi canlılar gibi yalnızca yürüyen bedenler hâline gelmiş insanlar, Haiti zombileri olarak adlandırılıyor. 
 Haiti zombisi sayılan üç kişi üzerinde çalışma yapan araştırmacılar, bu üç kişinin de fazla konuşmadığını 
ve kendilerinin ölü olduğunu kabul ettiklerini gördü. Üç kişinin de fiziksel olarak güçsüz ve zayıf olduğu, na-
diren yedikleri öğünlerinin ise bozuk et gibi yiyeceklerden oluştuğu fark edildi.  Bir kişide şiddetli, diğer iki 
kişide hafif olmak üzere, üç kişide de şizofreni ve kendine zarar verme eğilimi görüldü. Ancak, araştırmaların 
ortaya çıkardığı en ilginç noktalardan biri ise , üç kişinin de beyninin tamamıyla çalışması ve diğer zombi hay-
vanların aksine sadece motor nöronlarının değil, tüm beyinlerinin aktif olmasıydı. Bu sonuçlar doğrultusunda 
araştırmacılar, bu tarz zombi vakalarının Cotard Sendromu’ndan kaynaklandığını düşündü. İnsanlarda, ölü old-
uğunu düşünme, şizofreni, kendini aç bırakma ve kendine zarar verme gibi belirtiler gösteren Cotard Sendromu, 
Haiti zombilerinin neredeyse tüm özelliklerine uyduğundan dolayı, araştırmacılar insanları etkileyen mevcut bir 
zombi virüsü olmadığı sonucuna vardı.  

Gelecek Olasılıkları

 İnsanları etkileyen mevcut bir zombi virüsü olmasa da, bazı parazit, virüs veya mantarların geçirdiği 
mutasyonlara bağlı olası bir zombi virüsü salgını insanları bekliyor olabilir. T. gondii, O. unilateralis gibi diğer 
canlılarda görülen parazitlerin insanlara bulaşacak üzere evrilme olasılığı olsa da tedavi geliştirme açısından ko-
lay ortaya çıkabileceği görülüyor. P. sibericum gibi daha tehlikeli virüsler için ise şimdiden önlemler alınmaya 
başlandı. Bu açılardan doğal bir zombi virüsüne karşı hazır sayılsak da hazır olmadığımız bir olasılık var. 
 Hızla gelişen bilimin karanlık yüzlerinden biri olan laboratuvar virüsleri insanlığı her geçen gün daha da 
çok tehdit ediyor. Doğadaki her virüsün dayanıksız bir tarafı varken eğer tüm zombi virüs ve parazitlerden güçlü 
yanları birleştirilerek, bir zombi virüsü üretilirse çok hızlı insan ölümleri kaçınılmaz olurken, tedavi geliştirilmesi 
de oldukça zor olacaktır. Belki de insanların korkularından faydalanarak yönetmek için kullanılan zombi kavramı 
kimilerine için yalnızca distopik bir unsur olarak görünse de belki de insanların kendi elleriyle üretilecek zombi 
virüsü olasılıkları insanlar için giderek daha tehlikeli bir hâl alıyor. Bu noktada sorulması gereken tek bir soru 
var: Kolaylıklar içinde yaşayan bizler, tek başımıza hayatta kalmamız gereken, dışarı çıkmanın ölümle yapılan bir 
yarış olduğu bir zamanda ne olacağız? Bir direnişçi mi, yoksa yalnızca yürüyen bir ölü mü?



‘Ölümsüz’ Canlılar

Yaşlanmamak ve ölümsüzlük deyince aklınıza 
bilim kurgu filmleri ve vampirler gelebilir. 
Her canlının yaşlanıp öleceği gerçeği herkesin 
kabul ettiği, normal ve kaçınılmaz bir durum 
olarak görülür. Çoğu canlı için de doğrudur, 
fakat yaşlanmayan ve teoride ölümsüz olan 
birkaç canlı vardır: hidra, Turritopsis dohrnii, 
ıstakoz, bakteriler ve bazı maya türleri. 
Ölümsüz Denizanası- Turritopsis dohrnii 
Bu denizanasının hayat döngüsü iki medu-
sanın, yetişkin denizanası, eşeyli üremesi 
sonucu ortaya çıkan döllenmiş yumurtalarla 
başlar, gelişen yumurtalar planula adı verilen 
larva aşamasına gelirler. Planula teknelerin 
altına, kayalara veya okyanusun yüzeyine 
yapışır ve bu aşamada polipe, tüp şeklinde 
bir ucunda ağzı diğer ucunda bir çeşit ayağı 
olan bir yapı, dönüşür. Yapıştığı yerde bir 
süre kalır ve eşeysiz üremeyle birbirleriyle 
beslenme tüpleri paylaşan küçük bir koloni 
oluşturur. 

Bir süre sonra bu poliplerden biri koloni-
nin kalanından ayrılabilecek bir çıkıntı veya 
birbiri üzerine dizilmiş ayrı bir segment 
oluşturur. Böylece ephyra (küçük denizanası) 
ve daha sonra eşeyli üreyebilen medusa (ye-
tişkin denizanası) meydana gelir. 
Bu aşama çoğu denizanasının hayatının 
sonudur fakat Turritopsis dohrnii’nin bu-
rada bir avantajı var. Açlık veya yaralanma 
gibi hayati tehdit oluşturan bir problem ile 
karşılaştığında tekrardan küçük bir hücre 
topluluğuna dönüşür ve sonrasında yine po-
lip olarak aynı yaşam döngüsünü tekrarlar.

Aslında, Turritopsis dohrnii ölümsüz değildir 
çünkü hâlâ başka deniz canlıları tarafından 
öldürülebilir veya başka bir şekilde ölebilir 
fakat hiçbir zaman yaşlanmaz ve neredeyse 
tüm diğer canlıların aksine ölmez. Bu neden-
le, teoride sonsuza kadar yaşar

Hiç Yaşlanmayan Hidralar
 Hidralar, denizanalarının polip 
aşamasına benzer bir görüntüye sahip, bütün 
zamanını su birikintileri ve nehirlerde do-
kunaçlarıyla yakınlarından geçen her canlıyı 
avlayarak geçiren, boyutları 1 milimetre ile 20 
milimetre arasında değişen basit organizma-
lardır. 
 Turritopsis dohrnii’nin aksine hi-
dralar hiç yaşlanmazlar: Çoğu canlıların kök 
hücreleri zamanla bozulurken hidranınkilerin 
kendilerini sonsuz yenileme yetenekleri var. 
Bunun sebebi hücrelerin yaşam süresinde 
önemli bir rolü olan FoxO genleridir. Bu gen-
ler karıncadan insanlara kadar bütün hayvan-
larda vardır lakin hidralarda çok daha fazla 
miktarda bulunur. 
Araştırmacılar FoxO genlerinin çalışmasını 
önlediklerinde hidranın hücrelerinde yaşlan-
ma belirtileri gözlemlediler. Hâlâ tam olarak 
nasıl işlediği bilinmese de bu genlerin hi-
draların sonsuz gençliklerinde çok önemli bir 
rol oynadığı kesindir.



Kabuğu da Ona Uyum Sağlasa Sonsuza Kadar 
Yaşayabilecek Istakozlar
 
Istakozların ölümsüzlüğe diğer canlılardan 
daha yakın olmaların nedeni ise DNA’larını 
sınırsız kez onarabilmeleridir. Normalde her 
hücre bölünmesi sonrası kromozomların 
ucundaki koruyucu telomerler kısalır ve 
görevini yerine getiremeyecek kadar kısa bir 
hale geldiklerinde ise hücre artık bölünemez. 
Hücre bölünmesi durduğunda organizma 
yaşlanmaya başlar ve sonunda da ölür.

Fakat ıstakozlarda telomeraz adı verilen 
telemorleri yenilemekle yükümlü olan enzim 
bulunmaktadır. Aslında telomeraz ıstakozlara 
özel bir enzim değildir, insanlar da dahil çoğu 
diğer hayvanda da bulunur ama bu hayvanlar 
embriyo aşamasını geçtikten sonra vücut-
larında bu enzimin miktarı azalır ve işe yara-
mamaya başlar. Istakozlar ise hiç tükenmeyen 
telomeraz kaynağına sahiptirler. 
 
Ne yazık ki ıstakozlar sürekli büyürler fakat 
kabukları büyüyemez. Bu nedenle, her 
seferinde yüklü bir miktarda enerji har-
camalarına neden olan yeni bir dış iskelet 
oluştururlar. Sonunda deri değiştirmek için 
gereken enerji çok fazla gelir. Böylece ıstakoz 
yorgun düşer, hastalığa kapılır, başka bir canlı 
tarafından öldürülür veya kabuğu çöker ve 
ölümsüzlüğü kıl payı kaçırır.

Bakteriler ve Mayalar
 
Hücre bölündüğünde bir süredir yaşamına 
devam eden hücre iki yavru hücreye ayrılır, 
aslında daha önceki bir yaşam evresine dön-
müş olur ve devamlı olarak yavru hücrelere 
bölündüklerinden bir bakıma ölümsüzlerdir. 

Ayşegül ORHON



DNA VE RNA’DAN SONRA: XNA

XNA molekülleri 10 yıldan fazladır bilim insanları tarafından araştırılmaktadır. 2011 itibariyle Vitor Pinheiro 
doğal seçilim yoluyla evrimleşebilen ve genetik bilgiyi saklayabilen XNA’ları üretmeyi başarmıştır. XNA’lar, 
DNA ve RNA’ya alternatif 6 yeni polimerdir. Bu moleküllerden hiçbiri doğada bulunmamaktadır ve hepsi sen-
tetik biyolojinin bir eseridir. Bu buluşun üzerine merak edilen sorular bu sentetik polimerin DNA’dan ne farkı 
olduğu ve hangi amaçlar için kullanılacağını içermektedir.

DNA ve RNA’dan Farklı Olarak:

DNA, açık adıyla Deoksribonükleik asit, genleri belirleyen biyolojik işlemlerin kodlarını taşıyan bir moleküldür. 
Bu molekül canlıların genetik kimliğidir. Sarmal şekline iki yapının zayıf Hidrojen bağlarıyla bağlanması sonucu 
oluşur. İsmini yapısında bulundurduğu Deoksriboz şekerinden almaktadır. RNA (Ribonükleik Asit) molekülü ise 
yapısında Riboz şekeri bulunduran tek zincirli bir moleküldür.  Bu iki nükleik asitten yola çıkılarak farklı bir şeker 
kullanılarak yeni bir nükleik asit oluşturmanın yarattığı soru işaretiyle XNA adında 6 farklı nükleik asit üretilm-
iştir. “Yabancı Nükleik Asit” olarak geçmekte olan Xeno Nükleik Asit, DNA ve RNA’dan farklı olarak yapısında 
Deoksriboz ve Riboz şekerinden farklı şekerler bulundurmaktadır. XNA’nın X harfi “yabancı” anlamını karşıla-
manın yanı sıra üretilen birden fazla genetik malzemenin yapısında hangi şekerin kullanıldığına bağlı olarak yer-
ine gelecek 6 farklı harfi de temsil etmektedir. 

Harvard Üniversitesin’deki Profesör Jack William Szostak yeni bulunan nükleik asitler için şöyle diyor: “Yaşamın 
kökeni incelemeleri çerçevesinde düşünüldüğünde oldukça ilginçler. Teoride pek çok polimer DNA ve RNA’nın 
yaptıklarını yapabiliyorken şimdiye kadar modern biyolojinin bu ikisiyle yetinmiş oluşu şaşırtıcı.”.

XNA NE İŞE YARAYACAK?

Vücudumuza giren bakterilerin çoğalmasını engellemek ve öldürmek için aldığımız antibiyotikler etkili olama-
dan vücut tarafından sindirilerek işlevinin çoğunluğunu kaybediyor. Bu yıkıcı enzimlerin yabancı bir madde olan 
XNA’yı tanımaması durumunda bu yıkım engellenebilir. Ancak XNA’nın böyle bir işlevi yerine getirebilmesi 
için vücudumuz tarafından kabul edilmesi gerekmektedir.



Bu nedenle, XNA’nın vücut tarafından kabul edilip edilemeyeceği ve bağışıklık sistemi tarafından etkisiz hale 
getirilip getirilemeyeceği soru işareti yaratıyor. Bu soru işareti, etik kuralları çerçevesinde gelişen teknolojiyle 
ve bilimle kaldırılacaktır. Bu amacın ötesinde XNA’lar DNA’dan bağımsız bir şekilde üreyebilirse yeni canlı 
türleri ortaya çıkabilir.  Yeni XNA’ların DNA’ların yerini almasıyla oluşturulabilecek bu canlılar yeni biyolojik 
gelişmelerin kapısını açacaktır. Sentetik DNA’lardan oluşan yapay canlıların yapılması günümüzde ve gelecekte 
olabilecek pek çok yeni gelişmeyi etkileyecektir.

XNA’nın sunduğu bu amaçların yanında kötü yanları 
da bulunmaktadır. İşin aslında doğaya aykırı olan bu 
yapay moleküller bilim dünyasında pek çok tartış-
maya sebep olmaya başlamıştır. Bu risk XNA’ların 
güçlü fiziksel özelliklerinden kaynaklanmaktadır. 
Scripps Enstitüsü’nde görevli Gerald Joyce bu yapay 
moleküllerle ilgili şu cümleleri kurmuştur: “Biyologlar 
alternatif genetik dünyasında eğlenmeye devam ede-
dursunlar; ancak biyolojiye zarar verme riski bulunan 
bu moleküllerin sahaya çıkarılma zamanları henüz gel-
medi.”.

Ece BAYAR



VİDAD ELEMİN ŞEMŞİR ANISINA…

(2013 – 2014 yılı)

  Sene 2013, lise hayatımın ilk günü. İçimde endişe ağırlıklı bir heyecan.Vidad hoca sınıfa girdi. Yüzünde ko-
caman sıcacık gülümsemesi kendini tanıttı. Büyük bir hevesle işleyeceğimiz konulardan ama en çok da birlikte 
yapabileceğimiz sosyal sorumluk projelerinden bahsetti. Bir hayvana, bir insana veya bitkiye ufak da olsa yardım 
etmenin bütün akademik kazanımları daha üstünde ve daha değerli bir şey olduğunu anlattı bizlere. Sınıftan çık-
tığında tüm güzel enerjisini, neşesini, hevesini hepimize bulaştırmış; 45 dakika içinde arkasında kendine hayran 
bir sınıf bırakmıştı. O günden sonra hepimiz Vidad hocanın derslerini iple çeker, ağzından çıkan her bir kelimeyi 
pürdikkat dinler, dersi hiç bitmesin isterdik. Okulun ikinci haftasında Vidad hocanın önderliğinde büyük bir 
kermes organize ettik, toplanan para bir yardım kuruluşuna bağışlandı. Günün sonunda hayatımda ilk defa emek 

vererek birilerine faydalı olabilmenin hazzını yaşamıştım.



   Vidad hocanın hayatımdaki yerini, önemini, bana kattıklarını sayfalara sığdıramam ama şunu söyleyebilirim ki 
içimde iyiliğe, sevgiye, doğruya ve yaşama sevincine dair ne varsa hepsi bana ondan miras. Bana ve tüm öğrencil-
erine en iyi şekilde biyoloji öğretip sevdirirken her birimizin içindeki “insanı” işledi ilmek ilmek sonsuz bir sevgi, 
heves ve şefkatle. Ne mutlu ki dolu dolu yaşadığı kısacık ömründe kalbinin dokunduğu, elinin değdiği herkeste 

asla silinmeyecek izler bırakarak sonsuz olmayı başardı.

 Tuğba ERSOY 17’

Vidad Hoca ile lisenin en korkutucu, en zor yılında, daha lise birinci sınıftayken tanışmıştım. Şimdi düşündüğüm-
de, lise hayatının o kadar da korkutucu olmayacağının en büyük habercisi kendisiymiş aslında.  Vidad Hoca’nın 
sıradan öğrencilerinden biri olmama rağmen, o benim için asla sıradan bir öğretmen olmadı.  Belki birlikte 
yaşadığımız unutulmaz anılarımız olmadı ama hayat enerjisi ve sürekli gülen yüzüyle benim için unutulmaz oldu. 
Vidad Hoca’dan öğrendiğim en büyük ders iyi bir kalbin bu dünyadaki bütün zorluklara rağmen en önemli şey 

olduğuydu. Vidad Hoca için gülümsemeye hep devam edeceğim… 

Serdar GENEL 17’

Liseye ilk başladım yılda kafam çok karışıktı ve korkuyordum. Nelerle karşılaşacağımı bilmiyordum. Hiç un-
utmam lisenin ilk günü ve o ilk biyoloji dersinde Vidad Hoca ile tanışınca bütün bu korkularımı yendim. Sınıfa 
girer girmez yüzündeki o kocaman gülümsemesiyle yüzümde bir tebessüm oluşturmuştu. Hayatımda hiç bu kadar 
güzel ve içten bir gülümsemeyle karşılaşmamıştım. Lisede neler yapmamız gerektiğini, nasıl bir yol izlememiz 
gerektiğini anlatırken o ses tonuyla ne kadar mutlu olduğunu ve işini çok severek yaptığını anlamıştım. Vidad 
Hoca’nın her zaman benim için ayrı bir yeri oldu. Lisedeki bütün korkularımı yenmemi sağladı. Teneffüslerde 
her zaman karşılaştığımızda selam verip yine o kocaman gülümsemesiyle mutlu ederdi. İsmimi telaffuz ederken 
yaptığı efekt ile güldürürdü beni. Ne zaman bilmediğim bir şey olsa yanına gidip sorardım ve bana yardımcı olur-
du. Yaşama sevinciyle, mutluluğuyla her zaman örnek aldığım bir kişi oldu ve bunun için ona ne kadar teşekkür 
etsem azdır. Hayatıma getirdiği ışıkla her zaman hayata bağlanmamı ve küçük bir gülümsemenin bile insanları ne 

kadar mutlu edebileceğini öğretti. Nurlar için uyu canım hocam…                                     

 Kevin Tuğra KALKAN 17’

Vidad Hoca denilince ilk olarak akla insanın yüreğini ısıtan o kocaman gülümsemesi gelir. Her durumda poziti-
fliğini sürdüren ve pozitifliğini insanlara yayan bir insandı. Lise 1’de ilk defa Biyoloji dersiyle tanıştıran ve 
Biyoloji dersini bana sevdiren ilk öğretmenimdi. Lisede ne yapacağımı bilmezken, her şey yeni geliyorken, ken-
dimi karanlıkta hissederken, Vidad Hoca güneş gibi aydınlattı hayatımı. Bizim derslerimize 1 dönem girmesine 
rağmen sonraki zamanlarda ne zaman karşılaşsak bize selam veren, gülümseyen bir öğretmendi. Öğretmenliği 
tam anlamıyla yansıtan, öğrencilere her daim destek olan, yardım eden çok güzel kalpli bir insandı. Ruhunun 

güzelliği yüzüne yansımış bir insan olan Vidad Hocamızı çok özlüyorum ve özleyeceğim…

Aslıhan GÜVEN



Vidad Hoca biyoloji öğretmenimiz olmanın ötesinde her birimizin en büyük destekçisi, akıl hocasıydı. İşler 
içinden çıkılmaz bir hal aldığında soluğu hep onun yanında alırdık çünkü bilirdik ki bizi iyi hissettirecek, bize 
yardımcı olacak, yol gösterecek sözler hep ondaydı. Güler yüzüyle, hiç bitmeyen neşesiyle, bizden hiç esirge-
mediği desteğiyle olmaz dediğimiz, yapamayacağımıza inandığımız ne varsa başardık hepsini birer birer. CAS 
ofisin önünde yine canımız sıkkın dolaşırken bizi içeri alan, pes etmememiz gerektiğini yolun bundan sonrasının 
da kolay olmayacağını ama sona yaklaştığımızı ve büyük başarılar elde ettiğimizi bize sabırla hevesle anlatan, 
vazgeçmeyi düşündüğümüz her an elini omzumuzda hissettiğimiz biricik hocamız. Ne mutlu ki sizi tanıma, 
sizinle vakit geçirebilme şansına eriştik. Sizden öğrendiğim her şey yolumu aydınlattı, en zorlandığım yalnız 
kaldığım anlarda bana yoldaş oldu. Sizi kaybetmenin acısı hiç geçmiyor ama sizden öğrendiklerimizi başkalarına 
aktararak, sizin gibi hiç pes etmeyerek ve hep sabrederek hatıralarınızın kaybolmasına asla izin vermeyeceğiz. 

Zeynep Naz KARAGÖZ 17’

Liseye başladığım ilk dönem biyoloji dersinde tanıştım Vidad Hocamızla. Biyoloji dersini hem eğlenceli hem 
bir o kadar da öğretici kılan Vidad hoca ders dışında sahip olduğu neşesi, öğretme isteği ve yardımseverliği ile 
lise hayatımızın her alanında ben ve nice öğrencilerinin yanında olmuş, ve bizi her zaman desteklemiştir. Sevgili 
öğretmenimizin aramızdan bu kadar erken ayrılmış olmasının üzüntüsünü yaşıyoruz ama öğrencileri olarak Vi-
dad hocayı tanımanın ve onun öğrencisi olmanın bize kattıkları paha biçilmezdir. Yaşantısında güzellikler bıra-

karak bizlere veda eden hocamıza sonsuz bir özlemle anıyoruz.

  Gözde ÇAKMAK 17’

Vidad Hocamızı 2013 yılında liseye başladığımda Biyoloji dersi sayesinde tanıdım ve ilk günden itibaren öğretme 
hevesi, özverisi ve sıcakkanlılığıyla hayatımda iz bırakan insanlardan biri oldu. Sonrasında birlikte çalıştığımız 
SERÇEV için farkındalığı arttırma ve yardım kampanyasıyla başlayan birçok projeyle onun ders dışında da in-
sanlara yardım etmek için ne kadar çaba harcadığını gözlemleme şansı elde ettim. Lisede beni ben yapan çoğu 
deneyimde, beni ve etrafındaki herkesi destekleyen canım hocamızı çok erken kaybetmenin hüznünü yaşasak da 

hayatına dokunduğu nice insanla beraber bir parçasının hep yaşamayı sürdüreceğine inanıyorum. 

Defne EKŞİOĞLU 17’

Vidad Hoca’yı 2016 yılında CAS office’de tanıdım. CAS projemizi yürüttüğümüz danışman hocamızdı ve birlik-
te sayısız CAS etkinliği yapmıştık. Projemizse Mamak’taki bir ortaokulu yenileyerek okula yeni bir kütüphane 
sağlamaktı. Yardım edilecek okulun bulunmasında ve tüm süreç dahilinde bizlere o kadar yardımcı olmuştu ki 
o güzel kalbini hepimiz çok yakından görmüştük. O kadar iyi niyetli ve yardımseverdi ki bizim de projeye dört 
elle sarılmamızı sağlamıştı. Sonuçta ortaya çok güzel bir kütüphane çıkarabilmiştik onun sayesinde. Sizi çok 

seviyoruz hocam çok da özledik. Hakkınızı ödeyemeyiz, ışıklar içinde uyuyun.

 Dide DEMİRKOL 17’



CAS Ofis, 19 Nisan 2016, Mamak Şehit Piyade Er Murat Eroğlu İlkokulu, Kütüphane Projesi 

Vidad Hocamla 2015 senesinin sonunda tanıştık. Bu satırları yazarken Mamak’taki bir okula beraber kütüphane 
kurmamızın üzerinden tam beş yıl geçtiğini fark ettim. Hayatımda Vidad Hocam kadar başkalarının derdini ken-
di derdiymişçesine sahiplenen, herkese her koşulda yardım eli uzatan ve elinden geleni ardına koymayan birini 
tanımadım. Her yaptığımız kermeste biz parayı çıkaramayacağımızı düşündüğümüz halde bize inanan, elimizde 
olan azıcık parayla bile en iyi ne yapabileceğimizi anlatan, dünyanın en tatlı, kalbinin iyiliği yüzünün güzelliğine 
yansımış hocası. CAS ofise girdiğimde bana kucak açıp tüm içtenliğiyle sarılacak biri olmayacak ama Vidad Ho-
canın sıcaklığını, iyiliğini, yardımseverliğini her yardıma muhtaç biri gördüğümde hissedeceğim. Vidad Hocayı 
tanıdığım için kendimi çok şanslı hissediyorum, keşke onunla biraz daha vakit geçirebilseydim, beraber daha çok 
çocuğa yardım edebilseydik. Beraber gittiğimiz IKEA alışverişini, yediğimiz sosislileri ve Vidad Hocanın o güzel 

kalbini hiç unutmayacağım, onu çok seviyorum. 

Ada Elif MUTLU ’17

Uğursuz bir gecede aldım haberini, uyuyormuşsun. Çok değişti buralar o günden beri. Türkiye’de değildim o 
zaman. Sonra söylediler, uyanmayacakmışsın. Benim hiç dersime girmedin ama tezimi yaparken öyle yakın-
laşmıştık ki “hocam” demek tuhaf gelmeye başlamıştı. Lise yıllarımın en güzel zamanlarını geçirdim sayende, hiç 
yoktan bir de TÜBİTAK’ın yarışmasına katılıp birinci bile olmuştuk... Keşke biraz daha zaman olsaydı, eşimle 

tanıştırırdım. Ben o güzel zamanlar için teşekkür ederim. Anlamı büyük.
İyi bir insan, bir anne ve bir dost, Can’sız artık. Ama hep hatıralarda...

Işın SÜREKÇİGİL PESCH 17’

Huzur İçinde Yat...


