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KELEBEK
ETKİSİ

Brezilya’da kanatlarını çırpan bır 
kelebek Teksas’ta bir fırtınaya yol 
açar mı?

Edward Lorenz’in bu soruyla başlayan yolculuğu 
hava durumundaki ve iklimdeki değişimlere, geze-
genlerin hareketlerini açıklamaya kadar uzanıyor. 

Kelebek etkisinin ilk keşfi ise hava durumu tahminlerin-
den geliyor. Lorenz bir hava durumu simülasyonu hazır-
larken çoğu öğrencinin deney raporlarında yaptığı şeyi 
yapıyor ve sayıları yuvarlayarak yazıyor. Sonuçta ise çok 
büyük bir değişim olduğunu gözlemliyor. Böylece kelebek 
etkisinin ilk tanımına ulaşıyor: başlangıçtaki koşullara 
bağlı duyarlılık.

Kelebek etkisi olarak bilinen ancak asıl adı kaos 
kuramı olan bu kuram gezegenlerin hareketlerini 
açıklamaktan tutun basit dinamik sistemlerin ha-

reketlerini bile açıklığa kavuşturabiliyor. Peki kaos nedir? 
İki cismin arasındaki etkileşim bulunabilir ve bunun 
üzerine genelleme yapılabilir. Ancak Güneş Sistemi’nde 
ikiden fazla cisim olduğu için sistem kaotiktir ve kelebek 
etkisi nedeniyle de iki gezegenin çarpışması muhtemeldir. 
Mesela Satürn’ün Güneş’in etrafında her döndüğünde 
farklı bir yörüngeyi izlemesi, onu Jüpiter ve Güneş’le çar-
pışma tehdidine sokar. Bunu  engelleyen tek şey ise uzayın 
sınırlı olmasıdır.

Örneğin bir ikili sarkaç yörünge çizgileri çok 
yaklaşmasına rağmen asla önceki yörüngesinden 
bir daha geçmez. Bir iklimin otuz yıl boyunca bir 

bölgede yaşanması bir sonraki yıl aynı iklimin yeniden 
aynı şekillerde yaşanacağını da göstermez çünkü küçük 
değişiklikler, gözle görülebilen büyük değişikliklere yol 
açabilir. Doğa belki de insanoğlunun karşılaştığı en kaotik 
sistemdir ve üzerine yapılan tahminler sadece “yaklaşık” 
olarak kalmaktadır. Bir kelebek kanatlarını çırptığında 
Teksas’ta bir fırtına çıkabilir ancak başka bir kelebek ka-
natlarını çırptığında bir fırtına durabilir.

Gülce Karaca
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Kelebek etkisi tahmin edilebilen her şeyi değiştire-
bilir. Ancak bunun nedeni doğanın kendiliğinden 
bir kaosa içinde olması değildir. Hava durumu 

tahminleri sadece günlüktür ve öyle ya da böyle bir şe-
kilde yaklaşık olarak tahmin edilebilir. Ayrıca bu etkinin 
keşfedilmesi de felaketleri önceden tahmin etmek de 
değildir çünkü etki, insan faaliyetlerinden dolayı ortaya 
çıkmıştır. Olan düzen insan etkisiyle bozulmuştur ve bu 
durumda “kelebek” yerinde insan duruyordur. İnsanın en 
küçük bir hareketi bile Dünya üzerindeki büyük değişim-
lere yol açabilmektedir.
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Bu soruya cevap ararken üçüncü bir seçeneğin, yani 
sesin zarar verici yönünün beklendiğinden büyük 
sonuçları olabileceği düşüncesinin izinden gidenler 

mühendis Vic Tandy’nin laboratuvarındaki “hayaletin” hi-
kayesini ilginç bulabilirler. 1980’lerde Tandy, Coventry’deki 
Warwick laboratuvarında çalışırken gri bir varlığın ken-
disine doğru hareket ettiğini hisseder. “Hayalete” doğru 
döndüğü anda ise görüntü  kaybolur. Ancak sonraki 
günlerde benzer deneyimleri tekrar yaşamasıyla birlikte bu 
olayın açıklamasının peşine düşer ve 18.9 Hz’lik frekansta 

ses çıkaran bir aspiratörü fişinden çektiği zaman hayaletin 
onunla gelen bütün tedirginlik duygusuyla birlikte ortadan 
kalktığını keşfeder. 18.9 Hz insan kulağının duyma aralığı 
olarak kabul edilen 20 Hz – 20 kHz aralığında olmadı-
ğından infrasonik olarak adlandırılan bir frekanstır ve 
Tandy’nin araştırmalarına göre gözümüzün frekansıyla 
da rezonans halindedir. Tandy, gördüğü hayaletin de bu 
rezonans halinin gözünün işleyişini bozmasıyla, optik bir 
illüzyon şeklinde ortaya çıktığını ileri sürmüştür.

Düşük frekanslarda öldüren veya yaralayan 
ses silahları. Bir bilim kurgu filminden çık-
mışçasına akıl almazlar mı, yoksa sadece 

komplo teorileriyle ilgilenenlerin ciddiye alabileceği 
bir saçmalıktan mı ibaretler? 

SES
Deniz Bozkurt
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Ancak nispeten zararsız görünen bu örnek infraso-
nik frekanstan yararlanan ses silahlarının, bazıla-
rının ileri sürdüğü gibi savaş sırasında veya kitle 

kontrol aracı olarak etkin bir şekilde kullanılabileceğini ne 
kadar destekleyebilir? 

Araştırmacılar da bu soru üzerinde ortak bir yargıya 
varabilmiş durumda değiller. Bazı deneyler düşük 
ses frekanslarına maruz kalmanın insanlarda denge 

sorunları, kusma, uykusuzluk, baş ağrısı ve hatta bilişsel 
bozukluklar gibi sonuçları olabileceğini desteklerken bazı-
ları ise bu olasılığı tamamen reddeden sonuçlarla karşımıza 
çıkıyorlar. İkinci tür deneyleri daha inandırıcı bulan bilim 
insanlarının düşüncelerini destekleyen, üzerinde düşü-
nülmeye değer bir açıklamaları var: İnsan, evrim süresi 
boyunca deprem, gök gürültüsü ve volkanik aktivite gibi 
doğal nedenlerden kaynaklanan oldukça düşük frekanslar-
daki (0.001 Hz) sesten zarar görmediyse, günümüzde de 
tehlike altında değildir.

Ancak bu açıklamada insan eliyle yaratılmış ve 
yaratılabilecek teknolojinin değerlendirilmeye 
alınmamış olduğu belirgin. Özellikle 20.yüzyıl-

dan itibaren ortaya çıkan silahların çeşitliliği göz önünde 
bulundurulursa, infrasonik sesin günümüzdeki imkanlarla 
güçlü bir silaha dönüştürülebilme olasılığı çok da düşük 
gözükmemektedir. Zaten infrasonik dalgaların silah olarak 
kullanımı doğal hayata da aslında yabancı değil. Mesela 
ispermeçet balinalarının büyük  kalamarları infrasonik 
dalgalarla bayıltarak avladıkları biliniyor1.  Aynı zamanda 
kaplanlar da 18 Hz’lik kükremeleriyle avlarını saldırıdan 
önce felç ederek savunmasız hale getiriyorlar. 

Doğal süreçlerle ortaya bu örnekler çıkıyorsa, 
insanlar kendi türleri üzerinde benzer amaçlarla 
kullanabilecekleri infrasonik ses silahlarını yapay 

yöntemlerle neden elde edemesinler? Fakat bu sorudan 
daha önce cevaplanması gereken bir soru olabilir: İnsanlık 
şahit olduğu sayısız yıkımdan sonra bir de bu ses silahları-
na hazır mı?
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Mert İnan

DOCTOR WHO
TEKNOLOJİLE-
Rİ VE FİZİK

1967’den beri yayında ve her yaştan 
izleyiciye ulaşmakta hiç sorun 

çekmiyor, her zaman etkileyici kurgusu ve 
de sorgulayıcı bakış açısıyla Fiziğin temel 
ilkelerini sarsıyor; “Doctor Who” dizisi 
aslında Einstein’in zamanın göreceliği 
kavramları üzerine oturuyor. Yani, aslında 
TARDIS Fiziği baştan yazmıyor, zaten var 
olan uç Fizik konularını eğlenceli bir şekilde 
su yüzeyine çıkartıyor. Bunların en başında 
da Doktor’un hayat boyu tek arkadaşı olan 
“TARDIS” geliyor.
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Time and Relative Dimensions in Space ( Zaman ve 
Bağımlı Uzamsal Uzay) Doctor Who dizisinin hayal 
ürünü bir taşıtı. Peki bu zaman sınırlarını aşan aygıt 

gerçekten var olabilir mi?

Doktor Benjamin K. Tippett ve Doktor David Tsang 
31 Ekim 2013 tarihinde yayınladıkları makalelerinde 
TARDIS’in gerçekten de var olabileceğini savunuyor. 

Ne kadar insanlığın ya da doğal Newton Fizikinin bunu kal-
dıramayacağını belirtse de, bilim adamları böyle bir uzamsal 
kavramın var olabileceğini göstermeyi amaçlıyorlar. Yani 
gerçekten uzayda ve zamanda yolculuk edebilir miyiz?

Kısa cevap: Hayır. Ancak en azından TARDIS’in artık 
uydurma bir şey olmadğı kanıtlanmış oldu ve kendi 
gerçekliğinde var olabileceği en sonunda anlaşıldı. 

Makalede genel olarak şunlardan bahsedilmektedir: ilk önce 
TARDIS’in kendine ait bir zaman çizgisi olması gerektiği öne 
sürülmüştür ki bu Einstein’ın Zaman Teorilerine göre gayet 
mümkündür. Bu zaman çizgilerini Kapalı Zaman Eğrileri 
(Closed Time Curves (CTC)) olarak adlandırmışlardır. Bu 
sayede dışarıda bizim zamanımız akarken mavi kutunun içe-
risinde kendi zamanı akacaktır. Aynı zamanda bilim adam-
ları TARDIS açılımını da değiştirip daha gerçekçi bir isim 
sağlamışlardır: Traversable Achronal Retrograde Domain 
(TARDIS). Bu isim mavi kutunun yapabildiklerini anlatmak-
la kalmıyor aynı zamanda da kendi zaman baloncuğunun 
özelliklerini de tarif ediyor. Kısacası Geçilebilir Akronal 
Geçmişî Alanı anlamına gelen bu uzay-zaman baloncuğu 
belirli geometrilere sahip. İçerisi Rindler uzay-zamanı dışarısı 
ise Mikowski uzay-zamanı olarak ikiye ayrılıyor. Ancak bu 
iki bölüm arasındaki sınır ya da TARDIS’in duvarları klasik 
enerji özelliklerini ihlâl ettiği için teoride kalmayı sürdür-
mektedir. Ama belki de Gallifrey halkı bunu yapmanın yolu-
nu insanlardan önce keşfetmiştir.

Yalnız Doktor’un en ünlü eşyalarından biri gerçekten 
yapılmış bile. Dundee Üniversitesi Fizikçileri kuan-
tum iletişimi ve ultrasonik iletişim alanlarında çığır 

açarak Sonik Tornavida’yı gerçek hayata geçirmişler. Farklı 
şekillerde (heliks veya vorteks şeklinde) ultrasonik sesler 
yayan bir aleti küçük bir çubuğa yerleştirince sonik tornavida 
elde edilmiş. Hayal ürünlerinden gerçeğe dönüşen aletler 
listesine eklenen Sonik Tornavida artık gerçek dünyanın 
kilitli kapılarını da aralayacak… Bu arada İstanbul’a yolunuz 
düşerse dünyada tek olan TARDIS Cafe’ye uğramayı da unut-
mayın. Balık kızartma ve kremayı bir arada yiyebileceğiniz 
tek yer..



Eylül Naz Ünsal

Leonardo di ser Piero Da Vinci, 
ölümünün üzerinden 494 yıl 
geçmesine rağmen kendinden 

bahsettiren bir dehadır. Rönesans 
döneminde yaşamış çok önemli bir 
mühendis, mimar, mucit, anatomist, 
matematikçi, botanist, düşünür, yazar, 
heykeltıraş ve ressamdır. Pek çok farklı 
disiplinde ustalaşmış olduğu için ken-
disine “hezârfen” de denmektedir. Sa-
natçının çalışmalarına bakılarak onun 
dehasının kendi dönemini aştığı iddia 
edilebilir. Günümüzde Leonardo Da 
Vinci’nin dehasından şüphe edenler 
olsa da, onun bilimsel gelişmelere ve 
sanata katkısı tartışılamayacak kadar 
önemlidir. Hatta bu önemli katkılarıy-
la Rönesans sanatını doruğuna ulaş-
tırdığı ve dünyanın gelmiş geçmiş en 
büyük dehalarından biri olduğu kabul 
edilir. Sanatçı ruhu ile bilimsel bakış 
açısını buluşturabilen kimliği onu eşsiz 
dahiler sınıfına sokmuştur. 

Leonardo Da Vinci, İtalya’nın 
Vinci adlı kasabasında doğmuş-
tur. Hayatının büyük bir bölü-

münü Floransa, Milano ve Fransa’da 
geçirmiştir. Babasıyla birlikte büyüyen 
Da Vinci, evlilik dışı bir çocuk olduğu 
için üniversiteye gidememiş, Latin-
ce ve Yunanca öğrenememiş ve asla 
doktorluk, avukatlık gibi bir meslek 
edinememiştir. Bu nedenle müzik ve 
resime olan ilgisinden dolayı sanat 
eğitimi almıştır. Küçük yaşlarda ortaya 
çıkan merakı, onun sadece sanat ala-

nında kendini kısıtlamayarak bilimsel 
çalışmalar da yapmasını sağlamıştır. 
Mükemmeliyetçi ve araştırmacı yapısı 
arkasında kusursuz yapıtlar bırak-
masını sağlamıştır. Çok yavaş ve titiz 
çalıştığı için birçok çalışmasının yarım 
kaldığı söylenir.  Bu nedenle günü-
müzde Leonardo Da Vinci’ye ait çok 
az sayıda eser vardır. Bunlardan en po-
püler olanları Last Supper (Son Akşam 
Yemeği) ve Mona Lisa adlı tablolarıdır. 

Leonardo’nun mucitliği maalesef 
çizimlerinde gizli kalmıştır. Üni-
versiteye gidememesi ve Latince 

bilmemesi onun mekaniği bir bilim 
olarak geliştirmesine engel olmuştur. 
Leonardo Da Vinci’den geriye kalan 
defterlerde birçok eskiz çalışması ve 
ilginç mekanik tasarımlar bulunmuş-
tur. Bu tasarımların bir kısmı henüz 
inşa edilememektedir. Leonardo Da 
Vinci’nin 1502 yılında İstanbul Boğazı 
için tasarladığı köprü 2. Sultan Bayezid 
tarafından reddedilmiş olsa da, 2001 
yılında ‘The Leonardo Bridge Project’ 
başlığı altında Norveç’te inşa edilmiş-
tir.

Uçuş Makineleri
“Once you have tasted flight, you 
will forever walk the earth with 
your eyes turned skyward, for there 
have you have been, and there you 
will always long to return.”

Mekanik Kanatlar (1494)

Makine çeşitli mekanizmalara 
bağlı olarak çalışan karışık bir 

yapıya sahiptir. Bir el manivelasının 
döndürme hareketi, hareket eden ka-
natların karşılıklı doğrusal hareketine 
dönüşmektedir. Bu mekanik kanatlar 
doğa içindeki kanatların hareket dina-
miğine benzerlik taşımaktadır. Kanat 
parçaları birbirine bağlanmıştır ve 
kablolar ile hareket etmektedir. 

Uçuş Makinesi (1488-1489)

Leonardo bu tasarımında kuşları ve 
uçurtmaları model olarak almıştır 

ve hatta bir noktada uçuş makinesini 
‘kuş’ olarak nitelendirmiştir. Bu durum 
onun zihninde doğa ve teknolojinin 
üst üste bindiğini göstermektedir. Pilo-
tun yatay bir konumda bulunduğu bu 
tasarımda, makinenin uçuşunu devam 
ettirebilmek ve manevra yapabilmek 
için gereken işlemler de çizilmiştir.

Anten Vida (1489)
 

Genellikle modern helikopterin 
önceli olarak kabul edilmektedir. 

Bu proje suya yapılan mekanik çözüm-
ler kadar ilginçtir. Leonardo havayı 
makinenin burgu hareketi yapabileceği 
ya da kendi etrafında dönebileceği 
daha ince bir dinamik akışkan olarak 

Leonardo 
Da Vinci
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algılamıştır. Bu nedenle doğru terim 
‘helikopter’ değil, ‘Anten Vida’ olacak-
tır. Bu tasarım genellikle Leonardo’nun 
Helikopteri olarak da adlandırılmak-
tadır. Anten Vida diğer uçuş makine-
lerinden farklı olarak döndürüldüğü 
zaman uçmak üzere yerden yukarı 
çıkar. Havanın maddesel yoğunluğunu 
kullanılarak kendi etrafında çok hızlı 
dönebilen ve kendisini havaya kaldıra-
bilen bir cihazdır.

Savaş Makineleri
Tırpanlı Savaş Arabaları (1485)

Rönesans Döneminde sıklıkla ilgi 
merkezinde bulunan savaş maki-

neleri Leonardo’nun tasarımlarını da 
etkilemiştir. Bu arabalar savaşta kulla-
nılmak üzere tasarlananmıştır. Koşan 
atlar tarafından çekilen bu makineler 
kenarlarında keskin ve kalın bıçaklara 
sahiptir ve savaş sırasında havayı ya-
rarak ilerlemektedir. Dönen bıçakların 

amacı yaklaşan düşmanı engellemektir.

Çok Namlulu Makineli Tüfek 
(1482)

 

Bu makineli tüfek çok fazla ateş gü-
cüne sahip olan bir silahtır. Toplar 

bir kez doldurulduğu ve ateş etmeye 
hazır hale getirildiği zaman çok geniş 
bir alanda etkin olabilmektedir. Silahın 
taşıyıcısı kolaylıkla hareket edebildiği 
için gerekli olduğunda farklı hedeflere 
yönlendirilebilmektedir. Top ateşinin 
yüksekliği taşıyıcının yanındaki bir el 
manivelası kullanılarak ayarlanabilir.

Hidrolik Makineler
“In rivers, the water that you touch is the 
last of what has passed and the first of that 
which comes; so with present time.”

Çarklı Tekne(1487-1489)

Leonardo kürekten daha pratik olan 
bir sistem kullanarak kolaylıkla 

hareket edebilen bir tekne tasarla-
mıştır. Kürekler sürekli olmayan bir 
enerji üreterek tekrar eden bir hare-
ket kullanarak ilerlemektedirler. Bu 
tasarımda operatörler ayaklarını veya 
ellerini kullanarak geniş kenarları olan 
tekerleklerin aralıksız olarak hareket 
etmesini sağlamaktadır. 

Asma Köprü (1487-1489)

Leonardo’nun çalışmalarındaki en 
ilginç bölümlerden birisi çoğunluk-

la savaş döneminde kullanılan köprü 
tasarımlarıdır. Asma Köprü’de geniş 

bir milin çevresinde bir destek yapısı 
oluşturulmuştur. Kenarların açık yapısı 
hem toprağın hem de suyun geçişine 
olanak tanımaktadır. Köprü bir temel 
mil trafında dönmektedir ve kara üze-
rinde yerleştirilmiş olan vinçlerin bir 
ya da daha fazla kişi tarafından çalıştı-
rılmasıyla hareket sağlanmaktadır. 

İş Makineleri
İçbükey Ayna Yapma Makinesi 

(1480)

Tek bir el manivelası kullanılarak 
dönme hareketi eşzamanlı olarak 

iki farklı aks üzerine konumlandırıl-
mış olan iki taş diskine dönüştürülür. 
Dönüşümlü dönme hareketi yatay disk 
üzerinde yerleştirilmiş olan aynanı n 
bilenmesi ve düzeltilmesini sağlamak-
tadır.

Kanal Kazma Vinci (1503-1504)

Leonardo, bu projeyle nehir kenarla-
rının kazılmasını sağlayan bir araç 

tasarımı yapmıştır. Dönemin makine-
lerinden daha büyük bir etkinliğe sahip 
olan bir vinç kullanılarak su yönünün 
değiştirilmesi sağlanmaktadır. Bu alet 
kullanılarak kanalın çok hızlı ve pratik 
bir şekilde kazılması ve temizlenmesi 
sağlanmaktadır.

Leonardo Da Vinci ilginizi çektiyse 2013 
yılında yayınlanmaya başlanan senaristliği-
ni David S. Goyer’ın üstlendiği Da Vinci’s 

Demons adlı diziyi takip edebilirsiniz.
IMDB puanı: 8,0
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BulmacaUtku Beşkonaklı ?
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1)Üç kişi bir otele gidiyorlar. Daha az para ödemek için hepsi aynı odada kalmaya karar veriyorlar. Oda için 30$ 
ödeyip odalarına çıkıyorlar. Otel müdürü indirim günlerinde geldikleri için onlardan 25$ alması gerektiğini 
hatırlıyor ve kat görevlisine 5$ verip adamlara dağıtmasını istiyor. Kat görevlisi 5$’ı üç kişiye nasıl paylaştıracağını 
bilemiyor ve 2$ alıp hepsine birer dolar veriyor. Görünüşe göre üç adam ilk başta onar dolar verdi ve birer dolar 
geri aldı. Yani dokuzar dolar verdiler. 9*3=27, 2$’da kat görevlisi aldı. 27+2=29. Oysa otele 30$ verdiler. Eksik 1$ 
nerededir? ?2)Bir kaptaki bakteri her dakika kendisiyle aynı büyük-

lükte iki eşit parçaya bölünüyor, bölünen parçalarda aynı 
şekilde yeniden bölünüyor. İşlem böyle devam ediyor. Kap 
gece 12’de dolmuş ise kap ne zaman yarısına kadar dolu-
dur. 

3)Ali doğum günü için 8*8 satranç tahtası şeklinde bir 
pasta alıyor. Ali yaşıyla aynı sayıda kareye mum dikiyor ve 
pastada ardışık(yatay ve dikey) 3 boş kare kalmıyor. Ali en 
az kaç yaşındadır?

4)Karşınızda iki kapı var. Birinin arkasında aslanlar bi-
rinin arkasında ise altın bulunuyor. Kapıları iki muhafız 
bekliyor. Bir muhafız hep doğru diğeri hep yalan söylüyor. 
Arkasında altın bulunan kapıyı seçmek için bir soru sor-
ma hakkınız var. Ne sormanız gerekiyor?

5)Belçika’da bir adamın, dünyadan göçüp de dul bıraktı-
ğı karısının kardeşiyle evlenmesi yasal olarak mümkün 
müdür?

6)Soru işareti yerine ne gelmelidir?

ALTI, BEŞ, ?, DOKUZ, DÖRT

7)Nüfus sayımı sırasında nüfus memuru ve bir matema-
tikçi arasında şu konuşma geçer:
-Kaç kızınız var?
-3
-Kaç yaşlarındalar?
-Yaşlarının çarpımı 72, toplamı evimin kapı numarasıdır.
Nüfus memuru matematiğini kullanacağı için sevinerek 
kapıya bakar ve 
-Bu bilgi yeterli değil.
-En büyük kızım satranççıdır.
Bu bilginin üzerine nüfus memuru çocukların yaşını anlar 
ve evden ayrılır.
Kızlar kaç yaşındadır?

??
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8)Virüs bulaşmış belli sayıdaki bilgisayarı virüsten 
temizleyeceksiniz. Bugün işe başlayarak günde 3 
bilgisayar temizlerseniz Pazar günü işiniz bitecek, 
günde 5 bilgisayar temizlerseniz işinizi Cuma biti-
rebileceksiniz. Bugün günlerden ne?

9)Aşağıdaki eşitliği doğru hale getirmek için ne 
yapmalısınız?
81 x 9 = 801

10) Bir suçluya 2 kutuyla birlikte 10 siyah, 10 beyaz 
top verilmektedir. Suçlu bu topları kutulara istediği 
gibi yerleştirecektir. Daha sonra kral yanına gelip 
kutuların birini açacak, gözü kapalı olarak bir top 
çekecektir. Seçtiği top siyahsa suçlu ölecek beyazsa 
suçu bağışlanacaktır. Yaşama şansını arttırmak için 
topları kutulara nasıl koymak gereklidir?

11)Elimizde yüz kart bulunuyor. Birinci kartta; “Bu 
kartların yalnız birinde yazılan yanlıştır.”, ikinci 
kartta “Bu kartların yalnız ikisinde yazılan yanlış-
tır.” ve benzer şekilde yüzüncü kartta “Bu kartların 
yüzünde de yazılan yanlıştır.” yazmaktadır. Bu kart-
lardan hangisi/hangileri doğru söylemektedir.   

12)Bir torbada 15 adet top vardır. Bunların 4’ü 
kırmızı, 4’ü açık mavi, 4’ü koyu mavi ve 3’ü sarıdır. 
Aynı renk iki topu garanti edebilmek için en az kaç 
top çekmek gereklidir.

13)Arkadaşınızla bir iddiaya giriyorsunuz ve şöyle 
diyorsunuz:
a)1 elmasına iddiaya giriyorum ki, bana 5 elma 
verirsen sana 10 elma veririm. 
b)5 elmasına iddiaya giriyorum ki, bana 5 elma 
verirsen sana 10 elma veririm. 
c)10 elmasına iddiaya giriyorum ki, bana 5 elma 
verirsen sana 10 elma veririm.
Hangi iddia sizin için en karlıdır.

14)Aşağıdaki anlamsız sözcükten dokuz harf ’i öyle 
çıkarın ki geriye kalan sözcük anlamlı olsun. 

ANDOLKAUZHAMLIRF

15)Bir hükümlüye içlerinde 10’ar tane top bulunan 
10 kutu verilir. Bu topların her biri normalde 100g 
fakat bir kutudaki toplar 101g’dır. Hükümlü bir kere 
tartarak hangi kutudaki topların 101g olduğunu 
bulursa özgür kalacaktır. Hükümlüyü özgürlüğüne 
kavuşturacak bir yol var mıdır?



LOGOS 19

16)Kaybeden oyuncunun diğer iki oyuncunun 
önündeki markaları iki kat yapması koşulu ile 
oyuna oturan üç kumarbaz üç kere oyun oynuyor 
ve hepsi bir kere oyun kaybediyor. Oyun sonun-
da her birinin 8’er markası kaldığına göre oyuna 
başlarken kaçar markaları vardır?
Bulmacaların cevapları sayfa 43’de 
yer almaktadır.



FİZİK’İN 
DÂHİ Bİ-
LİM İN-
SANLARI

Evren, çoğu birey için “sonsuzluk” anlamını taşır. Kimi kaynaklarca ise her türlü maddeyi 
-gezegenleri, yıldızları, karanlık maddeyi, galaksileri, takımyıldızları- kapsayan yer olarak 
isimlendirilir. Evren aslında önceleri çok sıcak ve yoğun bir haldeydi. Evren, Büyük Patlama 

ile beraber hızla genişlemeye başladı. Şişme ile beraber Evren düzleşmeye başladı ancak hala bazı 
yerlerinde pürüzlülükler bulunuyordu. Evrenin tamamen pürüzsüz olmaması bize bazı yerlerin 
birazcık daha yavaş genişlediğini gösterdi. Zaten bu bölgelerin daha yavaş genişlemesi, genişlemenin 
bir süre sonra duracağını ve çökerek gökadaları ve yıldızları oluşturacağını gösteriyordu. “Bugün 
varlığımızı bu sapmalara, bazı bölgelerin yavaş genişlemesine ve çökmesine borçluyuz.” diyor ünlü 
bir bilim insanı. Ki o ünlü bilim insanı da Albert Einstein’dan sonra en büyük fizikçi olarak kabul 
edilen Stephen Hawking’dir. Pekâlâ, madem Stephen Hawking de Einstein da aynı gökyüzüne baktı; 
gördüklerine bakarak nasıl farklı çıkarımlar yaptılar?

Sena Koçyiğit
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Oxford’da doğan ve Oxford Üniversitesi’nde okuyan 
Stephen Hawking, okuduğu okulda matematik 
bölümünün bulunmaması üzerine Fizik bölümün-

de okumaya başladı. Üç yıl sonra doğa bilimlerinde birinci 
sınıf onur madalyasıyla ödüllendirildi. Stephen ardından 
Kozmoloji, yani evreni bir bütün olarak değerlendiren 
bilim dalı, hakkında çalışmak için Cambridge’e gitmeye 
karar verdi. Bir süre sonra ise Caius Koleji’nde matematik 
bölümünde Lucasian profesörü oldu. Bu profesörlüğün 
önemi ise ilk olarak Isaac Barrow’a sonra ise Isaac New-
ton’a verilmiş olmasından gelmektedir.

SONRA?

Stephen Hawking, Roger Penrose ile birlikte Einste-
in’in Genel Görecelik Teorisi’nin açıklanabilmesi için 
bazı Matematiksel araçlar geliştirdi. Bunları kullana-

rak, eğer kuantum mekaniklerinin etkisi ihmal edilecekse 
evrenin herhangi bir noktada belirli bir yoğunluğa ve 
eneriye sahip olarak başlamış olması gerektiğini savundu. 
Einstein’in uzay ve zamanı kapsayan Genel Görecelik Teo-

remi’nin Big Bang ile başlayıp karadeliklerle sonlandığını 
gösterdi. Bu sonuçla beraber Kuantum Teorisi’nin ve Genel 
Görecelik Teorisi’nin birleştirilmesi gerektiğini ortaya 
koydu. Bu iki teorinin birleştirilmesi ile ortaya çok önemli 
iki sonuç çıktı:

•Stephen Hawking, Amerikan bir fizikçi olan John 
Wheeler ile matematiksel bir teorem geliştirerek bir 
karadeliğin sadece üç özelliğine göre tanımlanabile-
ceğini açıkladı: açısal hızı, elektriksel yükü ve kütlesi. 
Karadeliklerin radyasyon yayıp buharlaştığı ve böylece 
görünmez olduğu ifade edildi.

•Evrenin bir sonu ve sınırı yoktur. Ayrıca evrende   
zamanda herhangi bir sınırdan söz edilemez.

STEPHEN 
HAWKING
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ALBERT 
EINSTEIN

Albert Einstein, Almanya’nın Ulm adlı kasabasında 
doğdu. Günümüzde Fizik’in en büyük dâhilerinden 
biri olarak anılan Einstein, yaşamı boyunca fizik ala-

nında büyük çalışmalar verdi.

PEKİ BU ÇALIŞMALAR NELERDİ?

Albert Einstein, “Hareketli Cisimlerin Elektrodinamiği” 
adlı makalesini ve bu makaleyi tamamlayıcı nitelikteki 
çalışmasını (“Bir Cismin Eylemsizliği Enerji İçeriğine 

Bağlı Mıdır?”) yayınladı. Bu metin aslında hepimizin bildiği 
“E=mc2” formülünün ilk geçtiği yerdi. Bu iki çalışma, Özel 
Görelilik kuramının temelleri olarak kabul edilmektedir. Eins-
tein’ın “Özel Görelilik Kuralları”, mekaniğin kuralları ile elekt-
romanyetiğin kurallarının bağdaştırılmaya çalışılmasından 
doğmuştur. Özel Görelilik kuramı ile Newton’un her yerde, 
herkes için aynı olan “kesin zaman” fikri geçersiz hale geliyor-
du. Einstein, Özel Görelilik kuramının doğru olarak açıklana-
bilmesi için yerçekimi teorisine de değinmesi gerektiğini fark 
etti. Daha sonraları Genel Görelilik kuramını yayınladı. Genel 
Görelilik kuramını aslında Özel Görelilik kuramının biraz 
daha detaylı hali olarak düşünebilirsiniz. 

1919 yılında ise Brezilya’da yıldızlardan gelen ışığın 
Güneş tarafından saptırıldığının gözlemlenmesi 

üzerine Genel Görelilik kuramının öngörüleri tespit edilmiş 
oldu. 

Einstein 1933 yılında kütle çekimini elektromanyetizma 
ile birleştireceğini umduğu “Birleşik Alan” kuramı-
nı araştırmaya başladı ve ölümüne kadar bu formülü 

aradı…

BU BİLGİYİ BAŞKA BİR YERDE DUYA-
MAZSINIZ!

•Tüm bilim insanları gibi Albert Einstein de bir hata yapmış 
fakat hatasını kabullenerek bunu düzeltmiştir. Sizce hatası 
neydi? 

Kozmoloji ile uğraşan Einstein’e göre evrendeki her 
şey sabitti, genişleme yoktu. Ancak sonradan evrenin 
genişlediği ortaya çıkınca Einstein, buna “En büyük 

hatam” diyerek bu fikirden vazgeçmiştir.

HALA EVRENLE İLGİLİ BİLİNMEYEN 
ONLARCA GERÇEK VAR…
AMA KİM BİLEBİLİR Kİ, GELECEKTE O 
SIRLARI AYDINLATANLAR BELKİ DE 
BİZLER OLACAĞIZ!
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Evde Denemeyin !!!

Çoğumuz “youtube”da gördüğümüz videoların nasıl mümkün 
olabileceğini düşünmüşüzdür. İnsanlar daha fazla takipçi 

edinmek için birçok tehlikeli ve inanılmaz risklere sokar kendisi-
ni. Buna örnek olarak yanardağın içine gir- meye çalışan veya mi-
nicik bir havuza yüksekten atlayan insanlar verilebilir. Birazdan 
okuyacağınız yazı, “youtube”da binlerce insanın ilgisini çekmiş 
bazı videoların, fizik sayesinde nasıl açıklanabileceğini göstere-
cektir. >

Beril Tayfun
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Sizce 11 metre yükseklikten 30 cm derinlikte-
ki bir su havuzuna atlamak mümkün olabilir 
mi? yandaki linkten izleyebileceğiniz video 

bunun gerçekten olabileceğine bir kanıt. Takma 
adı Professor Splash olan Darren Taylor bunu 
başardığı için Guinness rekorlar kitabında da bir 
yere sahip. Peki bu yaptığı nasıl mümkün olabi-
lir? Suya çarptığı anda 53 km/saat bir hıza sahip 

olan bu insan atladığı minik su havuzundan nasıl 
canlı çıkabilir?

Cevap aslında basit olsa dahi bu tehlike 
asla göze alınmamalı. Professor Splash 
temelde suya atlıyor ve havuza yaklaştık-

ça hızı artıyor. Karaya çarpmadan önce hızını 
olabildiğince sıfıra yaklaştırması gerektiği için 

de içi su ile dolu olan bir havuz kullanıyor. At-
layışını yüzüstü yapması onun canlı bir şekilde 
havuzdan çıkmasını sağlayan ikinci faktör. Suya 
atladığı zaman su bütün vücuduna eşit derecede 
bir basınç uyguluyor ve o daha havuzun dibine 
varmadan hızı ani bir basınçla yavaşlamış oluyor. 
Eğer ayakları önce suya girecek şekilde atlamış 
olsaydı, hızla suya girer ve ani bir şekilde yere 
vururdu, su sadece ayaklarına basınç yapacağı 
için hızını yavaşlatacak güçlü bir etken olmazdı. 
Yüzey alanını ne kadar artırırsa basıncını ve aynı 
şekilde hızını azaltacağını bilen Profesör bu du-
rumdan yararlandı. Yinede karın üstü bir düşüş 
gerçekleştirdiği için, her ne kadar 30 cm.lik bir 
havuzdan canlı çıkmış olsa bile, vücuduna yapı-
lan basıncın çok fazla olmasına sebep olur. İnsa-
nın fiziksel olarak karşı koyabileceği maksimum 
basınç miktarı NASA tarafından ölçülmüştür ve 
Profesör atlayışlarının yüksekliğine karar verir-
ken kendisine yapılacak olan basıncı hesaplamak 
durumundadır, bunun için de NASA’nın “insan-
ların G-kuvvetine olan toleransları” verilerinden 
faydalanmaktadır.

Colin Furze’ ün eskiden karnavallarda yapı-
lan bu gösteriyi denemek istemesi ile orta-
ya çıkan fikir onu ve arkadaşlarını silindir 

şeklindeki “Ölüm Duvarı”nı inşa etmeye yönlen-
dirmiş. Duvarı yaptıktan sonra Colin motoru ile 
bu silindirdeki ilk sürüş denemesini yapmış. İlk 
denemede başarısız olsa dahi birkaç denemden 
sonra yerçekimi kuvvetine karşı olan bu durumu 
gerçekleştirebilmiş.

QR:

11 Metreden 30 Santimlik 
Havuza Atlayış

Yerçekimine Zıt Yönde 
Motor Sürmek
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Videosunu izleyebileceğiniz bu olayı müm-
kün kılan sebepler peki nedir?

Colin’in bir daire etrafında gitmesi bu olayı 
mümkün kılan en büyük etken. Sürekli 
daireler çizmesi motorun lastiğinin duvara 

karşı dik kalmasını sağlıyor. Harekete devam ede-
bilmek için motorunun momentumunu sürekli 
olarak değiştiriyor ve daima duvara dik hareket 
ediyor. Bu olayı mümkün kılan bir diğer etmen 
ise hızı.Ne kadar hızlı giderse duvara o kadar ya-
pışık ve dik kalabileceğini biliyor. Yapılan birkaç 
denklem sonunda en az 25 km/saat hız ile giderse 
bu olayın gerçekleşebileceği görülüyor. Bu durum 
fazlasıyla sıradan bir motor ile dahi gerçekleşebi-
lir . QR:

Geoff Mackley, Bradley Ambrose, Nathan 
Berg, 35 gün boyunca uygun hava koşul-
ları için bekledikten sonra, Vanuatu’da 

Ambrym Adasında bulunan ve halen aktif olan 
ünlü Marum Volkanının içine en fazla yaklaşan 
kişi oldular. Volkandan sadece 30 metre uzaklıkta 
45 dakikaya yakın zaman geçiren Geoff Mack-
ley’nin yaşadıkları imkansıza yakındı.

Bu kadar sıcaklığa karşı onun lavaların 
merkezine inmesini sağlayan en büyük 
etken giydiği alüminyumdan yapılmış olan 

(aluminium PBI 275) ısıyı yansıtabilen kıyafe-
tiydi. Karanlıkta parlayan bu kıyafeti giymeseydi 
o kadar sıcaklıkta ve böyle bir yakınlıkta lavları 
görmesine imkan yoktu.

Dünyanın Merkezine
Yolculuk

QR:



İnsanlar Uçabilirse

Sponsor destekleri ile gerçekleşen bu olay-
da, insanlar neredeyse uçaklarla aynı hızda 
uçuyorlar. Ancak daha dikkatli incelendiğin-

de uçmaktan çok hızla yere düştükleri görülüyor. 

Onların hiçbir engele çarpmadan bu süzülmeyi 
yapmalarındaki temel etken süzülme oranlarının 
2.5 olması. Bu sayede her 1 metre düşüşlerinde 
2.5 metre ileri doğru süzülüyorlar. Bu sayede aynı 
düzgün bir doğru yönünde gidermişçesine yol 
alıyorlar. Önlerine çıkan engeller bu doğrunun 
üstünde kalmadığı sürece başarılı bir süzülüş ger-
çekleştirmiş oluyorlar.

QR:

QR Kod nasıl taranır?

iPhone, iPad veya iPod Touch’ınız ile QR 
Kod’ları taramak isterseniz App Store 
üzerinden uygun bir QR Kod okuyucusu 

indirmeniz yeterlidir. App Store üzerinde 
birçok ücretli ve ücretsiz QR Kod okuyucusu 
bulunmaktadır ve herbiri farklı özelliklere 
sahip olabilir. Biz bu yazıyı yazarken dene-
me amaçlı olarak Scan adı verilen QR Kod 
okuyucusunu kullandık ve sonuçlarından da 
oldukça memnun kaldık.

1.Uygulamayı açtıktan sonra otomatik 
olarak iPhone’unuzun da kamerası açıla-
caktır.

2.Ekranın ortasında bulunan karenin 
içine taramak istediğiniz kodu getirdiği-
nizde de kod otomatik olarak taranacak 
ve size içeriğini gösterecektir.
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ZAMANIN GENİŞLEMESİ

As
ya

 B
av

be
k

Özel Görelilik Kuramı ya da İzafiyet teorisi, Albert 
Einstein tarafından 1905’te Annalen der Physik 
dergisinde, “Hareketli cisimlerin elektrodinami-

ği üzerine” adlı 2. makalesinde açıklanan ve ardından 5. 
makalesi “Bir cismin atıllığı enerji içeriği ile bağlantılı 
olabilir mi?” başlıklı makaleyle pekiştirilen fizik kuramı-
dır. Kurama göre, bütün var lıklar ve varlığın fizikî olayları 
izafidir. Zaman, mekan, hareket, birbirlerinden bağımsız 
değildirler. Tam tersine, bu kavramların hepsi birbirine 
bağlıdır.Özel Görelilik yerçekimi kuvvetini hesaba katmaz 
ancak ivmeli gözlemcilerin durumunu da inceler.

Zaman genişlemesi: İkizler Paradoksu

Otuzuncu yaşgünlerinde ikiz kardeşlerden biri 
ışık hızının yüzde 99’u süratle hareket eden çok 
hızlı bir roketle uzaya gidiyor. Uzayda tam bir yıl 

boyunca yolculuk ediyor ve Dünya’ya otuzbirinci yaşgü-
nünde geri dönüyor. Ne var ki Dünya’da yedi yıl geçmiş 

bulunuyor, bu nedenle Dünya’ya döndüğünde ikiz karde-
şini 37 yaşına girmiş buluyor. Bunun sebebi, zamanın, ışık 
hızının yaklaşık yüzde 99’unda 7 kat genişlemesidir. Bu 
da, uzay yolcusunun referans çerçevesinde bir yılın Dün-
ya’daki yedi yıla eşit olması anlamına gelir. Ama, zaman 
her iki kardeşe de normal geçiyor görünür.
 

Işık hızına yaklaşıldıkça, zaman genişlemesi artar ve 
ışık hızına ulaşıldığında zaman gözlemci için durur.

Zaman genişlemesinin etkisi son derece küçük 
zaman periyotlarını ölçebilen son derece dakik 
sezyum saatleri sayesinde deneysel olarak teyit 

edilmiştir. Işık hızına yakın hızlara ulaşamadığımız için 
zaman genişlemesinin insan tarafından deneyimlenmesi, 
gözlemlenmesi imkansızdır. 

 

LOGOS 27



LOGOS28

Einstein’ın Atatürk’e Yazdığı Mektubun Orijinali                                                          

 Dönemin Türkçesine Tercümesi

Günümüz Türkçesine Tercümesi
(Ekselansları Atatürk)

OSE Dünya Birliği’nin şeref başkanı olarak, Almanya’dan 40 profesörle doktorun bilimsel ve tıbbi çalışmaları-
na Türkiye’de devam etmelerine müsaade vermeniz için başvuruda bulunmayı ekselanslarından rica ediyo-
rum. Sözü edilen kişiler , Almanya’da halen yürürlükte olan yasalar nedeni ile mesleklerini icra edememekte-
dirler. Çoğu geniş tecrübe , bilgi ve ilmi liyakat sahibi bulunan bu kişiler , yeni bir ülkede yaşadıkları takdirde 
son derece faydalı olacaklarını ispat edebilirler.

Ekselanslarından ülkenizde yerleşmeleri ve çalışmalarına devam etmeleri için izin vermeniz konusunda 
başvuruda bulunduğumuz tecrübe sahibi uzman ve seçkin akademisyen olan bu 40 kişi , birliğimize yapılan 
çok sayıda müracaat arasından seçilmişlerdir. Bu ilim adamları , hükümetinizin talimatları doğrultusunda 
kurumlarınızın herhangi birinde bir yıl boyunca hiçbir karşılık beklemeden çalışmayı arzu etmektedirler.

Bu başvuruya destek vermek maksadıyla , hükümetinizin talebi kabul etmesi halinde sadece yüksek seviyede 
bir insani faaliyette bulunmuş olmakla kalmayacağı, bunun ülkenize de ayrıca kazanç getireceği ümidimi 
ifade etmek cüretini buluyorum

Ekselanslarının sadık hizmetkarı olmaktan şeref duyan
Prof. Albert Einstein

Einstein’dan Atatürk’e Mektup
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Dünyanın her köşesinde sayı-
lamayacak kadar çok sporcu 
var. Hepisini tanımasak da 

hepimiz –sporla hiç ilgilenmeyenler 
bile- mutlaka Christiano Ronaldo, 
Maria Sharapova, Michael Jordan, 
Usain Bolt ve bunlar gibi pek çok 
ünlü sporcuyu tanıyoruzdur. Başarılı 
sporcular, yaptıkları işe büyük bir tut-
kuyla bağlı ve hiçbir zaman pes etme-

yen kişilerdir. Fakat, insanların çoğu 
dünya çapında bir sporcu olabilmenin 
asıl sırrını bilmez: FİZİK.   

Spor yapmak için Fizik kanun-
larından pek çoğuna ihtiyaç 
duyarız. Enerji korunumu, açısal 

momentum (tork), aerodinamik yasa-
ları, suyun direnci, Newton’un hare-
ket yasaları, ve bunlar gibi birçok fizik 
kanunu sporla yakından alakalıdır.

Enerji korunumunun kayakçılar 
için önemi büyüktür. Kayak-
la atlama sporu direkt olarak 

rampanın yüksekliği ile orantılıdır. 
Atlanılan rampanın yüksekliği arttı-

rıldıkça, kayakçının potasiyel enerjisi 
de artar. Enerji korunum kanunu 
bir sistemdeki toplam enerjinin her 
zaman sabit olduğunu ve sadece şekil 
değiştirebileceğini belirtir. Bu neden-
le, kayakçının rampanın üstündey-

ken sahip olduğu potansiyel enerji 
ne kadar çok olursa atladıktan sonra 
kinetiğe dönüştürebildiği enerji de o 
kadar çok olur. Böylece, kayakçının 
hızı artar.

Fizik kuralları olmadan yapılması 
mümkün olmayan bir başka 
spor ise jimnastiktir. Jimnasti-

ğin yapılabilmesini sağlayan en büyük 
faktör açışal momentumdur. Bir 
nokta etrafında dönen her objenin, 
o objenin ağırlığına, hızına ve ağırlık 
merkezinin konumuna bağlı olarak 
sahip olduğu açısal momentumu 
vardır. Bir jimnastikçinin daha hızlı 

dönebilmek için ağırlığının dağıldı-
ğı alanı daraltması yani kollarını ve 
bacaklarını olabildiğince vücuduna 
bitişik tutması da bu yüzdendir. Böy-
lelikle, açısal momentin sabit kalması 
için jimnastikçinin hızı artar.

Benzer şekilde patencilerin 
dönme hareketi açısal hız ile 
alakalıdır.  Patencinin kollarını 

kendine bitişik tutması dönüş hızını 
arttırırken, kollarını açması dönüş 
hızını düşürür.

Sporla iç içe olan Fizik konula-
rından biri de aerodinamiktir. 
Voleybolda, top havada döner-

ken, hava ve top arasındaki sürtünme, 
havanın topun dönüş yönüne tepki 
göstermesine ve böylece aerodinamik 
kuvvetin (magnus etkisi) topun üst 
kısmındaki basıncı azaltmasıyla, aşağı 
doğru bir kuvvetin oluşmasına sebep 
olur. Topun yere hızlı düşmesi sağlan-
mış olur.

Sporun Anahtarı: 
Fizik

Yeşim Barışta - Oğulhan Toprakkale



LOGOS30

Yüzmede, suyun direncini azal-
tabilmek saniyenin onda hatta 
yüzde biri kadar bir farkla 

kazananı belirler. Su, harekete karşı 
havadan daha dirençli olduğu için, 
yüzücüler mümkün olduğu kadar 
yüzeye yakın yüzerler ve üstlerindeki 
su direncini azaltırlar.  

Newton’un ikinci hareket 
yasası futbolun temellerini 
oluşturur. Bu yasa m kütleli 

bir cisme, F büyüklüğünde bir kuv-
vet uygulandığında, a değerinde bir 
ivmeye sahip olacağını belirtir. Fut-

bol topunun kütlesi sabit olduğu için 
topa ne kadar sert vurulursa topun 
ivmesi o kadar artar. Bu da gol şansını 
arttırır. 

Olimpik atlayıcılar havada 
gösterişli takla ve dönüşler 
yapmayı, ardından da suya 

olabildiğince sorunsuz bir şekilde 
girmeyi amaçlarlar. Çünkü suya girer-
ken etrafa sıçrattıkları su miktarı çok 
olursa, puanları da o ölçüde kesintiye 
uğrar. Dolayısıyla tüm atlayıcılar yük-
sek puan alabilmek için Newton’un 
üçüncü yasasından –tüm etki kuvvet-

lerinin kendine eş bir tepki kuvveti ol-
duğunu belirtir- yararlanırlar. Sıçrama 
tahtasına olabildiğince sert zıplamak, 
tahtanın atlayıcıyı daha sert iterek ona 
daha yukarı sıçraması için dikey hız 
kazandırmasını sağlar. Havada sahip 
olunan zamanın çokluğu, hareketleri 
tamamlayıp düzgün bir suya giriş ya-
pabilme olasılığını arttırır. Tam suya 
giriş anında atlayıcıların kolları ve 
bacakları bitişik, vücutları en dik po-
zisyonda olmalıdır çünkü suya girilen 
alan küçük olursa sıçratılan su miktarı 
da az olur.
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Genellikle çocukların en büyük 
eğlencesi olarak düşünülen, 
fakat çocukları eğlendirdiği 

kadar büyükleri de eğlendirebilen tek 
yer “Disneyland” dir. Tüm dünyada 
bilinen, içinde bulundurduğu “roller 
coaster” ları ile ünlenen ve günü-
müzde bütün insanların güzel vakit 
geçirebilceği bir yer olan Disneyland, 
aslında sadece temel Fizik yasaların-
dan oluşturulmuş bir parktır. Bizlere 
gizemli ve büyüleyici gelen roller 
coasterlar ise bir treni yerçekimi ve 
eylemsizlik sayesinde dolambaçlı ray-
larda ilerletebilen makinelerdir.

Roller coasterların arkasında 
yatan çok basit fizik kuralları 
vardır. Bunlar potansiyel-ki-

netik enerji dönüşümleri ve dairesel 
hareket kuvvetleridir.

Öncelikle insanın oturduğu 
yerde savrulmasının sebebi 
enerji dönüşümleri sırasında 

oluşan değişik yerçekimi ve ivme et-
kileşimleridir. Örneğin, tren yavaşla-
dığında vücut aynı hızla devam ettiği 
için kişi öne doğru savrulur. Bu sav-
rulma, rayın tepesine doğru tırmanan 
trenin yavaşlaması sırasında yerçeki-
minin treni aşağı, ivmenin ise zıt yön-

de etkilemesinden kaynaklanır.  Bu 
olayın tam tersi de tren hızlandığında 
kişinin arkaya doğru savrulması ve 
koltuğuna yapışmasıdır. Bunun sebebi 
ise rayın tepesinden aşağı hızlanan bir 
trende yerçekimi treni aşağı çekerken, 
ivmenin de aşağı doğru artmasıdır. 
Bu durumda roller coasterların içinde 
bulunan herkes geriye doğru savrulur. 

Ayrıca eylemsizliğin bir etkisi 
olarak, trenin arkasında otu-
ran bir kişi, tepeyi tam geçer-

ken havalandığını hisseder. Bunun 
sebebi de trenin arkası tepeyi aşana 
kadar ön tarafın çoktan aşağı doğru 
ivmelenmiş olmasıdır. Buna “air time” 
(hava zamanı) da denir. 

Düz bir zeminden yola çıkan 
tren tepeye çıkarak önce po-
tansiyel, sonra da aşağı doğru 

hızlanarak kinetik enerjiye sahip olur. 
Trenin dairesel hareket yapabilmesini 
kazanılan kinetik enerji sağlar.

Fakat buradaki asıl önemli soru 
trenin dairesel hareket yaparken 
nasıl raydan çıkmadığı ve içinde 

bulunan birinin neden ağırlıksız his-
settiğidir.

Trenin dönme hareketi sırasın-
da rayda kalmasını sağlayan 
kuvvet, merkezcil kuvvettir. 

Normalde tren düz gitme eğiliminde-
dir. Fakat merkezcil kuvvet tarafından 
sürekli merkeze çekildiği için tren 
raydan çıkmaz. 

Ağırlıksızlık hissinin oluşması 
da yine merkezcil kuvvet yü-
zündendir. Tam tepe nokta-

dayken tren maksimum hıza ulaştığı 
için tepki kuvveti neredeyse sıfırdır. 
Bu nedenle merkezcil kuvvet ağırlığa 
eşit olur. Yerçekimi ivmesi olan “g” 
ye eşit bir ivmeyle düşüşe geçilmesi 
ağırlıksız hissedilmesine sebep olur. 

Kısacası, Disneyland’deki o 
hayranlıkla bakılan roller 
coasterlar aslında birtakım 

fizik kuralları sayesinde insanları 
eğlendiren raylı trenlerden başka bir 
şey değildir. Yerçekimi ve eylemsizlik 
kuvvetlerinin sebep olduğu adrenalin 
mutlaka hissedilmelidir.

DİSNEYLAND’DEKİ ÜRKÜTÜCÜ
 ÇILGINLIK: ROLLER COASTER!

Yeşim Barışta
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Paralel Evrenler ya da Çoğul Dünyalar olarak adlan-
dırılan kuram ilk kez Princeton Üniversitesi’nde 
doktora yapan Huge Heverett tarafından ortaya 

atılmıştır. Kuantum mekaniğinin kütle çekiminin incelen-
mesi sonucu tek bir evren olmadığı düşüncesine varılmış-
tır. Kuantum mekaniği dışında Sicim Teorisi, M Teorisi 
ve Görelilik Teorisi birlikte incelendiğinde paralel evren 
yorumu bilim dünyasında popülerlik kazanmıştır.

Bu teoriye göre tek bir zamanda 
sonsuz evrenler mevcuttur. Her 
evren çıkış noktası ortaktır ve 

herbirinde farklı benliklerimiz bulun-
maktadır. Farklı evrenlerdeki benlikleri-
miz çıkış noktasından güç olarak yaşama 
devam etmektedir. Alınan her karar ile 
diğer evrenin oluşumu gerçekleşir ve 
orada da hayat devam eder. Diğer bir 
değişle tek ve ortak bir zamanda tek bir 
birey tarafından sonsuz olay gerçekleşril-
mektedir. Bu yönü ile bilim insanları bu 
olayı ağaç dallarına benzetmektedir. 

Bu kurama göre bir olayın ger-
çekleşme ihtimali sonsuzdur 
ve her olay başka bir evrende 

gerçekleşebilir. Bir evrende oluşmaması 
ise başka bir evrende oluşacağı ihti-
malini de artırmaktadır. Yeni bir evren 
oluşturmak için  olayın deneme sayısı 
artırılarak olayın gerçekleştiği zamanda 
artırılabilir. Çoğul Dünyalar yorumu 
insanlar tarafından hissedilen dejavu 
olayını açıklayabilmektedir. Günümüz 
teknolojisi ile açıklanmayan bu olaya 
bir neden sunmaktadır. Şu an bulunu-
duğumuz evrende bir etkinliği aslında 
yapmamış olmamıza karşın yaptığımızı 

hissetmemiz, tanımadığımız insanların 
bize yabancı gelmemesi aslında o olay-
ların farklı evrende gerçekleşmesinden 
kaynaklanır. Bulunduğumuz dışında 
başka bir evrende o etkinliği yapmış 
olabiliriz, tamamen başka bir evrende 
de o insanlarla tanışmış olabiliriz. Bu 
da aslında evrenler arasında etkileşim-
lerin devam ettiğinin kanıtıdır. Tek bir 
evrendeki ufak bir cismin titreşimi diğer 
bir evrende çok daha farklı bir sonuca 
neden olabilir.

Kuantum mekaniğinin bu yönü 
Avusturyalı fizikçi Erwin Sch-
rödinger tarafından bir düşünce 

deneyinin ortaya atılmasına neden 

olmuştur. Schrödinger’in Kedisi olarak 
adlandırılan deney tamamen teoriktir. 
Kedinin canlı olup olmaması tamamen 
önceki rastgele bir olaya bağlıdır ve bu 
olayın hangi evrenin etkisi ile gerçekleş-
tiği belirli değildir.

Paralel Evrenler teorisinin ileri bir 
aşaması olarak da zamanda yolcu-
luk ve evrenler arası geçiş düşün-

celeri ortaya çıkmıştır. Şu an için sadece 
bir varsayım olsa da teoride evrenler 
ve zamanlar arasında geçiş yapabilmek 
mümkündür. Bilim dünyası ise bu nok-
tada ayrılıklar yaşamaktadır. Kimi gruba 
göre her evren aynı zamanı yaşamak-
tadır kimi gruba göre ise her evrenin 
kendine özgü zamanı bulunmaktadır.

İrem Kuşçu
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Evren dediğimiz “sonsuz boşluğun” aslında boş 
olmadığını, güneş sisteminin, gezegenlerin ve hatta 
her birimizin bu boşlukta öylece süzülmediğini id-

dia eden bazı teoriler vardır. Bunların en yakın zamanda 
ortaya atılanı M-kuramıdır. Bu kuram atom altı parça-
cıklardan, büyük patlamalara kadar evrendeki her şeyi 
açıklamayı amaçlayan “Her Şeyin Teorisi” şeklinde adlan-
dırılmış bir formüldür. Daha önce konuyla ilgili olarak 
ortaya atılmış kuramlardan biri olan Sicim Kuramı’nın 
modellenmesi sonucunda ortaya çıkan birden fazla tutarlı 
sonucun birleştirilmesi sonucu oluşmuştur. 

Sicim Kuramı, bütün maddelerin, evrenin kendisinin 
en temel bileşenlerinin, bölünemeyecek kadar küçük 
noktasal parçacıklardan değil, sürekli titreşen ince 

sicimler olduğunu öne süren bir teoridir. Bu kurama göre 
maddeler, titreşen minyatür gitar tellerinden oluşmuştur 
ve nasıl bir tel farklı frekansta titreşince farklı bir nota 
oluşturuyorsa, bu ince sicimler de farklı frekanslarda 
titreşince farklı maddeleri meydana getirir. Evren ise, bu 
maddelerin nota sayıldığı bir senfoni olup, fizik kuralları 
da bu sicimlerin uyumudur. Ancak bu teori modellendi-
ği zaman ortaya 5 tutarlı model çıkmış olması kuramsal 
fizikçilerin aklında yeni soru işaretleri yaratmıştır. Çünkü 
“Her şeyin Teorisi” mutlak olmalıdır ve pratikte doğru 
olmasına rağmen modellendiği zaman, bir fonksiyonun 
tek bir grafiği olabileceği gibi, bu formülün de tek bir mo-
deli olmalıdır. M-kuramındaki M’ ise bu soru işaretlerine 
cevap amacı ile geliştirilmiş olan “membrane” yani “zar” 
kelimesinden gelmektedir. 

İnsanın algılayabildiği evren 3 uzay boyutu (en, boy, 
yükseklik) ve 1 zaman boyutu şeklinde 4 boyutludur. 
Ama Sicim teorisi 10 boyut olduğunu matematiksel 

olarak açıklamıştır. Teoriye göre bu 10 boyutun hepsi 
Big Bang’den önce iç içe bulunmakta idi. Fakat Big Bang 
patlaması ile bizim algıladığımız 4 boyutun genişlemeye, 
kalan 6 boyutda ise, bu 4 boyut çevresinde yoğunlaşıp 
kıvrılmaya başlamıştır ve biz bunu algilayamayız. Bu 
boyutlar, teorinin de ismini aldığı sicimlerin büyüklük 
olarak bir atoma olan oranı, bir atomun bütün güneş sis-
temine olan oranına yani Plank uzunluğuna eşittir (10-35 
mm civarı). Bu derece büyük bir fark düşünülecek olursa, 
diğer boyutların farkında olmamamız gayet doğaldır. 
Örnekle açıklamak gerekirse, çok ince bir tel bize göre bir 
çizgi gibi görünür ve tek boyutludur ama bu telin üstün-
deki bir karınca, sağa ve sola hareket edebilir o nedenle 
iki boyutludur. Boyutlar ancak, o seviyeye inildiği zaman 
gözlemlenebilirler ve anlam kazanırlar. Bu nedenle bize 
aslında bir milimetrenin katrilyonda biri kadar yakın 
olan öbür boyutları algılayamamız normaldir. M Kura-
mı ise bu 10 boyutun dışında, sicimlerin yeterli enerjiye 
sahip olduğunda evren kadar uzamasını sağlayan bir 11. 
boyut olduğunu ve bu boyutun da hepsini kapsayan bir 
zaman boyutu olduğunu ileri sürmüştür. Kurama göre o 
10 boyut, 11. boyutta süzülen sicimlerden oluşmuş zarlar 
gibidir ve sicimler titreştikçe, gitar teli örneğinde olduğu 
gibi birden fazla yerde aynı anda, aynı notayı çıkarabilir-
ler. Yani aynı maddeler birden fazla yerde aynı zamanda 
oluşabilir. 

HER ŞEYİN FORMÜLÜ
Ece Gülsayın
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Sicim teorisi, bu 10 farklı boyutta aynı anda gerçekleşen 
maddeleri açıklamak için yeterli olmadığı için tutarlı 5 
model ortaya çıkmıştır. M-Kuramı sayesinde, Sicim teori-
sinin birleştirmek istediği 4 temel kuvvet olan, yerçekimi, 
elektromanyetik, güçlü nükleer ve zayıf nükleer kuvvetler 
ve aynı zamanda 5 tutarlı sicim modeli birleştirilip “Her 
şeyin Teorisi” elde edilmiştir. 

“Her şeyin Teorisi”nin formülünün yazılışı şu an hala 
devam etmekte olup bilimadamları tarafından 21. yüzyılın 
sonlarına doğru biteceği açıklanmıştır. Bu formülü basitçe 
anlatacak olursak, f(x) = ax + b fonksiyonu gibidir, a ve b 
sabit bir sayı iken, x değişkeni ifade eder. x değişikliğinin 
her sonucu a ve b sabitlerinin bilinmesi ile hesaplanabil-
ir. Aynı zaman boyutunda süzülen boyutlarda ise, bu 
formüldeki x değerinin değişmesi sonucu, sabitler aynı 
olduğu için, maddelerin ve evrenin birden fazla sayıda 
aynı anda oluşmasına olanak sağlar. Sonuç olarak, x’in 
değiştiği her olay için farklı bir evren yaratılır ve bu evren-
ler paralel evren olarak adlandırılmıştır. Çünkü boyutları 
oluşturan bu 2 boyutlu zarlar kütlenin korunumu yasasına 
göre, birbirleriyle asla kesişmeyecek şekilde ama aynı za-
manda iç içe bulunurlar. x değerleri bu 2 boyutlu zarlarda 
3 boyutlu kabarcıklar oluşturarak sonsuz ihtimallerin her 
birinin gerçekleştiği ayrı ayrı evrenler yaratır. Herhangi 
bir evrende seçim yapılabilcek, yani x’i değiştirebilecek 
bir olay ile karşı karşıya gelindiğinde, olası x değerleri 
için alternatif evrenler oluşur. Bu olay, zamanda  dallan-
malar yaratmaktadır.  İşte, M-Kuramı’nın da formül ile, 
açıklamak istediği asıl nokta, bu zaman dallanmalarının 
başlangıcını açıklamak için referans noktalarını, yani 
fonksiyondaki sabit değerleri bulmaktır. Örnekleyecek 
olursak, 1852 yılında, Londra’da Greenwich rasathanesi, 
telgraf ile istasyonlara trenlerin kalkış saatlerini ve süreler-

ini bildirerek, kendi zaman diliminin referans olarak alın-
maya başlamasını sağlamıştır. Günümüzde Greenwich’in 
bütün dünyaca referans noktası olarak kabul edilmesi, 
aynı gözlem çerçevesi içinde tek bir referans noktasının 
bile yeterli olacağını göstermektedir. Bundan yola çıkarak, 
her bir farklı gözlem çerçevesi, yani her bir paralel evren, 
bir evrendeki referans noktaları bilindiğinde bulunabilme-
ktedir. 

 Evrende de her karmaşık sistemin kendine ait 
bir referans noktası vardır ve bu noktaya “acayip çeki-
ci” denilmiştir. Çünkü bu noktalarda evrenleri ayıran 
çatallaşmalar oluşur. Bu noktalar sayesinde düzensiz 
gerçekleşiyormuş gibi görünen olayların aslında düzenli 
olduğu açıklanır ve neden gerçekleştikleri anlam kazanır. 
Bizim evrenimizdeki bu noktaların tümünün göz önünde 
bulundurularak alındığı mutlak referans noktası M Ku-
ramı ile açıklanmaktadır. Bu noktalardan birine örnek 
olarak; duran gözlemciye de, saatte 180 kilometre hızla 
giden gözlemciye de aynı hız ile gelen ışık hızıdır. Işık hızı 
bizim evrenimize göre sabit olduğu için, bir çatallaşma 
noktasıdır ve altında kalan evren, bizim içinde bulun-
duğumuz evren iken, üstünde kalan evren ışık hızından 
daha hızlı hareket etme yeteneğine sahip parçacıklardan 
oluşan Takiyon evrenidir. Bu iki evren karmaşık bir sistem 
olup, referans noktası ile ayrılmıştır. Ama referans nok-
tası iki evrende de temel yapı olarak bir değişikliğe uğra-
madığı için çatallaşmaya rağmen iç içedir. Paralel evren-
lerin dallanmalarında olduğu gibi, aynı gerçekliğin iki 
farklı yansıması sayılabilirler. Ama bahsedilen durumda, 
gözlemci gözlem yapılan sistemin içinde olduğu için artık 
o fonksiyona dahildir ve bu nedenle sadece bulunduğu 
sistemi ölçebilir. Gözlemci faktörünü olabildiğince aradan 
çıkarmak amacıyla Sicim Teorisi’nin kendisi ile tutarlı 
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sonuçların birleştirilmesiyle ortaya çıkan M Kuramı 
ile Stephen Hawking’in de belirttiği gibi “Görülebilir 
evrenimizin dışında, iç içe geçmiş ve eşizlerimizin bu-
lunduğu, görülemeyen sonsuz sayıda evren” kavramı 
açıklanabilir. Hawking’e göre kainat içlerinde “gölge in-
sanlar” adı verdiği eşizlerimizin de bulunduğu evren-
lerden oluşan dev bir labirenttir ve mantıksal olarak, 
hiçbir şey, bütününden bağımsız gerçekleşmediği için, 
evren olarak tanımladığımız şey aslında, iç içe geçmiş, 
ve hatta birbirleriyle iletişim kurabilen, birbirlerini 
etkileyen paralel evrenler serisinin bir kesitidir.
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Enteresan Bilgiler

Bir madeni parayı havaya attığınızda yazı ve tura gelme 
ihtimalleri eşit değildir. Tura tarafındaki resim, yazı tara-
fına göre biraz daha fazla ağırlık yarattığı için, altta kalma 
ihtimali daha yüksektir. Bu durumda tura gelme ihtimali 
yaklaşık olarak %49,5 olarak hesaplanmıştır.

Isaac Newton, yer çekimini keşfettiğinde henüz 23 yaşın-
daydı.

İnsanın kaşlarını yukarı kaldırabilmesi için 30 kasını hare-
kete geçirmesi gereklidir.

Kibrit kutusu büyüklüğünde bir altın inceltilerek, bir tenis 
kortu büyüklüğüne getirilebilir.

Sonsuza kadar devam eden pi sayısının bir milyarıncı 
rakamı 9’dur.

Venüs’ün atmosferinde ağırlıklı karbondioksit bulundu-
ğundan sera etkisi oluşup tüm sıcağı depolar ve böylece 
Venüs, Merkür’den daha sıcak bir hale gelir.

1949 yılındaki ileri görüşlü bilim adamları, gelecekte bilgi-
sayarların 5 tondan daha ağır olmayacağını iddia ediyor-
lardı.

Eğer 8 yıl, 7 ay ve 6 gün boyunca bağırırsanız yaratacağınız 
ses enerjisi, bir fincan kahve ısıtmaya yeterli olacaktır.

İlk teleskobu 1608’de Hans Lippershey isimli bir Hollandalı 
geliştirdi. Ancak teleskobu geceleri gökyüzünü incelemek 
için kullanılan ilk kişi İtalyan Galileo’dur.

Magnezyumun külleri, magnezyumun normal halinden 
daha ağırdır.

Genişim evresinin (Big Bang’in) başlaması ile varoluş saati 
başlar. Zamanın açık ucu ise evrenin son noktasıdır.

Newton şizofrendir. 

İnsanın göz kapaklarını açıp kapatırken harcadığı enerji 20 
kg’lık bir yükü kaldırmak için harcadığı enerjiye eşittir.
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Ortalama insan beyni 6.5 kilogram gelir.

Uzaydaki yıldızların sayısı, dünyada bulunan kum tanecik-
lerinin sayısından daha fazladır.

Dünya Standartlar Enstitüsü’nün raporuna göre dünyadaki 
en hızlı şey elektrondur.

Gelişmekte olan ülkelerin 3’te birinde telefona başvurul-
duktan sonra verilen bekleme süresi 6 yıla kadar çıkabilir.

İleri doğru bir adım atabilmek için, insan vücudundaki 54 
farklı kasın harekete geçmesi gerekir.

İnsan sinir sisteminin, beyine ve beyinden gönderdiği me-
sajlar saatte 320 kilometre hızla gitmektedir.

Bir cam kırıldığında, ufalanan parçalar saatte üç bin millik 
bir hızla etrafa saçılır.



Eğer güneş, ufuk çizgisi ile 40 derecelik veya daha fazla bir 
açı yapıyorsa gökkuşağı oluşamaz.

Normal bir yağmur damlasının yere düşüş hızı yaklaşık 
olarak saatte 10 kilometredir.

Bir uzay roketinin aya ulaşması, bir okul otobüsünün İngil-
tere’yi boydan boya geçmesinden daha kısa sürer.

Hollanda’da, Nottingham ve Nijmegen Üniversitelerinden 
bir grup bilim adamı çok büyük bir manyetik alan kullana-
rak bir kurbağanın havada durmasını sağladılar.

Varoluş saati yaklaşık 420 katrilyon saniyeyi göstermek-
tedir.  Bizim varoluş saatimiz ise yaklaşık 200 katrilyon 
saniyedir.

Geçmişin evren içinden bir bölümü, evren dışından ise 
bütünü gözlenebilir.

Stephen Hawking  ALS hastalığına sahiptir. (Bu hastalık 
vücuttaki beyinden omuriliğe, oradan kaslara giderek 
hareketlerimizi düzenleyen motor sinirleri etkileyerek, kas 
hareketlerine engel olur. Hastalığın ileri evrelerinde felç 
gelişir. Buna karşılık genellikle akli yetenekler etkilenmez.)

Thomas Edison işitme engellidir.

Fahrenheit  451 derecesinde üstü kapalı olmayan, kağıttan 
yapılmış bir tencerenin içinde su kaynatılabiliriz. François 
Truffaut’un ünlü filmi “Fahrenheit 451” de adını bu du-
rumdan almıştır.
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1)Adamlar oda için 9’ar dolar ödemişlerdir. 9*3=27. Bu 
27’nin içinde oda için ödedikleri 25$ ve kat görevlisinin 
aldığı 2$ vardır. Eksik 1$ yoktur.

2)11.59

3)En az 21 yaşındadır. 

4)Muhafızlardan birine; “Altının hangi kapının ardında 
olduğunu sorsaydım öbür muhafız ne derdi?”  sorusu bize 
aslanın hangi kapının arkasında olduğunu gösterir. Diğer 
kapıyı seçerek altını bulabiliriz.

5)Ölüler evlenemez.

6) Rakamlar yazılışlarına göre alfabetik sırayla 
yazılmıştır. Soru işareti yerine BİR gelmelidir. 

7)Çarpımları 72 olan üç sayı 12 şekilde yazılabilir. Bunlar; 
72-1-1, 36-2-1, 24-3-1, 18-4-1, 12-6-1, 9-8-1, 18-2-2, 12-3-
2, 6-6-2, 9-4-2, 8-3-3,
6-3-4 şeklindedir. Kapı numarasını bulmak için toplam-
ları bilgisi yeterli olmadığına göre toplamları aynı olan 
iki üçlüden biri olmak zorundadır. Bu iki üçlü 2-6-6 ve 
8-3-3’dür ve ikisinin de toplamı 14’tür. Böylece kapı nu-
marasının 14 olduğu anlaşılır. En büyük kız olduğu bilgisi 
verildiğine göre kızlar 8-3-3 yaşındadır çünkü
 6-6-4 de en büyük belli değildir.

8)Toplam temizlenmesi gereken bilgisayar sayısına x, 
Cuma gününe ise bugünden y gün sonra dersek Pazar 
günü bugünden y+2 gün sonra olur. Günde 3 bilgisayar 
temizleyerek Pazar gün işimizi bitirebildiğimize göre 

x/3=y+2. x=3y+6. Günde 5 bilgisayar temizleyerek işimizi 
y gün sonra bitirebildiğimize göre x/5=y. x=5y. 3y+6=5y. 
2y=6. y=3. Yani bugünden ve sonraki iki gün çalışarak 
işimizi Cuma bitirebiliyorsak bugün Çarşambadır. 

9)İşlemi baş aşağı çevirmelisiniz.

10)Bir kutuya sadece bir beyaz top, diğer kutuya kalan 
bütün toplar(10 siyah, 9 kırmızı) konularak yaşama şansı 
en yükseğe çıkarılabilir. 

11)Birden fazla kart doğru söyleyemez aksi takdirde 
kartlar birbirleriyle çelişir. O zaman 1 kart doğru, 99 kart 
yalan söylemektedir. Bunu söyleyen kart ise 99. karttır.

12)5 top çekilmesi yeterlidir.

13)A şıkkı size 4 elma kaybettirir. B şıkkı size ne elma 
kaybettirir, ne de kazandırır fakat C şıkkı size 5 elma 
kazandırır.

14)”DOKUZHARF”i çıkarırsanız geriye “ANLAMLI” 
kalır.

15)Hükümlü 1. kutudan 1 tane, 2. kutudan 2 tane... 10. 
kutudan 10 tane çekip tartmalıdır. Eğer bütün toplar 100 
gr olsaydı tartı sonucu 5500 gr olacaktı fakat 101 gr’lık to-
plar yüzünden daha yüksek bir değer çıkar. Ölçüm sonucu 
ile 5500 arasındaki fark hangi kutunun 101gr’lık toplardan 
oluştuğunu söyler.

16)  A B C
3. Parti sonu 8 8 8
2. Parti sonu  4 4 16
1. Parti sonu 2 14 8
Oyunun başı 13 7 4



Biyolojik, kimyasal ve fiziksel birta-
kım faktörler gıdaların bozulma-
sına neden olmaktadır. Gıdalar bir 

süre sağlıklı hallerini korusalar bile maya, 
küf gibi mikroorganizmaların üremesi ve 
gıdalardaki enzim aktiviteleri gıdaların 
tüketilebilmesine engel olmaktadır. Buna 
bağlı olarak gelişen gıda kaynaklı hasta-
lıkların insan sağlığı için ciddi bir tehdit 
oluşturması, hatta salgın hastalıklara ve 
ölümlere bile yol açması gıda güvenliğini 
sağlayan yeni arayışlara neden olmuştur. 
Işınlama tekniği de özellikle günümüzde 
giderek daha da çok yaygınlaşan, gıda 
üretiminde raf ömrünü uzatan ve gıda 
güvenliğini sağlayan metotlardan biridir. 
Gıda ışınlama tekniği ilk olarak 1920’li 
yılların başında Fransız bilim adamları-
nın ışınlamanın gıda koruma yöntemi 
olarak kullanılabileceğini öne sürmeleri 
üzerine ortaya çıkmıştır ve 1970’li yılla-
rın başında NASA, ışınlama yöntemini 
astronotlara yönelik hazırlanan gıda 
maddelerinin korunması için kullanmış-
tır.

Gıda ışınlamada yüksek ışık enerji 
içerikli alfa, beta ve gama parça-
cıklarının kaynağı olan radyo-

aktif enerjiden yararlanılır. Endüstride 
en yaygın olarak kullanılan ışın gama 
ışınlarıdır. Gıda ışınlama yöntemi kısaca 
şu şekilde gerçekleşir: Gıda, ışınlama 
sırasında kapalı bir ışınlama odasından 
geçer. Burada iyonlaştırıcı enerjiye maruz 
kalır. Bu enerji radyoizotop kaynakların-

dan gelen gama ışınları şeklinde olabile-
ceği gibi makine üretimi kaynaklardan 
gelen x-ışınları ya da elektron demetleri 
şeklinde de olabilir. Her üç iyonlaştırıcı 
da gıdaya zarar vermez ve bozulmaya 
neden olan mikroorganizmaları etkisiz 
hale getirir. Kullanılan iyonlaştırıcı enerji 
kaynağı yalnızca gıdanın bu enerji kayna-
ğına maruz bırakılma süresini değiştirir. 
Gama ve x-ışınlarında gıdanın ışınlan-
ması için uzun süre gerekirken, elektron 
demetleri kullanılması halinde bu süre 
sadece birkaç saniyeye indirgenir. Bu 
uygulama sırasında hiçbir zaman gıday-
la kaynak arasında doğrudan bir temas 
bulunmaz.

Gıda ışınlamada kullanılan iyon-
laştırıcı enerji seviyeleri kiloGray 
(kGy) cinsinden ölçülür. Bu ener-

ji seviyelerine ve uygulanış amaçlarına 
göre gıdalarda ışınlama üç farklı şekilde 
gerçekleştirilir: Radurizasyon (0.5 – 10 
kGy): Düşük dozda gıda maddelerinin 
saklama sürelerini uzatmak için yapılan 
uygulamalardır. Radisadasyon (3.0 – 10 
kGy): Belirli patojenik mikroorganizma-
ları inaktive etmek için kullanılan radyas-
yon işlemidir. Radappertizasyon (25 kGy 
ve üzeri): Dirençli bakterilerin sporlarını 
kontrol edebilme amaçlı gıda maddeleri-
ne yapılan yüksek doz uygulamalarıdır. 

Gıda ışınlama, patojenik mikro-
organizmaların DNA’sını tahrip 
ederek mikropların sebep olduğu 

zararlı faaliyetleri kısıtlamaya yönelik 
bir yöntemdir. Hedef teorisi ile hücrenin 
hassas bölümlerine ya da bu bölgelere 
yakın kısımlara iyonize radyasyon veya 
kuantum enerji parçacıkları geçişi ile 
mikroorganizmaların zarar gördüğü 
açıklanmıştır. Böylelikle iyonize radyas-
yonun bu mikroorganizmalar üzerindeki 
öldürücü etkisi kanıtlanmıştır. İyonize 
radyasyonun mikrop öldürücü etkisinin 
ise suyun iyonlaşarak serbest radikallerin 
oluşması ve birtakım oksidasyon re-
düksiyon reaksiyonlarının geçekleşmesi 
sonucu olduğu varsayılmaktadır.

Gıda ışınlama yöntemiyle ilgili bazı 
yanlış inanışlar bulunmaktadır. 
Bunlardan en yaygını gıda ışın-

lamanın mutasyona uğramış yeni bakteri 
türleri oluşturabileceği yönündedir. Bu 
konudaki potansiyel riski araştırmaya 
yönelik çalışmalar bunun doğru olma-
dığını göstermiştir, çünkü gıda ışınlama 
kromozomlar üzerinde ciddi hasarlara 
neden olmaktadır. Dolayısıyla bu uy-
gulamaya maruz bırakılan gıdalardaki 
bakteri kromozomları düzelmesi müm-
kün olmayan zararlar görmektedir. Bu 
nedenle organizma canlı kalmış bile olsa 
üreme yeteneğini kaybetmektedir. Bunun 
yanı sıra ışınlamaya maruz bırakılan gıda 
radyoaktif gıda haline gelmemektedir. 
Bir diğer tartışma konusu ise serbest 
radikal, yani ortaklanmamış elektron 
taşıyan atom ya da molekül, oluşumudur. 
Işınlama serbest radikal oluşturmaktadır 

BERİL DOĞRUÖZ

GIDA IŞIN-
LAMA
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ancak dondurarak saklama veya kızart-
ma sırasında da serbest radikal oluşumu 
vardır. Hatta öyle ki, kızarmış ekmeğin 
ışınlanmış gıdaya oranla daha çok serbest 
radikal içerdiği kanıtlanmıştır. 

Gıda ışınlama yöntemi yalnızca 
gıda güvenliği için, iyi hijyenik 
seviyedeki gıdalara uygulan-

maktadır. Bozulmuş gıdalar tüketime 

sunulmak üzere ışınlanamaz. Gıdala-
rın ışınlanmış olduğu ambalajlarında 
belirtilmektedir. Işınlanmış gıdaların 
etiketinde “Radura” diye bilinen sembolü 
içermeleri yasal bir zorunluluktur. 

Sonuç olarak gıda ışınlama, gıdaların 
raf ömrünü uzatma ve patojenik 
mikroorganizmaların aktivitelerini 

sınırlayarak gıda güvenliğini koruma 

amaçlı gıdaların iyonize enerjiye maruz 
bırakılmasıyla uygulanan bir işlemdir. 
Başarılı sonuçlar veren bu uygulama her 
geçen gün daha da yaygınlaşmaktadır ve 
bugün dünyada toplam 40 ülkede yakla-
şık 70 tane gıda ışınlaması yetkisi almış 
Gama ışınlama tesisi bulunmaktadır.

  

Zaman Çizelgesi: Cağla Berberoğlu

Zaman çizelgesinin tam boyutu:
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DOYASI-
YA FİZİK 

GÜNÜ!
Gelenekselleşen FKB Günleri 

bu yıl da şenlik havasında 
geçti. Üç gün süren bu coşkulu 

etkinliğin Fizik ayağı 18 Aralık Çar-
şamba günü gerçekleşti.

Hazırlıklar sabahın erken saat-
lerinde başladı. Öğretmenler, 
görevli öğrenciler ve okul 

çalışanları bu heyecanın bir parçası 
oldular. Daha ilk tenefüs zili çalmadan 
ve ziyaretçiler gelmeden ilk denemeler 
yapılmış, tüm standlar hazırlanmıştı. 

Çalan ilk zille birlikte Kolej Soka-
ğı ziyaretçilerin akınına uğradı. 
Öğreciler kolej Sokağı boyunca 

yerleştirilen standlarda haftalardır üze-
rinde çalıştıkları projelerini sergileme 
fırsatı buldular.

Üçüncü ders saatinde konferans 
salonunda “Fizik, Zaman, 
Farkındalık” konulu sokak 

röportajlarının izlenmesi ile gün daha 
da zenginleşti. Kara delikler ve zaman 
kavramları ile ilgili sorulara çeşitli 
yaş gruplarından konukların verdiği 
cevaplar tüm izleyenleri eğlendirdi. 
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Fizik Gününde  minikleri unut-
madık! Kendileri için hazırlanan 
bilim parkurunu ziyarete gelen 

Anaokulu öğrencilerimiz, Fizik günü-
nün yıldızı oldular.

Gülce Karaca, Beril Tayfun, Nehir 
Kırtaş, Beril Doğruöz, Beste 
Elverdi ve Eylül Naz Ünsal tara-

fından düzenlenen Minikler için Fizik 
etkinliğinde pek çok deney ve gösteriye 
yer verildi. Etkinliğe gelen Anaokulu 
öğrencilerimiz, tüm deneylere aktif 
biçimde katıldı. Bilimsel çalışmaları-
na başlamadan önce beyaz önlükleri 
giymek lazımdı: onları böyle görmek, 
izleyenleri de heyecanlandırdı.

Deneyin en çok ilgi gören durak-
larından biri de Uzay Çadırı 
oldu. Çeşitli simulasyonların 

gösterildiği, maketler üzerinde güneş 
sisteminin incelendiği yıldızlarla süslü 
bu çadırda miniklerimiz, performans-
larıyla şaşırttılar. Güneş sisteminde yer 
alan gezegenler, gece-gündüz oluşumu, 
mevsimler gibi konulardaki bilgi ve 
yorumları etkileyiciydi.

Üstteki kareler Hafif-Ağır stan-
dından. Gülce’nin sorularına 
büyük bir heyecanla cevap 

veren minikler, tahminlerinin doğrulu-
ğunu sınamak için deneyler yaptılar. 

 Kolej Sokağı’nda minikler için 
ayırılan etkinlik alanında 
çeşitli masalar hazırlandı. Her 

masanın bir konusu vardı. Hafif-Ağır 
masasında yüzen ve batan cisimler, tera-
zide tartılan farklı büyüklükteki nesne-
ler, yokuşu tırmanan koniler yer almıştı. 
Işık standındaki küresel aynalar, mer-
cekler, ışık renklerini ayıran prizmalar, 
kaleydoskop (çiçek dürbünü), minik-
lerin ilgisini çekti. Uzay çadırı heyecan 
vericiydi. Çeşitli maketlerle ve resimlerle 
süslenen çadırın iç yüzeyi bir ekran gibi 
kullanılmıştı. Kapısını sıkıca kapatarak 
içeride oluşturdukları karanlık ortam 
uzayın ve güneş sisteminin görüntü-
leriyle renklendi. Renkler demişken, 
miniklerin en çok zaman ayırdıkları 
bölümlerden biri de Kılcallık masası 
oldu. Gıda boyalarıyla renklendirdikleri 
suya birer beyaz karanfil daldırdılar. 

Okullarına dönerken çiçeklerini de 
beraberlerinde götürdüler. Ertesi sabah 
onları sınıflarında rengarenk karanfiller 
karşılayacaktı, merak ettiler.

Tüm etkinlikleri başarıyla tamam-
layan minikler, setifikalarını 
kendi elleriyle mühürlediler. 

Günün sonunda duygular karışık-
tı. Sabaha renklenecek çiçekler, 
gururla eve taşınacak belgeler, 

günlerce anlatılacak deneyimlerle uğur-
landılar okullarına. Biraz yorgun, çokça 
keyifliydiler.

Giderayak çekilen hatıra fotoğrafı, 
yıllar geçtikçe daha da anlam 
kazanacak ve bu eğlenceli günü 

hiç unutmamalarını sağlayacaktı. 
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EDİTÖR’DEN
Kimya insanlığın karşılaştığı, tanıştığı ve geliştirdiği ilk bilimdir. En eski 

dönemlerde simya ile kendini göstermiş, ölümsüzlük iksirinden felsefe 

taşına, insanların bilgi arayışlarında onlara ortak olmuştur. Maddelerin 

gizemi atomun keşfiyle çözülmeye başlanmış ve hayatı daha anlaşılır 

kılmıştır. Bu arayışlar da günümüzde hala devam etmektedir.

İlk kullanılmasının yanı sıra hayati bir önem de taşımaktadır kimya. 

Yaşamın her alanıyla doğrudan ilişkilidir. Örneğin tıbbi ilaçlar kimya 

biliminden çıkan bir buluştur. Ağrı kesici ya da aşı olmadan hayatın ne 

kadar zorlaşacağı ve hatta imkansızlaşacağı ortadadır. Yeni bir hastalık 

durumunda yeni ilaçlar bulunması her yıl milyonlarca insanın yaşamını 

kurtarmakta, hayat standardını yükseltmektedir. Tarım, sanayi, kozmetik, 

teknoloji, temizlik ve benzeri birçok konuda insanoğluna ışık tutan bu 

bilim, biz farkında olmadan hayatımızın büyük bir bölümünü oluştur-

muştur.

Biz de derginin bu bölümünde, kimyanın hayatımızdaki önemini gös-

termeyi ve gündelik hayatımız içinde olan fakat farkında olmadığımız 

gerçekleri açığa çıkarmayı amaçladık. Pek çok farklı sınıftan kişinin emeği 

ile oluşan dergimizden keyif duymanız dileğiyle.

Ege Ata Türkgeldi
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Aşkın simgesi kalptir. Ancak kalbin aşkla 
hiçbir ilgisi yoktur. Sadece aşkın kimy-
asallarıyla etkilenen bir organdır. Aşkın 
kaynağı beyindir. Amerikalı antropo-
log Helen Fisher’a göre, tutku ne kadar 
artarsa, beyinde heyecan ve keyif duy-
gusunu salgılamaya yarayan hormon-
lar daha çok uyarılır ve aktif hale gelir. 
Dopamin,noradrenalin ve feniletilamin 
maddelerinin daha çok salgılanmasıyla 
ellerimiz daha çok terler, nefes alışverişimiz 
hızlanır, tansiyonumuz ve nabzımız yük-
selir… Aşık olanların yemeden içmeden 
kesilmesi, uykusuzluk çekmesi bilinen 
belirtilerdir. İşte bütün bunların nedeni de 
aslında bu çok çalışan hormonlardır.
Noradrenalin(norepinefrin) beyinden sal-
gılanır ve böbrek üstü bezlerinden sal-
gılanan adrenalin (epinefrin) üretimini 

uyarır. Avuç içinde terleme, kalp atışında 
hızlanma, göz bebeklerinde büyüme mey-
dana getirir. Noradrenalin, nörotransmiter 
olarak görev yapan bir katekolmindir. Bu 
hormon beynin dikkat ve çevreye yanıt 
verme ile ilgili bölümlerini etkiler. Aşık 
olan birinin zihnini toparlayamaması, 
sürekli dalgın olması ve çevreden gelen 
sorulara geç yanıt vermesi veya verme-
mesinin ana nedeni aşırı noradrenalin 
salınımıdır. Adrenalin ile noradrenalinin 
birlikte salgılanması kalp atım hızını, depo-
lardan glikoz salınımı ve iskelet kaslarına 
giden kan akımını arttırarak;  ‘kaç ya da 
savaş’ (flight or fight) yanıtının temelini 
oluşturur. Adrenalin ve noradrenalin bir-
birinden sadece bir atom faklıdır.
 Beyinde noradrenalin seviyesinin artmas-
ıyla mutluluk artar, iştah azalır. İşte aşık 

olduğumuzda yemeden içmeden kesil-
memizin, sebepsiz mutluluğumuzun ned-
eni budur.
Dopamin ise beyinde doğal olarak üretilen 
bir kimyasaldır. Beyinde reseptörleri aktive 
ederek nörotransmiter olarak görev 
yapar, insanları daha ‘konuşkan’ ve ‘heye-
canlı’ hale getirir. Bu da duygusal tepki, 
hareket ve mutluluk yeteneği üzerindeki 
beyin süreçlerini etkiler. Dopamin daha 
iyi hissetmemize yol açar. İlgili şahsı 
gördüğümüzde dopamin salınımımız 
artar, ateş basar ve yüzümüz kızarır. 
Feniletilamin (PEA) amfetamine ben-
zer doğal bir kimyasaldır. Araştırmalara 
göre salgısının tetiklenmesi için göz göze 
gelmek ve el ele tutuşmak gibi basit 
davranışlar bile yeterlidir. Kalp atışının 
hızlanması, ellerin terlemesi ve zor soluk 

AŞKIN
KİMYASI
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alıp verme gibi tepkiler beyinde yüksek 
dozda feniletilamin salgılanmasıyla oluş-
maktadır. 
Bunların yanında serotonin hormonunun 
yüksek seviyede olması aşk sırasında 
görülen hormonal durumdur. Serotonin  
uykuyu, ruh halini, ani ve aşırı istekleri ve 
iştahı düzenler. Mide ve bağırsak bölge-
sindeki kas sisteminin hareketlerini yönetir, 
ağrı algılama sisteminizi düzenler ve din-
lendirici bir uyku sağlar. Düşük serotonin 
miktarı ise sinirli, huzursuz ve depresif ruh 
hallerine neden olabilir. 
Peki ama aşık olmamızın nedeni nedir? 
Neden herkese değil de  “ONA” aşık oluruz? 
İnsanların birbirinin dikkatini çekmesini 
sağlayan ana maddenin FEROMONLAR old-
uğu bilinmektedir. Feromon, aynı türün üye-
leri arasındaki sosyal ilişkileri düzenleyen 
kimyasal maddedir. Yunanca kökenli olan 
sözcük, “hormon taşıyan” anlamına gelme-
ktedir. İnsan feromonları daha çok eşeysel 
davranışları kontrol eder. Burnun iç kısmın-
da bulunan ve “vomeronazal organ” olarak 
bilinen bir almaç sayesinde algılanabilir. 
Bu organ, feromonları beyne iletir. Böylece 

beyinde ilk reaksiyonların kıvılcımı ateşlenir 
ve  hormonal aktiviteler başlar. Feromonlar 
karşı cins tarafından fark edilmenin ilk adımı 
olsa da ilişkinin devamını, yani aşkın kalıcı 
olmasını sağlamaz. Feromonların etkisi ile 
erkek ve dişilere özgü testosteron ve östro-
jen hormonları salgılanır. Bu moleküller 
aşkın tutkuya dönüşmesini ve türün devamı 
sağlayan eşeyli üreme faaliyetinin tetiklen-
mesini sağlar.
Aşkın kalıcığını sağlayan moleküller ise 
SEROTONİN, VAZORESİN ve OKSİTOSİN 
molekülleridir. Oksitosin, sevdiğimiz biri 
bize dokunduğunda ya da biz ona dokun-
duğumuzda kimyasal bir tepkime başlatan 
moleküldür. Hipofiz bezi tarafından sal-
gılanır. Oksitosin olmasaydı, çocuklarımıza, 
eşlerimize ve sevgililerimize karşı duyduğu-
muz yoğun duyguya sahip olamayacaktık. 
Bir araştırmaya göre; vazopresin hormonu 
baskılanan farelerin kendi yuvalarından 
başka yuvalardaki farelerle çiftleştiği orta-
ya çıkmıştır. Yani vazopresin seviyesinin 
düşmesiyle aldatma ilişkilendirilmiştir.

Vücudumuzun tüm kimy-
asını alt üst eden AŞK, 
uğruna şiirler, romanlar 
yazılan, cinayetler işlenen 
yegâne duygu!  Serotonin 
ve oksitosin seviyesi yük-
sek, vazopresin seviyesi 
hiç düşmeyen kalıcı AŞKlar 
yaşamanız dileklerimi-
zle…<3

Cansu Süt
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Daha önce de olduğu gibi, en güvenli kabul edilen 
güneş kremleri, çinko oksit veya titanyum oksit 
içeren, mineral koruyucular… Oksibenzon gibi hor-
monal bozukluklara ve alerjik tepkilere yol açan suni 
kimyasallardan üretilen kremlerse genellikle utanç 
listesinde yer alıyor. Sprey ve toz halindeki güneş 
koruyucular tavsiye edilmiyor. Bunların iki önemli 
kusuru bulunuyor: Birincisi, sıvıyı püskürtmek için 
kullanılan gaz ve koruyucu zerreciklerin solunum 
yoluyla ciğerlere giriyor olması. İkincisi, bunlarla 
korunacak bölgeleri düzgünce kaplamanın kolay 
olmayışı. Islak mendil şeklindeki güneş koruyucular-
dan da uzak durulması öneriliyor, çünkü bunların ne 
derece faydalı olduğu bilinmemekte. Buna ek olarak, 
pahalı güneş kremlerinin, hesaplı ürünlerden daha 
iyi veya güvenli olmayabileceği hatırlatılıyor. Akılda 

tutulacak bir başka konu da, bir ürünün “bebekler 
için” veya “çocuklar için” şeklinde pazarlanmasının 
o ürünün güvenli olduğu anlamına gelmediği. İşte 
2012 raporunda ortaya çıkan 8 şaşırtıcı gerçek:

Güneş koruyucu ürün-
lerin cilt kanserinden 
koruduğu şüpheli!

Güneş koruyucu ürünlerin tek 
başlarına pek çok cilt kanseri türünden ve erken 
yaşlanmadan korumadığı bulunmuş. Bunları kul-
lanmanın yanı sıra, dışarıya çıkarken koruyucu 
giysi ve şapka kullanmak ve gölgeyi tercih etmek 
tavsiye edilmiş.

GÜNEŞ KREMLERİ İLE 
İLGİLİ 8 ŞAŞIRTICI GERÇEK

Cansu Süt
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Güneş koruyucu ürünler, 
en ölümcül cilt kanseri 
türüne yakalanma riskini 
artırabilir!

Güneş kremi kullanıcılarının 
melanomaya (cilt kanseri) daha sık yakalandığı 
tespit edilmiş. Araştırmacılar, güneş kremi kullanan-
ların yanlış bir güven hissiyle güneşte daha uzun 
süre kaldığından ve daha çok radyasyona maruz 
kaldığından şüpheleniyorlar. Güneş kremlerinin 
içindeki kimyasalların, güneş altında çözünürken 
serbest radikaller salıyor olması da bir diğer ihtimal 
olarak görülüyor.

Yüksek koruma faktörlü 
güneş kremleri diğerlerin-
den daha etkin olmayabil-
ir!

SPF 50’den yüksek koruma faktörleri yanıltıcı bulun-
muş. Çok yüksek koruma faktörlü güneş kremleri, 
cildi UVB ışınlarından koruyup yanıkları önlerken; 
UVA’nın yol açtığı hasarı önlemeyebiliyor. Ayrıca 
güneşten korunmak için ilave önlemler alınmasının 
ya da kremin belli aralıklarla tekrar sürülmesinin 
ihmal edilmesine sebep olabiliyor.

Güneşten aşırı korunmak 
D vitamini eksikliğine yol 
açabilir!

Vücudumuzun temel D vitamini 
kaynağı güneş. Cilt rengimize ve günün saatine 
göre, günde 10-15 dakika direkt güneş ışığına çık-
mak vücudumuzda D vitamini sentezini artırıyor.

A vitaminli güneş ürün-
leri kanser oluşumunu 
hızlandırabilir!

“Retinil palmitat” veya “retinol” 
adlarıyla da bilinen A vitamini, bir antioksidan old-
uğu için cilt yaşlanmasını geciktiriyor. Fakat bazı 
araştırmalara göre, güneş altında sürüldüğünde, 
cilt tümörlerinin gelişimini ve doku bozulmalarını 
hızlandırıyor. Güneş koruyucu ürünlerin yaklaşık  
%25’inde A vitamini bulunuyor.

Güneş ürünlerinin yan 
ürünü: Serbest radikaller!

Güneş kremleri doğru uygulan-
madığında, içlerindeki maddeler, cildi yaşlandıran 
serbest radikallere davetiye çıkarıyor. Uzmanlar, 
bunların cilde verdiği zararın, UV ışınlarının verdiği 
zarardan fazla olabileceğine dikkat çekiyor.

Hangisini alırdınız? 
Nanomaddeler mi, hor-
mon bozucular mı?

Kimyasal güneş kremleri deri 
tarafından emiliyor, güneş altında bozuluyor ve 
hormon sistemimizi bozabiliyor. Mineral güneş 
kremleriyse (çinko ve titanyum oksit) nano ölçekli 
parçacıklar içeriyor.
Mineral ürünler, güneş ışığı altında değişime uğra-
madıkları ve deri tarafından emilmedikleri için 
şimdilik daha güvenli kabul ediliyor. Mexoryl SX 
iyi seçeneklerden biri; ama henüz pek az üründe 
bulunuyor. Tinosorb S ve M ise yeni geliştirilen 
maddeler olarak piyasada görülüyor.
Mineral ürünlerden hoşlanmayanlar için avoben-
zonlu (%3) ürünler önerilmiş. Hormon bozucu oksi-
benzondan ise uzak durulması tavsiye edilmiş. 
Özellikle de çocuklarda!

Avrupa bu alanda 
Amerika’dan birkaç adım 
önde!

Avrupa’da üretilen güneş krem-
lerinde hem UVA koruması sağlayan daha fazla 
madde kullanılabiliyor, hem de zehirli maddeler 
konusunda daha hassaslar. Amerika’da ise FDA, 
“sunblock,” “waterproof” gibi yanıltıcı ifadelere izin 
vermeye devam ediyor. Yeni güneş koruyucu mad-
delerin ise tek tek ve bir arada, etkinliğini ve güve-
nilirliğini değerlendirmiyor. Hormon bozucularla 
ve A vitamini kullanımıyla ilgili bir girişimi de yok.

3.

2.

5.

4.
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Dünyanın en büyük alternatif sağlık sitesi sahibi Dr. 
Mercola’da yer alan bilgiler şu şekilde. Time Magazin, Çevre 
Çalışma Grubu’nun (EnvironmentalWorkingGroup) 2012 
raporunda 800 güneş kremi üzerinde yapılan araştırmasın-
dan önerilere yer veriyor. İçeriğinde özellikle oksibenzon 
(oxybenzone) ve retinil palmitat (retinylpalmitate) maddel-
erinden biri ya da ikisi birden bulunan etkili güneş koruyucu 
kremlerin alınmaması gerektiği vurgulanmış. “Oksibenzon 
endokrin engelleyicidir, retinil palmitatın ise kanser riskini 
artırır” bağlantısı kurulmuştur. İşte kullanılması sakıncalı 
güneş kremi içerikleri:
1. Oksibenzon (oxybenzone) içeriyorsa:
Mineral içerikli olmayan güneş kremlerinin büyük çoğun-
luğunda bulunan bu madde, cilde büyük oranlarda etki 
ederek alerjik reaksiyon potansiyeli yaratıyor. Oksibenzon 
aynı zamanda endokrin hormonunu bozan ve hücrelere 
zarar veren bir kimyasal. Bu nedenle yetişkinlere göre daha 
hassas olan çocuklarda kesinlikle kullanılmamalı. Çocukların 
yetişkinlere göre henüz tam gelişmemiş bir boşaltım sistem-
leri var ve vücut birim ağırlıkları başına düşen deri yüzey 
alanı yetişkinlere göre daha fazla, bu nedenle topikal olarak 
uygulanan dozun biyolojik etkileri daha oluyor. 
2. Vitamin A (retinil palmitat) içeriyorsa:
Güneş kremi üreticileri cilt yaşlanmasının önlenebilme-
si için formülerinde Vitamin A kullanıyorlar. Fakat FDA 
(FoodandDrug Administration-Amerikan Gıda ve İlaç 
Dairesi) araştırmasına göre Vitamin A, retinil palmitat güneş 
kremlerinde kullanılıp güneş ışığıyla etkileşince deri bozul-
malarını ve tümör oluşumlarını hızlandırıyor.
3. Yetersiz UVA koruması:
İki tip UV ışınından biri olan UVB ışınları, D vitamini üreti-
minde çalışırken; UVA cilde zarar veriyor. Her iki ışın da cildi 
kızartıyor. Ancak, daha derine işleyebilen UVA cildin yaşlan-
ması ve kırışıklarda daha büyük rol oynuyor.

4. Çok yüksek SPF (Güneşten Korunma Faktörü) veya 
sprey kremler:
Yüksek SPF (50 üzeri) güneş kremi kullanan kişiler güneşte 
daha uzun kalmaya meyilli olup, daha fazla korundukları 
hissine kapılıyorlar. Yüksek SPF ürünler araştırmalara göre 
düşük SPF (15 ve altı) içeren ürünlere göre cildi aynı oranda 
UV ışınına maruz bırakıyor.
Spreyle uygulanan güneş kremleri ve toz kremler ise havaya 
potansiyel olarak toksik partiküller bıraktıkları ve solunumla 
vücuda alınabildikleri için önerilmiyor.

GÜNEŞ KREMLERİNDEKİ 
ZARARLI MADDELER

Cansu Süt
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Cansu Süt

MAKYAJDAKİ
TEHLİKE

o

Yapılan bir araştırma makyaj ya-
pan bir kadının 515 kimyasalı 
üzerinde taşıdığını ortaya çıkardı. 
Uzmanlar bu kimyasalların pek 
çok rahatsızlığa neden olacağını, 
vücudu yıpratacağını söylüyor.

je, far, allık, fondöten, saç spreyi, deodorant, bronzlaştırıcı krem, şampuan gibi ürünlerin 
üzerinde yapılan araştırma korkunç sonuçları da ortaya çıkarıyor. Özellikle de günlük hayatta 
kadınların sürekli kullandığı ürünlerin kısırlık, kanser gibi hastalıkları beraberinde getirebi-

leceği de araştırmadan çıkan bir başka sonuç.

Ruj, oje, parfüm, deodorant, vücut losyonu, saç spreyi, fondöten gibi ürünlerin kimyasal analizini yapan 
yeni bir araştırma, tüyler ürperten sonuçlar ortaya koydu. Araştırmaya göre bu malzemeler birçok kadın 
için günlük hayatın bir parçası olsa da sağlık açısından büyük bir riski de beraberinde getiriyor.

Deodorant üreticisi Bionsen tarafından yapılan araştırmaya göre, bu kozmetik ürünlerini kullanan bir 
kadının vücudu her gün 515 kimyasal maddeye maruz kalıyor. Bu kimyasal maddeler alerjiden, hormon 
bozukluğuna, doğurganlık sorunlarından kansere kadar birçok rahatsızlığa neden olabiliyor.

Petrokimyasallar

Böbrek, beyin ve solunum sistemi için 

zararlı olan bu kimyasallar, deri aracılığıy-

la emilerek vücudumuza giriyorlar. 

Petrokimyasalları, ürün etiketinde “alkol” 

kelimesi ya da aynı anlama gelen “-anol” 

son eki ile tanıyabiliriz. Örn: Isopropyl alco-

hol(ya da isopropanol), metil alkol(meth-

yl alcohol ya da methanol), buthyl alco-

hol(butanol), ethyl alcohol(etil alkol ya da 

ethanol).

Fitalatlar

Plastiklere esneklik kazandıran ve boyalar-

da kullanılan bir maddedir. Bu yüzden de 

daha çok ojelerde ve sentetik kokularda 

koruyucu olarak kullanılır. Plastik bileşen-

lerin çoğunda olduğu gibi, fitalatlar da 

endokrin sistemini dağıtarak birçok nega-

tif etki yaratır.

Hayvanlarda yapılan deneylerde fitalat-

ların anti androjen (erkeklik hormonuna 

karşı) etkileri olduğu ve cenin gelişimini 

özellikle de erkek cinsel organlarını etkile-

diği görülmüştür.

İnsanlarda fazla deney yapılmamış olsa da 

fitalatların, kadınlarda diyabet riskini art-

tırdığı ve çocuklarda obezite, DEHB (dikkat 

eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu), tiroid 

bozuklukları, göğüs kanseri, motor ve zeka 

gelişiminde yavaşlık, erkek çocuklarında 

da erkeksi oyun davranışlarının daha az 

gözlemlenmesi görülmüştür. 

Hangi ürünlerde görülür: Oje, parfüm, saç 

spreyi, deodorant

Diğer isimleri: phthalate, DEP, DBP, BzBP, 

sonu phth ile biten şeyler

Triklosan

Aslında antibiyotiktir. Her ne kadar modası 

geçse de el dezenfektanlarında görülmek-

tedir. Evet, triklosan, bakteri ve mantarları 

sabundan daha iyi öldürür ama elbette bir 

bedeli de vardır.

Oldukça dayanıklı bir kimyasaldır. 

Lavabolardan akıp, kanalizasyonlardan 

göllere, denizlere hatta içme suyuna dahi 

karışır. Balıklara da bulaşır. Tüm antibiyo-

tiklerde olduğu gibi, sürekli kullanıldığında 

bakterinin dayanıklılığını arttırır. Özellikle 

antibakteriyel sabunlarda kullanılması bu 

durumda çelişki gibi biraz da. Kısacası, 

yine de en iyisi su ve sabun ya da alkollü 

dezenfektanlar kullanmak.

ŞAMPUAN: Tahriş, kaşıntı, göz 
hasarı
FAR: Kanser, kısırlık, hormonal bo-
zukluk, organlarda tahribat
RUJ: Alerji, kanser
OJE: Doğuranlığı azaltabilir, hamile-
likte bebek gelişimini etkileyebilir
PARFÜM: Ağız, boğaz ve gözle-
rde tahriş, mide bulantısı, böbrek 
sorunları
BRONZLAŞTIRICI KREMLER: 
Kurdeşen, tahriş, hormonal bozu-
kluk.
SAÇ SPREYİ: Alerji, gözler, burunda 
tahriş, hücre yapısında bozulma.
ALLIK: Kurdeşen, tahriş, hormonal 
bozukluk
FONDOTEN: Alerji, kanser
DEODRANT: Ciltte ve akciğerlerde 
tahriş, baş ağrısı, solunum prob-
lemleri
YÜZ KREMLERİ: Mikrobik bulaşma-
lara sebep oluyor, ciltteki yararlı 
bakterileri öldürüyor

NEYE NEDEN OLUYOR?

HANGİ ÜRÜN, 

Merve Yılmaz
Hazal Balkıs
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Hangi ürünlerde görülür: El dezenfektan-

ları, deodorantlar, bazı dişmacunları

Diğer isimleri: Irgasan DP-300, Lexol 300, 

Ster-Zac, cloxifenolum.

Kokular

Kokular adı üstünde, ürünlere güzel 

koksunlar diye eklenen sentetik bileşen-

lerdir.

Kokularla ilgili ana problem formüllerinin 

ticari sır olduğundan saklanıyor olması. 

Dolayısıyla içinde ne olduğu tam bilinemi-

yor. Maalesef, sentetik kokuların çoğun-

da yukarda bahsettiğimiz fitalat ve hücre 

savunma sistemine zarar veren sente-

tik mask bulunmakta. Diğer bir deyişle, 

sentetik mask, hücrelerin detoks yapma 

becerisini bozmakta, dolayısıyla normal-

de kolaylıkla detoksla atılan toksin mad-

deler de birikme yapmakta. Yetmezmiş 

gibi dayanıklıdır da. Okyanuslarda, kanda, 

anne sütünde ve bebeklerde görülme riski 

vardır. Birçok koku içeriği aynı zamanda 

alerjendir de.

Hangi ürünlerde görülür: Parfümlerin 

dışında koku içeren tüm kozmetik ürünle-

rde. Bunlara sabunlar ve çamaşır deterjan-

ları da dahildir.

Diğer isimleri: Parfüm, aroma

UV-Filtre Kimyasaları

Çoğu güneş kreminde benzophenone ve 

oxybenzone vardır. Bunlar da endokrin 

sistemine zarar verir. Bir kısmı tiroid prob-

lemleri yaratırken, diğer kısmı da kimi hor-

monların çalışmasını etkilemekte. 

Daha birçok zararlı olması muhtemel 

kozmetik kimyasalı vardır elbette ama 

yukardakiler hem en zararlıları hem de en 

sık karşılaşılanlar. Belki uykuları kaçırmaya 

gerek yoktur ama yine de her gün birçok 

ürün kullandığımız için seçici ve dikkatli 

olmak faydalıdır.

KOZMETİKLER NASIL 
BOZULMADAN KALIR?

Cilt bakımı ve makyaj ürünleri içinde 

zorunlu olarak koruyucu maddeler kul-

lanılır. Bunlar ciltte uzun süre bırakılır-

sa, özellikle BHT adlı kimyasal cilde %10 

kadar nüfuz edebilir ve alerjik reaksiyon-

lara neden olabilir.

Kozmetik ürünlerde yaygın olarak kul-

lanılan Paraben ve Phthales maddeleri de 

ciddi riskler taşır. Her iki kimyasal hakkında 

yapılan araştırmalarda bu kimyasalların 

normal hormon fonksiyonlarını bozduğu, 

akciğer, karaciğer ve böbrek hasarına yol 

açabildiği ve göğüs kanseri tehlikesini art-

tırabildiği tespit edilmiştir.

Parabenler; deodorantlar, kremler, vücut 

spreyleri ve daha birçok kozmetikte anti 

mikrobiyel koruyucular olarak kullanılır.

Phthales ise deodorant, parfüm, tırnak 

cilaları ve saç spreylerinde yer alır.

Yine aynı sağlık raporuna göre;

Paraben koruyucular (methyl, propyl, 

butyl ve ethyl) :

Mikrobiyel oluşumu önlemek ve ürünün 

raf ömrünü uzatmak için eklenirler. Toksik 

oldukları bilinmesine rağmen oldukça 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Pek çok 

alerjik reaksiyonlara ve cilt rahatsızlıklarına 

neden olurlar. Bu maddelerin yutulması 

veya solunması daha da zararlıdır. Ciltte, 

gözlerde ve solunum organlarında tahrişe, 

gözde kızarma ve ağrıya neden olur.

PARABENLER
Raf ömrünü uzatıcı olarak kullanılan 
madde ciltte egzama tipi tahriş ve alerjik 
reaksiyonlara sebep olur. Benzoik asidin 
bir türevidir. Zehirli ve toksik bir maddedir. 
Parabenler, vücutta östrojeni taklit eden 
madde olarak bilinir. Göğüs kanseri hastası 
kadınlar üzerinde yapılan araştırmalar 
sonucunda hastalardan alınan tümör 
örnekleri  içinde bol miktarda paraben 
maddesi olduğu ortaya çıkmıştır. 
Parabenler, birçok kozmetik ürününde 
kullanılan koruyuculardır. Kimyasal olarak 
parabenler  p-hidroksibenzoik asidin 
esterleridir. Tipik olarak, ürünlerin  içinde 
birden fazla paraben kullanılmaktadır ve 
mikroorganizmaların geniş alanlarına karşı 
koruyuculuğu sağlamak için sık sık diğer 
koruyucu tipleri ile birlikte kullanılırlar. 

Ciltte makyaj uygulama 
yerleri
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NE YAPACAĞIZ?
Ne yazık ki, birbirinden şık dükkanlarda ve hatta eczanelerde rafları 

dolduran pek çok kozmetik ürün, tümünü burada sıralayamadığım katkı 

maddelerinden en az birkaç tanesini içinde barındırmaktadır.

Kozmetiklerden vaz geçin demiyorum tabi ki, ama onların içeriklerine 

karşı uyanık olun. Özellikle içinde 1,4 Dioxane, paraben, phthales, BHT, 

formaldehit ve sodyum loreth sulfate bulunan ürünleri evinizden uzak 

tutun. Ancak şunu da aklınızdan çıkarmayın, tıbbi otoriteler kozmetik 

ürünlerin içeriğinin tam olarak açıklanmasını zorunlu tutmuyorlar.

“İçerik” okumayı alışkanlık haline getirin.

Elinizden geldiğince organik kozmetikler kullanın.

Ürünlerin içeriğinde ne kadar az madde varsa, o kadar iyidir, aklınızdan 

çıkarmayın.

Aynı şey parfümler için de geçerlidir.

Aldığınız ürünlerin üretim tarihine bakın ve taze olmasına dikkat edin.

Ne şampuan ne de kremlerinizin kapağını asla açık bırakmayın.

Kozmetiklerinizi başkasıyla paylaşmayın.

Kremleri ve diğer ürünleri sürmeden önce ellerinizi güzelce yıkayın.

Günlük standart cilt bakımı için, günde 2 kez, gayet az miktarda ürün 

kullanmak yeterlidir. Çok sık ve aşırı uygulamalardan uzak durun.

Ürünleri karıştırmayın, farklı ürünleri üst üste sürmeyin.

Dünya atmosferi, yer kabuğu 
ve okyanuslarda en çok bulu-
nan elementin oksijen (yaklaşık 
%49.5) olmasına karşın, bütün 
evrende en çok bulunan ele-
ment hidrojendir.
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Her üzgün olduğumuzda bizi mutlu etsin diye sığındığımız, tadını hatta kokusunu bile sevdiğimiz her an mutluluk sağlayan çikolata… Her 

şey iyi güzel ama her güzel şeyin bir sonu vardır. Evet, kötü haber şu ki: çikolata kaynakları tükeniyor!

Gıda sektörü devlerine göre 2020’de kakaoda kıtlık yaşanacak, bundan dolayı ise çikolatalarda kullanılan meyve ve fındık miktarları 

arttırılırken kakao oranı azaltılacak. Kaynaklardaki bu azalmanın sebebinin Çin’de otomotiv endüstrisi için kullanılan kauçuk ağaçlarının 

kakao alanlarının yerini almakta olduğu düşünülüyor. Bu tükenme riskiyle çikolata fiyatlarının yükselmesi bekleniyor ve çikolatanın lüks 

gıdalar arasına gireceği tahmin ediliyor. 

PEKİ NEDİR BU ÇİKOLATA, NEREDEN GELMİŞTİR?
İspanyollar Fernando Cortez önderliğinde Meksika’nın içlerine doğru ilerlemekteyken, yabani yerlilerin taştan yapılmış Tanrılarına kahv-

erengi çekirdekler sunduklarını ve sonrasında bu çekirdekleri yediklerini gördüler: bu kahverengi çekirdekler aslında kakao meyveleriydi. 

Üstelik bu çekirdek sadece besin değerleri için değil, sağlık sebepleri için de kullanılmaktaydı. 

ÜRETİM
Çekirdek ilk olarak fiziksel kirlilikten kurtarılır. Daha sonra kavrularak aromaları zenginleştirilir, kabuklarından ayrılıp öğütülerek kakao 

kitlesi haline getirilir. Kakao kitlesinden kakao yağı üretilir. Kakao yağı, kakao kitlesi, şeker ve süt tozu ile karıştırılıp aroma geliştirme 

işlemlerinden geçer veeeeee….. İŞTE ÇİKOLATA!

KAKAO VE ÇİKOLATA 
HAKKINDA HER ŞEY

Gökçe Özdemir
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Gökçe Özdemir

TÜKETİMİ
Türkiye’deki kişi başına tüketim 800 gram-

dır, Rusya’nın tüketiminin üçte biri kadar 

yani. Türkiye’de tüketim düşüklüğünün en 

önemli nedeni gelir düzeyine göre çikola-

talı ürünlerin pahalı kalmasıdır, kilo alma 

korkusu da ayrı bir sebep tabii.

ÇİKOLATA VE SAĞLIK 
Çikolata son yıllarda birçok insanın denge-

lenmiş diyetlerinin bir parçası haline 

gelmiştir.  Yapılan araştırmalar sonucun-

da çikolatanın antioksidatif ve antikar-

sinojenik içeriği tespit edilmiştir ve aynı 

zamanda epidemiyolojik çalışma sonuçları 

göstermektedir ki: çikolata koroner kalp 

rahatsızlıklarının ve bazı kanser çeşitlerinin 

görülme riskini azaltmaktadır.

ÇİKOLATA ve AKNE
Sanılanın aksine çikolatanın akne üzerine 

hiçbir etkisi yoktur! Artık sivilcem çıkar 

diye çikolatadan kaçamak yapmazsınız!

ÇİKOLATA ve KAFEİN
Çikolata aynı zamanda kafein içerir. 45 gr. 

siyah çikolatada 30 mg, sütlü çikolatada 

10 mg, 250 gr. sıcak çikolatada ise 5 mg. 

kafein bulunmaktadır. Karşılaştırmak gere-

kirse 250 gr. demli kahve 135 mg, kola ise 

35 mg. kafein içerir. 

ÇİKOLATA VE DİŞ HASTALIKLARI
Sanılan bir şeyin daha tersini söylemek 

gerekirse: kakao ve çikolata, diş çürümes-

ine neden olan asitlerin salgılanmasını bir 

dereceye kadar engelleyebiliyor! Ayrıca 

içerdiği doğal yağ bileşeni nedeni ile sütlü 

çikolatanın ağzı temizleme etkisi bulun-

makta.

ÇİKOLATANIN İÇİNDEKİLER
Bir kalıp sütlü çikolata, size 3 gram protein, 

günlük riboflavin ihtiyacınızın %15’ini, 

kalsiyum ihtiyacınızın %9’unu ve demirin 

%7’sini sağlayabilir. Küçük bir parça çiko-

lata, almamız gereken minerallerin en az 

beşte birini içeriyor. Aynı zamanda içinde 

büyük oranlarda magnezyum ve kalsiyum 

içeriyor! 

Kaliforniya Üniversitesi’nin yaptığı araştır-

maya göre 50 gramlık bir çikolata ya da 

iki kaşık şekerle karıştırılmış bir bardak 

kakao, bir kadeh kırmızı şarap içinde bulu-

nan antioksidanlara eşdeğerde kimyasal 

madde içeriyor. Bir başka deyişle çikola-

ta kalp krizi ya da beyin kanamasını da 

önlüyor. 

Çikolatanın içindeki yağ, üç kaynaktan 

geliyor. Bunlar kakao yağı, bitki yağları 

ve süt içindeki yağlar. Kakaonun içindeki 

“stearic asit” içeren yağ bir çeşit doymamış 

yağ. Kakao içindeki stearic asit, vücuda 

girince “oleicasite” dönüşüyor. Bu yağ türü 

de kalp sağlığı için çok faydalı. 

Harvard Üniversitesi’nde 8 bin erkek 

üzerinde yapılan araştırma, çikolatanın 

ömrü uzattığını da ortaya koydu. Çikolata 

yiyenlerin ömürlerinin en az bir yıl uza-

dığını belirten uzmanlar, bunu içindeki 

antioksidan maddelere bağlıyorlar. 

BEYİN MUTLU OLUYOR
Middlesex Üniversitesi 
uzmanlarından Dr. Neil 
Martin’in yaptığı araştırma 
sonuçlarına göre, çikola-
tanın kokusu bile insanı 
baştan çıkarıyor. Çikolata, 
beyni rahatlatıp gevşetiyor, 
mutluluk veriyor. Çikolata, 
beynin “endorfin” salgıla-
masına neden oluyor, bu 
salgı, mutluluk duygusu 
duymamızı sağlıyor. 
Bir oturuşta bir kilo çikolata 
bitiririm mi diyorsunuz? Bu 
miktar size marijuana etkisi 
de yapabilir: Pek çok insanın 

da tabiriyle “uçarsınız”! 
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NOBEL ÖDÜLÜ 
VE İLKLERİ

JACOBUS HENRICUS VAN’T HOFF

imya dalında ilk Nobel Ödülü’nü Hollandalı 
kimyager Jacobus Henricus Van’t Hoff kazan-
mıştır. Babası bir fizikçi olan Van’t Hoff, çok 
küçük yaşlardan itibaren fen bilimlerine ve 
doğaya ilgi duymaya başlamıştır. 1869 yılın-

da Delft Teknoloji Üniversitesi’ne kaydoldu ve bu okuldan 
1871’de kimyasal teknolojist unvanıyla mezun oldu. 
Program 3 yıllık olmasına rağmen gördüğü tüm dersleri 
2 yılda geçti. Daha sonra Leiden Üniversitesi’nde kimya 
bölümüne kaydoldu. Doktorasını Utrecht Üniversitesi’nde 
yaptı. 1911 yılında tüberküloz sebebiyle hayatını kaybetti.
Doktorasını yapmadan önce, organik kimya alanındaki ilk 
önemli katkılarını gerçekleştirmişti. Van’t Hoff stereo kimya 
alanındaki çalışmalarını “La Chimie dans l’Espace” (Uzaydaki 
Kimya) kitabında yayınladı. 1884’de kinetik enerji hak-
kındaki araştırmalarını “Etudes de Dynamique Chimique” 
(Kimyasal Dinamikler Çalışmaları) adıyla yayınladı. 1887 
yılında ise Alman kimyager Wilhelm Ostwald ile” Zeitchrift 
für Physikalische Chemie” (Fiziksel Kimya Günlüğü) adlı bilim 
dergisini kurdu. 1896 yılnda Prussian Bilim Akademisi’nde 
profesör oldu. Çalışmaları Prusya’nın kimya endüstrisine çok 
büyük katkılar sağladı. Amsterdam Üniversitesi’nde kimya 
bölüm başkanı oldu.
1901 yılında tepkime oranları, kimyasal denge ve ozmo-
tik basınç ile ilgili çalışmalarıyla kimya dalında ilk Nobel 
ödülünü aldı. Ona bu ödülü kazandıran çalışma, çok sey-
reltilmiş çözeltilerin gaz yasalarına benzeyen matematiksel 
yasaları izlediğini göstermekteydi.

K

Cansu Süt
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alm yağı ismi bize çok uzak ve yabancı gelebilir. Ama şunu unutmamalıyız ki kullandığımız tüm paketli ürün-
lerde palm yağına rastlamak mümkündür. Dünya çapında yılda yaklaşık 28 milyon tonluk üretimi ile en çok 
üretilen yağlar grubunda yer almaktadır. Soya yağından sonra ikinci sırada gelir.
Palm yağı, palmiye ağaçlarından elde edilirken, Endonezya ve Malezya’daki yağmur ormanları tahrip edilir. 

Üretimi için uygun iklim şartları gerekmektedir. 
Diğer yağlara göre oldukça dayanıklı ve ucuzdur. Fakat kalitesiz olması nedeniyle kalp hastalıkları ve obezite gibi ciddi 
hastalıklara yok açmaktadır. Yapılan çalışmalar doğrultusunda palm yağı üretiminin artışıyla kalp rahatsızlığı kaynaklı ölüm-
lerin doğru orantılı olduğu bulunmuştur.
Ne yazık ki palm yağı sadece abur cuburlarda değil, çocuk mamalarında ve organik olarak pazarlanan birçok üründe kullanıl-
maktadır. Ayrıca, krem ve sabunlarda da mevcuttur. Nutella adlı çikolatanın yaklaşık %20’sinde palm yağı bulunmaktadır.
Palm yağı genelde bitkisel yağ, hurma yağı gibi farklı isimlerle etiketlenir ve bu sayede tüketicilere daha az zararlıymış imajı 
verilir. Palm Yağı, Palmitic Acid, Palmeate, Palm yazan ürünleri alıp almama konusu bize kalmış durumdadır.

PALM YAGI

P
Asya Apaydın

BİLİM İNSANLARININ KİMYAYLA 
İLGİLİ SÖZLERİ

“Bilim, deneylerin düzenli bir şekilde 
sıralanışıdır. “

-George Henry Lewes

“Evrende en çok bulunan iki şey vardır: 
Hidrojen ve aptallık.”

-Harlan Ellison

“Bilim şimdiye kadar başarı kazanmış bir 
takım reçetelerin tümüdür. “

-Valery
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Big Bang
Bir Evrenin Doğuşu...
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Uzay, zaman ve madde aşırı yoğun ve aşırı sıcak bir ateş topundan 

ortaya çıktı. Evren hep var mıydı, yoksa uzay ve zaman anlamında 

bir ortaya çıkış noktası var mı? Bu soru, hem kozmolojik hem de 

filozofik olarak astronominin belki de en önemli sorusu olmakla 

beraber birçok soruyu da beraberinde doğurmuştur. Kanıtlar 

gösteriyor ki, göreceli olarak genç olan gezegenimiz, sadece 13.7 

milyon yıl önce oluştu. Ünlü Big Bang (Büyük Patlama) teorisi, 

birçok kez değiştirilip düzeltilmesine rağmen, hala kozmosun 

kökenleri yani evrenin oluşumu hakkında en iyi modeli oluşturuy-

or.

Big Bang teorisi basit bir gözlemden yola çıkılarak yaratılmıştır: 

evren genişliyor. 1920’de Edwin Hubble öncü çalışmaları ile ilk 

kez galaksilerin uzaklıklarının ve uzaklıkları arttıkça Dünyadan 

uzaklaşma hızlarının arttığını gösterdi. Samanyolu Galaksisi’nin 

evren boyutunda önemli bir yer kaplamadığı düşünüldüğünde, 

-tek bir cevap kalıyor- evrenin kendisi genişliyor ve galaksileri 

de beraberinde götürerek uzaklaştırıyor. Biz etkilenmemiş gibi 

görünüyoruz çünkü bizim açımızdan genişlemenin ortasında biz 

varız, fakat uzak bir galaksinin vatandaşları da genişlemenin düze-

ni içinde kendilerini merkeze alıyor.

Eğer evren genişliyorsa, geçmişte galaksi ve yıldız kümeleri daha 

yoğun bir birliktelik içinde bulundukları söylenebilir. Bunu man-

tıklı bir şekilde değerlendiren ilk kişi, Belçikalı Georges Lemaitre, 

1931 gibi erken bir tarihte evrenin ‘ilkel’ bir atomdan patlayarak 

kütle ve enerjinin tekli yoğunlaşması ile oluştuğunu önerdi. 

Ancak 1940’larda, Manhattan Projesi’nin sonuçları, nükleer fiziğin 

gelişimini sağlamakla beraber teorik fizikçilerin de ilk kez bu konu 

ilgisini çekti. Evrenin oluşumunu ve bileşimini açıklamaya yönelik 

yapılan araştırmalar sonucu ‘sıcak Big Bang’ teorisini geliştirdiler 

ve evrenin oluşumunun ilk birkaç saniyesi içinde enerji ve mad-

denin birbirine dönüşebildiği büyük bir girdap olarak tanımladılar 

(Einstein’ın E=mc2 kuramına uyarak).

Bir parçacığın ağırlığı arttıkça, onu yaratmak için gereken enerji 

artar, dolayısıyla ağır parçacıklar oluşumun ilk anında yaratıldılar. 

Kararsız parçacıklar ise evren genişledikçe buharlaşıp saf enerji 

formuna geri döndüler, böylece sıcaklık düştü fakat kararlı olanlar 

(en önemli iki parçacık olan ‘üst’ quark ve ‘alt’ quark) birleşerek pro-

ton ve nötron adlı atom altı birimleri oluşturdu. Hafif parçacıklar 

daha uzun süre oluştular, böylece “lepton” fırtınası ve neredeyse 

kütlesiz nötrinoslar ve daha ağır elektronlar oluştu.

 Oluşumun ilk patlaması saniyenin milyonda birinden daha kısa bir 

sürede yaşandı. Bu noktadan sonra evren kozmik düzen için kendi-

ni uyarlamaya başladı. Quarklar birleşerek protonları ve nötronları 

oluşturdu. Big Bang teorisinin tahminine göre oluşumda nötrona 

oranla yedi kat daha fazla proton üretildi.100 saniye sonra, sıcaklık 

10 milyon °C’un altına düştü ve ‘nükleosentez’ dönemi başladı 

ve proton ve nötronlar birleşerek merkez atomları oluşturmaya 

başladılar. Sonuç olarak, çok sayıda eşlenmemiş proton vardı ve 

bunlar Dünyanın en yaygın elementini oluşturdu, hidrojen. 

Günümüz kozmosunun maddeleri çoktan yaratılmış olmasına 

rağmen sıcaklık hala çok yüksekti, dolayısıyla yüksek frekansta 

radyasyon fırtınası yaşanıyordu. Gamma ve X-ışınları hala evrende-

ki enerjinin çoğuna sahipti. Fotonlar-parçacık gibi ışık ‘paketleri’- 

kalabalık parçacıklar arasında aşağı yukarı zıplıyorlardı. Eğer bir 

gözlemci genç, evrene dışarıdan bakıyor olsaydı, evreni göz 

kamaştırıcı bir sisin içindeki bir ateş topu olarak görürdü. 

Son olay Big Bang’ den 300,000 yıl sonra kozmik sıcaklığın 3,000 

0C’nin altına düşmesiyle yaşandı. Bu kritik sıcaklığın altında elek-

tronlar çekirdeklerle birleşip ilk defa kararlı duruma geçerek gerçek 

atomları oluşturdular. Elektronlar hızlıca kullanıldı ve evrenin 

yoğunluğu azaldı, bu sayede fotonlar ilk kez uzun düz çizgilerde 

hareket edebildiler. Bu olay, madde ve radyasyonun ayrışmasını, 

ardından biz dahil evrenin her tarafına ışığın ulaşmasını sağladı. 

Kozmik mikrodalga, geri dönüşebilir radyasyonunun kaynağı olan 

bu olay, günümüzün görülebilir evrenin sınırlarını oluşturuyor.

Komplikasyonlar
En önemli sorunlardan biri de evrenimizin neden bugün bildiğimiz 

parçalardan oluştuğunu açıklamaktı. Her parçacığın ters yüklü bir 

karşı parçacığı vardır, buna “anti madde” denir. Başlangıçta önem-

siz gibi görünen bu durum sadece ters yüklü parçacıkların birbirini 

çekmesinden ibaret değildir, aynı zamanda çarpıştıklarında bir-

birlerini yok ederek saf enerji ateşinde kaybolacakları sonucunu da 

doğurur. Bazı yıldızların kalbinde yaşanan nükleer reaksiyonların 

sonucunda anti elektronlar üretilebilir fakat anti madde evrende 

bulunmaz yoksa evrenin kendisi de bulunamazdı. Saniyenin ilk 

biriminde anti madde ve maddenin eşit miktarlarda bulunduğu 

düşünülüyor. O zaman etrafta o kadar fazla enerji vardı ki istemli 

olarak madde parçacık ve anti parçacığa dönüşebiliyordu ve 

sonra yok olarak enerjiye dönüşüyordu. Dengeyi sağlayan ise az 

miktardaki kompleks parçacık olan X bozonuydu. Madde ve anti 

madde yağmuru sırasında çok küçük miktarda - neredeyse mily-

onda bir parçacık- etkilenmemiş madde parçacıkları oluştu. Bütün 

madde arasında bu küçük bölüm orijinal evrenimizin tamamını ve 

bugünkü yaşam formlarını yarattı. 

Aynı zorlukta başka bir problem ise astronomlar Big Bang teoris-

inin tahminleriyle bugünkü evreni kıyasladıklarında yaşandı. 

Teori, genç evrendeki elementlerin miktarlarını muhteşeme 

yakın tahmin etmesine rağmen maddenin uzaya nasıl dağıldığını 

açıklayamıyor. Eğer parçacıklar ilk radyasyon sisiyle 300,000 yıl 

Big Bang
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ayrı tutulduysa eşit şekilde dağılmış olmaları gerekirdi ve yoğun-

laşıp bugün gördüğümüz maddelerin filamentlerini oluşturama-

zlardı.1981 yılında, fizikçi Alan Guth bugün gördüğümüz evrenin 

sadece küçük bir parça olduğunu ve çok güçlü bir patlama sonucu 

oluşumun ilk anlarında oluştuğunu ortaya attı. Patlamanın boyutu 

o kadar küçüktü ki atom altı ve kuantum oynamalarının evren 

içinde patlama sonrası büyük etkenleri vardı, gelecekte oluşan 

galaksi kümelerinin temelini oluşturdu.

Tabii ki, patlamanın ortaya atılışı yeni bir soruyu doğurdu: Hangi 

kuvvet bu kadar dev bir olaya güç sağlamış olabilir? Cevap, şaşırtıcı 

olarak, hepsi. Uzun zaman önce farkına varıldı ki evren dört kuv-

vetten oluşuyor: Yerçekimi, elektromanyetik, güçlü ve zayıf nükleer 

kuvvetler. Yüksek sıcaklıklarda elektromanyetik ve zayıf nükleer 

kuvvetler birleşip elektrozayıf adlı kuvveti oluşturabildiği bilini-

yor, dolayısıyla güçlü nükleer kuvvet ve yer çekimi birleştirilerek 

yeni bir kuvvet yaratmak isteniyor. Eğer oluşumda sonsuza yakın 

derecelere ulaşıldıysa, bu süper kuvvet var olduysa, bir çok acıdan 

parçalara ayrılıp dağılması gerekirdi, ki dağıldı da. Kozmolojistler 

patlamanın bu durum tarafından kaynaklandığını düşünüyor. 

Fakat hala büyük bir soru var. Evrenin oluşumunun ilk 10 -43   

saniyesinde  yaşandığı bilinmiyor, Planck dönemi olarak bilinen 

bu dönem bizden sonsuza dek gizleniyor. Bu zaman aralığında 

evren o kadar küçüktü ki, klasik fizik kurallarını durdurdu ve kuan-

tum fiziği, küçük parçacıkların bilimi, bütün kozmosa hakim oldu. 

Kozmologlar, fizikçiler ve daha bir çok kişi Big Bang’e neyin sebep 

olduğu hakkında spekülasyon yapabilir ama yerçekiminin kuan-

tum teorisi olmadan evrenin oluşumuna dair bilimsel ve gerçeğe 

yakın herhangi bir açıklama yapılamaz.

Karya Karayalçın
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A-) Ağır Metaller: 
Ağır metaller, sağlık 

yönünden toksik etkil-

er gösteren bileşikler 

meydana getirir. İnsan 

dokularında birikime 

neden olmaktadır. 

Havadan solunum yolu 

ile alınan parçacıklara 

ek olarak, yenilen 

yiyecekler, içilen su 

aracılığıyla da tehlikeli 

miktarlarda ağır metaller vücuda alınmaktadır. Atmosfer kirlil-

iğinin bir bölümünü oluşturan metaller; fosil yakıtların yanması, 

endüstriyel işlemler, metal içerikli ürünlerin yakılması sonu-

cunda ortama yayılırlar. İnsan sağlığını büyük oranda olumsuz 

yönde etkileyen metaller arasında atmosferde yaygın olarak 

bulunan; Kurşun, Kadmiyum, Nikel, Cıva metalleri ve Asbest 

önem taşımaktadır. Diğer metallerin bir kısmı insan yaşamında 

temel anlamda önemlidir, kalan kısmının ise insan sağlığını 

tehdit edecek boyutta olmayışı zararsız nitelik kazandırır. Belirli 

limitlerin dışında bulunabilecek her türlü metal, insan sağlığı 

üzerinde toksik etki gösterir. Bu ağır metaller Kurşun, Cıva,  

Arsenik, Nikel ve Kadmiyum’dur. Ağır metaller vücuda besin, 

su, hava vasıtasıyla ya da deri tarafından emilerek girebilir. Ağır 

metaller vücuda girdiğinde çinko, bakır, magnezyum ve kalsi-

yum gibi temel minerallerle mücadele içine girer ve onların 

yerini alarak, organların sistem fonksiyonlarını engeller. Bu 

metaller;

Kurşun: Mavimsi veya gümüş grisi renginde yumuşak bir met-

aldir. Doğal olarak bulunabilen metaller arasında yer alır. Kurşun 

cevherleri yer altından kazma, patlatma, kırma ve öğütme 

aşamalarından geçirilerek çıkarılır. Kurşunla çalışılan işlerden 

bazıları: Kurşun taşınması, depolanması, boru, metal levha, 

çubuk ya da diğer biçimlerde muhafazası, kurşun içeren lehim 

ile lehimleme, kurşun eritme işlemi, kurşun içeren boyaların ya 

da diğer kurşun içeren ürünlerin püskürtülmesi, boya, akü ve 

plastik nesnelerin üretiminde toz halinde kurşun bileşiklerinin 

kullanımı, akü sanayinde şarj taşıyıcılarının üretimi, taşınması 

ve kurulumu, kurşun içeren kaplamaların çıkartılması, Kurşun 

içeren metal parçaların ya da kaplamaların kaynaklanması ya 

da oksijen kaynağı ile kesilmesidir. 

Kandaki kurşunun limitini aşması durumunda olumsuz sağlık 

etkileri gözlenir. Duyu ve motor sinir iletişim hızında azalma, 

yetişkinlerde geri dönüşü mümkün olmayan beyin hasarları 

meydana geldiği belirlenmiştir. 

Cıva(Hg): Gümüş renkli, ağır bir metaldir. Termometre ve 

barometre gibi bilimsel aygıtlarda kullanılır. Cıva buharlı lam-

balarda kullanılır. Cıva buharlı lambalar, beyaz parlak bir ışık 

verir. Ayrıca, aynaların sırlanmasında, altın ve gümüş üreti-

minde, tıpta tedavi maddesi olarak cıvadan faydalanılır. Bazı 

elektrik devre anahtarlarının yapımında da cıva kullanılır. Cıva, 

doğada mevcut olan bir elementtir. İnsanlar cıvayı; yiyecekle-

rden, çevresel ve endüstriyel ortamlardan alırlar. Bazı mikro-

organizmalar cıvayı daha zehirli bir hali olan metil cıvaya 

dönüştürür. Bu bileşik, çevrede en çok karşılaşılan organik cıva 

bileşiğidir ve besin zincirinde birikir. Cıvanın buharını solumak, 

insanlarda gelişmekte olan sinir sistemlerine zarar verir. Çoğu 

insan çevrede dağılmış bulunan cıva nedeniyle, dokularında 

eser miktarda cıva taşır. Cıvaya maruz kalan insanın zarar görüp 

görmeyeceği birçok faktöre bağlı olmakla birlikte genelde 

zehirleyicidir.

Arsenik: Arsenik azot ailesinden, gri ve sarı kristaller halinde bir 

elementtir. Cam endüstrisinde kullanılmaktadır. Vücut doku-

ları ve fonksiyonları üzerinde zararlı etkileri vardır. Arsenikli 

bileşikler, böcek ve tarım ilaçları, fare zehri, bazı kanser ilaçları, 

boya, duvar kağıdı, seramik gibi çeşitli ürünlerin imalatında 

KİMYASAL KAYNAKLI
MESLEK HASTALIKLARI

AĞIR METALLER

AROMATİK BİLEŞİKLER

GAZLAR

KARBONMONOKSİT

Buse Aleyna Ülkü

Dilara Akyürek
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kullanılır. İlaçlı meyve ve sebzelerin yıkanmadan yenmesi de 

zehirlenmeye yol açacak seviyede arseniğin vücutta birikme-

sine sebep olabilir. Arseniğin zehirli etkilerinin, vücuttaki bazı 

enzimlerle birleşerek hücre metabolizmasına bozucu etkide 

bulunmasından ileri geldiği zannedilmektedir. Arsenik zehir-

lenmesi, ya bir kerede alınan yüksek dozda arsenikten veya 

küçük dozlarda art arda alınmaktan kaynaklanır. Akut zehirlen-

menin başlıca belirtileri mide bulantısı, kusma, ağız ve boğaz-

da yanma ve şiddetli karın ağrılarıdır. Bunu takiben dolaşım 

bozukluğu ve kalp yetersizliği başlar ve birkaç saat içinde 

zehirlenme ölümle neticelenebilir. 

B-) Aromatik ve Alifatik Bileşikler: 
Alifatik bileşikler, molekül yapılarında, çeşitli atomların bir-

birlerine bağlanarak oluşmuş düz veya dallanmış zincir şek-

linde iskelet içeren organik bileşikler ve bunların türevleridirler. 

Aromatik bileşikler, benzen (benzol) ve türevleriyle, benzen 

halkalarının oluşturduğu çeşitli bileşiklerdir. 

Etil klorür (C2H5Cl): Lokal anestezide, özellikle diş sağaltımın-

da önemli narkotiktir; püskürtme ile soğuk anestezi için kul-

lanılır. Anestezik etil klorür sprey, ağrılı kas gerginliği veya 

cerrahi kesi nedeniyle rahatlatmak amacı ile kullanılır. Riskleri 

kullanımı ile ilişkilidir ve uzun süreli kullanım için uygun 

değildir. Bazı kişilerde alerjik reaksiyon ve yerel bir döküntü ile 

karşılaşılabilir. Ciddi yan etkileri nadirdir. Bu yan etkiler nefes 

darlığı ya da uygulama yerinde şişlik şeklinde olabilir. Ağız ya 

da burun ile temastan kaçınılmalı, gerçekten gerekli olmadıkça 

kullanılmamalıdır.

Kloroform (CHCl3): Kloroform, anestezik (uyuşturucu) etkisi 

olan bir kimyasal maddedir. Ağır, renksiz bir sıvıdır. Kolay 

buharlaşır. Yağları çözer. Kimyasal işlemlerde çok kullanılır 

Renksiz, tatlı kokulu bir sıvıdır ve yanıcı değildir, ancak toksik 

ve uyuşturucu etkisi yüksektir. Kloroformun, kan basıncını 

düşürmek, kalp ritmini bozmak,  deri ve mukozaya zarar ver-

mek gibi etkileri vardır. Özellikle kalp ve karaciğer üzerinde 

zararlı yan etkileri bulunur. Uzun süre kloroform kullanmak 

komaya hatta ölüme de neden olabilir. 

C-) Gazlar: 
Gazlar sanayide her üretim aşamasında açığa çıkabilmekte 

ve çalışanların sağlığını olumsuz olarak etkileyebilmektedir. 

Öldürücü kimyasal ajanlardan; sülfür levisit ve hardal; deriyi ve 

gözleri yakıp kavurur, akciğerleri şoka uğratır, fosgen ve klorin; 

gözleri tahriş ederler.

Kükürt Bileşikleri: Petrol ve kömür gibi kükürt içeren maddeler-

in yakılması ve kükürt içeren bazı maddelerin işlenmesi sırasın-

da kükürt gazı açığa çıkar. Bu kükürt bileşiklerinin solunması, 

bronşit ve astım gibi hastalıklara yol açabilir. 

Karbon Oksitleri: Fosil yakıtların kullanılması ve orman 

yangınları gibi nedenlerle atmosfere büyük oranda karbon-

dioksit (CO2) gazı yayılır. Bunun yanında, oksijenle metanın 

tepkimeye girmesiyle oluşan karbonmonoksit (CO) gazı da 

bir kirleticidir. Karbon oksitleri baş dönmesi ve reflekslerde 

yavaşlamaya sebep olur. Havada yüksek oranda bulunmaları 

ölümlere neden olabilir. 

Hidrokarbonlar: Motorlu taşıtlarda kullanılan petrolün, tüm 

olarak yanmaması etilen (C2H4) ve benzen (C6H6) gibi hidrokar-

bonların çevreye salınmasına neden olur. Bu hidrokarbonlar, 

havadaki başka kimyasal maddelerle tepkimeye girdiğinde, 

gözlere ve solunum yollarına zararlı etkileri olur.

D-) Karbonmonoksit Zehirlenmesi
 Karbonmonoksit (CO) tatsız, renksiz, kokusuz ve 

tahriş etme özelliği olmayan bir gazdır. Kaza veya intihar 

amacı ile zehirlenmeye neden olabilir. Anemi, kardiyovasküler 

hastalıklar, KOAH (Tıkayıcı Akciğer Hastalığı) olanlar, çok genç, 

yaşlı ve gebe olan kişiler risk grubundadır. Bunlar, baş ağrısı, 

güçsüzlük, nefes darlığı, düşünme güçlüğü,  göğüs ağrısı, 

çarpıntı, görme bozuklukları, bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı, 

baygınlık, hızlı ve sık solunum, taşikardi (nabız sayısının 100’den 

fazla olması), nöbet, koma, hipotansiyon (tansiyonun düşmesi), 

solunum yetmezliği ve ölüme neden olabilir.
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iva oda sıcaklığında sıvıdır. Bu gerçek kimyacılar için 

bir sürprizdir. Periyodik çizelgeye göre, civanın katı 

olmasını bekleriz. 12. Grupta civanın yukarısında 

bulunan çinko ve kadmiyum elementlerinin ikisi de 

katıdır. Bunların erime noktaları, sırasıyla 419,6 ve 320,9 Co olarak 

belirlenmiştir. Bu değerlere göre tahmin yöntemi uygulanırsa, 

civanın yaklaşık 200 Co de eriyen yumuşak ve katı bir metal 

olmasını bekleriz. Buna karşın, -38,86 Co olan bir erime noktası 

gözleriz.

Cıvanın oda sıcaklığında sıvı olmasının nedeni biraz gizemlidir 

ve tam olarak anlaşılmış değildir. Burada, sınırlı bir tartışma 

kapsamında en geçerli açıklama verilecektir ve bu açıklama 

Einstein’in görecelilik kuramından gelmektedir. Bu kurama göre, 

hareket halindeki bir taneciğin hızı ışık hızına yaklaşırsa kütlesi 

artar. Kullanılan durgun kütleler, elektronların düşük ya da orta 

hızla hareketleri sırasında belirlenir. Atom numarası büyük olan 

atomlarda, büyük çekirdek yakınlara kadar gelen elektronlar yük-

sek hızlara kadar hızlandırılır ve kütleleri artar.

Dalga mekaniğinde görecelilik etkisinin özellikle s elektronları 

için geçerli olduğu belirtilmektedir. Çünkü bu elektronlar çekird-

ek dolayında en çok bulunma olasılığına sahip olanlardır. Hızın 

artması ve böylece elektron kütlesinin artmasıyla birlikte elektro-

nun orbitali küçülmekte ve orbital enerjisi düşmektedir. Cıvada, 

6s elektronlarının düşük enerjileri ve elektron dağılımlarındaki 

kararlılıktan dolayı, 5s2 5p6 5d10 6s2, Hg atomları arasındaki bağlar, 

oda sıcaklığındaki katı yapıya göre çok zayıflamaktadır. Cıva, 

hemen hemen bir soy gaz, bir çeşit soy sıvıya dönüşmektedir.

S orbitallerinin göreceli büzülmesi tüm ağır metal atomlarında 

vardır. Ancak, bu etki cıvada maksimum değerdedir. Z=112, 114, 

116 ve 118 atom numaralı elementler gibi yeni ağır metaller 

sentezlendikçe kimyacılar, periyodik çizelgeden diğer bazı önemli 

sapmaları da bulabileceklerdir.

PERİYODİK YASA
VE CİVA
C

Bircesu Uslu
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Pek çok bilim adamı, moleküller arası kuvvetlerin etkis-
inin ihmal edilemediği haller için, ideal gaz kanununu 
değiştirmenin denklemlerinin ilki ve en kullanışlı olanı 
19. Yüzyıl Hollandalı bilim adamı Johannes van der 
Walls tarafından ortaya atılmıştır.
(P + an2 / V2 ) ( V – nb) = nRT
 Bu denklem Van der Walls denklemi adını alır. 
a sabiti, moleküller arasındaki çekme; b, ise gaz 
moleküllerinin kendi öz hacimlerinin bir ölçüsü olarak 
ifade edilebilir. Nokta halinde gösterilen molekülleri-
nin hacminin sıfır olduğu ve birbirleriyle değişmediği 
ideal gazlarda, her iki sabit de sıfırdır. İki sabit, Van der 
Walls denkleminin gazın miktarı, sıcaklığı ve hacmi 
üzerine gözlenen basınç değişimi denk gelene kadar 
yapılan uyarlamalarla, her bir gaz için ayrı ayrı tayin 
edilir. a ve b değerleri her gaz için farklıdır; çünkü 
moleküllerin boyutları farklı  ( b’ye etki eder) olduğu 
gibi, birbirlerinin çekme-itme özellikleri de (a’yı etkil-
er) farklıdır.
Düşük basınçlarda, bir gaz çok büyük hacim kaplar. 
Buna göre,
V – nb
Terimi, V’ye yaklaşık eşit olur. Ayrıca
an2 / V2

Terimi de çok küçük olacağından, P yanında ihmal 
edilebilir; çünkü düşük basınç, moleküllerin birbirin-
den oldukça uzakta olduğu ve birbirleriyle etkileş-
mediği bir duruma karşılık gelir. Netice olarak, itme ce 
çekme kuvvetleri önemsizdir. Buna göre, Van der Walls 
denklemi aşağıdaki hali alır;
PV = nRT
Buna göre, basınç çok düşük olduğundan gerçek gaz 
için verilen denklem, ideal gaz denklemi olur. 

GERÇEK GAZ KANUNLARI

Oda sıcaklığında sadece 2 tane 
sıvı element vardır. Brom ve 
civa. Ancak  bir parça galyu-
mu avcunuzda ısıtarak eritebil-
irsiniz.
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           ilindiği üzere günümüzde 

elektrik en önemli ener-

ji türlerinden biridir. 

Evlerimize, iş yerlerimize, 

okullarımıza ve daha birçok 

mekâna kablolar aracılığı 

ile elektrik taşınmaktadır. Fakat elektrik 

kabloların döşenmediği yerlerde ya da 

taşınabilir elektrikli aletlerde kabloyla 

elektrik kullanmak pek mantıklı değildir. 

İşte burada devreye bataryalar girmek-

tedir. Kimyasal halde iki kutupta depola-

nan elektrik enerjisi telefonlara, elektrikle 

çalışan taşıtlara ve benzeri cihazlara enerji 

sağlamaktadır. Peki bu enerji depolama 

fikri nasıl doğmuştur ve nasıl gelişmiştir?

 Alessandro Volta 1794 yılında ilk 

pili icat etmiştir. Pilin ana çalışma pren-

sibi; kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine 

çevirmektir. Peki, bu fikir Volta’nın aklına 

nasıl geldi? 1791 yılında Luigi Galvani isim-

li bilim adamı ölü bir kurbağanın üzerinde 

deney yapıyordu. Kurbağayı keserken 

kullandığı bıçakları kurbağanın bacağı-

na değdirdiğinde kurbağanın bacağının 

hareket ettiğini gördü. Bunu, her hayvanın 

bacağında elektrik vardır diyerek yorum-

ladı. Fakat 3 yıl sonra Volta bunun doğru 

olmadığını düşünerek deneyi tekrarladı 

ve sonra da kurbağanın bacağının hare-

ket etmesine neden olanın elektrik old-

uğunu fakat Galvani’nin söz ettiği elektr-

ik olmadığını keşfetti. Ona göre iki farklı 

metal asidik bir sıvıyla temas ederse ortaya 

elektrik çıkar. İşte ana prensip budur. Yani 

elektriğe kurbağanın içindeki asidik sıvıya 

Galvani’nin değdirdiği bıçaklar neden 

oluyordu. Daha sonra Volta ilk pili yaptı. 

Biraz bakır para, biraz çinko, biraz karton, 

biraz da asit... Volta, kartonları aside batır-

arak para ve çinko arasında sıkıştırıp bunu 

tekrarlayarak birleştirdi. Dolayısıyla bakır 

para ve çinko asidin etkisiyle etkileşime 

girerek elektrik meydana getiriyordu.

Bataryalar günümüze kadar gelişmiştir. 

Daha küçük hacimde daha fazla enerji 

depolamak amaçlanarak üretilen batary-

alardan biri de “lipo” denilen batarya 

çeşididir. Lipo bataryalar genellikle uzak-

tan kumandalı araçlarda kullanılmak-

tadır. Bunun sebebi yüksek anlık deşarj 

özelliğine sahip olmalarıdır. Örneğin bir 

model uçak motoru anlık olarak çok yük-

sek akımlar çekerek çalışmaktadır. Lipo 

pillerin bir diğer özelliği ise diğer pille-

rde sıvı olan elektrolit* in bu pillerde jel 

olmasıdır. Bu sayede pillere istenilen şekil 

verilerek yerden kazanç sağlanabilmekte-

dir. Ayrıca içerdiği enerji miktarıyla ağırlığı 

kıyaslandığında diğer pillere oranla daha 

kullanışlı olduğu bilinmektedir. 

 1794’ten bu yana gelişen piller 

günümüzde hala daha iyi olabilmesi için 

geliştirilmektedir. Buna en iyi örnek lipo 

pillerdir. Elektrik enerjisinin kimyasal ener-

ji olarak saklanabilmesini sağlayan pill-

er hayatımızın olmazsa olmazları haline 

gelmiştir.

PİLLERİN
TARİHİ
B

Eren Coşkun
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Eren Coşkun

Deterjanlar hayatımızda önemli bir yere sahiptir. Bu kimya-
sallar; krem, toz veya sıvı hallerde üretilebilir ve aynı zaman-
da petrol türevidir. Deterjanların organik kısmını oluşturan 
yüzey aktif maddelerin farklı türleri (anyonik, katyonik 
ve iyonik olmayan deterjanlar) özelliklerine göre farklı 
alanlarda kullanılmaktadır. Anyonik deterjanlar bunlardan 
en çok tercih edilen türdür. Alkilibenzensülfonat (ABS) 
(C18H29NaO3S) niteliği taşıyan bu maddelerin alkilibenzen 
kısmı lipofil, sülfonat kısmı da hidrofil özellik gösterdiğin-
den hem suda hem de yağda bu deterjanlardan iyi sonuç 
alınmaktadır. Sabuna karşı sert sularda köpürme ve çökelti 
oluşturmama gibi işlevsel avantajları olmasına karşın deter-
jan kullanımında temizlik sonrası atık suyun arıtımı gibi 
önemli bir sorun ortaya çıkmaktadır.
Evde kullanılan kapların yıkama sonrasında çalkalanması, 
suya 0.2-1ppm kadar yüzey aktif madde verir. Bu yüzey 
aktif maddelerin konsantrasyonunun yüksek olduğu sular-
da balıkların boğulduğu gözlenmiştir çünkü bu yüzey aktif 
maddeler sudaki oksijen konsantrasyonunu düşürmekte-
dir. Yapılan araştırmaya göre bir göldeki 3ppm’lik yüzey 

aktif madde, 12 hafta içinde göldeki alabalıkların %50’sini 
öldürmektedir. Yüzey aktif maddelerin yarattığı kirliliğin 
yanı sıra başka bir madde de kirliliğe yol açmaktadır.
Deterjanlarda son yıllarda kullanılmaya başlanan sodyum 
tripolifosfat (STPP) (Na5P3O10) da yapısındaki yüksek miktar-
daki fosfor suya karıştığında sudaki alg oluşumu da artar. 
Alg sayısı arttıkça alglerin yaptığı dekompozisyon işlemi 
de sudaki oksijeni azaltır. Oksijenin azalması da balıkların 
boğulma oranını arttırır.
Bütün bu çevre hasarını azaltmak için çeşitli önlemler alın-
maktadır. Öyle ki, STPP’nin yasaklanması gündeme gelmiştir 
ve ABS yerine ilk etapta bu maddenin arıtım tesisinde %80-
90 oranında parçalanabilen lineer formu, daha sonra da biy-
olojik parçalanması çok kolay olan lineer alkil benzen (LAB) 
maddesi kullanılmaktadır. Temizlik materyalinde kullanılan 
kimyasalların değiştirilmesi, su ekosistemlerindeki biyolojik 
dengenin korunması adına atılmış önemli adımlardır ancak 
STPP’nin yarattığı kirlilik hala önemli bir sorundur.

DETERJANLARIN ÇEVREYE 
ETKİSİ

Doğa Gürgünoğlu
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BOYANIN
KİMYASI

Boya maddeleri hayatımıza renk katan maddelerdir. 
Evlerimizde, duvarlarımızda, kıyafetlerimizde ve hatta 
tükettiğimiz gıdalarda bile boya maddeleri kullanıl-
maktadır. Bu maddeler hayatımızda yaygınca kul-
lanılırken bu maddelerin içeriğini öğrenmek ve kimy-
asal olarak incelemek sağlık açısından daha güvenli 
olur. Boya maddelerinde bağlayıcılar, dolgu maddeleri 
ve pigmentler bulunur ve her birinin işlevi farklıdır.
Bağlayıcılar boyanın özelliğini belirleyen maddel-
erdir. Boyanın parlaklığı, kullanım alanları ve ısıya 
dayanıklılığı boyanın içinde kullanılan bağlayıcıya 
bağlıdır. Bağlayıcı maddeler doğal veya sentetik ola-
bilirler. Vinil asetat etilen (VAE), çeşitli polyesterler, 
poliüretanlar, melamin reçineler, tutkal çeşitleri veya 
yağlar bağlayıcı olarak kullanılabilirler. Sonuç olarak 
bağlayıcılar, boya maddelerinin iskeletini oluşturur.
Boyanın sertliğini ve kalınlığını belirleyen maddel-
ere dolgu maddeleri denir. Bu maddeler boyayı aynı 
zamanda daha ekonomik kılarlar çünkü ince silisli 
toprak, kireç, talk, barit ve kil gibi ucuz maddeler 
dolgu maddesi olarak kullanılırlar.

Pigmentler boya maddesinin rengini belirler. 
Pigmentler doğal ve sentetik olmak üzere sınıflan-
dırılabilir. Doğal pigment olarak kil, CaCO3, talk, silikat-
lar ve mika kullanılmaktadır. Pigmentler aynı zaman-
da boyanın opaklığını arttırır ve morötesi ışınlara 
dayanıklılığı arttırır.
Pigmentlerin kullanımı konusundaki en önemli 
tartışmalardan biri eskiden kurşun boyamada kul-
lanılan kurşun pigmentinin güvenli olup olmayışıdır. 
Kurşun pigmentinin zehirli olduğu ortaya çıktıktan 
sonra yerine titanyum dioksit (TiO2) kullanılmaya 
başlamıştır. Günümüzde silikon, alümina ve zirkonyum-
la beraber kullanılan bu madde insanoğlunun kimya 
alanındaki inovasyonlarından bir tanesidir.
Kimya hayatımızın çok önemli bir parçası olan boya 
maddelerinde de büyük önem taşır. Boyaların daha 
etkin, güvenli ve çevre dostu olması yönünde kimya 
sektöründe çalışmalar devam etmektedir. Örneğin 
kurşun pigmentinin yerini titanyum dioksite bırak-
ması kimya sektörünün insanlığın yararına gelişmeye 
devam ettiğini gösterir.

Doğa Gürgünoğlu
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 Ekim Dünya Mol 

Günü Lise Kısmımızda 

gerçekleştirilen etkin-

liklerle kutlandı. 

Etkinleri, kimya öğretmenimiz Hatice 

Şengönül öncülüğünde 10/A, 10/B ,10/C 

sınıfı öğrencileri hazırladı.

Öğle saatinde Kolej Sokağı renkli 

görüntülere sahne oldu. Avogadro sayısını 

temsilen giydikleri tişörtleriyle dizilen 

öğrenciler, güne özel bir şarkı eşliğinde 

dans ettiler, kurulan stantlarda arkadaşları-

na “Mol Kartları” dağıttılar ve kelime 

yarışmasına katılmaya davet ettiler.

Mo

DÜNYA MOL
GÜNÜNÜ KUTLADIK
23

Mol Günü, ODTÜ Kimya Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Teoman 
Tinçer’in konferans salonunda yaptığı Avogadro sayısıyla ilgili sunumuyla 
devam etti. Avogadro sayısının 1810 yılında bulunduğuna değinen Tinçer, 
Avogadro sayısının büyüklüğünü göstermek için karşılaştırmalı örnekler 

verdi ve sayıyı bulan İtalyan bilim adamı Amedeo Avogadro hakkında bilgi 
verdi. Tinçer’in ardından konferans salonunda  öğrencilerimiz, içine mizah 

öğeleri de katarak hazırladıkları ve videolarla  çeşitlendirdikleri sunumu ark-
adaşlarına sergilediler. Mol Günü, “Mole Day Baby” şarkısı eşliğinde yapılan 

dans ile son buldu.
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Pozitif bilimlerin hayatımızdaki yeri ve 

öneminin vurgulamak, öğrencilerimiz-

in bilimsel ve analitik düşünce yetisinin 

geliştirmek, araştırma ve deney yoluyla 

öğrencilerimize bilimin eğlenceli yanlarını 

keşfettirmek amacıyla TED Ankara Koleji 

Vakfı Özel Lisesi’nde 19, 20 ve 21 Aralık 

2012 tarihlerinde Fizik, Kimya ve Biyoloji 

(FKB) Günleri düzenlendi. Bu üç gün 

boyunca Kolej Sokağı’nda çeşitli deney ve 

etkinlikler düzenlendi. Alanında uzman-

laşmış pek çok bilim insanı konferans ver-

mek üzere okulumuza davet edildi. Bilgi 

yarışmalarının ve gösteri deneylerinin de 

yer aldığı FKB günleri, ortaokul ve ilkokul 

kısmından gelen öğrencilerden de büyük 

ilgi gördü. Fizik, kimya ve biyoloji günleri 

bilimin merkezine öğrencileri oturtmasıyla 

dikkat çekti.

FKB Günleri: Kimya Günü
  Bu yıl lise kısmımızda 

üçüncüsü yapılan FKB Günleri kapsamında, 

19 Aralık 2013’te Kimya Günü düzenlendi. 

Gün boyunca, büyük ilgi gören deney 

stantları ve ODTÜ Kimya Bölümü’nden 

Profesör Doktor Osman Yavuz Ataman’ın 

katılımıyla gerçekleştirilen Kimya ve Bilim 

ile Daldan Dala sunumu ve çeşitli etkin-

likler büyük beğeni topladı.

 Öğrencilerde merak uyandır-

arak, araştırmayı teşvik etmenin yanında; 

etkileyici bilimsel uygulamaların aslında 

oldukça basit olabileceğini ve derslerde 

görülen birtakım olguların uygulanabil-

irliğini göstermeyi ve böylece öğrencileri 

derslere de ısındırmayı amaçlayan kimy-

asal deneyler, başta FKB Kulübü öğrencile-

ri olmak üzere, gönüllü öğrenciler tarafın-

dan yapıldı. Çoğu bizzat görevli öğrenciler 

tarafından araştırılarak belirlenen bu den-

eylerin bazıları, Mısır Nişastası Canavarı, 

Söndürülemez Mum, Renk Değiştiren 

Yanardağ, Kuru Buz Balonu, Yeşil Alev, Sıvı 

Bukalemun, Elde Eriyen Metal: Galyum, 

Şapşal Macun, Büyülü Kum’du.

 Öğle arasında kimya öğretmen-

lerimiz tarafından yapılan daha büyük 

çaplı deney uygulamaları ise, sergiyi 

gezmek için gelen ortaokul öğrencileri de 

dahil olmak üzere, izleyenlerce büyük bir 

heyecan ve beğeniyle karşılandı.

 Öğrencilerde kimya konusun-

da eleştirel düşünmeyi ve farklı bakış 

açılarından doğan düşünce karşıtlıkları-

na sağlıklı bir biçimde yaklaşmayı teşvik 

etmek amacıyla, Kimya Günü kapsamında 

bir de münazara düzenlendi. Münazaranın 

temel tartışma konusu, kimyanın yararları 

ve zararlarıydı.

 Kimyasalların yasaklanması 

önerisinin muhalefetçe hükümet grubuna 

sunulduğu münazara; kimyanın günlük 

hayatımızda, temizlik,  gıda, sanayi ve özel-

likle insan yaşamını uzatması bakımından 

tıp gibi farklı alanlarda fayda sağlaması 

ve bilimsel gelişmeler için olan gerekliliği 

üzerine bilgilerle, hükümet görevindeki 

grubun konuşmasıyla başladı. Muhalefet 

grubu ise, bazı istatistikî veriler ve farklı 

örneklerden de faydalanarak, kimyasal-

ların çevreye ve insanlığın güvenliği ve 

sağlığına olan çeşitli zararlarına değindi. 

 Grupların günlük hayatımızın 

farklı alanlarından, çeşitli kimyasallar 

üzerine verdiği örneklerle devam eden 

karşılıklı konuşmalar sonucunda, kısa bir 

müzik arasının ardından jüri üyelerinin 

kararıyla, muhalefet grubu münazarayı 

kazanan taraf ilan edildi.

FKB GÜNLERİ
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 1970’te ODTÜ Kimya 

Bölümü’nden mezun olarak, ABD’nin 

Cincinnati Üniversitesi Kimya Bölümü’nden 

1975’te doktorasını alan Profesör Doktor 

Osman Yavuz Ataman, 1975 yılından beri 

ODTÜ Kimya Bölümü öğretim üyeleri 

arasındadır. Ataman, 1986-88 yıllarında 

Cincinnati Üniversitesi’nde misafir öğre-

tim üyeliği, 1991-1994’te ODTÜ Kimya 

Bölümü başkanlığı ve 2002-2008 arasın-

da ODTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi dekanlığı 

yapmıştır. Ayrıca Türkiye Kimya Derneği 

Ankara Şubesi’nin yönetim kurulu başkanı 

ve derneğin ODTÜ temsilcisi olmasının 

yanında, kurucularından olduğu FEDEK’in 

de yönetim kurulu üyelerindendir.

 Pek çok uluslararası ve ulusal 

makalesi ve kongre sunumu bulunan 

Ataman, çeşitli projeler, organizasyonlar, 

dergi ve makaleler için bilirkişilik, koor-

dinatörlük ve araştırmacılık yapmıştır. 

ODTÜ Kimya Bölümü’nde, öğretim üyesi 

olarak verdiği Atomik Spektrometri dersi-

nin dışında, Arkeometride Spektroskopik 

Analiz adlı bir derse de girmektedir.

 2011 Uluslararası Kimya Yılı için 

ODTÜ’de 43.’sü gerçekleştirilen Kimya 

Olimpiyatları gibi bazı organizasyonlarda 

karşılaştığı öğrencilerin yoğun ilgi, merak 

ve coşkusunun onu gelecek kuşaklar için 

daha umutlu kıldığını söyleyen Yavuz 

Ataman; yurt çapında katıldığı bu tür etkin-

likler aracılığıyla gençlerin bilinçlendir-

ilmesine ne kadar değer verdiğini ifade 

etmiştir. 

 Profesör Ataman, bu amaçla, FKB 

Kimya Günü’nde de bunu bir kez daha dile 

getirdiği ve yaşanmış çeşitli olaylardan 

örnekler verdiği, Kimya ve Bilim ile Daldan 

Dala sunumunu yaptı. FKB (fizik-kimya-bi-

yoloji) eğitiminin önemine ve mutlak 

doğruların olmamasından ötürü, fen bilim-

leri araştırmalarının ne kadar değişken ve 

heyecanlı serüvenlere değinerek başladığı 

sunumda, özellikle deney yapmanın özü 

ve önemli metotlarına değinen Ataman, 

sunumu boyunca farklı örnekler kullandı. 

Özellikle, saçma görünen soruların aslın-

da tıpkı “Renklerin sıcaklıkları birbirin-

den farklı mıdır?” gibi bir soruyu cevap-

lamak için yapılan deneylerle infrared 

dalgalarının keşfedilmesi örneğinde old-

uğu gibi, çok önemli ve temel bulgulara 

ulaşmamızı sağladığının üzerinde durdu. 

Soruların peşinden belirli temel metotlara 

uyarak gidilmesinin gerekliliğinin yanında, 

ayrıca röntgen ışınlarının ilk kez, askeri 

doktor olan bir Osmanlı yüzbaşısı tarafın-

dan savaş alanında yaralı askerlerin vücut-

larına gömülen metal cisimleri saptamak 

için kullanılması örneği üzerinden, sahip 

olunan verilerden yola çıkarak, ilerlemenin 

ve geniş düşünmenin önemine de geniş 

yer verdi. Sunumunun konusunu yalnızca 

kimya ve bilim ile sınırlamayan ve hayata 

dair başka öğütler de veren Ataman, zor-

luklarla baş ederek dengeli bir biçimde 

yaşayabilmenin gerekliliğine de değindi. 

İnsanın ve insanın sahip olduğu ilerleme 

ve araştırma dürtüsünün öneminden bah-

sederek, sunumunu noktaladı.

Profesör Doktor Osman Yavuz Ataman’la Kimya ve Bilim ile Daldan Dala

Zeynep Kılıç
Mert İnal
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kademik başarının yanı sıra 
araştırmacı, sorumluluk-
larının bilincinde, öğren-
meye istekli, yorumlama 

becerisine sahip dünya vatandaşları 
yetiştirmeyi amaçlamış UB pro-
gramında GroupFour projesi büyük 
bir öneme sahip. Her UB öğrencisi-
nin yer almasının gerektiği ve serti-
fikaya ulaşmak için adeta bir köprü 
görevi gören GroupFour, son derece 
keyifli ve bir o kadar da eğitici bir 
etkinliktir. Bu proje, gençleri araştır-
maları ve deneyleri doğrultusunda 
problemlere çözüm üretmeye teşvik 
etmenin yanı sıra öğrencileri birlikte 
çalışmaya ve planlı olmaya davet edi-
yor. Altı kişilik öğrencilerin oluştur-
duğu gruplardan beklenen ise kimya, 
fizik ve biyoloji deneylerini aynı konu 
çerçevesinde uygulamak. 
 2013-2014 öğretim yılı Group 4 etkin-
liğinde ana başlıklar atıklar, mutfak ve 

spor olarak belirlendi. Bu yıl birbirin-
den ilginç çalışmalara şahit olduk, 
isterseniz hep beraber bunlara göz 
atalım: Meyvelerden enerji üretmek 
mümkün müdür? Mutfakta ısının 
reaksiyonlar üzerinde ne gibi bir etkisi 
vardır? İyonik bağların kaldırma kuv-
vetine etkisi nedir? İşte bu sorulara 
ve çok daha fazlasına cevap buldu 
11. sınıf öğrencileri. Yapılan bu den-
eyler ile günlük hayatta kimyanın ne 
kadar büyük bir rol oynadığının farkı-
na varan öğrenciler aynı zamanda 
dayanışma ve yardımlaşma bilinçleri-
ni pekiştirdiler.
 Peki ya sonra ne oldu? On iki dop-
dolu ders saatinin ardından öğren-
ciler yaptıkları deneylerin tümünü 
birbirinden yaratıcı posterler hazırla-
yarak sergilediler. Kolej Sokağı’ndan 
geçenler bu renk cümbüşüne hayran-
lıkla bakmaktan kendilerini alıkoya-
madılar. 

GROUP 4
ÇALIŞMALARI

A
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BİLİMSEL PROJELER SERGİSİNİN 
BEŞİNCİSİNİ DÜZENLEDİK

TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi öğrencilerinin “TÜBİTAK Ortaöğretim Kurumları Öğrencileri Arası Proje Yarışmaları”na yönelik olarak hazır-
ladıkları projelerden oluşan “5. Bilimsel Projeler Sergisi”, 12 Mart 2014 tarihinde İncek Kampüsü Spor ve Sanat Merkezi’nde yapılan açılışla 
sergilenmeye başlandı.
33 projenin sergilendiği açılışta konuşma yapan Lise Müdürümüz Aydın Ünal, öğrencilerin performanslarını, potansiyellerini en üst seviyeye 
çıkartacak ortamları ve programları hayata geçirmek her öğretim kurumumun hedefidir, diyerek 2007-2008 öğretim yılında Bilim İnsanı 
Yetiştirme Programını okulumuzda hayata geçiren Genel Müdürümüz Sevinç Atabay’a teşekkür etti.  Bilim İnsanı Yetiştirme Programı öğren-
cilerinin çok fazla akademik ve sosyal sorumlulukları olduğuna dikkat çeken Okul Müdürümüz, “Gözüken o ki merak duygunuz, araştırma 
yeteneklerinizle uzun vadede insanlığa hizmet edecek bu projeleri ürettiniz” dedi.

Bilim İnsanı Yetiştirme Programı Koordinatörü Metin Genç ise konuşmasında bu yıl, 48 öğrencimizin toplam 37 projeyle yarışmaya başvur-
duğunu, 16 projenin TÜBİTAK tarafından sergilenmeye değer bulunduğunu ve bölge elemelerine davet edildiğini anlattı. “TED Ankara Koleji 
olarak geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Ankara bölgesinde en fazla projesi sergilenen okul olma ünvanını açık farkla elimizde bulunduruyoruz. 
Bu çok büyük bir başarı” diyen Genç, proje çalışmasının; mevcut bilgi havuzundan ihtiyaç duyulan bilgiyi bulmak, heyecan verici yeni bir 
olguyu keşfetmek, ihtiyaç duyulan materyalleri seçmek ve kullanmak için önemli bir eğitimsel faaliyet olduğuna da dikkat çekti.
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Konuşmaların ardından Genel Müdürümüz Sevinç Atabay, Okul Müdürlerimiz Zühal Üstündağ ve Nilgün Kaynaroğlu, Lise Müdür 
Başyardımcımız Sedef Eryurt tarafından rehber öğretmenlere teşekkür sertifikaları verildi. Ardından proje hazırlayan öğrencilerimize rehber 
öğretmenleri tarafından katılım belgeleri takdim edildi.
Biyoloji dalında 15, fizik dalında 9, bilgisayar dalında 4, matematik dalında 3, coğrafya, kimya ve sosyoloji dalında 2 projenin yer aldığı sergi iki 
gün boyunca Sanat ve Spor Merkezi’nde velilerimizin ve öğrencilerimizin ziyaretine açık olacak.
Kimya dalında 2 projemiz sergide yer almakyadı. Alara Seydim ve Nur Dilan Özdemir arkadaşlarımız “ SOL-JEL VE MİKRODALGA YÖNTEMİ 
İLE BOR FOSFAT SENTEZLENMESİ” adlı deneyi ve Ezgi Evcik’in “TABAKALI ÇİFT HİDROKSİTLER İLE MENDERES NEHİR SUYUNDAN SÜLFAT 
ANYONLARININ UZAKLAŞTIRILMASI” deneyi çok dikkat çeken deneyler arasındaydı ve yarışmaya da dahil deneylerimizdendi.
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kulumuzun, “Bilim İnsanı 

Yetiştirme Programı” öğren-

cileri olarak hazırladığımız 

projelerle TÜBİTAK’ın 

düzenlediği, “Ortaöğretim Öğrencileri 

Araştırma Projeleri Yarışması”na başvur-

duk. Proje konusuyla ilgili deneyler ve 

raporlar bittikten sonra projelerimiz ilk 

olarak 2014 Mart ayında okulumuzda 

sergilendi. Kimya dalında iki projemiz de 

TÜBİTAK’ın yaptığı ilk elemeden geçti ve 

“Ankara Bölge Sergisi”nde yer almak üzere 

davet edildi. Bu projelerden birisi  “Sol-jel 

ve mikrodalga yöntemiyle bor fosfat sent-

ezlenmesi ve yanmayı geciktirici materyal 

elde edilmesi”ni, diğeri ise  “Tabakalı çift 

hidroksitler ile menderes nehir duyun-

dan sülfat anyonlarının uzaklaştırılması”nı 

amaçlıyordu. 17-20 Mart 2014 tarihleri 

arasında Gazi Üniversitesi’nde yapılan 

proje sergisinde projelerimiz sergilendi 

ve sunumlar yapıldı. Bu süreç boyunca 

projelerimizi Ankara’nın farklı okulların-

dan gelen sınıflara  ve üniversitelerinden 

gelen profesörler ve jüri üyelerine tanıttık. 

Deney süreciyle ilgili görseller içeren slayt-

lar hazırladık ve ziyaretçiler stantlarımızda  

projemizi dinlemenin yanı sıra hazırlamış 

olduğumuz slayt gösterisindeki görsellerle 

de deney sürecine ilişkin bilgi sahibi olmuş 

oldu.  3 gün boyunca yapılan sunum-

ların ardından tüm projeler “Ankara Bölge 

Sergisi Ödül Töreni” ne davet edildi. 

TÜBİTAK 
ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ 

ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI

O

Ezgi Evcik
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LOBE; (The Global Learning 

a n d O b s e r v a t i o n s t o B -

enefitthe Environment) 

dünya genelinde 27.468 

okulun dahil olduğu bir bilim ve eğitim 

programıdır. GLOBE’a dahil olan okul-

ların öğrencileri yaşadıkları şehirlerdeki 

çevre ile ilgili unsurları araştırıp, deneyler 

yapıp, analizlerini GLOBE’un internet site-

sine yüklemekte ve bu yöntemle dünya 

genelinde 66.000 öğretmen ve 10 mily-

onu aşkın öğrencinin ölçüm sonuçları 

ortak bir veri tabanında toplanmaktadır. 

GLOBE programına NASA (National 

Aeronautics and Space Administration), 

NOAA (National Oceanic and Atmospheric 

Administration) ve NSF (National Science 

Foundation) tarafından desteklenmekte-

dir. GLOBE programına Kimya ve Biyoloji 

zümrelerinin ortak çalışması ile dahil olan 

okulumuz öğretmen ve öğrencileri olarak 

iki haftada bir Cumartesi günleri Mogan 

Gölü’nden su örneği almaktadır. 

Mogan Gölü’nden aldığımız suyun, sıcak-

lık, pH, iletkenlik ve çözünmüş oksijen 

değerlerine bakarak, iki haftalık aralıklar-

la değişimleri gözlemlemekteyiz. Giderek 

bazikliği artan suyun dolayısıyla elektrik 

akımını iletkenliğinin de arttığını da görme-

kteyiz. Aynı zamanda Secchi diski, gölün 

ortasına sürdüğümüz deniz bisikletlerin-

den suya daldırarak bulanıklığını da ölçüp, 

değerleri kaydediyoruz..

Bu deneylerin dışında, 22 Nisan Dünya 

Günü’nü kutlamak amacıyla dünyanın 

her yerinden insandan “selfie” toplayarak 

3.2gigapiksel boyutunda dünya resmi 

oluşturulmasında da, okulumuzdan, 

Çayyolu’ndan ve Bala’dan resimler atarak 

mozaiğin bir parçası olduk. 

G

KIRINTI FESTİVALİ
Okulumuzda düzenlenen ‘Kırıntı’ festivali 
kapsamında Kimya alanında “Keçecilik” ile ilgili 
bazı araştırmalar ve çalışmalar yaptık.Türk el 
sanatlarının en eski tekniklerden biri olan tepme 
keçecilik Orta Asya’dan 11. yüzyılda batıya göç 
eden Türkler tarafından diğer sanatlarla birlikte 
Anadolu’ya gelmiş, günümüze kadar ulaşmıştır.
Keçe, koyun, tavşan, deve, lama gibi memeli 
hayvanların yünleri ile tiftik keçisinin kıllarının 
su, sabun ve ısı yardımıyla oluşturulan alka-
li bir ortamda liflerinin birbiri arasına girmesi 

ile elde edilen atgısız-çözgüsüz sıkıştırılmış tek-
stil örneğidir. Bu araştırmalarımız sonucunda 
keçenin nasıl yapıldığını bularak keçecilik ile 
kimya dersimizi bağdaştırdık. Keçe yapılışındaki, 
yünü sıkıştırma, sarma, tepme ve pişirme aşama-
ları bazı kimyasal olaylar yardımı ile gerçekleşme-
ktedir. Bu yaptığımız çalışmaları bir poster haline 
getirerek kolej sokağında sergiledik ve ark-
adaşlarımıza anlattık.

Ece Gülsayın

Umay Atalay
Ceren Kahraman
Yağmur Baydar

STREÇ FİLM
VE PLASTİK KAPLARIN

İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDE ETKİLERİ
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STREÇ FİLM
VE PLASTİK KAPLARIN

İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDE ETKİLERİ

Streç Filmi Pişirme Sırasında 
Kullanmayın
Streç film plastik bir malzeme olduğu için 

dikkatli kullanılmalıdır. Özellikle sıcak yiye-

ceklerin saklanmasında kullanılmamalıdır. 

Çünkü ısı ile temasında çok çabuk erir 

ve plastikteki zararlı kimyasal maddeler 

yiyeceklere, oradan da insan vücuduna 

geçer. Ayrıca yemeklere karışmaması için 

ısıtma-pişirme esnasında kaplarda ve 

gıdaların iç yüzeylerinde kesinlikle bulun-

maması gerekir.

Plastik Bardak Kanser Nedeni
Köpük, plastik bardak ve malzemeler ile 

sıcak yiyecek-içecek tüketimi kesinlikle 

terk edilmesi gereken alışkanlıklardır. 

Sağlık Bakanlığı bu duruma müdahale 

etmelidir. Maliyeti düşürmek ve daha çok 

kâr elde edebilmek için üretilen “çok ince” 

plastik bardak ve tabaklar 70-90 derece 

sıcaklığındaki sıvılar içine konduğunda 

tehlike yaratır.

Sıcak sıvı, plastik malzemeyi eritir. Toksik 

maddeler ilk önce sıvıya sonra ağız yoluyla 

vücuda geçer ve kansere yol açar. Sıcak 

su ile ilişkiye en az geçme ihtimali, kâğıt 

bardaklar için geçerlidir. Özellikle ABD, 

İngiltere ve Avrupa Birliği’nde kağıt bardak 

yaygın olarak kullanılıyor.

Plastiklerin hammaddesi, doğal gaz, pet-

rol ve kömürdür. Üretim aşamalarında 

doğrudan kullanıldıkları gibi bazı katkı 

maddeleriyle birlikte de kullanılabiliyorlar. 

Bu katkı maddeleriyle kullanıldıklarında 

esneklik, dayanıklılık, sıcaklığa mukâve-

met, ultraviyole ışınlarına direnç gibi 

özellikleri artırılmış oluyor. Bunlardan da 

değişik ürünlerin imalatında faydalanılıyor. 

Öyle ki, şifalı olarak içtiğimiz bitki çay-

larında bulunan hazır poşet paketleri bile 

bunlardan biridir. Sıcak suya attığımızda 

iyi bir çözücü olan sıcak su, kurutulmuş 

bitki tozunun yanında poşet ambalajın 

da çözülmesini sağlıyor. Böylece şifalı çay 

diye içtiğimiz çözeltiyle beraber toksik/

zehirli birçok madde de vücuda girmiş 

oluyor. Demek ki plastikler, birtakım katkı 

maddeleriyle birlikte işlenirken, birçoğu 

ağır metaller içerdiğinden, insanlara toksik 

maddeler olarak geçiyor.

Plastikler içinde bulunan kimyasallar, gıda 

ile temas ettiklerinde gıdaya geçerler. Bu 

geçiş, yiyeceğin sıcaklığına göre değişiklik 

gösterir. Sıcaklığı arttıkça yiyeceğe geçiş 

daha yüksek, azaldıkça da daha az olur. 

Bu sebeple özellikle sıcak ve yağlı gıda-

ların plastiklerde saklanmasından kaçınıl-

malıdır. Bu kimyasalların gıdaya geçişleri, 

aynı zamanda plastiğin tipine bağlıdır.

Plastik kaplarda birden yediye kadar raka-

mlar içeren kodlar vardır. Plastiklerin tarif 

edilip sınıflandırılmasında kullanılan bu 

kodlardan en zararlıları üç, altı ve yedi 

numaraları içerenlerdir. Bu zararların 

başında alerjik etkiler, karaciğer hasarları 

ve kanser gelmektedir.

Belki siz altının nadir bulun-
duğunu sanıyorsunuz ancak 
dünyanın yer kabuğunda geze-
genin yüzeyini diz boyu derin-
liğinde kaplayacak kadar yeterli 
altın var.

Çoğu element metaldir ve met-
allerin çoğuda gümüşi veya 
gridir. Farklı olanlar sadece altın 
ve bakırdır.
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ıda katkıları, gıda endüstrisinin gıdanın üre-
timi, hazırlanması, ambalajlaması ve/veya 
depolamasında gıdaya dayanıklık, yoğun-
luk, renk vb. vermek için katılan madde veya 

madde karışımlarıdır. Bu maddeleri temel olarak şu şekilde 
sınıflandırmak mümkündür: 
• Asitliği Düzenleyiciler
• Topaklanmayı Önleyiciler
• Antioksidanlar ve Antioksidan Sinerjistleri
• Tat ve Koku (Aroma) Maddeleri
• Tatlandırıcılar
• Yapay Tatlandırıcılar
• Doğal Tatlandırıcılar
• Renklendiriciler-Boyalar
• Emülgatörler 
• Emülsifiye Edici Tuzlar 
• Enzimler 
• Starterler 
• Aroma Artırıcılar
• Modifiye Nişastalar
• Antimikrobiyal Maddeler-KORUYUCULAR 
• Stabilizörler 
• Jelleştiriciler-Kıvam Artırıcılar
• Çözücü ve Taşıyıcı Solventler
• Yapışkanlığı Azaltıcı ve Kaplama Maddeleri
Bu yazımızda, gıda katkı maddelerinden olan Stabilizörleri 
inceleyeceğiz.
Stabilizörler gıda maddelerinin üretiminde arzu edilen 
yapıyı oluşturmak, belli bir yapıyı korumak veya iyileştirmek 
amacı ile kullanılan maddelerdir. Stabilizörler bu işlevlerini, 
gıdada yer alan faklı fazların arasına homojen bir biçim-
de girerek ve ortama stabil bir yapı kazandırarak yerine 
getirmektedir. Stabilizörlerin yüzey aktiviteleri genellikle 
emülgatörden daha düşüktür. Bu ölçüsel fark genellikle 
molekül yapılarındaki farklılıktan kaynaklanmaktadır.

Stabilizörler, diğer bir adı ile hidrokolloidler, suda dağıldığı 
zaman çok sayıdaki su molekülünün öncelikle hidrojen 
bağları ile bağlanması yoluyla yavaş yavaş hidratlaşan 
polimer maddelerdir. Stabilizer madde başlangıçta ken-
dine gerekli olan suyu tutar. Daha sonra molekül içi ve 
arası boşluklarda üç boyutlu bir ağ oluşturararak geri kalan 
suyun değişkenliğini stabil hale getirip, gıda maddesinin 
tüm bünyesinde ağ benzeri bir yapı oluşturur.
Stabilizörler “kıvam arttıcı maddeler” olarak sınıflandırıl-
maktadır. Başlıca kıvam arttırıcılar:
• Agar Agar
• Aljinatlar 
• Arabik Gam (Akasya Gamı)
• Gliserin
• Guar Gam
• Jelatin
• Jellan Gam
• Karagenan
• Keçiboynuzu Gamı
• Ksantan Gam
• Nişastalar
• Pektin
• Polisorbatlar
• Selülozlar 
• Tara Gam
• Tragakant Gamı
Olmakla beraber yazımızda Karagenan ve Jelatin özellikler-
ini işleyeceğiz.

KARAGENAN:    
Karagenan, deniz yosunlarından elde edilen bir polisak-
karittir.
İsmini, İrlanda’nın bir köyü olan Carragheen’in sahilleri 
boyunca bu deniz yosunlarının yoğunlukta olmasından 
dolayı, bu köyden almıştır. Günümüzde, Kanada, Filipinler, 

GIDA KATKI
MADDELERİ

G
Arda Mehmet Yavuz
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Şili, ABD, Endonezya, Fransa ve Portekiz’de üretilmektedir.
Bu yosundan elde edilen jelatinimsi sıvı, yüzyıllardır gıdalar-
da kullanılmaktadır.
Karagenanlar, yüksek esnekliğe sahip, sarmal yapılar 
oluşturabilen moleküllerdir. 
Bu özellikleri sayesinde, oda sıcaklığında farklı jeller 
oluşturabilirler. Bu nedenle gıda sektöründe ve diğer sek-
törlerde stabilizatör olarak kullanılırlar.
Karagenanların en önemli avantajların biri, tiksotropik 
olmalarıdır. (Yüzey basıncı ile incelir, ancak bu basınç kalk-
tığında ise eski viskozitelerine geri ulaşırlar.) Bu özellikleri 
sayesinde kolay pompalanırlar ve hemen ardından tekrar 
sertleşirler. 
Üç tip ticari karagenan vardır:
• 1- Kappa Karagenan: Sert ve katı jeller oluşturur. 
Kappaphycus cottonii’den üretilmiştir.
• 2- Iota Karagenan: Yumuşak jeller oluşturur. 
Eucheuma spinosum’dan üretilmiştir.
• 3- Lambda Karagenan: Su yerine proteinlerle 
birleştiğinde, jeller oluşturur. Süt ürünlerini kalınlaştırmak 
amacıyla kullanılır. Gigartina’dan üretilmiştir.
Tüm bu karagenan tipleri sıcak suda çözünür, ama sadece 
Lambda karagenan soğuk suda çözünebilmektedir.
Karagenan’ın Gıda Sektöründeki Uygulama Alanları:
Tatlılar, soslar, dondurulmuş ürünler ve içeceklerde viskozit-
eyi arttırmak amacıyla kullanılır.
 Dünyada karagenanın en çok kullanıldığı alan süt ürün-
leridir. Karagenan, süt proteinleri ile etkileşime girer ve 
kıvamı arttırır.
Çikolatalı sütte, kakao parçacıklarının çökmesini engeller. 
Krem peyniri, krem şanti, krema, pudingler, yoğurt, milk 
shake ve ayran gibi ürünlerde viskoziteyi arttırmak için 

kullanılır.
Birada bulanıklık yaratan proteinleri durultmak amacıyla 
kullanılır.
Sütlü pudinglerde jelleştirici ajan olarak kullanılır ve pıhtılaş-
mayı da öner. 
İşlenmiş Et Ürünleri: Yağ yerine ikame edici olarak kul-
lanılırak, bitmiş ürünün su tutma kapasitesi ve hacmi 
arttırılır. Salam benzeri işlenmiş et ürünlerinin yumuşak 
olmasını ve daha iyi dilimlenmesini sağlar.

Reçeller ve marmelatlarda jelleştirici ajan olarak kullanılır.
Dondurma: Donmamış bölümün viskozitesini arttırır, kristal 
boyutunu sınırlı tutar, kristalizasyonu önler ve rengin 
kalıcılığını sağlar. % 0.1 ile 0.3 arasında kullanılır.
 
Jöleler: Şeffaf ve esnek yapıda su bazlı jöleler oluşturmak 
için kullanılır. Jelatin yerine tercih edilebilir. Keçiboynuzu 
gamı ile karışım yapılarak, kullanılabilir.
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JELATİN
E 441 kodlu gıda katkı maddesi olan jelatin, sığır ve balık gibi 
hayvanlardan elde edilen, hayvansal kaynaklı bir proteindir. 
Jelatinin %83’ü protein, %15’i su ve %2’si de mineraldir.
Jelatin, hayvanların kemiklerindeki, bağ dokularındaki, bağır-
saklarındaki ve organlarındaki kolajenlerin kısmi hidrolize 
edilmesi ile üretilir. Bu hammaddeler, kesimhanelerden ve 
entegre tesislerden, en üst düzey hijyenik şartlarda ve insan 
tüketimine uygun koşullarda toplanmaktadır.
Jelatin içinde, temel aminoasitlerin hemen hemen tamamı 
yer almaktadır.
Jelatin, gıda maddelerinde kıvam arttırıcı ve jelleştirici gibi 
özelliklerinden dolayı kullanılmaktadır.
Jelleştirme Gücü ve Sıcaklığa Bağlı Geri Dönüşümü:
Jelatin, kendine özgü bir özelliğe, sıcaklığa bağlı geri 
dönüşümü olan jel oluşturma özelliğine sahiptir. İçinde jel-
atin olan bir solüsyon soğutulduğunda, jel oluşturur, bu jel 
ısıtıldığında ise, tekrar sıvıya dönüşür. Solüsyondan jele, jelden 
solüsyona dönüşme işlemi, çok kısa bir sıcaklık aralığında 
gerçekleşir ve bu işlem tekrarlanabilir bir dönüşüm işlemidir.
Bu özelliği, jelatinin sayısız uygulamada kullanılmasını 
sağlayan, en önemli özelliğidir. (ENZİMLER GİBİ!)
Jelatin, değişik sınıflandırmalar ile tanımlandırılmaktadır, 
ancak en temel sınıflandırma jel gücü ya da jel sıkılığını 
tanımlayan ve Bloom adı verilen sınıflandırmadır. 

Üretimde Jelatin Kullanımı:
• Jelatinin yapısı 100ºC gibi yüksek sıcaklıklarda bozu-
lur. Bunun sonucunda da jelatin, kıvam arttırıcı ve jelleştirici 
gibi özelliklerini kaybeder.
• Bu özelliğinden dolayı, üretim prosesinde içinde 
jelatin olan karışımlara eğer yüksek sıcaklık uygulanacaksa, 
jelatin solüsyonu en son aşamada eklenmelidir
• Jelatin, nötr karakterli özellik taşıdığından, asitliği 
yüksek ortamlardan da etkilenir, yapısı bozulur ve özelliklerini 
kaybeder.
• Jelatin soğuk suda çözünmez, hatta soğuk suda 
kendi hacminin 10 katı kadar su alarak, şişer. Ancak jelatin, 
sıcak suda çözünebilme özelliğine sahiptir. Üretim prosesinin 
özelliğine göre, jelatinin bu iki özelliğinden biri kullanılabilir.
• Jelatinlerin kıvam arttırıcı özelliğinin kullanılması 
gerektiği için, suda çözülerek kullanılır.
• Jelatinler, agarlar, aljinatlar, karagenanlar ve pektin-
ler gibi diğer kıvam arttırıcılar ile, mısır nişastası, dekstrozve 
glikoz gibi mısır şurupları ile, yenilebilir asitlerle ve aromalar 
ile birlikte uyum içerisinde kullanılabilir. Bu noktada önemli 
olan, ürüne ve prosese en uygun oranın bulunmasıdır.
• Jelatinin bir diğer önemli özelliği de köpük oluştur-
ma ve oluşan bu köpüğü uzun süre muhafaza etme özelliğidir. 
Böylece ürünlerin hacimlerinin de artmasını sağlar. Bu çok 
değerli özelliği sayesinde, özellikle süt ürünlerinde, mus gibi 
tatlılarda ve kremalarda kullanılmaktadır.
• Kolloidal yapıyı koruma gücü yüksek olan jelatin, 
emülsiyonların ve süspansiyonların oluşumunu kolaylaştırır. 
Bu özelliği sayesinde, örneğin dondurmada ve dondurulmuş 
tatlılarda buz kristallerinin oluşumunu engeller.
Uygulamalar:
Jelatinin, gıda sektöründe birçok uygulama alanı bulun-
maktadır. Şekerlemeler (jelibon benzeri jel şekerlemeler, 
marşmallovlar, meyveli sakızlar, tofi şekerlemeler, nugatlar, 
draje şekerlemeler ve tablet şekerlemeler), jöleler, süt ürünleri 
(yoğurt çeşitleri, fermente sütler, sütlü tatlılar, dondurmalar), 
et ürünleri gibi sektörlerde birçok işlevi ile kullanılmasının 
yanı sıra, şarap ve meyve suyu sektörlerinde de durultma 
amacıyla kullanılır.
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* Değerli taşların çoğu birkaç elementten oluşur, sadece pırlanta tamamen karbondan oluşur.
* İnsan bir günde 500-700 litre oksijen tüketir.
* Kibrit kutusu büyüklüğündeki altın külçesi yufka gibi açılarak bir tenis kortu büyüklüğüne kadar yırtıl-
madan uzatılabilir.
* 3.7 litre benzin, 3000 litre içme suyunu kirletebilmektedir.
* Ketçap 1830’lu yıllarda ilaç olarak satılmıştır.
* İnci, sirkenin içinde erir.
* Tarih boyunca yeryüzünde bulunan altının 200 kat daha fazlası okyanuslarda bulunmaktadır.
* Türk bilim insanları, pamuk sapı, mısır koçanı ve ayçiçeği sapı gibi değersiz görülen biyolojik atıklardan, 
doğada kendiliğinden yok olabilen bir plastik elde etmeyi başardı.
* Kibrit çöpünün ucundaki yükseltgen madde kutudaki kırmızı fosfora sürülünce tepkimeye girer ve 
tutuşur.
* İyon değiştiriciler sayesinde yakın bir gelecekte deniz suyunda iyon halinde bulunan değerli metaller(Au, 
Pt, Ag gibi) elde edilebilecektir.
* Bir kişi, toplu iğnenin topuzundaki demir atomlarını 100 yıl yaşasa ve gece gündüz durmadan saysa bile 
bitiremez.
* Periyodik cetveldeki hemen hemen bütün elementler, bir taş parçası veya bir avuç toprakta mevcuttur.
* Mide asidiniz bir jileti eritebilecek güçtedir.
* Vücudunuzun 30 dakikada saldığı ısı ile iki litre suyu kaynatabilirsiniz.
* Elma, kahveden daha uyku açıcıdır.
* Oda sıcaklığında sadece 2 tane sıvı element vardır. Brom ve cıva. Ancak bir parça galyumu daavcunuzda 
ısıtarak eritebilirsiniz.
* Çoğu element metaldir ve metallerin çoğu da gümüşi veya gridir. Farklı olanlar sadece altın ve bakırdır.
* Bir elemente genellikle onu keşfedenin adı verilir
* Belki siz altının nadir bulunduğunu sanıyorsunuz ancak dünyanın yer kabuğunda gezegenin yüzeyini diz 
boyu derinliğinde kaplayacak kadar yeterli altın var.
* Su dolu bir bardağa bir avuç tuz dökerseniz, su seviyesinin artmak yerine azaldığını görürsünüz.
* Yetişkin bir insan vücudunda yaklaşık 250 g tuz (NaCl) vardır.
* Yıldırım çarpması ozon (O3) üretir ve atmosferdeki ozon katmanını güçlendirir.
* İnsan vücudu yaklaşık 9,000 kurşun kalem ucu sağlayacak kadar karbon içerir.
* Yerkabuğunda doğal olarak en nadir oluşan element astatindir. Bütün yerkabuğunda yaklaşık sadece 28 
gram bulunur.
* Bir kova su, okyanustaki sudan daha fazla atom içerir.
* Arı iğnesinin asidik olmasına rağmen eşek arısının iğnesi baziktir.
* Kuru buz karbondioksitin (CO2) katı halidir.
* Yumurta kabuğunun yüzeyinde 17.000 adet küçük delik bulunur.
* Yumurta uzun süre bekletilirse su ve karbondioksit kaybı nedeniyle ağırlığı azalır.
* Yumurta %10 tuzlu suya (yarım litre suya 60 gr tuz) atılacak olursa taze yumurta dibe çökerken, bayat 
yumurta yüzeyde kalır.

İLGİNÇ KİMYA BİLGİLERİ

Bircesu Uslu
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DENEYLER
Su ile Başlayan Yanma Tepkimesi
1. Zn tozu
2. NH4NO3

3. NH4Cl
4. Porselen kap.
- Porselen  kap fume cupboard içine yerleştirilir.
- %85 oranında Zn tozu porselen kabın içerine konur.
- %13 oranında  NH4NO3  kaba eklenir.
- %2 oranında NH4Cl kaba eklenir.
- Oluşan karışım karıştırılıp homojenize edilir.
- Homojenize edilmiş karışımın üstüne iki damla su eklenerek tepkime başlatılır.

Karbon Keki
Çay şekeri sülfürik asitle reaksiyona girdiğinde hangi ürünler oluşur? (Bircan Üretmen)

Sülfürik asit (H2SO4) endüstride en çok kullanılan ve çok çeşitli alanlarda uygulanan 
en önemli asittir dersek yanlış olmaz. Konsantre sülfürik asit, kütlece %96-98 oranında 
H2SO4 içerir. Konsantre sülfürik asidi çay şekerinin (C12H22O11) üzerine dökecek olursak 
ekzotermik bir tepkime gözlemlenir. Şekerde bulunan hidrojen ve oksijen, su olarak 
açığa çıkar ve tepkime sırasında oluşan ısı nedeniyle buharlaşarak tepkime ortamından 
uzaklaşır. Geride, başlangıca göre daha geniş hacimli siyah karbondan başka bir şey kal-
maz. Tepkime yaklaşık olarak aşağıdaki gibidir:

C12H22O11(k)+H2SO4 ->12C(k) + 11H2O(g)  
Yapılışı: Bir beherglasın içine yarısı dolacak şekilde şeker konur. Üzerine şekerin içinde 
çözünebileceği kadar yüzde 99 saflıkta sülfirik asit dökülerek bir karıştırma çubuğuyla 
karıştırılır.  Tepkimenin gerçekleşmesi beklenir.

Yanardağ
1.Amonyum dikromat
2.Çelik kap
3.Kibrit
- İstenilen miktarda Amonyum dikromat çelik kabın içerisine konularak 
piramit şekli verilir.
- Kibrit yardımıyla tepkime başlatılır.

1. Telefonunuza mobil mağazala-
rından “AURASMA” uygulamasını 
indirin.
2. Uygulamayı açtıktan sonra allta 
şıkan ok ile arama kısmına girin 
ardından FKB-LOGOS kanalı-
nı aratıp bu kanalı takip etmeye 
başlayın.
3. Uygulamada bulunan kamerayı 
dergideki resimlere tutun ve keyfi-
nizi çıkartın

Deney videoları nasıl izlenir?

LOGOS88



Potasyun Klorat ile Şekerin Tepkimesi
Malzemeler: Ptasyum Klorat,jelibon
2KClO3----->2KCl+3O2

C12H22O11+12O2-----> CO2+ H2O
Yapılışı: Potasyum klorat bir bunsen burner yardımıyla test tüpünün içinde eritilir. 
Eridikten sonra içine jelibon ayıcık atılır ve ekzotermik tepkime gerçekleşir.

Metan Baloncukları
Malzemeler: Metan gazı, sabun(deterjan),su 

Yapılışı: Sabunlu su çözeltisine içerisinden metan gazı 
ya da her hangi bir kolay yanabilen gaz çıkan boru 
sokulur ve gaz kabarcıklarının baloncuklar oluştur-
ması beklenir. Yeterli miktarda baloncuk oluştuktan 
sonra gaz vanası kapatılır ardından yanan bir kibrit 

köpüklerin üzerine atılır. 

Canon Deneyi
Malzemeler:  Potasyum permanganat, hidrojen per-

oksit, etil alkol.
Yapılışı: Bir behere önce hidrojen peroksit daha sonra 

etil alkol koyulur. Etil alkol aleve verilir ve ardından 
potasyum permanganat behere dökülür. Potasyum 

permanganat hidrojen peroksitle tepkime vererek etil 
alkolun yanmasını güçlendirir.

Periyodik tablodaki her bir element 1 
ya da 2 harf ile sembolize edilmiştir. 
İngiliz alfabesine göre seçilen harfle-
rden sadece j harfi periyodik tabloda 
kullanılmamıştır. Q harfi ise sadece atom 
numarası 114 olan ununkuadyum (Uuq) 
elementinde gözükür ancak bu ele-
ment resmen keşfedildikten sonra ismi 
flerovyum (Fl) olarak değiştirilmiştir.
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OKSİJEN
Ahmet Bey’in okula giden iki çocuğu vardı. Onlardan biri ders çalışırken bir metni okuduğunu duydu ve yanına gitti. Okurken “Yaşamımızda 

oksijenin rolü büyüktür. Onsuz yaşayamayız. Oksijen 1773 yılında bulunmuştur.”

Ahmet Bey:

Bunu yazana şunu sormak isterim. Acaba 1773 oksijen bulunmadan önce insanlar nefessiz mi yaşıyorlardı.

KİMYAYI SEVMENİN SONU
Bir öğrenci varmış.Her zaman kimya kitabını hiç sayfa değiştirmeden okuyormuş bir müddet sonra annesi gelmiş ve çocuğa kızıp kitabı 

önünden alınca çocuk aniden ölmüş. Sonradan annesi hayretler içinde kalıp kitaba bir göz atınca kitapta şu yazıları görmüş.”O2 al O2 ver 

, O2 al O2 ver” yazdığını görmüş.

SEVDİM
Sizce Kerem Aslı’yı ne kadar sevmiştir?

-Florun elektronu sevdiği kadar.

YALAN MAKİNESİ
Bir kimya hocasıyla öğrencisi dünya çapında bir yarışmaya katılmak için proje çalışması yapıyorlarmış. Ve hocası bir önce ki sene bir yalan 

makinesi yapıp dünyada birinci olmuş. Bu senede birinci olmak istiyormuş.öğrencisine sormuş daha önceki okullarında kimya notların 

kaçtı deyince “hepsi 5’ti diye cevap verince yalan makinesi ötmüş.”4’tü” deyince yalan makinesi tekrar ötmüş.3 demiş bir daha ötmüş.

En son bir deyince yalan makinesi ötmemiş.Hocası bir ah çekip “oğlum ben ilkokulda, lisede,hatta üniversitede ne birinciliklerim vardı.” 

Deyince yalan makinesi büyük bir gürültüyle patlamış.

KİMYACI İLE KAYIKÇI
Kimyacının biri deniz kenarında yürürken denizin diğer tarafına geçmek istemiş. Bir kayıkçıya rast gelmiş. Yolda giderken konuşmaya 

başlamışlar. Kimyacı sormuş:

--Sen okuma yazma bilirmisin? Demiş kayıkçıya.

Kayıkçı :

--Bilirim diye cevap vermiş.

Kimyacı sormuş:

---Sen Avagadroyu bilirmisin?

Kayıkçı bilmem diye cevap verince kimyacı:

--Senin hayatının 1\4’ü gitti demiş.

Tam bu sırada fırtına çıkmış. Deniz kabardıkça kabarmış. Koca dalgalar kayığı alıp götürüyormuş. Kayıkçı sormuş:--Sen yüzme bilirmis-

in?Kimyacı:--Bilmem , ben daha önce hiç yüzmedim ki!!Kayıkçı bunun üzerine:

İşte şimdi senin hayatının tümü yok.az sonra boğulacaksın.

ÇOOK YARARLI!!!!!
Bir kimyacı ile Temel konuşuyorlarmış.Temel:

Arkadaş, herhalde yine kimyadan olacak havuç yemenin gözlere çok faydası var.

Bunun üzerine kimyacı hayretle sormuş:

Vallahi ben bunca kimyacılık hayatımda böyle bir şey duymadım. Nasıl oluyor o?

Tabii bizim Temel bilgiç bilgiç konuşarak :

EE kimyacım birtenem sen hiç gözlük takan tavşan gördün mü?

KİMYA FIKRALARI
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ERİR Mİ?
Kimya dersinde hoca cebinde ne kadar parası varsa çıkarır ve dolaptaki bir fanusun içine asit doldurur. Ve çocuklara sorar: 

Bu paraları asidin içine artsam erir mi?

Orada yerinde oturan Nuri hemen fırlar:

Erimez diye cevap verir.

Hoca:

Aferin Nuri. Peki söyle bakalım neden erimez.

Nuri gülerek: 

Hocam eriyecek olsa aside atmazsınızda ondan!

NASIL YETİŞTİ?
Bir kimyacı bilgisayarının başında çalışırken, oğlu odaya girdi.Oğluda 6 yaşında çok kurnaz biri.babasının yanına gider ve ;

--Babacığım şu koca koca kimya bilim adamlarını hayatlarını alabilirmiyim?

Bunun üzerine babası sevinir.Daha bu yaşta oğlum kimya ile uğraşırsa gelecekte tam bir kimyacı olur diyerek;

--Al yavrum. Dedi

Özkan 5 cildi birden alıp götürür. Bir saat sonra annesi söyleniyordu.

--Reçel kavanozlarının biri yok...Bizim bacaksızın boyuda oraya yetişmez ki...

KİMYA HOCAMIZIN CANI ÇEKER
Kimya hocası sınıfta ders işlerken , bir çocuğun elma yediğini görür.Çocuğun kırılmaması için sınıfa sorar:

Çocuklar sınıfta bir şey yenir mi?

Yenmez hocam. diye cevap verirler.

Hoca önde oturan bir öğrenciye sorar:

Metin söyle bakalım sınıfta yiyecek neden yenmez?

Metin gülerek:

Kimyacının canı çekerde ondan.

CİMRİ ÖĞRETMEN
Kimya dersinde ögretmen, elindeki metal parayi gösterdi: 

-Simdi bu besyüzlügü asite batiriyorum. Ne dersiniz eriyecek mi? 

Nuri parmak kaldirip cevapladi: 

-Erimez, ögretmenim: 

-Evet erimez, neden erimez? 

-Eriyecek olsa asite atmazdiniz da ondan...

ASETİL SALSİLİK ASİT
Bir kimyager eczaneye girmis.

- Siz de asetil salisilik asit var mi?

- Aspirin demek istiyorsunuz herhalde??

- Hah evet aspirin. Hep unutuyorum bu kelimeyi yavv

YETERLİ ZAMAN
Kimya laboratuvarında bir öğrenci potasyum hidroksit çözeltisi hazırlayacaktı. Büyük bir potasyum külçesini bir kova suya atmaya karar 

verdi. Hoca tam zamanında olayı fark ederek öğrencinin yanına yaklaştı ve ona ne yapmak istediğini sordu. Öğrenci ne yapmak istediğini 

söyleyince ona: 

- Potasyumu koymadan önce, kovadaki suyu 5 dakika karıştırman gerekir. 

- Niçin? diye sordu öğrenci. 

- Çünkü bu bana binadan kaçmak için gereken yeterli zamanı 

 

Saf bir element farklı formlarda 
bulunabilir. Örneğin; elmas ve 
grafit saf karbonun farklı iki for-
mudur.
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İlginay Akyol
İlayda Akyol
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İZLEME SIRASI ŞİMDİ SİZDE

http://www.youtube.com/watch?v=GFIvXVMbII0

http://www.youtube.com/watch?v=IutLwLIL8nk

http://www.youtube.com/watch?v=6aK2CKrdjbE
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B 
izim için biyoloji dergisinde yer almak güzel bir deneyimdi. 

Bu çalışma sayesinde ekip olarak etkin bir şekilde çalışmayı 

ve başarılı bir iş ortaya çıkarmayı öğrendik. Editörlük ve tasa-

rım alanlarında kendimizi geliştirdik. Dergide emeği geçen yazılarıyla 

katkıda bulunan herkese ve bize destek olan bütün biyoloji zümresi öğ-

retmenlerine teşekkür ederiz. 

 

Biyoloji dergisi editörleri  

Emel N.Darendelioğlu 

Zeynep Su Yağlıcı 

Alara Özçam 



 





 

Genetik testleri 

hangi durumlarda önerilir?  

Bu testleri genetik açıdan risk taşıyan bebek, 

çocuk ve yetişkinlerde, riskli gebeliklerde ve 

yardımcı üreme tekniklerinin uygulanacağı çift-

lerin bazılarında gerçekleştirmekteyiz. 

 
Genetik test önerilen durumlar 

 Doğum sonrası saptanmış fiziksel bo-

zukluk 

 Gelişme geriliği ve boy kısalığı 

 Cinsiyet gelişim bozukluğu 

 Zeka geriliği 

 Tekrarlayan gebelik kayıpları 

 İnfertilite (kısırlık) 

 İleri anne yaşı (≥35 yaş) 

 Üçlü testte yüksek risk saptanması. 

 Kromozom anomalili çocuk öyküsü 

 Birden çok anomaliye sahip çocuk öykü-

sü 

 Gebelik sırasında ultrasonda bebekte 

anormallik saptanması 

 

 

 Eşlerden birinin sayısal veya yapısal 

kromozom bozukluğu taşıması 

 Cinsiyete bağlı kalıtılan hastalıklarda 

(hastalık diğer yöntemlerle tanımlana-

mamış ise) 

 

Genetik testler hangi aşamalarda uy-

gulanmaktadır ? 

A. Doğum sonrası: Bebeklerde, çocuklarda 

ve yetişkinlerde 

B. Gebelik sırasında 

C. Preimplantasyon (Gebelik öncesi) dö-

nemde 

 

Genetik Hastalıklar 
 

Albinoluk  
 
Bu hastalıkta deriye renk veren melanin pig-
mentinin olmaması rol oynar. Hatta  
pigment (renk maddesi) az olan insanlar da 
albino olarak tanımlanmaktadır. Albino hasta-
larının derileri çok ince ve beyazdır. Nadir de 
olsa zeka geriliğiyle beraber görülebilmektedir. 
Albinoların saçları da beyazdır.  



 
Down sendromu 

İnsanda fazladan bir kromo-
zom bulunmasıyla ortaya çık-
maktadır. Fazlalık kromozo-
mun 21. kromozomun iki ta-
ne olmasından kaynaklandığı 
tespit edilmiştir. Down Send-
romu hastalarının belirgin bir 
yüz şekilleri vardır. Kolaylıkla 
diğer insanlardan ayrılabil-
mektedirler. 
Bu hastalarda genellikle zeka 
oranı düşüktür. Orta seviye-
de öğrenme güçlüğü, konuş-
ma becerilerinde eksiklikler 
görülür.Binde bir oranında 
görülme ihtimali olan hastalık 
özellikle yaşlı annelerin hami-
leliklerinde daha sık görülür. 
 
Down Sendromu hastalar 
özel okullarda belirli bir sevi-
yeye kadar eğitilebilir. Hasta-
ların dil ve kas problemlerini 
yenmek için çeşitli tedavi 
yöntemleri bulunmaktadır. 

 
Hemofili 
 
Kanın Pıhtılaşmaması hasta-
lığıdır. Vücut kanın pıhtılaş-
masını sağlayan bazı prote-
inleri üretememekte ve bu-
nun sonrasında kanama an-
larında pıhtılaşma olayı gö-
rülmemektedir. Hemofili has-
taları yaralandıklarında kana-
maları çoğunlukla doktor mü-
dahalesiyle durdurulabilmek-
tedir. 
 

Orak Hücreli Anemi 
Bu hastaların alyuvar şekilleri 
normalden biraz daha deği-
şiktir. Orak hücreli anemide 
alyuvar hücreleri orak (hilal) 
şeklini andırmaktadır. Bu şe-
kil bozukluğu alyuvarların ye-
terli oksijen taşımasını engel-
lemektedir. Ayrıca alyuvarla-
rın bozuk şekilleri nedeniyle 
bazı damarları tıkayarak  
dokuların kan dolaşımı-

nı olumsuz etkilediği bilin-
mektedir. 

Renk Körlüğü  
 
Bazı renk tonlarının tam algı-
lanamamasıdır.  
 
 

 
 
 
Renk körleri kırmızı, mavi ve 
yeşil renklerin tonlarını ayırt 
etmekte sorun yaşarlar. Bü-
tün renkleri görmeyen dünya-
yı siyah-beyaz tonlarda algı-
layan renk körleri ise yok de-
necek kadar azdır.  

Albino Birey Down Sendromlu Birey 



 

Doğuştan Gelen  

Hastalıklar Nelerdir?  
 

Genlerle anne ve babadan çocuğa ge-

çen özelliklere kalıtsal özellik-

ler denir. Kalıtsal hastalıklar ya da bo-

zukluklar kusurlu genlerin kuşaktan 

kuşağa aktarılmasından kaynaklanır.   

Genler DNA’dan yapılmıştır ve bir can-

lının büyümesi, gelişmesi ve yaşamını 

sürdürmesi için gerekli bilgileri taşıyan 

kalıtım birimidir. Yeni doğan bir bebe-
ğin anne-babasından kalıtım yoluyla 

aldığı bütün genleri normal ise sağlıklı 

dünyaya gelecektir. Ama bazı bebek-

lerde, anne ya da babadan gelen kro-

mozomların biri ya da bir kaçı kusurlu 
olabilir. Bu durumda bebekte kalıtsal 

hastalık ya da bozukluk ortaya çıkar. 

Birçok ülkede yaklaşık her 30 bebek-
ten birinde genetik hastalık ya da bo-

zukluk söz konusudur. Kalıtsal hasta-

lıkların bir çoğu ameliyatla, ilaçlarla ve 

çeşitli uygulamalarla denetim altına 

alınarak hasta çocukların yaşamlarını 

normal olarak sürdürmeleri sağlanabi-

lir.  

Çeşitlerine göre kalıtsal hastalıklar 

aşağıda sıralanmıştır: 

1. Kalıtsal Metabolik Hastalıklar  

 Şeker Hastalığı (Diyabet) 

 Guatr Hastalığı 

 Fenilketonüri 

2. Kalıtsal Kas İskelet Sistemi Has-

talıkları 

 İnflamatuar Artritler 

 Juvenil Romatoid Artrit (JRA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Romatoid Artrit 

 Ankilozan Spondilit 

 Miyopatiler 

 Müsküler Distrofiler 

 Osteoporoz (Kemik Erimesi) 

3. Kalıtsal Nörolojik Hastalıklar  

 Çocuklarda Görülen Kalıtsal Nöro-

lojik Hastalıklar 

 Yetişkinlerde Görülen Kalıtsal Nö-

rolojik Hastalıklar 

4. Kalıtsal Kan Hastalıkları  

 Eksikliklere Bağlı Kansızlıklar 

 Alyuvar Yıkımının Arttığı Durumlar 

 Akyuvarlarla İlgili Hastalıklar 

 Kan Pulcukları (Trombositler) İle 

İlgili Hastalıklar 

 Kanamalı Hastalıklar (Pıhtılaşma 

Bozuklukları) 

5. Kalıtsal Kalp Hastalıkları  

 Çocuklarda Görülen Kalp Hasta-

lıkları 

 Yetişkinlerde Görülen Kalp Hasta-

lıkları 

6. Hipertansiyon (Yüksek Tansiyon)  

7. Kalıtsal Onkolojik Hastalıklar 

(Kanserler) 

 Kan Kanserleri (Lösemiler) 

 Lenfoma 

 Akciğer Kanseri 

 Bağırsak (Kolon) Kanseri 

 Prostat Kanseri 

 Meme Kanseri 





Y eterli C vitamini (absorbik asit) tüke-
timinin önemli olduğu günümüzde herkes tara-
fından bilinen bir gerçek. Peki, her gün tüketti-
ğimiz meyve ve sebzelerdeki C vitamininin, uy-
gun koşullar bulunmadığı takdirde büyük bir 
oranda azaldığını biliyor muydunuz? 

 

C  vitamini vücudumuzda kılcal da-
marları güçlendirmekten, mide kanserine ne-
den olan ‘nitrozamin’ maddesini engellemeye 
kadar birçok durumda hayati rol oynar. C vita-
minin yetersiz tüketimi depresyon, kas zayıflı-
ğı, skorbüt hastalığı gibi sorunlara neden olur-
ken; aşırı tüketimi kırmızı kan hücrelerinin 
(alyuvar) parçalanmasına veya demir zehirlen-
mesine davetiye çıkarabilir.  Kısaca C vitamini-
nin de azı karar, çoğu zarardır. Aynı zamanda C 
vitamini, dış etmenlere karşı en duyarlı vita-
mindir. Bu nedenle demir, bakır ve oksijen gibi 
maddelerle temasa geçtiğinde vitaminin mik-
tarında azalma gözlenir. Yazımızın ilerleyen 
kısmında ele alacağımız deneyde bu bilgi te-
mel alınmış, demir ve tahtanın C vitamini mik-
tarınna olan etkisi gözlemlenmiştir.  

 

Deneyde; iki farklı materyal olan tahta 
ve metalin, bir limon içindeki C vitamini kaybı-
na olan etkisi ölçülmek istenmiştir. Deney pro-
sedürü doğrultusunda üç adet erlende potas-
yum iyodür (KI), potasyum iyodat (KIO3), sülfü-
rik asit (H2SO4) ve nişasta çözeltisi ile solüsyon 
hazırlanır. Daha sonra birinci erlene metal bı-

çakla kesilen limon, ikinci erlene ise tahta spa-
tula yardımıyla ikiye bölünmüş limon damlatı-
lır. Üçüncü erlen ilk haliyle kalır. Solüsyonlar 
renk değiştirene kadar tiyosülfat (S2O3 

2-) kulla-
nılarak titre edilir. Harcanan tiyosülfat miktar-
ları formüle konularak 1. ve 2. erlendeki C vita-
mini kayıpları veri olarak kaydedilir. 

 

  Yapılan deneyin sonucunda; C vitamini 
kaybı metal bıçakta 0.37 gram olarak gözlem-
lemiştir. Fakat bu değer tahta spatula yardı-
mıyla kesilen limonda 0.19 gramdır. Metal 
bıçakla kesilen limondaki vitamin kaybının, 
tahta spatulaya oranla iki kat daha fazla oldu-
ğu ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda, ortaya ko-
nulan hipotezin doğruluğu kanıtlanmıştır. 

 

Portekiz’de yapılmış olan bir başka de-
neyde ise havucun depolama süreci boyunca, 
temizleme ve kesim basamaklarında kayda de-



ğer bir C vitamini kaybı olmadığı sonucuna va-
rılmıştır. Havuç, oda koşullarında barındırılmış-
tır. Fakat hazırlanmadan dağıtıma kadar geçen 
süre zarfında, C vitamininde önemli bir azalma 
görülmüştür. Elde edilen sonuçlar, oda koşul-
larındaki ortam sıcaklığı ve oksijen miktarının, 
C vitamini içeren besinin barındırılması için uy-
gun koşulları sağlamadığını göstermektedir.  

 

 Aynı deneyin bir başka aşamasında ise 
marulun hazırlanmasından dağıtımına kadar 
geçen süredeki C vitamini değerleri kaydedil-
miştir. Bu deneyin sonucunda ise C vitamininin 
en çok kesim aşamasında kaybolduğu görül-
müştür. Ayrıca marulun taşıma, depolama ve 
kesim basamaklarına daha duyarlı olduğu so-
nucuna varılmıştır. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıda anlatılan iki farklı deneydeki 
sonuçlar baz alındığında, doğru olarak kabul 
edilen saklama, kesim ve depolama teknikleri-
nin aslında besinlerin içindeki C vitamini mikta-
rında azalmaya neden olduğu görülür. Mutfak 
işleri sırasında hayatımızı büyük ölçüde kolay-
laştıran metal bıçakların, meyve ve sebze ke-
simlerinde kullanılmaması gerekmektedir. Ay-
rıca meyve ve sebze kesimi pişirme ve sunum-
dan hemen önce yapılmalıdır. Aksi takdirde 
alınan C vitamini miktarı vücudumuz için yeter-
li olmaz. Uzun süre depolamada (bir başka de-
yişle market raflarında) kalan C vitamini mik-
tarı yüksek meyve ve sebzeler, besin değerle-
rini büyük ölçüde kaybetmektedir.   

 





Yeşil Sarmaşık 

Filipinler’in yağmur ormanlarında yetişen 

bu sarmaşık türü bezelye ve fasulye ile 

aynı familyadandır. Pençeye benzeyen 

çiçekleri olan yeşil sarmaşık, 3 metreye 

kadar büyüyebilmektedir. Çiçekleri mavi-

den yeşile kadar herhangi bir renk olan bu 

bitki, yaşam alanının yok olması ve doğal 

polen taşıyıcıların sayısının azalması ne-

deniyle yok olmaktadır. 

 
Çikolata Kozmosu 

Meksika’ya ait olan bu kozmos çiçeği yak-

laşık 100 yıl önce yok olmuştur. Bugün 

sadece 1902 yılında yaratılmış ve tohum 

vermeyen bir klonu bulunmaktadır. Çiçek 

yaz aylarında vanilya kokmaktadır. 

 
Ceset Çiçeği 

Endonezya’nın yağmur ormanlarında bu-

lunan bu çiçek, çürümüş et gibi koktuğu 

için bu adı almıştır. Bir metreye kadar bo- 

 

yu uzayabilen ceset çiçeği, yaydığı koku 

ile sineklerin ve leş böceklerinin ilgisini 

çeker. Böylelikle tozlaşma işlemini ger-

çekleştirir. Kökünden koparıldığında ise 

sadece 1 hafta yaşayabilmektedir. 

 
 

Papağan Gagası  

Maalesef bu nadide çiçeğin doğada yaşa-

yan türü bulunmuyor; çünkü üremesine 

yardımcı olan kuşların da soyu tüken-

miş. Kanarya Adaları'nın endemik bir bit-

kisi olan papağan gagasını sadece me-

raklıları yetiştiriyor. Bu nadide çiçeğin 

neslini devam ettirmesi için başka "polen 

taşıyıcılarla deney yapılmış; ancak 

Olumlu nitelikte bir sonuç alınamamıştır.

 





1  Üst solunum yollarının en önemli 

savunma mekanizmalarından biri hapşırma-

dır. Gün içinde havayla birlikte insanın bur-

nunun içine çok sayıda yabancı mikroorga-

nizma girmesi durumunda bazı sinir hücre-

leri eşik değerin üstünde uyarılır ve hapşır-

ma refleksi devreye girer. Mukus bezleri 

uyarıldığından mukus salgılanır ve kılcal 

damarlar genişletilir. Bu nedenle burunda 

kaşıntı ve karıncalanma hissi oluşur. Beyne 

giden uyarı ile baş ve boyun kasları kasılır 

ve ses tellerinin olduğu bölüm kapanır. İçer-

deki hava basıncı yükseldiği için aniden açı-

larak yüksek sesle birlikte hava dışarı verilir. 

Bu sırada burundaki toz ve mikrop benzeri 

maddeler de vücuttan uzaklaştırılmış olur. 

Hapşırırken gözlerin kapanmasının nedeni 

ise hapşırma sırasında baş bölgesindeki 

yüksek basınçtan dolayı yüz kaslarının ka-

sılmasıdır. Gözlerin kapanması koruyucu bir 

reflekstir. 

2  Suda uzun süre kalındığında el, 

ayak ve vücudun birtakım yerlerinin buruş-

ması da vücudun kendi kendine verdiği bir 

tepkidir. İnsan vücudunun hemen hemen 

her yerinde tüy bulunur.  

 

 

 

İstisna olan yerlerde, tüy bulunmadığı için 

yağ bezleri de bulunmaz ve suyun deriden 

içeri girmesini önleyen keratin tabaka oluş-

turulamaz. Suda kalındığında osmotik ba-

sınç nedeniyle bu bölgelerde su deriden 

içeri girer. Deri, içeri giren suya yer açılması 

için buruşarak yüzey alanını genişletir.  

 

3 
Hıçkırık, göğüs boşluğu ile karın 

boşluğunu birbirinden ayıran diyafram kası-

nın istem dışı kasılması ve ses tellerinin bu-

lunduğu gırtlak bölgesinin aniden kapanma-

sıyla oluşur. Genellikle hızlı yemek yenildik-

ten sonra hıçkırmaya başlanılır çünkü ye-

mek yerken besinlerle birlikte onların yüze-

yine yapışan hava da sindirim sistemine 

alınmış olur. Hıçkırık, bu havanın atılması 

için diyaframın büzüşmesi ve ani, hızlı ne-

fes alınması şeklinde verilen tepkidir. “Hıck” 

sesinin sebebi ise gırtlak kapandığında ge-

çen havanın anlık şekilde bloke edilmesidir.  

 

 



4  Biz farkında olmadan vücudumuzun 

verdiği bir başka tepki ise esnemedir. Diğer 

tepkilerden farklı olarak vücudun neden esne-

meye ihtiyaç duyduğu kesin olarak bilinme-

mektedir. Esnemeyle ilgili birçok biyolojik teo-

rem vardır. İlk olarak, sıkıldığımızda ve yor-

gun olduğumuzda esnememizin nedeninin 

vücuda daha çok oksijen almak ve birikmiş 

karbondioksiti dışarı atmak için olduğu öne 

sürülür. Fakat spor yaparken oksijene bolca 

ihtiyaç duyulduğu için sürekli esnememiz ge-

rekmez miydi? Başka bir teorem ise esneme-

nin beynin soğumasını sağladığını belirtir. Es-

neme sırasında çene ve boyun kasları kasıldı-

ğı için boyuna ve başa giden kan miktarının 

arttığı, ardından alınan derin nefesin kanı 

aşağı yönlü akmaya zorladığı ve ağızdaki ha-

va ile kanın soğutulduğu, böylece beyne so-

ğuk kan gittiği kabul edilir. Bunların yanı sıra 

kulak basıncının düzenlenmesi ve bademcik-

lerin temizlenmesi gibi nedenleri olabileceği 

de belirtilir. Bunlardan birkaçının birlikte esne-

meye yol açıyor olması da mümkündür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esnemenin bulaşıcı olmasının sebebi ise bi-

yolojik gerçeklikler ile açıklanamamaktadır. 

Yakın zamanlarda yapılan araştırmalar esne-

menin bulaşıcı olmasının nedenini ilkel empati 

kurma taktiklerine bağlamaktadır. Grup halin-

de eş zamanlı eylem yapılması açısından ge-

rekliliği de türün devamı için önemli bir meka-

nizma olarak belirtilmektedir. Bir türde empati 

yeteneğinin fazla olmasının, o türde esneme-

nin o kadar bulaşıcı olduğunu gösterdiği de 

öne sürülmektedir. Şempanzelerde ve bazı 

köpek türlerinde esnemenin bulaşıcı olması 

da buna bağlanmaktadır.    

 

 

 











 

 

 11.12.13  günü bir kaç 
sınıf ile birlikte 

Mamak çöplüğüne ziyarete gittik. Hemen 
akıllara çöplükte ne aradığımız gelmiş olabilir 
çünkü alışı gelmiş bir gezi yeri değildir Çöplük 
ama inanın ki beklentilerimin çok yüksekle-
rinde bir gezi oldu benim için. 

Geziye gitmeden önce arkadaşlarım ve benim 
aklımda çöplerin arasında yürüyeceğimiz bel-
ki de birbirimizi çöplerin üstüne falan iteceği-
miz akıllarımızdan geçerken tam tersinin ol-
ması hepimizi şaşırttı. Uzun bir yolculuktan 
sonra çöplüğün aslında hayallerimizin tama-
men dışında bir yer olduğunu fark ettik. Tesis-
ler, seralar, tonlarca kuş ve köpekler görmeyi 
hiç mi hiç beklemiyorduk.  
 

Tesise vardığımız zaman bizi orda çalışan, ora-
nın işletmeciliğini yürüten kişiler karşıladı. 
Daha adımımızı servisten dışarı atamadan he-
men bizi tesisi gezdirmek üzere tura çıkardı-
lar. ‘tur rehberimiz’ kimya mühendisi bir ba-
yandı ve çöplük hakkındaki bütün önemli bil-
gileri bize anlattı. 
 

Turumuza başlamadan önce her gün toplam-
da 4500 atık toplandığını ve bu çöplerin yarı-
sının Sincan’da ki yarısının da Mamak’ta ki  

 

çöplükte arıtıldığını öğrendik. Turumuza de-
vam ettiğimizde, inorganik ve organik madde-
lerin birbirinden ayrıştırıldığı alana gittik.  Bu 
tesiste maalesef ki fotoğraf çekmek yasaktı 
ama kafanızda canlandırırsak upuzun yürüyen 
bantlar ile bu maddeler taşınıyor ve ‘tronvel’ 
denilen makine ile ayrıştırıyorlar.   

 Bunun ardından ‘tambur’ döner dönme etki-
si ile organik, inorganik maddeler birbirinden 
ayrıştırılmış oluyorlar. 

  Yolumuza devam ettiğimiz zaman, (tabi 
ki de tonlarca kuşu gözden kaçırmamak ge-
rek!) inorganik ve organik maddelerin ne işe 
yaradığını öğrendik. İnorganik maddeler ge-
nelde naylon poşet, pet şişesinin pet kısmı, 
yoğurt kapları vs. Olarak ayırabiliriz. Bu mad-
deler her ne kadar işe yaramaz, dönüştürül-
mez gibi gözükseler de aslında kablolarda ve 
yalıtım malzemelerin baş elemanları oldukla-
rını öğrendik. Organik maddeler ise en dikka-
timizi çeken ve aslında en önemli çöp olduğu 
açığa çıktı. Bu sebeple çocukluğumuzda arka-
mızdan ağlayan yemeklere o kadar üzülme-
mize gerek yok artık! Bu organik maddeler 
fermantasyon sayesinde elektrik ve ısı açığa 
çıkarıyor. Fermantasyon tankları anaerobik 
bakterileri uygun pH ve neme dikkat ederek 
metan gazının oluşmasını sağlıyor.  



Peki metan gazı nasıl enerji ve ısıya 
dönüştürülüyor?  

Metan gazı büyük beyaz balonlar tarafından 
depolanıyor -Mamak çöplüğü eskiden çöp yı-
ğıntısı olduğundan dolayı üstü kapatılmış 
alandan siyah borular aracılığı ile emiş tekniği 
ile metan gazı çekiliyor- ve bu toplanan me-
tan gazı yakılıyor ve gaz motorları ile enerji 
üretiliyor. Sonuç olarak enerji değişimini göz-
lemleyebiliriz. (organik maddeler metana me-
tanda enerjiye dönüşüyor) Dönüştürülen bu 
enerji pek çok yerde kullanılıyor örneğin Ikea 
mağazası doğal gaz parası ödemeyip enerjisi-

ni Mamak çöplüğünden alıyorlar ayrıca sera-
larda ısı gerekli olduğundan oluşturulan bu 
enerji seralarda kullanılıyor. Daha ilginç bir 
bilgi ise oluşturulan bu enerji aslında her 100 
evden 3ünün doğal gaz giderini giderebilecek 
durumda. (günde 25.4 megavat enerji)  
 

Bütün metanın ısıya ve elektrik enerjisine dö-
nüştüğünü, metan gazının nasıl işlendiğini, 
çöplerin nasıl ayrıldığını öğrendikten sonra 
gezinin daha eğlenceli kısmına geçmiş bulu-
nuyoruz... Sonunda servisten adımımızı attık 
ve kendimizi domates yetiştirilen serada bul-
duk. Bu sera aslında benim en çok dikkatimi 
çeken yer oldu çünkü toprakta bulunan me-
tan gazı yüzünden bitkiler toprağa değmeden 
yetiştiriliyor. Bu aslında biyolojik olarak im 

 

 

kansız çünkü topraksız bitki yetiştiremezsiniz. 
Fakat Mamak çöplüğü buna da bir çözüm bul-
muş ve bitkiler Hindistan cevizi içinde yetişti-
riyor. Evet doğru okudunuz Hindistan cevizi 
kabuğu! Bunun sebebi ise toprağa en yakın 
buymuş ve Hindistan cevizini kullanmaya ka-
rar vermişler ama emin olun ki ikram ettikleri 
domates en güzel toprakta yetiştirilmiş gibi 
kırmızı, taze ve lezizdi... seracılıkta sınır tanı-
mayıp polenleşmeyi sağlasın diye de özel işçi 
arıları getirtmişler.  (yılda 40 ton domates 
üretiliyor) 

Domates yetiştirilen seradan çıktıktan sonra 
çilek ve  orkide yetiştirilen seraya da uğradık 
ve orada daha değişik yöntemler kullanılıyor-
du. Örneğin bitkiler su boruları, damlama sis-
temi ile sulanıyorlardı ve orkide yetiştirilen 
yerde nemli, ayrı bir odadaydı. Tek değişme-
yen şey ise ikram edilen meyvelerin tadı idi! 

Sonuç olarak Mamak çöplüğüne olan yolculu-
ğumuz çok güzel verimli ve kuş dolu bir yolcu-
lukta kuş dolu olmasının sebebi ise metan 
gazlarından çıkan ısıyı sevmeleri ve ayrıştırıl-
mış maddeleri yemeleri. Kısacası kuşlar çöp-
lüğün bütün ana özelliklerini kavramış görü-
nüyorlar.... 

 

 





 

S algın hastalıklar insanlığın 
varoluşundan beri dünya 

tarihinde önemli bir yer tutmuştur, gerek 
filmlerle gerek öykülerle hafızalara 
kazınmış, sürecin çaresizliği özellikle 
medya ile hepimize bir kere de olsa 
hissettirilmiştir. İnsanlık, yüzyılllardır  has-
talıklarla mücadele etmeye çalışmış, nice 
doctor ve bilim adamı ömrünü buna 
adamıştır.  

Aşıdan karantinaya kadar kimi has-
talığı kimi. ise sadece hastalıkların yayıl-
masını önleyecek bir çok yöntem 
geliştirilmiştir. Buradan yola çıkarak 
aklımıza şu soru gelir peki bu yöntemler 
ne kadar işe yaradı? 
 

Öncelikle şunu bilmemiz gerekir ki 
her hangi bir hastalığın yeryüzünden tam-
amen silindiğini söyleyebilmek için arka 
arkaya üç yıl dünyadaki hiçbir ülkede bu 
hastalıkla ilgili bir vakanın rapor 
edilmemesi gerekir ve bu duruma eradi-
kasyon adı verilir.  

Daha sonra bu soruya cevap vere-
bilmek için çocuk felci, çiçek gibi şu an 
yeryüzünden silinmiş ya da silinmekte 
olan hastalıkları incelemekle başlayabilir-
iz. 

 

Çiçek aşısının 1630’lu Osmanlı 
İmparatorluğu’nda uygulandığı bel-
gelenmiştir. 1717’de İstanbul’daki İngiltere 
elçisinin eşi olan Lady Montague, kendisi 
de çiçek hastalığı geçirmiş olduğundan, 
bu aşının İstanbul’da yaygın şekilde 
kullanıldığını görmüş ve çocuklarını aşılat-
mıştı.  

Lady Montague, hem İstanbul’dan 
yazdığı ve tarihe “Şark Mektupları” olarak 
geçen mektuplarla hem de Londra’ya dö-
ndükten sonra bizzat kendisi çiçek aşısını 
İngilizlere tanıtmıştır 1966'da WHO'nun 
başlattığı kampanya sonucu çiçek aşısı zo-
runlu hale getirilmiş, tüm Dünya 
ülkelerinde çiçek aşısı yapılarak, hastalık 
eradike olmuştur. Bu çalışmanın sonucu 
olarak çiçek aşısı zorunlu aşı programın-
dan çıkarılmıştır ancak herhangi bir geri 
dönüşü ve salgını engellemek amacı ile 
görülmesi durumunda Dünya Sağlık Örgü-
tü’ne (WHO) bildirilmesi zorunlu has-



talıklar kategorisinde yer alır. 

Çocuk felci, sinir sistemini etki-
leyerek özellikle bacaklarda daha sonra 
ise tüm vücutta felce sebep olan bir virüs 
hastalığıdır ve genel kanının aksine 
sadece çocukları değil erişkinleri de 
etkilemektedir. Kişinin hastalıktan dolayı 
yaşamını kaybetme ihtimalinin yanında 
sakat kalma ihtimali de oldukça yüksektir. 
Hastalık ile ilgili ilk kayıtlara milattan önce 
1580 yılından itibaren Mısır yazıtlarında 

rastlanmakla birlikte 18. yüzyıl sonlarına 
kadar klinik tarifi yapılamamıştır.  Daha 
önce seyrek olarak görülen vakaların ilk 
defa yaygın bir salgın olarak betimlen-
mesi ise 1894 yılında olmuştur.  Bu tarih 
ile 1955 yılı arasında hastalığın tedavisi 
konusunda önemli bir gelişme kaydedile-
memiştir. Günümüzde dahi hastalığın te-
davisi bulunamamıştır. Ancak 1955 yılında 
Salk aşısının keşfi, hemen yaygın 
kullanılmaya başlanması ve 1962 yılında 
daha etkin olan Sabin aşısının kullanıma 
sokulması hastalığın görülme sıklığını 
büyük oranda azaltmış, hastalık özellikle 

gelişmiş ülkelerde yılda sadece bir kaç va-
kaya kadar düşmüştür.  Çocuk felci 2001 
yılında ortadan kalkmaya çok yak-
laşmışken insanların seyahat imkanlarının 
artmış olması virüsün Afganistan, Hin-
distan, Nijerya gibi gelişmemiş ülkelerden 
tekrar dünyaya yayılmasına sebep 
olmuştur. Çocuk felcinin tüm dünyadan 
silinmesi (eradikasyonu)  için 1980’lerin 
başından beri WHO (Dünya Sağlık Örgü-
tü), UNICEF, Rotary International ve Unit-

ed States Centers for Disease Control and 
Prevention örgütleri ortaklaşa dünya 

çapında bir aşılama programı başlat-
mışlar ve bu program oldukça yüksek 
bir başarı elde etmiştir. 1990’lı yıllarda 
yüzbinli sayılarla ifade edilen vakalar 
bugün binli sayılara düşmüş ve 2006 
yılı itibari ile salgın yaymaya elverişli 
virüsün bulunduğu ülke sayısı sadece 
dörde (Afganistan, Pakistan, Hindistan, 
Nijerya) inmiştir.  

 

 



 Hastalığın eradikasyonu henüz 
tam olarak sağlanamamakla birlikte 
uluslararası kurumların işbirliğinin kat-
kısıyla en kısa zaman diliminde sağlana-
cağı ümit edilmektedir. Internette yapılan 
kampanyalar ve hala yürütülmekte olan 
programlarla ilgili bir çok kaynağa ulaşıla-
bilmekte ve yardım gönderilebilmektedir. 

Günümüzde tıbbın ve bilimin 

gelişmesiyle çeşitli hastalıkların önlenmesi 
ve eradikasyonu amacıyla aşı çalışmaları 
hızlanarak sürmektedir. Yakın geçmişte 
yapılmış ve başarıya ulaşma ihtimali 
yüksek görülen bazı aşı çalışmaları daha 
sağlıklı bir dünya umudunu, yeni aşı 
çalışmalarına olan şevki ve hevesi her 
geçen gün arttırmaktadır. Bu çalışmalara 
örnek olarak kızamık, Hepatit B, serviks 
kanseri aşıları verilebilir 

 

Hepatit B, karaciğer iltihabı an-
lamına gelen hepatit hastalığının etkeni 
olan virüslerden bir tanesidir.Meydana 
getirdiği hastalık,çok ağır tablolara neden 
olabilmektedir.Bu virüs,esas olarak kara-
ciğerde yerleşir,orada çoğalır ve zamanla 
karaciğeri tahrip edecek boyutlara 
ulaşabilir.  

Hepatit B bulaşıcı bir hastalıktır ve 

ülkemizde çok önemli bir sağlık so-
runudur. Türkiye’de bugün her 3 kişiden 
yaklaşık 1’i Hepatit B virüsü ile 
karşılaşmıştır. Yine her 10 kişiden 1’i Hep-
atit B virüsünü taşımakta ve bulaştırmak-
tadır. Virüs, hastaların % 75-80 inde her-
hangi bir belirti vermeksizin gelişir, tara-
malarda ve kan bağışlarında yapılan tetki-
klerde tesadüfen tespit edilir.  

Hastalıktan korunmanın en etkili yo-
lu aşılanmaktır. Aşı %90’ın üzerinde 
koruma sağlar. Yakın zamanda Ankara Ün-
iversitesi Tıp Fakültesinde yürütülen 
çalışmalar sonucu Kronik B Hepatiti te-
davisinde kullanılan "tenofovir" etken 
maddeli ilacın virüsün çoğalmasını dur-
durarak etkili olduğu gözlenmiştir. Bu 
önemli gelişme sonucu dünya çapında 
araştırmalar hız kazanmış, hepatit B has-
talığının tarih olma umudu yükselmiştir. 

Halk arasında rahim ağzı kanseri 
olarak bilinen serviks kanseri, dünya 
üzerinde her 2 dakikada bir kadının 
ölümüne neden olan ve değişik ülkelerde 
yapılan çalışmalarda kadınlarda meme 
kanserinden sonra en sık görülen ikinci 
kanserdir.  

Hastalığın ortaya çıkmasında anah-



tar rolü oynayan HPV virüsü kullanılarak aşı 
çalışmaları başlatılmış ve oldukça etkin 
koruyucu aşılar geliştirilmiştir. Aşı özellikle 
ergenlik döneminde üç doz olarak uygu-
landığında yüksek başarı elde etmiş, HPV 
virüsünün yaygınlığına bağlı olarak top-
lumlarda HPV enfeksiyonlarını %65-76 
oranında önlediği kanıtlanmıştır. Bu aşıların 
kulllanımının yaygınlaşmasıyla 20-30 yıllık 
süreçte serviks kanserinin görülme sıklığın-
da önemli azalmalar beklenmektedir. 

Tüm bu çalışmaların yanısıra 
ülkemizde 5 yaş altı çocuk ölümlerinin onda 
birine neden olan menenjit hastalığının 
eradikasyonu henüz uzak görünse de bu ko-
nudaki aşı çalışmaları da geliştirilmeye 
oldukça yüksek bir hızda devam edilmekte 
ve bu aşıların ülkemizde kulanımı 
yaygınlaşmaktadır. 

Her yıl  dilediğimiz o daha sağlıklı  dü-
nya dileğinin gerçekleşebilmesinin yolu 
bilinçlenmek, bilinçlendirmek ve 
örneklerden de görüldüğü gibi aşılanmak-
tan geçmektedir. Ancak bir hastalığın eradi-
kasyonu için yalnızca bireysel korunma değil 
çevremizdekileri hatta dünya çapındaki tüm 
insanları da göz önünde bulundurmak gere-
kir, bu nedenle çalışmaların başarılı 
olabilmesi için hem bireysel hem de top-
lumsal maddi ve manevi katkılarımızı 
küçümsememeli ve esirgememeliyiz. Unu-
tulmamalı ki aşı hayat kurtarır, yalnızca sizin 
değil bazen hiç tanımadığınız küçük bir 
çocuğunkini bile. 





iyoloji öğret-

menimiz reh-

berliğinde 3-4 kişilik gruplar halin-

de 11-C sınıfı olarak 20 Aralık 

2013 tarihinde biyoloji günlerine 

katıldık. Her grup sunumlarını ha-

zırlamadan önce ön hazırlıklarını 

yaptı. Ön hazırlık olarak, her grup 

kendi posteri için araştırma yapıp 

bu bilgileri düzenleyerek görsel 

öğelerle posterlerini destekledi. 

 Bununla birlikte her grup kendi deneyini 

önceden yaparak hazırlık aşamasını ta-

mamladı. Daha sonra her grup standının 

başında bulunarak TED Ankara Koleji Lisesi 

öğrencilerine konuları hakkında bilgi vere-

rek sunumlarını yaptılar. Bu sayede orga-

nizmalar hakkında geniş yelpazede bilgi 

vermiş olduk. Sınıfımızın deneyleri arasın-

da: insan vücudunun organlarının yeri ve 

işlevleri, insan vücuduna dışarıdan gelen 

tepkilere karşı verdiği cevaplar (refleksler), 

bitkileri renklendirici karıştırılmış suda 

bekleterek bitkilerin renklerini değiştir-

mek, sağ beyin ve sol beyinin farklılıkları, 

DNA kolyesi hazırlama, renk körlüğü ve 

kör nokta deneyleri bulunmaktadır. 



unumlarımız sırasında ay-

nı zamanda okulumuzun 

ana okulundan gelen öğrencilere değişik 

bilgiler sunduk ve onları bilgilendirdik. 

Ana okulu öğrencilerine ödül olarak çiko-

lata vererek onları sevindirdik ve eğlen-

dirdik. Bu verimli günün sonucunda hem 

eğlendik hem de arkadaşlarımıza sunum-

lar yaparak onları bilgilendirdik.  

Sonuç olarak biyoloji dersi-

ne katkısı olan yararlı bir etkinlik 

yapmış olduk. Bütün katkıları için 

ders öğretmenimize ve biyoloji 

zümresine teşekkür ederiz. 

 

 

 

 

11-C Öğrencileri  





K 
anser, hücrelerde DNA'nın hasarı 
sonucu hücrelerin kontrolsüz veya 
anormal bir şekilde büyümesi ve 

çoğalmasıdır. Günde vücudumuzda yaklaşık 
10.000 mutasyon olmasına rağmen bağışıklık 
sistemimiz her saniye vücudumuzu tarar ve 
kanserli hücreleri yok eder. 
 

Sağlıklı vücut hücreleri bölünebilme yetene-
ğine sahiptirler. Ölen hücrelerin yenilenmesi 
ve yaralanan dokuların onarılması amacıyla 
bu yeteneklerini kullanırlar. Fakat bu yete-
nekleri de sınırlıdır. Sonsuz bölünemezler. 
Her hücrenin hayatı boyunca belli bir bölü-
nebilme sayısı vardır. Sağlıklı bir hücrenin ne 
zaman ve nerede bölünebileceği bellidir. 

Buna karşın kanser hücreleri, bu bilinci kaybeder, 
kontrolsüz bölünmeye başlar ve çoğalırlar. Kan-
ser hücreleri toplanarak tümörleri oluştururlar. 
Tümörler normal dokuları sıkıştırabilirler, içine 
sızabilirler ya da tahrip edebilirler. Eğer kanser 
hücreleri oluştukları tümörden ayrılırsa, kan ya 
da lenf dolaşımı aracılığı ile vücudun diğer bölge-
lerine gidebilirler. Gittikleri yerlerde tümör kolo-
nileri oluşturur ve büyümeye devam ederler. 
Kanserin bu şekilde vücudun diğer bölgelerine 
yayılması olayına metastaz adı verilir. 
 

Kanserler oluşmaya başladıkları organ ve mikros-

kop altındaki görünüşlerine göre sınıflandırılırlar. 

Farklı tipteki kanserler, farklı hızlarda büyürler, 

farklı yayılma biçimleri gösterirler ve farklı teda-

vilere cevap verirler. Bu nedenle kanser hastala-

rının tedavisinde, var olan kanser türüne göre 

farklı tedaviler uygulanır. Her kanser aynı yapıya 

sahip değildir.  



Vücutta mutasyona uğrayan hücrelerin an-
cak çok küçük bir kısmı kansere yol açar. 
Bunun birçok nedeni vardır. 

Mutasyon gösteren hücrelerin yaşama ka-
biliyetleri normal hücrelere göre daha az-
dır. Bu yüzden ölürler. Mutasyon gösteren 
hücrelerin pek çoğunda bile hala aşırı bü-
yümeyi önleyen tümör baskılayıcı genler 
bulunur. Bu yüzden hayatta kalabilen mu-
tat hücrelerin çok azı kanserli hücreye dö-
nüşür. 

Sıklıkla, kanser potansiyeli taşıyan bu hüc-
reler büyüyüp kanser oluşturmadan önce 
vücudun bağışıklık sistemi tarafından yok 
edilirler. 

Mutant hücrelerin çoğu, değişikli-
ğe uğramış genleri nedeniyle kendi 
içlerinde anormal protein oluştu-
rurlar. Bu anormal proteinler vücu-
dun bağışıklık sistemini uyararak 
antikor yapımına veya kanserli hüc-
reye karşı duyarlılık kazanmış len-
fositlerin oluşmasına neden olarak 
kanserli hücrenin yok edilmesini 
sağlarlar.  
 

Bağışıklık sisteminin etkinliğini bo-
zan durumlar kanseri hazırlayıcı et-
menler olarak bilinir. Bağışıklık sis-
temi tarafından yok edilmemiş 
olan bu hücreler kontrolsüz biçim-
de üreyerek bulundukları dokuyu 
işgal ederler. Sadece o dokuyla sı-
nırlı kalmayıp komşu dokulara da 
yayılırlar. Kan ve lenf dolaşımı yo-
luyla vücudun ilgisiz bölgelerine de 
taşınabilirler. 

Sebebi bilinen ölümlerde kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada 
olan kanserde tedavinin başarı şansı erken teşhisle doğru orantılı. Kanser sa-
dece bir hastalık değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik yönleriyle de kişinin 
yaşam kalitesini önemli ölçüde düşüren ciddi bir sorun. 

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl 12.4 milyon yeni kanser vakasının 
görüldüğü dünyada erken teşhis, tedavinin temel noktasını oluşturuyor. Kan-
ser tedavisine ilişkin her gün farklı yaklaşımlar ortaya çıkarken, tüm tedavi 
yöntemleri aynı şeyi söylüyor: 
 

‘Farkındalık, hayat kurtarır’. 
 

Özellikle kadınlarda sık görülen meme kanseri, erken teşhis edildiğinde teda-
viye en kolay cevap veren kanser türlerinden biri olarak ön plana çıkıyor. Bir 
tümör ne kadar erken teşhis edilirse, kişinin hayatta kalma şansı da o kadar 
yüksek oluyor. Erken teşhis ile 5 yıllık yaşama oranı yüzde 98’e kadar çıkıyor.  

Kanser Tedavisinde Temel Nokta 



Kansere Nano-İlaç ile Müdahele 

S ağlıklı hücrelere zarar vermeden, sadece has-
talıklı hücrelere ilaç iletiminde önemli bir ba-

şarıya imza atan Kanadalı bilim insanları, nano öl-
çekli, ilaç kapsüllerini DNA ipliklerinden üretmeyi 
başardı. Kanadalı bilim insanları, nano ölçekli ilaç 
kapsüllerini DNA ipliklerinden üreterek, ilacı sade-
ce hastalıklı hücrelere veren sisteme imza attı. 
 

Prof. Hanadi Sleiman başkanlığındaki McGill Üni-
versitesi'nden bilim ekibinin başarısı, hastalıklı 
hücrelere ilaç iletiminde, biyolojik nano yapılar 
kullanılması konusunda önemli bir adım olarak ka-
bul ediliyor. Araştırmacılar, Nature Chemistry adlı 
bilimsel derginin internet sitesinde yayımladıkları 
çalışmada, buluşlarının, DNA tabanlı nano malze-
melerin tasarımında da yeni imkanlar sunduğuna 
dikkati çekti. 

Sleiman ve ekibi, daha önce de altın nano 
parçacıkların doldurulabileceğini ve yükü-
nü DNA nano tüplerden bırakabileceğini 
göstererek, bu yolla ilaç iletiminin müm-
kün olduğu fikrinin ilk kanıtını ortaya koy-
muştu. Yeni araştırmaysa DNA nano yapı-
ları kullanan, altın nano parçacıklardan 
çok daha ufak boyutlardaki küçük mole-
küllerin de ilaç iletiminde ustalıkla kullanı-
labildiğini gösteren ilk çalışma olması ba-
kımından önem taşıyor. 
 

Son derece şaşmaz bir kesinlikle üretilebi-
liyor olmalarının yanı sıra vücutta kendili-
ğinden yok olabilmeleri, büyüklük, şekil ve 
özelliklerinin kolaylıkla ayarlanabiliyor ol-
ması, DNA tabanlı nano yapıların, vücut 
içinde ilaç iletiminde sıklıkla kullanılan di-
ğer sentetik maddelere göre en önemli 
avantajını oluşturuyor. 



Kanser Tedavisinde Yeni Umut 

Amerika'da yaşayan Türk Profesör Hayat 
Önyüksel, kanser tedavisinde çığır açacak 
bir tedavi yöntemi geliştirdi. Nanoteknolo-
jinin kullanıldığı yöntemde, ilaç kanda do-
laşarak sadece kanserli bölgeye veriliyor. 
Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde 
kanser hücreleri yok edilirken, ilaçların yan 
etkileri de görülmüyor. 
 

Türk Bilim İnsanı Prof. Dr. Hayat Önyüksel, 
20 yıllık çalışma sonucunda kanserin teda-
visinde yeni bir yöntem geliştirdi. Prof. Ön-
yüksel, geliştirdiği yöntemi, “Kanser ilacını 
kanserli dokuya özel olarak gönderiyorum. 
Ve diğer dokuların bu ilaçtan zarar görme-
mesini sağlıyorum. Bunu yapmak için ilacı 
bir taşıyıcının içine saklıyoruz. Taşıyıcı kan-
ser dokusuna gidiyor ve ilacı orada açığa 
bırakıyor ve kanserli hücreyi öldürüyor. 
Böylece yan dokulara zarar vermemek 
yöntemiyle istediğimiz kadar kanser hücre-
sini öldürecek kadar dozu kullanma olasılı-
ğımız oluyor” sözleriyle özetledi. 

Geliştirdiği yöntemde, kanser tedavisinde 
nanoteknoloji kullanıldığını belirten Önyük-
sel, “İlaç moleküllerini nano taşıyıcı dediği-
miz 15 nanometre boyutundaki çok ufak ta-
şıyıcı sistemlerin içine koyuyoruz. Taşıyıcının 
içinde dolaştığı için kan hücrelerine zarar 
vermiyor. Taşıyıcıya kansere çok özel bir pro-
tein koyuyoruz. Böylece o bölgedeki kanser 
hücrelerinin hepsini öldürmemesi imkansız 
duruma geliyor” dedi. İlaç sadece kanserli 
hücreye verildiği için ağır ilaçların yarattığı 
yan etkiler de ortadan kalkmış oluyor. Kan-
ser ilaçları insanı ciddi anlamda olumsuz et-
kiliyor. Aşırı derecede halsizlik yapan ilaçlar 
bağışıklık siteminin çökmesine neden olabi-
liyor.  

Buldukları tedaviyle bu olumsuz etki-
leri engellemeye çalıştıklarını belirten 
Prof. Önyüksel,                          

“Çünkü bu tarz yan etkiler çok ciddi. 
Bizim ilacımız saklı bir şekilde kanda 
dolaştığı için o kimyasal madde kan-
daki hücrelere saldıramıyor, öldürem-
iyor. Dolayısıyla halsizlik ve kusma gi-
bi yan etkiler olmuyor” dedi. 

Yöntemi, belli bir bölgede yoğunlaşan 
meme, prostat, bağırsak gibi birçok 
kanser türünde kullanmak mümkün 
ancak kan kanserlerinde kullanılamı-
yor. Prof. Önyüksel çalışmanın paten-
tini aldı. Hayvanlar üzerinde başarılı 
olan yöntemin insanlar tarafından 
kullanılması için ise en az 5 yıl gereki-
yor. 

Prof. Dr. Hayat Önyüksel 



Yazı: Gülce Karaca 

Tasarım: Alara Özçam 



HOUSE VE GREY’S ANATOMY’NİN UNUTULMAZ BÖLÜMLERİ  

 Günümüzde tıbbi konuları içeren dizileri düşündüğümüzde şüphesiz aklımıza 

ilk Grey’s Anatomy ve House MD geliyor. Bunun nedeni karakterlerin çalkantılı ha-

yatları ya da inanılmaz zekâları değil de karşılaştıkları zorlu hastalar. İşte House ve 

Grey’s Anatomy’nin en ilginç hastaları… 

Grey’s Anatomy’nin kesinlikle en aptal-

ca ancak en tehlikeli hastası diyebile-

ceğimiz vakası kız arkadaşını etkilemek 

için çimentoya yatan bu çocuk. Ancak 

çimento donduğunda ne kadar kötü 

bir şey yaptığını anlıyor ve durmak 

üzere olan kalbine ve donmuş organla-

rına rağmen hayatta kalıyor! 

Grey’s Anatomy’nin “çimento çocu-

ğundan” sonraki bir diğer vakası ise 

Bonnie ve Tom. Bir tren kazası sonucu 

içlerinden bir direk geçmesiyle birbir-

lerine kenetlenen Bonnie ve Tom, şans 

eseri hayatta kalmışlar ve bilinçleri 

açıktır. Ancak içlerindeki direk oynatıl-

dığı anda ikisinin de iç kanamadan öl-

me ihtimali olması yüzünden Seattle 

Grace doktorları vicdanları ve görevle-

ri arasında kalıyor.  
Evet, yanlış görmediniz: Yapışık ikiz-

ler. Grey’s Anatomy’nin uzun süre 

birleşik yaşadıktan sonra birbirlerin-

den ayrılmak istemeleri sonucu has-

taneye gelen ikizlerin nedeni ise iki-

sinin de aynı kadına aşık olması. İlk 

Chang ve Eng Bunker’da görülen ya-

pışık ikizlilik Grey’s Anatomy’de de 

karşımıza çıkıyor. 



J ake Burton, Seattle Grace Has-

tanesi’ne geldiğinde en büyük 

sorunu beynine doğru ilerleyen tü-

mörleriydi. Tabi bu ailesine göre öy-

leydi çünkü Jake aslında bir 

“leontiasis ossea” hastasıydı. Yani 

yüzü bir aslanınkine benziyordu çün-

kü yüzünde gözleri dışında tümör 

olmayan bir parça bile yoktu.  

Grey’s Anatomy’nin en korkutucu vakası 

şüphesiz kanı zehirli olan kanser hasta-

sıydı. Aldığı kemoterapi yüzünden kanı 

zehirli olan bu kadının kanına temas et-

mekten ziyade yanında bulunduğunuz-

da bile sizi zehirleyebiliyordu. Bu yüzden 

her doktor yirmi saniye boyunca nefes-

lerini tutup ameliyatı tamamladılar. 

House’un ilginç vakaları saymakla bitmez ancak kuşkusuz en ilginçlerinden biri 

uzaylılar tarafından kaçırıldığını iddia eden yedi yaşındaki Clancy’ydi. House’un 

doktor takımı Clancy’nin boynunda bir metal parçası bulduklarında gerçekten bu-

na bir süre inanmışlardı ancak House, sonunda Clancy’nin “chimerism” hastası ol-

duğunu keşfediyor. Yani Clancy’nin bir özelliğini belirleyen birden fazla farklı geni 

olduğu açığa çıkıyor. 

A kciğerindeki sorun yüzünden an-

nesinde büyük sağlık sorunlarına 

yol açan bu bebek, televizyonda bugü-

ne kadar yayınlanmış bütün dizilerin en 

mükemmel sahnesi olabilir. House be-

beği annesinin karnında ameliyat etti-

ğinde bebeğin House’un elini tutması 

ise aynı zamanda hem ürkütücü hem 

de sevgi dolu bir an yaratıyor. 



 H ouse ve diğer doktorlar 

on altı yaşındaki Nathan Harrison’la 

tanıştıklarında onun House’un daha 

genç bir versiyonu olduğuna hemen 

inanıyorlar çünkü Nathan da aynı 

House gibi huysuz ve inatçı! Bunun 

nedeninin kimyasal bir dengesizlik 

olduğu düşünülürken Nathan’ın 

“haemochromatosis” hastası olduğu 

fark ediliyor. Demirin vücutta fazla 

birikmesinden ortaya çıkan bu hasta-

lık genlerle ya da vücuda fazla kan 

nakledilmesiyle ortaya çıkabiliyor.  

Richard McNeil’in kendini teker-

lekli sandalyesiyle birlikte havuza 

atmasının nedeninin intihar oldu-

ğu düşünülüyor çünkü Richard 

hayatı boyunca felç olarak yaşa-

mış bir insan. Buna asla inanma-

yan House ise her zaman yaptığı 

gibi Richard üzerinde hayatını 

tehlikeye atan testler yapıyor ve 

Richard’ın Addison hastası olduğu 

ortaya çıkıyor. Addison hastalığı 

ise böbreküstü bezlerinin enfeksi-

yon nedeniyle zarar görmesinden 

kaynaklanıyor. 

Gülce Karaca  11/H    
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