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Dergi çalışma grubu ise KOÜTBAT’ın görünen yüzüdür. Öğrencilerin kendi ilgilendiği konularda 
daha fazla bilgi sahibi olup bunları kaleme dökmeyi amaç edinen bir çalışma grubudur.

Kongre ekibi ise KOÜTBAT’ın gülen yüzü, dışa açılan kapısıdır. Büyük bir emekle çalışılarak Koca-
eli Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki olumlu havayı başka fakülteden arkadaşlarımıza solutmak, 
bilimsel platformlarda kendini daha iyi ifade eden öğrenciler olmak ve alanında yetkin hocala-
rımızdan değerli çalışmalar-paylaşımlar dinlemek amacıyla yola çıkılmıştır.

Etkinlik çalışma grubu mesleki olarak merak ettiğimiz veya bilim dünyasını yakından ilgilendi-
ren bir takım konularda daha bilgili olmayı hedefleyen bir gruptur.

Proje çalışma grubu; aslında kulübün en temel amacıdır. Bir öğrencinin ileride bir projede nasıl 
yönetilir, nasıl üretilir, ne gibi basamaklarla sonuca ulaşılır sorularına cevap aranmaktadır.

Makele çalışma grubu kulübün en temel yapı taşıdır. Bizlerin mezun olduğumuzda tanışacağı ma-
kale ve bilimsel verilerle erkenden tanışıp yol haritamızı belirlememiz amacıyla oluşturulmuştur.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Topluluğu, tıp fakültesi öğ-
rencileri tarafından kurulmuş olup öğrencileri bilimsel araştırma ve düşünmeye 
yönlendirmek, hekimlik mesleğine öğrencileri bir adım daha yaklaştırmak ama-
cıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Öğrencilerin öğretim görevlileriyle olumlu iliş-
kiler kurarak usta-çırak ilişkisi geleneğiyle “kendini biraz daha hekim hissetmek” 
vizyonuyla hareket etmektedir. 2014 yılından bu yana kulüp faaliyetlerindeki iv-
melenmeye bağlı olarak beş farklı çalışma grubunda faaliyetlerini daha sisteme-
tik düzenlemektedir.
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Bu dergide yayımlanan yazıların 
sorumlulukları yazıyı kaleme alan 

yazarlara aittir.

Tüm hakları KOÜTBAT’a aittir.

Yayın Kurulu
Funda ÖZCAN

Ruveyde ŞAHİN
Gökhan MEMİŞ

Merhaba!
 
KOÜTBAT Terapi Dergisi Yayın Kurulu olarak sizler için özenle 
hazırladığımız dergimizi “hayatın içinden bir kapsül” olarak 
tanımladık. Ulaşmak istediğimiz kitleyi göz önüne aldığımızda 
var olan tanımlardan hiçbirini satırlarımızla eşleştiremedik. 
Ama bildiğimiz tek şey, bir tıp dergisinden çok daha fazla ol-
masıydı. Bunun için önce gözümüzdeki perdeyi indirdik ve en 
uzağı görmeye çalıştık. Bilimi, tıbbı, geçmişi, geleceği, eğlence-
yi ve en önemlisi de hayatın ta kendisini...
 
Bütün bunların avucumuza sığdığını gördüğümüzde kendimi-
ze dönüp şu soruyu sorduk: “Gerçekten anlatabildik mi?”
 
Görüneni, görünmeyeni, bazen görmek istemediklerimizi ba-
zen de bir türlü sıra gelmeyenleri. 

İşte kendimizi anlamaya çalışırken anlattığımız her şeye terapi 
ismini verdik.
 
Bu süreçte kimi zaman kaybolduk,kimi zaman da sizlerle aynı 
noktada buluştuk ve sonunda uzun emekler sonucunda der-
gimizi oluşturduk.
 
Her bir sayfasını zevkle okumanız dileği ile... 
Terapi 2019 sizlerle!

Beyza Nur KAYA

Editör Yazısı

İlgi, bilgi ve sevginin de katılmasıyla bu beş çalışma grubu ayrılmaz bir parça hali-
ne gelmiş her geçen gün amaçları doğrultusunda emin adımlarla yürüyor KOÜT-
BAT. Herkese açık bir kapısı, herkesin uğrayabileceği bir noktası, herkesi götüre-
bileceği bir durak var.

Varış noktası ise belli mesleğinde daha yetkin ve daha bilgili, faydalı birer hekim 
olmak! Sevgiyle ve bilimle kalın.

Berkay KIRCAL
KOÜTBAT Yönetim Kurulu Başkanı
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Ete kemiğe bürünmüş
güzellik kaygısı

Funda ÖZCAN

Sadece bir kadın ve bir erkek vücudu tipinin 
olduğu ütopik bir dünya düşünelim. Tüm 
erkeklerin aynı ten rengine, aynı boya; 

tüm kadınların aynı saç rengine, aynı yüze ve 
aynı ölçülere sahip olduğu bir uygarlık... 
Hayat nasıl olurdu? Herkesin dış görü-
nüşü aynı olduğu için insanlar kişiliğe, 
kültüre mi önem verirdi yoksa insanlı-
ğın diğerlerinden farklı olma isteği yine 
ağır mı basardı?

İnsanlar sosyal ilişkilerinde ister istemez 
ilk dış görünüşe bakıyor. Amerikalı psikolog 
Edward Thorndike, “Halo etkisi” diye bir yanıl-
samadan söz eder. Halo etkisi, hayatımızın her 
alanında hepimizin içine düştüğü bir yanılsama-
dır. Birini ilk kez gördüğümüzde edindiğimiz izleni-
me bakarak, kişinin diğer özellikleri hakkında çıka-
rım yapmaya denir. Yakışıklı veya güzel insanların 
daha zeki, daha akıllı olduklarına inanma eğilimi 
Halo etkisine bir örnektir. 

Bunun tam tersine de bir isim verilmiş: 
Horn etkisi.

Bireyin sahip olduğu bir tane olumsuz özellik-
ten yola çıkarak, diğer özellikleri hakkında da 
olumsuz çıkarımlar yapmak. Mesela tembel 
bir insanın aynı zamanda yalancı olması gibi 

olumsuz özelliklerle de anılması da Horn 
etkisine bir örnek.  Hayal ettiğimiz dün-

yada tüm insanların görünüşleri aynı 
olduğuna göre insanlar hakkında ilk 
izlenimlerimiz nasıl oluşacaktı? Beden 

dili, konuşma şekli, jest ve mimiklerin 
önemi daha da artardı şüphesiz.

Eş seçimi neye göre olurdu peki? Ahmet’le 
değil de Mehmet’le evlenmenizin sebebi 

Ahmet’in şiir sevip Mehmet’in sevmemesi mi 
olurdu? Bu günümüz insanlığı için çok iyim-

ser bir senaryo. Birikimleriyle öne çıkama-
yan insanlar farklı olma isteklerini kozmetik 
sektörüyle ve estetik operasyonlarla tatmin 
edeceklerdi. Farklı görünmek için geçirdikleri 
estetik operasyonlar ve yaptıkları makyajlar 

eninde sonunda onları yine aynı görünüme so-
kacaktı, tıpkı günümüzde olduğu gibi.

Günümüze, çeşit çeşit bedenlerin olduğu dünyamıza döne-
lim... Çeşitli boylarda ve kilolarda beyazlar, siyahiler, çekik göz-
lü insanlar dünyanın her yerine dağılmış durumda. Herkesin 
zevki de farklı tabii. Örneğin kimileri zayıf insanlardan hoşla-
nıyor kimileri de zayıf olmayanlardan. Orta çağda kilolu ka-
dınlar güzel sayılırmış çünkü bir kadının kilolu olması yemek 
bulabildiği dolayısıyla zengin olduğu anlamına gelirmiş. Şimdi 
ise medya yoluyla zayıf insanın daha güzel olduğu algısı yara-
tılmaya çalışıyor. Neden?  İnsanlar bir yandan fast-food ürün-
leriyle şişmanlatılıyor, bir yandan da tv-internet aracılığıyla 
zayıf olmaları gerektiği algısı bilinçlerine yerleştirilmeye çalışı-
lıyor. Sonrası ise spor salonlarında zayıflamaya çalışan insan-
lar hatta anoreksiya hastalığına kadar uzanan bir yol... Sektör 
acımasız, insanlar daha acımasız hale gelmiş durumda. Çin’de-
ki küçük ayak büyük statü inancının kadınlara ne denli acılar 
çektirdiğini mutlaka bir yerlerde okumuşsunuzdur. Kore’de ise 
durum bambaşka, estetik ameliyatlar adeta günlük bir ihtiyaç 
gibi.  Kafanın küçük olması bile onlarda bir güzellik algısı ya-
ratıyor. Yüzü ne kadar küçük deyip övüyorlar birbirlerini.  Eski 
zamanlarda soylular diğer tabakalar gibi tarlalarda güneş altın-
da çalışmadıkları için beyaz tenli olurlarmış. Bu yüzden halen 
Kore’de esmer insanlara kötü gözle bakılır.

Fotoğraf: Jo Farrell, 
Ayak bağlama ya da lotus ayak 
geleneği küçük yaşta kız çocuk-
larının ayak kemiklerini kırarak 
çok ufak boyutta ayakkabılara 
sokmak ve ayak büyümesini 
engellemek amacıyla yapılan bir 
uygulamaya dayanıyor.

Let Me In, CJ Entertainment yapı-
mı,” Story On” adlı kanalda yayın-
lanan bir Güney Kore plastik cerra-
hi ve makyaj programı. –Me In- in 
Kore dilinde güzellik anlamına ge-
liyor. Programın ilk sezonu Aralık 
2011’de gösterime girdi. 5. sezonun 
sonunda iptal edildi. Yarışmanın 
konseptine gelelim. Programa fi-
ziksel olarak belirgin kusurları olan 
insanlar yarışmacı olarak katılıyor. 
Bu insanlara Scarface, Frankenste-
in gibi acımasız lakaplar takılıyor. 
Yarışmacının ailesi ona bozuk gen-
ler verdiği için yarışmacıdan özür 
diliyor! Daha sonra yarışmacı yarış-
manın sponsorluğunda bir dizi es-
tetik ameliyata giriyor. Son olarak 
stüdyoya geri dönüyorlar ve çılgın 
bir öncesi/sonrası karşılaştırması-

na giriyorlar.

Şekil :Yarışmacıların sadece yüzlerine değil, 
tüm vücutlarına müdahale ediliyor.

Bunca olaya rağmen son yıllarda güncel güzellik algısını yıkmaya yönelik moda sektöründe birçok adım 
atılmaya çalışıldı. Beden olumlama hareketine birçok ünlüden destek geldi. Mağazalar model ölçülerin-
de esnekliğe gittiler. Mükemmel ölçülere sahip beden algısının kırılması deneniyor.
 
İnsanların vücudu yüzünden kendilerinden nefret etmedikleri bir dünyanın, yazının başında kurduğu-
muz gibi ütopik bir dünya olarak kalmaması dileği ile.
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NÖROLOJİDE 
KÖK HÜCRE 
UYGULAMALARI

Funda ÖZCAN

Santral sinir sisteminde nörojenez 
sınırlı olduğundan nöroloji has-

talıklarda tedavi ve kür çok zordur. 
Son yıllara kadar santral sinir sistemi 
hücrelerinin rejenerasyon yetene-
ği olmadığı, kabul edilen yaygın bir 
görüştü. Ancak yapılan çalışmalar 
ile yetişkin, travmatize edilmiş insan 
hipokampusunda da yeni nöronla-
rın  geliştiği gözlemlenmiştir. 

Bu olumlu gelişmelere rağmen ye-
tişkin sinir sistemi içinde çok çeşitli 
hücrelerin bulunması, her hücrenin 
farklı görevlerinin olması daha işin 
başında hücre temelli tedaviler içim 
dezavantaj oluşturmaktaydı. Stra-
tejik olarak kök hücre tedavilerinde 
birinci önemli nokta; hangi tip nöro-
lojik hastalıklarda hangi hücrelerin 
kullanılacağıdır. İkinci önemli nokta 
bu hücrelerin hastaya zarar verme-
yecek tarzda ve uygun bir biçimde 
hazırlanmasıdır. Bunun için hücre-
lerin GMP standardında hazırlan-
ması esastır. Üçüncü önemli nokta 
ise bu hücrelerin uygun bir biçimde 
yerleştirilmesidir.

Kök hücrelerin hasarlı bölgelere göç 
edebildiği bilinmektedir. Hücrelerin 
hastaya verilmesi sırasında hangi 
yolun kullanılacağı önemlidir. Seçi-
lecek kök hücre uygulama yöntem-
leri hastalığa göre değişmektedir.

Santral sinir sisteminde anjiyogenez 
ve nörojenez birlikte oluşmaktadır. 
Kök hücreler anjiyogenezi artırır. Bu 
nedenle özellikle inme vakaların-
da fonksiyonel iyileşmede etkin rol 
alır. Kök hücre tedavilerinde temel 
amaç; hücre yenileme ya da yeni 
dokular yaratma değil, tamiratın 
devamlılığını sağlamaktır. Hayvan-
lar üzerinde yapılan çalışmalar kök 
hücrelerin ya da kök hücre kaynaklı 
hücrelerim transplantasyonunun 

omurilik onarımında etkili olduğunu 
göstermiştir.

ALS de kök hücre kullanımı

ALS, (Amyotrofik lateral skleroz)  be-
yin ve omurilikte bulunan motor si-
nir hücrelerinin kaybından kaynak-
lanan bir hastalık. Klinik bulgular 
genellikle 50-60 yaşlarında başlar. 
Bu hastalığı tamamen iyileştirebi-
lecek bir tedavi henüz yok. ALS’nin 
ilerleyişini durdurabilmem amacıyla 
üzerinde çalışılan tedavi metotların-
dan biri de kök hücre uygulaması. 
Peki kök hücreler ALS tedavisinde 
nasıl kullanılabilir? 

Motor nöronlar beyinden omuriliğe, 
omurilikten kaslara uzanan uzun 
hücrelerdir. Bu nöronlarda meyda-
na gelen hasarlar hareketi, konuş-
mayı, nefes almayı ve daha birçok 
şeyi etkileyebilir. Nöronlarda mey-
dana gelen bu hasarlar nöronların 
etrafında bulunan ve onları besle-
yen nöroglia hücrelerindeki arıza-
lardan kaynaklı da olabilir. ALS için 
iki teorik yol öne sürülüyor. Ölen 
motor nöronları veya zarar görmüş 
nöroglia hücrelerini değiştirmek. 
Nöronlar uzun ve karmaşık olduğu 
için tedavide nöroglia hücrelerine 
odaklanılıyor. Hastadan alınan kök 
hücreler kültür ortamında çoğaltılır 
ve hastaya enjekte edilir. Kök hücre-
lerin fonksiyonunu yitirmiş nöroglia 
hücrelerine etki etmesi beklenir. 

ALS için kök hücre çalışmaları de-
neysel düzeydedir. Dünya ALS Bir-
liği, İngiliz ALS-MND derneği gibi 
kuruluşlar da ALS de kök hücre ça-
lışmalarının umut verici olduğunu 
ancak çalışmaların bit tedavi olarak 
yerini alabilmesi için bilimsel çalış-
maların devam etmesi gerektiğini 
belirtmişlerdir.



NEREYE
GİDİYORUZ

Aspirin

Penos 

İburamin

Zyrtec 

Zontac

Majezik

Apranax

Aferin Sinus

Calpol 6 Plus

Augmentin

Bengay

Parol 

Tantum Verde

Prozac

Lansor

Yukarıdaki ilaç isimlerini okurken bazıları 
için “Evet, ben bu ilacı biliyorum!“ dediği-

nizi duyar gibiyim. 
    Tebrikler! Eğer bu ilaçlardan en az beş ta-
nesini ve ne işe yaradığını bili-
yorsanız farmakolojinin kurucu-
su Yunanlı Dioscorides’ ten daha 
fazla terapötik ilaç bilginiz var, 
yanında büyük bir ilaç bağımlısı 
olma ihtimalinizle birlikte tabii 
ki. 
    Psikotrop ilaçlar başta olmak-
la birlikte günümüzde hemen 
her türlü ilaç bağımlılık yapma 
riski taşıyor. Bu demek olmuyor 
ki ilaç kullanmayın.  Tabii ki de ilaç desteği-
nin tedavide çok yüksek ve olumlu bir payı 
var. Burada dikkat edilmesi “ doktor kontro-
lünde ilaç desteği “ kavramı. Yani grip olunca 

ben iyileşemiyorum algısına kapılıp 1000 mg 
Augmentin kullanmak mantıklı bir davranış 
değil. Kişinin kendi kendine doktor ya da far-
makolog kesilip antibiyotik ve ilaç kullanma-

sında “ bağımlılık “ gibi başlıca 
bir problem var anlayacağınız. 
Bu yüzden son on yılda %400 
artış gösteren ilaç bağımlılığına 
hep birlikte dur diyelim.

Kaynakça
https://eksisozluk.com/ilac-ba-
gimliligi--3556780
https://www.ilacrehberi.com/
ilac-fihrist/

http://www.psikofarma.info/psikiyatrik-i-
laclarin-genel-kullanim-ilkeleri-uyulacak-ku-
rallar-uyarilar-onlemler/ilac-suiistimali-ve-i-
lac-bagimliligi/

Dioscorides Fanı Misali

Doktor 
kontrollü ilaç 

tedavisine 
destek 

verelim!

Ruveyde ŞAHİN

Emeğe Saygı, 
Şiddete Sıfır Tolerans!

“Gelişim“ kavramını dili-
mizden düşürmediğimiz 
şu günlerde tezat temel-
leri en derinden atacak, 
maalesef ki bir çözüm 
yolu olarak gündemde ko-
nuşuluyor “ŞİDDET “. Öyle 
ki bu kavramı duymak bile 
medeniyetin tüylerini tir 
tir titretirken eyleme dök-
mek herhangi bir nedenle 
meşru kılınamaz. Başta in-
san olmanın getirdiği hak-
lar sebebiyetiyle birlikte, 
hekim kimliğinin koruyucu 
vasfına nankörce saldıran-
lardan bahsedeceğiz bu 
yazıda, kendilerince kur-
guladıkları bahanelerden 
biraz da.

 “Doktor suratsızın 
tekiydi. “

Belli ki doktorların da in-
san olduğu gerçeğini iyi-
den iyiye göz ardı eden 
bu savunma, en az yirmi 
dört saatini nöbet tutarak 
geçirmiş ve yaklaşık üç yüz 
hasta ile ilgilenmiş dokto-
rumuzun yorgunluğunu 
da yok sayıyor. Hepsinin 
ötesinde, kişisel sebepleri 
olabileceği gibi her daim 
stand up gösterisi yapan 
yapan bir showman de 
olamaz doktor. Bu nokta-
da empati önemli bir fak-
tör tabii ki de. Hastanın 
doktoru anlayıp saygı gös-
termesi gerekli elbette.

“Bize bir serum 
bile takmadı! “

Maalesef ki halkımızın bü-
yük bir çoğunluğu altı yılı-
nı kitaplarla klinik stajlar 
arasında geçirmiş bir dok-
tordan daha adapte bu 
mesleğe. Öyle ki rahatsız-
lığının ne olduğu hakkın-
da düşünmeden çözümü 
bılmuş bile: serum. Mesle-
ğe adımını atmadan önce 
Hekimlik Andı’ nı içerken, “ 
İnsan yaşamına en üst dü-
zeyde saygı göstereceği-
me… “ diyen birinin tehlike 
sonuçlar doğurma olasılığı 
olan bir eylemi yapması 
ne kadar dürüstçe olabilir 
ki? Size soruyorum…

“Çok sıra bekle-
dik.“

Belki de bir hekimden en 
bağımsız olan savunma 
bu. Sistemin getirileri, acil 
servisin aile sağlığı merke-
zi sanılması, sevk sistemi-
nin olmayışı bir hekimden 
olabildiğince uzak. Sesini 
çıkarmadan bakabileceği 
maksimum sayıdaki has-
taya deva olmaya çalışan 
hekime bunu söylemek 
fazlaca küstahça!
  

“Doktorların maa-
şı yüksek ama…“

Doktorlar maaşlarını ken-
dileri belirlememekle bir-
likte aldıkları ücretin de 
adaletsiz bir durumu ol-
duğunu düşünmüyorum. 
Haklı kazançlarının şiddet 
görmeleri için de bir se-
bep olduğunu mantıklı 
bulamıyorum. Ülkemizde-
ki en büyük jürinin elalem 
olmasını kabullenişimiz de 
hakkıyla kazanılanın eleş-
tirilmesini olası kılıyor ha-
liyle… 

Son beş yılda 67 bin 927 
sağlık çalışanına şiddet 
vakası kaydı oluşturulmuş 
ülkemizde. Hiçbir sebep, 
hiçbir bahane insan ca-
nına kast etmeyi “ hak “ 
konumuna getiremez, bu 
durum meşrulaştırılamaz. 
Hekime sözlü şiddetin ce-
zasının yasalarca 1 yıl 9 ay 
hapis olarak belirlendiği 
ülkemizde yaşanılanlar 
gösteriyor ki daha çeldirici 
hukuki yaptırımlar oluştu-
rulmalı.

Unutulmamalıdır ki insa-
nın en temel hakkıdır ya-
şama hakkı. Paha biçile-
mez, karşılaştırılamazdır. 
Bu hakka hiçbir vasıfla 
kast edilemez! Fark edil-
mese de, siz görmeseniz 
de TÜM HEKİMLER İNSAN-
DIR!

Dr.Edip Can 
Kürklü

Dr. N. Göksel 
Kalaycı

Dr. Ali Menekşe

Dr. Ersin Arslan

Dr. Melike Erdem

Dr. Kamil Furtun

Dr. Aynur 
Dağdemir

Dr. Abdullah 
Biroğul

Dr. Metin Güneş

Dr. Hüseyin Ağır

Dr. Fikret 
Hacıosman

Dr. Mustafa 
Girgin

Kaynakça
https://www.youtube.com/

watch?v=EETEqGBAY84
http://www.hurriyet.com.tr/

haberleri/doktor-siddeti
http://www.milliyet.com.tr/

haberler/doktora-siddet

Ruveyde ŞAHİN
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…Mi 
Aca
ba? 
Sağ
lık 
Bu!

“mi acaba? , galiba, sanırsam… “

 Tüm halkımızca evet/ hayır’ dan bile fazla kullanılan, ank-
siyete oranımızın gün geçtikçe arttığı, wifi’ den kopmanın 

bir anksiyete çeşiti olarak kabul gördüğü günümüzde “Sağlık bu!“ 
denince akan sular durulur. Öyle ki bir ziyarete gidildiğinde “Allah 

sağlık, sıhhat versin!“ iyi dileklerini hepimiz duymuşuzdur. Eh, konu 
bu kadar ehemmiyetli olunca bizler epeyce takıntılı olabiliyoruz. 

Birer tıbbiyeli olarak da bu duruma en yakın şahitler olarak durma-
dık, araştırdık.

 Örneğin, klişe bir noktaya değinelim: baş ağrısı. Türk Nöro-
loji Derneği’ nin verilerine göre bugün baş ağrısından muzdarip 

kişi sayısı toplumumuzun %90’ lık büyük bir kesimini oluşturuyor. 
Özellikle uzun süreli baş ağrıları ise içten içe şüphelendiriyor insanı. 

 Araştırma yapmak için Türkçe kaynaklar üzerinden bir ara-
ma motoruna “baş ağrısı“ yazarsanız önünüze çıkacak bazı 

başlıklar şöyle:

Baş ağrısı nasıl geçer? 
Baş ağrısı nedenleri, belirtileri, tedavisi? 

İnatçı ve şiddetli baş ağrısı beyin tümörüne 
işaret edebilir!

Baş ağrısı deyip geçmeyin!

İki yaşında baş ağrısı çekmeye başladı 
nedeni 8 yıl sonra bulundu!

 Daha üçüncü başlığı gördükten sonra zaten içimizdeki şüp-
he tohumları iyiden iyiye ağaç olmaya başlıyor ki kendimizi bir acil 
serviste yeşil triaj bandıyla numara beklerken buluyoruz. Halbuki 

az su içmek, gün içi stres ya da tanımlanmamış migren, akut 
sinüzit de baş ağrısı nedeni olabilir.

 Ya da küçük çocukların karınları ağrıdığında anneler hemen 
“Sağ tarafın mı yoksa sol tarafın mı ağrıyor?“ diye sorar. Cevap sağ 
ise apandisit ihtimali göz önünde bulundurulur çünkü. Oysaki tüm 

dünyada bu durum sadece %10 oranında gözlenir.

 Aslına bakarsanız böyle durumlarda temkinli olmak, uzman 
desteği almak önemlidir. Fakat bunu gerçekleştirirken ilk adımda 
ASM’lere başvurarak tüm sağlık sisteminin kilit noktalarına zarar 

vermeden hızlı muayene ve hızlı çözüm gerçekleşebilir.

     Dikkatli olmakta elbette fayda vardır fakat bu durum olağandışı 
hale getirilmemelidir. Hastalık hastası olunmamalıdır temelinde.

    Anksiyetesiz, sağlıklı günler dileklerimle…
Ruveyde ŞAHİN

Kaynakça
https://www.haberturk.com/haberleri/bas-agrisi

                  https://www.noroloji.org.tr/menu/95/bas-agrisi
                  http://noroepilepsi.com/basagrisi.html

Werther fenomeni:
İntiharın bulaşıcı yüzü

İntihar, bir kimsenin ruhsal ve toplum-
sal nedenlerle yaşamına kendi eliyle 
son vermesi ya da kişinin hayatını teh-

likeye düşürecek aşırı davranış veya iş. 
Peki intihar dünya çapında bulaşıcı bir 
hastalık gibi mi davranıyor? 

Günümüzde üç saniyede bir kişi intihar 
girişiminde bulunurken, her kırk saniye-
de bir kişi intihar ederek hayatını kay-
bediyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre 
son kırk beş yılda tüm dünyada intihar 
oranları %60 artmıştır. 15-34 yaş arası 
insanlarda artış gösteren intihar oranla-
rı dikkat çekmektedir. İntihar eyleminin 
çeşitli sebepleri bulunmakta. Psikiyat-
ril rahatsızlıklar, yaşanan olaylara bağ-
lı hayat krizleri – bir yakının kaybı, işsiz 
kalmak ya da kronik bir hastalığa yaka-
lanmak gibi- ve sosyal öğrenme. Sosyal 
öğrenme, kişinin doğumundan itibaren 
çevreyi izleyerek geliştirdiği yeteneklere 
verilen genel addır. Genelde taklit etme 
yoluyla ortaya çıkar.

1962 yılının Ağustos ayında ünlü sanatçı 
Marilyn Monroe’nun ölümünden sonra-
ki bir ayda ABD’deki intihar vakaları in-
celendiğinde Bir önceki yılın aynı ayına 
göre %12 lik bir artış ( yaklaşık 200 kişi) 
olduğu görüldü. Bu durum, halk tarafın-
dan sevilen isimlerin intiharlarının onla-
rı örnek alan gençleri intihara yönelttiği 
şüphesini uyandırdı. 

İntihar haberlerinin romantilize edile-
rek yayınlanması cana kıymayı artıran 
bir etkidir. Bu etkiye Werther etkisi/fe-
nomeni denir. Bu fenomen adını Alman 
yazar Wolfgang von Goethe’nin ‘’Genç 
Werther’in Acıları’’ adlı romanından alır. 

Romanda kahramanımız aşkına kavuşa-
maz ve canına kıyar. Bu romandan son-
ra gençler tıpkı kahramanımız Werther 
gibi sarı pantolon ve mavi ceketler giy-
meye başlamış. Ne yazık ki 2000 kadar 
intihar vakası kahramanımıza öyküne-
rek gerçekleşmiş. 

Werther fenomeni, intihar vakalarının 
medyada yansıtılış biçiminin intihar va-
kalarını doğrudan teşvik ettiğini ortaya 
koymuştur. İntihar fiilinin edebileştiri-
lerek sunulması, ‘’Aşkından intihar etti’’, 
‘’Ölüm bile onları ayıramadı’’ gibi başlık-
ların kullanılması, intihar eden kişinin 
yüceltilmesi intihara meyilli bireylerde 
bu eyleme sempati duyurmaktadır ve 
intihar vakalarının salgına dönüşmesin-
de önemli rol oynar. 

Farklı bir şekilde intihar vakalarının 
medyada sunuş şekli değiştirildiğinde 
Viyana’da gözle görülür bir düşüş ya-
şandı. Kurt Cobain’ in 1994 yılında ölü 
bulunması üzerine yerel medya organ-
ları konuyu intiharın Olumsuz yönlerine 
vurgu yaparak, sanatçının ölümünün ai-
lesi üzerinde derin etki bıraktığını anla-
tarak haber yaptılar. Cobain’in ölümünü 
izleyen aylarda Seattle kentinde intihar 
vakalarında azalma görüldü.

Elbette yaşanan olaylardan haberdar 
olmak herkesin hakkı fakat haberlerin 
yansıtılma biçimi insanların düşüncele-
rine büyük etki ediyor. Bu nedenle gaze-
tecilerimize ve yazarlarımıza önemli bir 
sorumluluk düşmekte.

Funda ÖZCAN
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Yaklaşık 10 sonuç bulundu

10. Lyme Hastalığı (Lyme Disease)

Borrelia burgdorferi adı verilen bakterilerden kaynaklanır. Enfekte olmuş siyah bacak-
lı kene veya geyik kenesi ısırığı yoluyla insanlara iletilir. Belirtiler genelde ısırılmadan 
3 – 30 gün sonra ortaya çıkabilir. Enfeksiyonun aşamasına bağlı geniş değişken belirti 
skalası vardır. Clevand Kliniği bulaşıcı hastalık uzmanı Alan Taege (MD)’ ye göre 48 saat 
içinde kene ile temas kesilirse enfeksiyonu kapma riski düşer.
Hastalığın belirtileri ise şöyledir:
Şiddetli baş ağrısı, boyun sertliği, şiddetli eklem ağrısı- şişlik ve artrit,  kas tonusunda 
zedelenmeler, kalp çarpıntısı, beyin veya spinal kordta iltihaplanmalar, el ve ayakta ka-
rıncalanma, vucüdun çeşitleri bölgelerinde cupcake boyutunda kızarıklık ve döküntüler.

9. Peyroni Hastalığı (Peyronie’ s Disease)

Plak denilen yara dokusunun penis içinde formlanması sonucu oluşur. Erektil disfonk-
siyona neden olmakla birlikte bu durum kişiden kişiye farklılık gösterir. Semptomlara 
bağlı olarak gözlem, tıbbi veya cerrahi tedavi tercih edilebilir.

8. Graves Hastalığı (Graves’ Disease): 

İlk olarak 19. Yüzyılın başlarında Sir Robert Graves tarafından açıklanan hastalık, tüm 
troid problemlerinin en yaygınlarından biridir. Aynı zamanda hipertroidizmin öncü 
faktörlerindendir. Troid bezinin aşırı hormon üretiminin olduğu bir durumdur. Eğer 
bozukluk doğru teşhis edilirse tedavi etmek oldukça kolaydır. Bazı durumlarda has-
talık remisyon durumuna geçer ya da birkaç ay, yıl sonra tamamen kaybolur. Ancak 
tedavi edilmezse ciddi komplikasyonlara yol açmakla birlikte ölüme kadar götürebilir. 
Vücudun TSH’ a karşı anormal antibody üretmesidir. Troid metabolizmana bağlı çeşitli 
semptomlar oluşmasına rağmen sigara içen hastalarda sıklıkla görme problemleri olu-
şur. Kısmi körlük ve çift görme bunların başlıcalarıdır. 

https://www.webmd.com/men/peyronies-disease

https://www.webmd.com/rheumatoid-arthritis/arthritis-lyme-disease

https://www.webmd.com/women/understanding-graves-disease-basics#1

7. El Ayak Hastalığı ( Hand Foot Mouth Disease)

El-ayak-ağız hastalığı ya da HFMD, bir virüs tarafından kaynaklanır. Belirtiler, ağzın 
içinde veya etrafındaki ülserleri veya yaraları ve ellerde, ayaklarda, bacaklarda veya kal-
çalarda döküntü veya kabarcıklar içerir. Hoş olmasa da, ciddi de değil. Herkes hastalığı 
bulabilir, ancak 10 yaşın altındaki çocuklar bu hastalığa yakalanma olasılığı yüksektir.

https://www.webmd.com/children/guide/hand-foot-mouth-disease#1

6. Behçet Hastalığı (Behçet’ s Disease)

Bu nadir durum vücudun kan damarlarının şişmesine neden olur. Bu şişme vücudu-
nuzda birçok belirtiye neden olabilir. Ağzınızın içinde ve cinsel organlarınızdaki ağrı 
yaygındır, ancak diğer bölgelerde de gözleriniz gibi sorunlarınız olabilir. Bunun bir 
tedavisi yok, ancak semptomları göründükleri gibi tedavi etmenin birçok yolu var.

https://emedicine.medscape.com/article/329099-overview
https://www.webmd.com/skin-problems-and-treatments/behcet-syndrome#

Dr. Google Tarar

21 yüzyıl, şu günlerde her anlamda gelişmiş durumda. Bundan en çok da nasibini alan elbette 
ki teknoloji oluyor. Kendisi gelişmekle kalmıyor, terminolojisini bile bize hissettiriyor. Mesela 

internet, wifi, arama motoru gibi kavramlar bize artık aşina. Taramak denince eskiden akla gelen 
saç taramaktan çok uzağız artık. Hal böyle olunca merak ettiğimiz her şeyi bu aşina olduğumuz 

kavramlar aracılığıyla bulabiliyoruz. Peki, neler merak ediyoruz? Yemek tarifleri, çeşitli oyunlar, adres 
ve telefon bilgileri, kıyafetler ve olmazsa olmazımız “sağlık“. Sağlık deyince de hastalıklar hemen 

üşüşüyor aklımıza. Bu noktada da ben devreye giriyorum.

Ben Dr. Google Tarar, sizler için 2017 yılı boyunca dünyada en çok taradığım hastalıklardan bahsede-
ceğim. Hadi, buyrun incelemeye:

5. Otoimmun Hastalıklar (Autoimmune Diseases): 
Bağışıklık sistemi bozuklukları, anormal derecede düşük aktiviteye veya bağışıklık 
sisteminin aşırı aktivitesine neden olur. Aktivite üzerine bağışıklık sistemi durumunda, 
vücut kendi dokularına (otoimmün hastalıklar) saldırır ve zarar verir. Bağışıklık yetersiz-
liği hastalıkları vücudun istilacılarla savaşma yeteneğini azaltır ve enfeksiyonlara karşı 
savunmasızlığa neden olur.

Bilinmeyen bir tetikleyiciye yanıt olarak, bağışıklık sistemi enfeksiyonlarla savaşmak 
yerine vücudun kendi dokularına saldıran antikorlar üretmeye başlayabilir. Otoimmün 
hastalıkların tedavisi genellikle bağışıklık sistemi aktivitesinin azaltılmasına odaklanır. 
Otoimmün hastalıkların örnekleri arasında başlıcalar şunlardır: 

Romatoid artrit, Sistemik lupus eritematoz, Enflamatuar barsak hastalığı, MS, Tip 1 dia-
betes mellitus, Guillain-Barre sendromu, Kronik enflamatuar demiyelinizan polinöropa-
ti, Graves hastalığı. 

https://www.webmd.com/a-to-z-guides/autoimmune-diseases

4. Deli Dana Hastalığı (Mad Cow Disease)

Deli dana  hastalığı veya sığır süngerimsi ensefalopati (BSE), erişkin sığırların merkezi 
sinir sistemini etkileyen, bulaşıcı, yavaş ilerleyen, dejeneratif ve ölümcül bir hastalık-
tır. ABD Tarım Bakanlığı (USDA), yüz binlerce sığır BSE için test etti. Araştırmacılar deli 
inek hastalığına neden olan bulaşıcı ajanın normalde prion denilen hücre yüzeylerin-
de bulunan bir proteinin anormal bir versiyonu olduğuna inanıyor. Halen bilinmeyen 
nedenlerden dolayı, bu protein değişir ve sinir sistemi dokusunu tahrip eder (beyin ve 
omurilik).

https://www.webmd.com/brain/mad-cow-disease-basics#1

3. Parkinson Hastalığı (Parkinson Disease)

Parkinson hastalığı, hareketi etkileyen ilerleyici bir sinir sistemi bozukluğudur. Belirtiler 
yavaş yavaş başlar, bazen sadece bir yandan zar zor farkedilebilir bir titreme ile baş-
lar. Titreme yaygındır, ancak hastalık da sık sık hareket sertliğine veya yavaşlamasına 
neden olur. Parkinson hastalığının erken evrelerinde, yüzünüz çok az ya da hiç ifade 
göstermeyebilir. Yürürken kollarınız sallanmayabilir. Konuşmanız yumuşak veya bula-
nık olabilir. Parkinson hastalığı belirtileri durumunuz zaman içinde ilerledikçe kötüleşir. 
Parkinson hastalığı tedavi edilemese de, ilaçlar semptomlarınızı belirgin şekilde iyileşti-
rebilir. Bazen doktorunuz beyninizin belirli bölgelerini düzenlemek ve semptomlarınızı 
iyileştirmek için ameliyat önerebilir.

https://www.aimu.us/2018/09/15/parkinsons-disease-diagnosis-and-treatment/

2. Şarbon (Anthrax Bacterium)

Şarbon, bakterilerin neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. Amerika Birleşik Devletleri’n-
de çok nadir görülür, ancak çok ciddi olabilir. Genellikle sadece inek ve koyun gibi çiftlik 
hayvanlarını etkiler. Ancak, virüslü hayvanlarla veya onlardan gelen ürünlerle temas 
halindeyseniz, virüs bulaşabilir. Şarbon, eroin enjekte eden insanlarda da bulunmuş-
tur. Şarbon için risk altındaki diğer kişiler arasında, laboratuarda şarbon ile çalışan 
veya biyoterörizm nedeniyle buna maruz kalan kişiler bulunmaktadır. Şarbon bulaşıcı 
değildir, bu yüzden diğer insanlara dağıtamazsınız. Eğer maruz kalabileceğinizi düşü-
nüyorsanız, derhal bir doktora görünmelisiniz.

https://www.webmd.com/cold-and-flu/what-is-anthrax#1

1. Wilson Hastalığı ( Wilson’ s Disease)

Wilson’un hepatolentik dejenerasyon ve progresif lentiküler dejenerasyon olarak da 
bilinen hastalığı, vücutta bakır zehirlenmesine neden olan nadir bir genetik hastalık-
tır. Dünya çapında 30.000 kişiden 1’ini etkiler. Sağlıklı bir vücutta karaciğer fazla bakırı 
filtreler ve idrarla serbest bırakır. Wilson hastalığında karaciğer, fazladan bakırı gerek-
tiği gibi çıkaramaz. Ekstra bakır daha sonra beyin, karaciğer ve gözler gibi organlarda 
birikir. Wilson hastalığının ilerlemesini durdurmak için erken tanı çok önemlidir. Tedavi, 
ilaç almayı veya karaciğer nakli yaptırmayı içerebilir. Gecikme veya tedavi görmemesi 
karaciğer yetmezliğine, beyin hasarına veya diğer yaşamı tehdit edici koşullara neden 
olabilir. Ailenizde Wilson hastalığı varsa, doktorunuzla konuşun. Bu hastalığı olan bir-
çok kişi normal, sağlıklı yaşamlar yaşar. 

https://www.healthline.com/health/wilsons-disease

Ruveyde ŞAHİN
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Uygarlıklar beşiği Anadolu’nun 
cennet köşelerinden Bursa, 
1452’de kurulmuş, köklerini 

Anadolu toprağına  gömmüş ‘’Ulu 
Şehir’’. Buram buram tarih kokan 
bu topraklarda yaşamak  , deniz 
kıyısında saçlarını dağlardan kanat-
lanan rüzgara salmak, bir gecenin 
yamacında onlarca kutsiyetin ru-
huna selam yollamak, Karagözle 
gülümsemek ve daha nice güzellik 
anaforunda savrulmak, kendinden 
geçmek….

Tarih yazdı elbet ama satırlar tarihi 
anlatmaya yetmez . Cümlelere sığ-
maz  bu şehrin ruhu. Noktalar boş-
lukta  kalır. İşte bu yüzden yaşanma-
lı bu şehir, yaşatılmalı. Benimse 17 
yıldır nasibimde bu şehir. Kestane-
si, şeftalisi; iskenderi, pideli köftesi;  
çinilere sığınmış mavisi  ve yeşilin 
her tonu… Beyaz kubbeleri, asırlık  
çınarları  ve durmadan tarih fısılda-
yan ahşap evleri..

Yaslanın şimdi arkanıza , koca bir 
damla bir şehir ısmarlayayım size. 
Dökülsün ayaklarınıza Ulu Şehir’ in 
kubbelerinden damla damla huzur 
geze geze.

Önce Tophane’ye çıkın. ’’Neredeyim 
ben?’’ diye bir bakın çevrenize. Üç 
dört basamakla ayaklarınızın altına 
serpilen bu güzelim şehri seyredin. 
Elinizi ne yana  uzatsanız  bir dağa 
dokunacaksınız. Bursa’nın kanatla-
rıdır onlar. Gök, yeşili sever çünkü. 
Daha yakından bakmak isterseniz 
teleferiklere binip Ulu Dağ’a yol-
culuk bekliyor sizi. İşte o zaman o 
kanatlar birer balerindir artık. Yeşil 
kadar asil, beyaz gibi sadedirler.

Bir sonraki durağımızda servi, limo-
ni, ladin, sedir ve daha onlarca canlı 
bekliyor sizi Kuş Cenneti’nde. Güzel-
likleriyle adeta bir insanı andırırlar.

Uludağ’ın eteklerine kurulmuş 700 

yıllık ufak bir köy, Cumalıkızık. Yük-
sek bayırlarında, kaldırım taşlarını 
kazısan görebileceğin yedi asır yıl. 
Yaşlı evler dokunsan ağlayacak gibi. 
Kim bilir kimler gelip geçmiştir, kaç 
güvercin yemlenmişdir pervazlarda 
kim bilir hangi genç kızın hayalleri 
yanmıştır camlarda?

‘’Sen İstanbul’un Kız Kulesi olmak 
istedikçe, ben Bursa’nın Gölyazı’sı 
oldum” der şair. Ekranlara, şiirle-
re, akıllara bile işlemiştir büyüsü. 
İnsanları bile farklıdır oranın. Ama 
en az bir Kız Kulesi kadar bağlıdırlar 
topraklarına.

Arapşükrü’nün anason kokan dar 
sokakları.Bir çıkmaz sokak gibidir 
sen çıkmak istemedikçe…

Her ağacın altından, her  fidan ara-
sından bir minare yükselir. Bunlar-
dan biridir Muradiye Camii…Sadece 
bir Bursa demek değildir, dünya or-
tak mirasıdır. Evreni kucaklar külli-
yesi II.Murat’ın.

Yeşil Türbe…Genç bir kızın çeyizi 
kadar güzel.  Fetret Devri’nin kökle-
rinden yeniden doğan bir devrin dik 
duruşu.

Ulucami… ’’Orhan zamanından kal-
ma bir duvar.’’ demiş Tanpınar. Ha-
fif esinti eşliğinde hışırtılar çıkaran 
çınarlar, bir musiki gibi kendini din-
lettiren şadırvan sesleri…Hepsi altın 
harflerle yazılması gerek buraya . 
Bursa konuşur o minare konuştuk-
ça. Türklerin bir alfabeden nasıl bir 
sanat yarattığını görürsünüz eşsiz 
hatlarında.Kimi şairler boğulmak is-
temiştir Mudanya’nın soğuk suların-
da. Ya da kim bilir sahiline uzanıp bir 
satır daha karalamıştır.

Ve siz…

Bu güzelliklerin yaşadığı bu şehirde 
yaşayan güzel insanları hiç merak 

ettiniz mi? Veya bu koca tarihin üze-
rine toprak atılırken hiç toprak olup 
da sarılmak istediniz mi?

Yorulduk…İsterseniz biraz da çayı-
mızı yudumlarken bu toprakların 
çocukluğunu, gençliğini dinleyelim.

“
Muradiye sabrın acı meyvesi
Ömrünün timsali beyaz nilüfer
Türbeler,camiler,eski bahçeler
Şanlı hikayesi binlerce ecrin.

”
İşte Tanpınar böyle süslemiştir 
satırlarını. Ardından Akif ek-
lemiştir: ’’Bursa, Osmanlı’nın 
incisidir.’’ diye. Şairler yalan 
söyler mi? Bir incidir Bursa. 
Yahut zümrüt. Veya tarihe bu-
lanmış, cilalı, yeşil bir elmas. 
Osmanlı ve Selçuklu…Altı koca 
padişah, binlerce Bursalı. Os-
mangazi’den Orhangazi’ye, Hü-
danvendiger’den   Beyazıd’a, 
Çelebi’den II.Murad’a… Hepsi 
birer soluk almış; bin soluk bı-
rakmıştır  yattığı bu topraklar-
da. Her biri özünü  bulamıştır 
bu şehre.

Sonra…

Takkesini takmıştır Bursa. 
Başkent yakışmalı çünkü ona. 
Mavi, İstanbul’da ne kadar gü-
zelse yeşil, Bursa’da o kadar 
başkent.

Yıllar geçti. Çınarlar yap-
raklarıyla toprağa karış-
tı. Ve usulca fısıldadı gök 
kubbelerden zaman. Bur-
sa takkesini İstanbul’a 
taktı. Bir soğuk rüzgar-
lar esti geçti. Alevler çıktı 
çoğu kez. Ama rüzgarlar 
söndürdü. Bu kez kibrit 
Yunanlıların elindeydi. Ah 
Yunanlılar! Bir avuç barut-
la bu toprakları yakabile-
ceğinizi mi düşündünüz? 
Güneşi bile eriten bu dağ-
lar, sizin ateşinizi söndü-
remeyecek mi? Konuş 
Bursa! Bursalılar! Nasıl 

söndürdüğünü anlat. On-
lar ellerinde silah, Bursa 
sokaklarında yürüdükle-
rini sanarken aslında bir 
timsahın ağzında yürü-
düklerini anlat!

Yıllar yine geçti. Dikenler  
tuzla buz oldu. Döktüğün 
gözyaşları senin içindi. 
Sulandı çimenlerin. Göz-
yaşların yeşile değdikçe 
bir kez daha tarih koktu 
toprağın. Cumhuriyet ko-
lonlarını ördü ve dedi ki:’ 
Kurtuldun Bursa’m, 
gözün aydın.

Yolumuzun sonuna gel-
dik. Bir adım attık, bin öğ-
rendik. Yalnız mekan de-
ğiştirmedik, koca bir devri 
kat ettik. Şimdi sen söyle 
Mersinli, Sivaslı, Antepli, 
Mardinli? Bursa demek 
sadece bir avuç toprak 
demek mi? Yurdumun her 
köşesi ayrı güzel elbette 
.Ama bir şehir düşünün 
ki kökleri MÖ zamanlara 
uzanmış, birçok uygarlığa 
beşiklik etmiş, yanmış ya-
kılmış , görmüş geçirmiş 
nineler gibi derin, taze 
gelinler gibi serin, ufukları 
okyanuslar gibi engin .Şa-
irin kaleminde can vermiş 
sözcüklere.

‘’Ne içindeyim zamanın   
Ne de büsbütün dışında’’ 
diyen şairin içinden Bursa 
mı geçti ola? 

Kapat gözlerini ve teslim 
ol âna. İçsin  bu dağlar 
tekrar güneşi. Hallacın eli-
ne düşsün toprak, saçılsın 
dağlar avuçlarına yaprak 
yaprak. Ezanlar dökülsün 
minarelerden. Beyaz ka-
rışsın yeşile, yeşil karışsın 
maviye. Söyleyin çınar-
lara, köklerini iyi tutsun. 
Sular yolunu nakışlasın 
yokuşların. Yaşadığı şehre 
benzermiş insan.Zamanla 
zamansızlığın raksına eş-
lik et ve sen yol seni hangi 
yana  götürürse bu şehir-
de, oraya git.

BİR ŞEHRİ 
TANIYALIM: BURSA!

Mudanya, Bursa

İnegöl, Bursa

Gölyazı, Bursa

Fotoğraf: @m.fatih_karaca

Beyza Nur KAYA
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Bir Japon Felsefesi: 
Mottainai

Japonca bir kelime olan Mottainai terimini hiç duydunuz mu? Türkçede tam bir 
karşılığı olmayan bu kelimenin doğaya saygı duyarak bir şeyin israf olmamasını is-
temek gibi bir anlamı var. Mottainai’ye olan uluslararası ilgi, 2005 yılında Wangari 
Maathai  bu alanda Nobel  Barış Ödülü’nü alan ilk kişi olan Kenyalı bir çevre aktivisti 
tarafından teşvik edildi.  Maathai mottainai’nin anlamını duyunca çok etkilendi ve 
sözcüğü dünyanın geri kalanına yaymaya karar verdi. Bu tek kelimenin çevre koru-
ma hareketinin temel kavramını özenle ifade ettiğini hissetti: “azalt, yeniden kullan, 
geri dönüştür”. Ayrıca dördüncü bir önemli unsurdan oluştuğunu da düşündü:  Dün-

yanın sınırlı kaynaklarına saygı.

Japonya’ya yaptığı ziyaretin ardından Maathai, BM Kadının Statüsü Komisyonu’na 
hitap etti.  Daha sonra Japonya Başbakanı Koizumi Junichiro, “Mottainai” i 2005 yı-
lında Britanya’daki sekizinci Sınai sanayileşmiş ülke zirvesi sırasında uluslararası 
olarak tanınan bir ifade haline getirme yoluna gitti. Wangari Maathai, şu anda bu 

kelimeyi bütün dünyaya tanıtmak için çalışmalar yapıyor.

Japonya’da geri dönüşüm, II.Dünya Savaşı’ndan sonra önem kazanmaya başladı. Ja-
pon adaları doğal kaynaklarca fakirdi ve savaş ülke ekonomisini kötü etkilemişti. 
Japonlar bu sayede israf yapmamayı öğrendiler. Her gıda maddesi ekonomikleşti-
rildi ve her şey mümkün olduğu kadar uzun süre dayanacak şekilde kullanıldı. O 
zamandan sonra, Japonya dünyanın en zengin ülkelerinden biri haline geldi. Coğrafi 
olarak kısıtlanmış bu  bölgede halen savaştan kalma bazı alışkanlıklar devam edi-
yor. Belediyeler her eve geri dönüşüm hakkında bilgi veren broşürler dağıtıyor. Her 
evde çok çeşitli geri dönüşüm kutuları bulunuyor. Geri dönüşümlü plastik, kağıt, 
yakılmaya uygun çöpler, cam ve teneke gibi. İnsanlar çöplerini yanlarında evlerine 
kadar taşıyor.Bu nedenle sokaklarda çöp kutusu bulmak çok zor ve turistlerin yaşa-

dığı küçük sorunlardan biri.

Mottainai, dünyaya saygılı bir ruhu korumak için elimizden gelenin en 
iyisini yaptığımız sürece bizim toparlanma çığlığımız olabilir.

Funda ÖZCAN

Neden Köpeklerin Ölmesine 
Böceklerin Ölmesinden Daha 

Fazla Üzülüyoruz?

Başlığı okuduğunda “ Evet, neden acaba?“ 
diyorsanız eğer, buyurun tanıştırayım 
sizi:

Türcülük…

Literatürde canlı bireyleri sadece türünden 
ötürü farklı değerlerde tutmak tanımıyla karşı-
mıza çıksa da Oxford Sözlüğü, “ insan türünün 
üstünlüğü varsayımına dayanarak belli hayvan 
türlerinin sömürülmesi ya da ayrımcılığa uğra-
tılması “ gibi daha realist temelli bir açıklama 
da getiriyor bu kavram için. Farklı görüşler fıt-
ratın getirdiği zaruretlerden ötürü hasıl oluyor 
elbette. Ama temelde bu yazıyı da kaleme alan 
bir homo sapiens olarak insanı merkeze yer-
leştiren bir bakış açısıyla yaklaşabiliriz olaya.

Her ne kadar kendimize afilli bir isim versek de 
evrenin oluşumundan bu yana hayvan hücresi 
taşıyoruz. Sosyal, düşünen bir hayvanız. Aynı 
doğadaki tüm canlılar gibi, bizden gelen bir 
özellik olarak simbiyotik ya da mutualist iliş-
kiler kuruyoruz. Bu ilişkileri kurarken de aynı 
Rousseaucu toplum anlaşması gibi türümüzün 
çıkarlarını da düşünen davranışçı bir sözleşme 
imzalıyoruz. Örneğin, atalarımız köpekleri ko-
rumak ve beslemek karşılığında onları av arka-
daşı yaptıkları bir sözleşme oluşturmuşlardı. 
Fakat bu tarz bir sözleşme böcekler ya da bazı 
başka türlerle mevcut değil. Bir sivrisineğin in-
sana sıtma bulaştırması nasıl garip değilse bir 
insanın da sivrisineği öldürmesi o denli garip 
değil. Çünkü aramızda bir anlaşma yok. Anlaş-
ma olmamasında insanın bu noktada büyük 

bir çıkarının olmaması ya da mikro evrimde 
buna ihtiyaç duyulmaması sebep olarak gös-
terilebilir. Lakin hangi açıdan bakarsanız bakın 
insanın, merkeze koyduğu kendisinden sonra 
anlaşma imzaladığı ve dolayısıyla bir bağ kur-
duğu türleri daha değerli görmesinden nor-
mal bir olgu olamaz.

Diğer bir düşünce ile bakarsak da ırkçılık, cin-
siyetçilik gibi geçmiş asırlardan öte bugün bile 
ademoğlunun ses çıkarmadığı hatta benimse-
diği davranışlar varken türcülük de kabullenil-
miş bir kavram. Etik değerler üzerinden nasıl 
yaklaşılır yine bir tartışma konusu fakat türcü-
lük doğru değil. Herhangi bir sebep eşitliğin 
önüne geçmemeli. Çünkü genelde farklı türler 
arasında eşitliğin bozulmuş olmasının doğru 
kabul edilmesi, özelde sadece insan türü için 
eşitliğin kalkmış olması fikrinin büyük bir hata 
olarak görülmesiyle tezatlaşıyor. Ana değer “ 
ayrımcılık “. Ona, buna ya da şuna yapılmış ol-
ması değil.
Bütün bu düşüncelerin ışığında bir sonuca 
varmak gerekirse, türcülük doğru değil fakat 
uygulamada doğa üzerindeki “El elden üstün-
dür.“ kanunu da yok sayılamaz. Aslına bakar-
sanız karar sizin.  Kolay gelsin!

Kaynakça
•  http://www.bbc.co.uk/ethics/animals/rights/

speciesism.shtml
•  https://seyler.eksisozluk.com/kopeklerin-ol-

mesine-boceklerinkinden-daha-cok-uzulme-
mizi-aciklayan-kavram-turculuk?utm_source=t.
co?utm_campaign=BundleHaber&utm_medi-
um=referral&utm_source=BundleHaber

•  https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrc%-
C3%BCl%C3%BCk
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Resim: Paul Cezanne miyoptu ve gözlük takmayı 
reddediyordu. Bunu kendine yakın nesneleri daha 

detaylı çizmesinden anlıyoruz.

izle
nimci 
res
sam
lar 
miyop 
muy
du?
Funda ÖZCAN

İzlenimcilik ya da Empresyonizm; dış dünyayı ol-
duğu gibi tuvale geçiren ressamların akımı. 19.yy 
da ortaya çıkmış. Bu yılların öncesinde ressamlar 

bir görüntüyü birebir tuvale geçirebilmek için 
üstün çaba sarf ederlerdi. İzlenimci ressamlar 

ise sadece görüntünün belli belirsiz bir taslağını 
çizmekle yetindiler.

Bütün izlenimci ressamlar doğanın güzelliğini 
akımın kuralına uyup belli belirsiz mi çiziyordu, 
yoksa bir kısmı gerçekten hiçbir şey göremiyor 

muydu?

O yıllarda gözlüğün henüz toplum içinde yaygın 
kullanılmadığını var sayarsak, ikinci soru kuv-

vetli bir ihtimal haline geliyor. Bu dönemde bazı 
ressamların resim tarzlarının değişmemesi için 

gözlük kullanmayı reddettikleri de belgelerle 
kanıtlanmış.

Maalesef ki miyop insanlar gözlüğün icadından 
önce de varlardı ve dünyayı bulanık görüyorlardı. 
Ressam olanları da doğal olarak dünyayı gördük-

leri şekilde, belli belirsiz çiziyorlardı. Bu durum 
yeni bir akım olarak mı algılandı bilinmez.

HABERLER

Türkiye, Avrupa’da ortalama hastanede kalma süresi en 
düşük ülke
Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat’ın 
yaptığı bir araştırma Türkiye’nin, 
ortalama hastanede kalma süre-
si en düşük ülke olduğunu ortaya 
koydu.
Eurostat, AB’nin 28 üyesi ile be-
raber Birlik’e aday ülkeler ve Sc-
hengen bölgesinden verilerine 
ulaşılabilen 32 ülkeyi araştırmaya 
dahil etti.
Buna göre, söz konusu ülkeler 
arasında Çekya (9,6 gün) ve Hır-
vatistan (9,3 gün) hastanede yatılı 
tedavi görme süresinin en uzun; 
Türkiye ise en kısa (4,2 gün) oldu-
ğu ülke.
Hastalara yatılı tedavi hizmeti 
sağlama süresinin yıllık ortalama 

5 ila 10 gün arasında değiştiği Av-
rupa Birliği’nde 25 ülkenin verile-
ri dikkate alınırken; Yunanistan, 
Portekiz ve Macaristan’ın verileri-
ne ulaşılamadı.
Diğer yandan, AB bünyesinde 
hastanede yatılı tedavi süresinin 
en az olduğu ülkeler ise 5.3 gün 
ile Bulgaristan ve 4.5 günle Hol-
landa olarak belirlendi.
Ortalama hastanede kalma sü-
resi, yıl içinde yatılı hasta başı-
na düşen gün sayısı üzerinden 
hesaplandı. Günlük tedaviler ve 
bazı ülkelerde devlet tarafından 
karşılanan uzun dönemli (30 gün 
üzeri) yatılı tedaviler araştırmanın 
dışında tutuldu.

Yüzündeki tümörün alınması 
için ABD’de ameliyat edilen 
Kongolu çocuk yaşamını 
Eski basketbol yıldızı Dikembe Mu-
tombo’nun yüzündeki tümörün 
alınması için yardım elini uzattığı 
Kongolu Matadi Sela Petit ameliyatın 
ardından oluşan sorunlar nedeniyle 
hayatını kaybetti.
Yüzünün sol tarafında giderek büyü-
yen tümör nedeniyle 8 yaşındaki Pe-
tit’in hayatı tehlikedeydi ve ameliyat 
olması gerekiyordu.
NBA’in eski oyuncularından Mutom-
bo’nun kurduğu vakıf, tüm masrafları 
üstlenerek küçük çocuğu ve babasını 
12 Aralık’ta ABD’deki bir hastaneye 
yerleştirdi. Mutombo’nun, Demok-
ratik Kongo Cumhuriyeti’nde tanış-
tığı Petit, vakfın ülkede kurduğu bir 
hastanede dudak ameliyatı olmuş-
tu. Hastanenin imkanları tümörün 
alınması için yetersiz kalınca Petit 
ABD’ye gönderilmişti.
Los Angeles’taki bir hastanede ücret-
siz ameliyat edilen Petit’in yüzündeki 
tümör alındı ancak genel anesteziye 
karşı nadir görülen genetik reaksi-
yon nedeniyle küçük çocuk cuma 
günü yaşamını yitirdi.
Üzücü haberi duyuran Mutombo 
Vakfı, yaptığı yazılı açıklamada Petit 
için “sıcakkanlılığı ve kişiliğiyle herke-
sin kalbini kazanmıştı.” ifadeleri yer 
aldı.

https://tr.euronews.com/2019/01/12/arastirma-turkiye-avrupa-da-ortalama-hastanede-kalma-sure-
si-en-dusuk-ulke-eurostat

Hindistan’da 3 kollu bir 
bebek dünyaya geldi
Hindistan’da milyonda bir görülen anor-
mallikle 3 kollu bir bebek dünyaya geldi. 
Göğüs kısmında büyüyen ikinci kolun 
tıbbi müdahale ile alınabileceği açıklandı.
Hindistan’ın Chhattisgarh bölgesinde bu-

lunan Bilaspur’da 2 Kasım’da doğan bir kız bebek şaşkınlığa neden oldu. Ailenin 
ikinci kız çocuğu olarak dünyaya gelen bebeğin 3 kolu bulunması üzerine yerel 
sağlık birimlerine haber verildi.
Doktorlar 3 kollu doğum olayının milyonda bir görülen bir anormallik olduğunu 
açıkladı. Ailenin diğer kız çocuğu da doktorlar tarafından kontrolden geçirildi. 
İlk kız çocuğunun tamamen sağlıklı olduğu açıklandı. Doktorlar üçüncü kolun 
alınabileceğini belirtti.
Köy ve civarda yaşayanlardan bazılarının 3 kollu bebeğin bir mucize olduğu ge-
rekçesiyle bebeğe tapındıkları da kaydedildi.
https://tr.euronews.com/2018/12/28/video-hindistan-da-3-kollu-bir-bebek-dunyaya-geldi

Türkiye’de her beş ölümden 
birinin nedeni kanser
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 2015 
yılında 1,3 milyon kişi kanser nede-
niyle hayatını kaybetti. Buna göre, 
AB ülkelerinde her dört ölümden biri 
kanser kaynaklı. Türkiye’de ise kan-
ser nedeniyle hayatını kaybedenlerin 
diğer ölüm nedenlerine oranı yüzde 
19,7.
AB üyesi ve diğer Avrupa ülkelerinde-
ki toplam ölümlerin yüzde 25,4’ünü 
kanser oluşturuyor. Kanser nedeniy-
le ölümlerin en çok yaşandığı ülkeler, 
yüzde 30’un üzerinde oranla Sloven-
ya ve Hollanda. 
Ayrıca, bütün AB üyesi devletlerde 
kanser nedeniyle hayatını kaybeden 
erkeklerin oranı kadınların oranın-
dan fazla.
https://tr.euronews.com/2018/12/09/turki-
ye-de-her-bes-olumden-birinin-nedeni-kanser

https://tr.euronews.com/2018/12/23/yuzunde-
ki-tumorun-alinmasi-icin-ameliyat-edilen-ku-
cuk-cocuk-yasamini-yitirdi
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Bilim insanları tarafından derinin neden yaşlandığı keşfedildi

Yaşlanma, insanların tarihin ba-
şından beri kazanamayacak-

larını bildiği bir savaştır. Bundan 
nefret edebiliriz ya da en sonunda 
bunu kabul edebiliriz. Nasıl davra-
nırsak davranalım sonuçta yaşlan-
maktan kaçamayız. Bununla bir-
likte, yıllar boyunca bilim insanları 
bu biyolojik sürecin köklerini sap-
tamaya çalışmakta ve durdurmak 
ya da tersine çevirmenin herhangi 
bir yolunu aramaktadır. Deriyi in-
celeyen bilim insanları yaşlanma 
mekanizmasını ortaya koymayı 
başardılar.
Bebek cildi hepimizin özendiği, 
olabildiğince yumuşak, nemli ve 

pürüzsüzdür. Özellikle kadınların 
ulaşmak istediği bu yumuşaklığın 
altında yağ hücreleri yatar. Deri 
altındaki yağ hücreleri ne kadar 
çoksa derimiz de o denli yumuşak 
ve genç görünür. Derimizin altın-
da bulunan fibroblast adındaki 
hücreler, derimizin diğer dokulara 
bağlanmasını, enfeksiyonlara kar-
şı savaşmasını ve yağ hücrelerine 
dönüşerek genç durmasını sağ-
larlar.
California Üniversitesi San Diego 
Tıp Okulu araştırmacıları yıllar 
geçtikçe yağ oluşumunun nasıl 
azaldığını ortaya koyduklarını açık-
ladılar. Bilim insanı Richard Gallo, 

fibroblastların yağ hücrelerine dö-
nüşme yetilerini kaybetmelerinin, 
cildin görünümünü ve enfeksiyon-
lara karşı mücadele etme kabiliye-
tini etkilediğini belirtiyor.
Araştırmacılar “dönüştürücü bü-
yüme faktörü beta”nın (TGF-ß) 
fibroblastların dönüşümüne mani 
olduğunu tespit etmişler. Bu dö-
nüşüm baskılandığında hücreler-
den antimikrobiyel bir ajan olan 
cathelicidin salgısı da azalıyor ve 
derinin enfeksiyonlara karşı diren-
ci de azalıyor.
Fareler üzerinde yapılan deneyler-
de TFG-ß baskılandığında fibrob-
lastların yeniden yağ hücrelerine 

dönüşmeye başladığı ve cildin 
genç görünümüne kavuştuğu 
görülmüş. Benzer etki genetik 
olarak yapılan değişikliklerde de 
elde edilmiş. Bilim insanları, özel-
likli yağ hücrelerinin oluşumunun 
zamanla azalmasının arkasındaki 
biyolojiyi anlamaları halinde kimi 
zaman ölümcül olan deri hasta-
lıklarının önün geçilebileceğini be-
lirtiyorlar. Öte yandan, bebeklerin 
savunma mekanizması hakkında 
da bilgi veren keşfin diğer hasta-
lıkların önüne geçilmesinde de 
aydınlatıcı olabileceği belirtiliyor.

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/12/181226132847.htm

Genetiği değiştirilmiş 
bebeklerin doktoru için 
tutuklama
Geçtiğimiz yıllarda HIV virüsüne karşı 
bağışıklık kazandırıldıkları iddiaları ile 
gündeme gelen genetiği değiştirilmiş 
bebekler, bu yıl farklı özellikler ile tek-
rar gündemde.
He Jiankui isimli bilim insanının üze-
rinde çalıştığı ve ardından oluşturdu-
ğu genetiği değiştirilmiş bebekler gün 
yüzüne çıktığı için, Çin’den tutuklama 
kararı geldi. Gelen sızıntılar, haftalar-
dır nerede olduğu bilinmeyen uzun 
süreli bir belirsizlikten sonra hükü-
metin araştırmacıyı, Shenzhen’deki 
Güney Bilim ve Teknoloji Üniversite-
si’ndeki bir konut tesisinde ev hapsin-
de tuttuğu öğrenildi.
He Jiankui şu an telefon edebiliyor ve 
e-posta gönderebiliyor, ancak dışarı-
dan herhangi bir kişi ile görüştürül-
müyor. Güvenlikler, insanların fiilen 
ikamet ettiği yerlere veya araştırma-
larına dahil olan ofislere yaklaşmasını 

önlemek için günün her saati görev-
de. Üniversite, gözaltına alınma ra-
porlarını aleni olarak reddetti, ancak 
personel ve He Jiankui’nin iş ortağı 
Liu Chaoyu ev hapsini doğruladı. Sü-
reç belirsizliğini koruyor. Gen düzen-
leme denemesinin herkese açık ve bi-
linir yapılmasına rağmen hala büyük 
endişeler ve tepkiler var.
Global bilim toplulukları da, Çin’li bi-
lim insanlarının hastalarına aldatıcı 
bir onay formu vermeleriyle suçladı. 
İddialara göre formlarda genetik mo-
difikasyon değil, AIDS aşı denemesi 
yazıyordu. Hükümet, bu tepkilerin 
ardından tutuklama kararı aldı. Fakat 
şu an çalışmaların gizli bir şekilde de-
vam ettiğine dair şüpheler sürüyor. 
Peki, sizce aslında biraz da ürpertici 
olan bu olay bilim dünyasının ve in-
sanlığın geleceğine yön verecek mi?

https://www.engadget.com/2018/12/30/china-detains-scientist-behind-gene-edited-babies/

Doktorların kullandığı steteskoplarda 
enfeksiyona yol açan bakteriye rastlandı

Araştırmacılar doktorların kullandığı göğüs 
dinleme aleti steteskop üzerinde farklı tür-
lerde bakteriler bulunduğunu ortaya koydu. 
Alet temizlendikten sonra bile enfeksiyona 
neden olan canlı organizmaları barındırabi-
liyor.
Infection Control & Hospital Epidemiology 
dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre 
doktorunuzun vücudunuza koyduğu stetes-
kop tehlikeli bakterilerle kaplanmış olabilir. 
Araştırmacılar söz konusu aletin ne kadar 
sağlıklı olduğunu test etmek için bir yoğun 
bakım ünitesinde incelemelerde bulundu.
Araştırma sonucunda steteskop yoluyla kişi-
ye bulaşan bakterilerin hastayla birlikte eve 

taşındığı ortaya çıktı. Aletler sterilize edilse 
bile bakterilerden tam olarak kurtulmuyor.
İncelenen tüm steteskoplarda bakteriye rast-
landı
Araştırma kapsamında yoğun bakım ünite-
lerindeki 40 steteskopun hepsinde de farklı 
türlerde bakteri bulundu. Aletlerin aynı za-
manda eubacteriales takımının micrococca-
ceae familyasına bağlı bir bakteri türü olan 
stafilokok barındırdığı sonucuna ulaşıldı. Sta-
filokok toksinleri gıda zehirlenmesi durumla-
rında ana etken olmalarıyla tanınıyor.
Üzerinde inceleme yapılan steteskopların tü-
münün de araştırmanın yapıldığı sırada aktif 
olarak kullanılan aletler olduğu belirtildi.

https://tr.euronews.com/2018/12/22/arastirma-steteskoplarda-enfeksiyona-yol-acan-bakteriye-rastlandi

Uluslararası Uzay 
İstasyonu’dan 911 
Araması
Uluslararası Uzay İstasyonu’nda gö-

revli olan astronotların arama yapa-
bilmeleri için, ilk olarak kod tuşlamaları 
gerekiyor. Dış aramalar için önce “9”u 
ve sonra da uluslararası aramalar için 
“011” tuşlanmalı. Ancak ufak bir dik-
katsizlik sonucu ilginç bir olay yaşandı; 
Hollandalı astronot arama yapmak is-
terken, girmesi gereken kodda “0”i tuş-
lamayı unuttu ve 911’i aradı. Yaptığı ha-
tayı hemen fark eden astronot, telefonu 
anında kapatmış olsa da “911” numaralı 
polis hattı çağrıya erişmişti.
Aramanın, Uzay İstasyonu’ndan geldiği-
ni fark eden yetkililer kısa bir süre için 
şok yaşadı ancak NASA yetkilileri için du-
rum daha çok endişe vericiydi. Konuyu 
öğrenmek için hemen ISS ile bağlantıya 
geçen NASA yetkilileri, ufak bir hatadan 
dolayı 911’in arandığını öğrenince du-
rum netleşti. NASA bu olayın üzerine, 
“İlk kez, uzaydan yapılan bir arama yan-
lışlık sonucu oluştu. Aslında bu oldukça 
mümkün çünkü, günümüzde sağlayıcı-
lar o kadar yaygın ki uzaydan telefon gö-
rüşmeleri yapabilmek çok da zor değil.” 
açıklamasını yaptı.
https://www.slashgear.com/astronaut-acciden-
tally-dials-911-from-international-space-stati-
on-04559946/

Teknolojiden Etkilenecek 
7 Meslek
Sıkıcı ve tekrara dayalı bir iş mi 

yapıyorsunuz? O halde işini-
zi yakın bir tarihte teknolojiye 
kaptırma tehlikesiyle karşı karşı-
yasınız. Mali danışman ve yazar 
John Pugliano’ya göre, “Rutin ve 
önceden öngörülebilir her türlü iş 
önümüzdeki 5 ila 10 yıl içinde ma-
tematik işlemlerle yapılabilir hale 
gelecek.” En azından gelişmiş sa-
nayi ülkelerinde.
Pugliano, “Robotlar Geliyor: İn-
sanlara Otomasyon Çağından 
Faydalanma ve Ayakta Kalma Reh-

beri” gibi bir dizi tartışmalı kitabın 
da yazarı. Yazar, şimdiye kadar 
son derece nitelikli iş gücü gerek-
tirdiği için teknolojik gelişmelere 
dayanıklı olduğu düşünülen tıp 
ve hukuk dalındaki mesleklerin 
de o kadar kalıcı olmayacağını dü-
şünüyor. BBC Mundo Servisi’ne 
konuşan Pugliano, “Doktorluk ve 
avukatlık ortadan kalkmayacak 
ama çalıştıkları alan daralacak” 
diyor. Pugliano, teknolojiden et-
kilenecek 7 meslek dalıyla, ayakta 
kalacak bazı meslekleri sıralıyor.

BBC

Kirli çorap koklamaktan 
ciğerlerinde ölümcül mantar 
enfeksiyonu oluştu
Çin’de kirli çoraplarını koklama-
yı seven bir adam ölümcül man-
tar enfeksiyonu kaptı. Ciğerleri 
enfeksiyonla dolan 37 yaşındaki 
adamın durumu göğüs sancısı ve 
öksürük şikayeti ile hastaneye git-
mesinin ardından ortaya çıktı.

Doktorlar önce hastalığa neyin 
sebep olduğunu çözemedi an-
cak yapılan testler sonrasında 
ciğerlerde bulunan mantar ve 
sporların tipik olarak ayağa giyi-
len çorap ve ayakkabılarda olan 

mantar olduğu anlaşıldı. Bunun 
üzerine kirli çoraplarını koklamayı 
sevdiğini itiraf eden Çinli hastanın 
hikayesi yerel basında yer buldu.
Fujian eyaletinin Zangzhou şeh-
rinde yaşayan ve her gün işten 
geldikten sonra kirli sepetine at-
madan önce çoraplarını çıkarıp 
kokladığını anlatan adamın bunu 
neden yaptığı bilinmiyor ancak 
Çinli adamın iş stresi ve yorgun-
luk nedeniyle son derece zayıf bir 
bağışıklık sistemine sahip olduğu 
aktarılıyor.

https://tr.euronews.com/2018/12/20/kirli-corap-koklamaktan-cigerlerinde-olumcul-mantar-enfek-
siyonu-olustu

1. Doktorlar
Doktorlara bu kadar ihtiyaç varken 
üstelik dünya nüfusunun yaş ortalama-
sı da gitgide artarken bu önerme başta 
insana biraz abartılı geliyor. Fakat Pugli-
ano, özellikle hastalıklara otomatik tanı 
koymayı mümkün kılan bazı gelişmele-
rin tıbbın bazı alanlarındaki insan ba-
ğımlılığını azaltabileceğini düşünüyor. 
Buna karşılık acil servislerde ve ihtisas 
alanlarında doktorlara ve cerrahlara 
duyulan ihtiyaç devam edecek yazara 
göre. 

2.  Avukatlar-Hukukçular
Pugliano yakın bir gelecekte evrak tas-
nifiyle uğraşan avukat ve hukukçuların 
sayısının azalacağını düşünüyor. Aynı 
şekilde tecrübeye ve uzmanlığa daha 
az ihtiyaç duyulan bazı rutin hukuki 
işlemlerin bilgisayar yazılımlarıyla yapı-
labileceğini söylüyor. 

3. Mimarlar
Basit bina tasarımı her zaman bilgi-
sayarla yapılabilir. Pugliano gelecekte 
sadece çok özel donanıma sahip ve 
yaratıcı işler yapan mimarlara iş alanı 
olacağını söylüyor. 

4. Muhasebeciler
Karmaşık vergi meselelerine çözüm 
bulan uzman muhasebeciler işlerini 
koruyacak. Pugliano buna karşılık rutin 
vergi işlerinin tamamen bilgisayarlara 
devredileceği kanısında. 

5. Savaş uçağı pilotları
Drone ya da insansız hava aracı olarak 
bilinen araçlar daha şimdiden riskli 
durumlarda pilotların yerini almış 
bulunuyor. Bu eğilimin devam edeceği 
ve savaşları insansızlaştırma eğiliminin 
devam edeceği tahmin ediliyor. 

6. Polis ve Müfettişler
Gündelik izleme ve gözleme işlerinin 
yanısıra biraz uzmanlık gerektiren bazı 
işlemler artık otomatik olarak yapılabili-
yor, dolayısıyla bu işleri yapan insan-
lar işlerini kaybetmeye başladı bile. 
Polislik ve dedektiflik tamamen ortadan 
kaybolmayacak ama alanları ve sayıları 
azalacak. 

7. Emlakçılar
İnternet sitelerinin alıcılar ve satıcıları 
buluşturma imkanları bu işi yapan 
büroların kârlarını ciddi şekilde düşür-
dü bile. Bu alanda çalışan şirketlerin 
en fazla da orta kademe çalışanlarını 
teknolojik gelişmeler sonucu azaltması 
beklenebilir. Teknoloji insanlara yeni iş 
alanları oluşturacak mı?: Pugliano bazı 
mesleklerin alanı daralırken, bir yandan 
da başka iş alanları açılabileceğini 
düşünüyor. 
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İran’ ın başkenti Tahran, her yıl 25 
santimetre kadar toprağa gömülüyor
Nüfus bakımından Batı Asya’ 

nın en kalabalık şehri, 7 mil-
yon insana ev sahipliği yapan Tah-
ran batıyor! 2007 ile 2013 yılların-
da çekilmiş uydu görüntülerinden 
alınmış veriler ışığında Postdam 
Alamya Yer Bilimleri Enstitüsü’ 
nde görevli yer bilimciler Mahdi 
Motagh ve Mahmud Haghshenas’ 
ın açıkladığı sonuçlar ise şöyle:

Batı Tahran Ovası ve Veramin 
Ovası’ nın bulunduğu bölge her 
yıl 25 cm ve uluslararası havaala-
nının olduğu güneybatı bölümü 

ise her yıl 5 cm toprağa gömülü-
yor. 

Kaçak sulama kuyularının açılma-
sı ise bu durumun  başlıca nede-
ni olarak gösteriliyor. Bu durum 
toprağın yapısını bozmakla bir-
likte açılan kuyulardaki kayaların 
porozite( gözeneklilik) özelliğini 
kaybetmesi yağmur suyunun tek-
rar bu kaynaklarda birikememe-
sine neden oluyor. Avusturalyalı 
bilim insanı Linlin Ge’ ye göre ise 
ani sel baskınlarının temel nedeni 
de bu noktaya dayanıyor. 

https://www.nature.com/articles/d41586-018-07580-x

Ruveyde ŞAHİN Köpek kafalı örümcek 
görüntülendi
Ekvador’un yağmur ormanlarında, sekiz 

adet muhteşem uzun sarı bacağın üs-
tünde oturan, siyah ve büyük bir köpeğin 
kafası gibi görünen eklembacaklı kameraya 
yansıdı. Bilimpro’nun haberine göre, bilim 
insanı ve fotoğrafçı Andreas Kay tarafından 
görüntülenen bu ilginç canlı, Tavşancık Ha-
satçısı (veya Tavşancık Opilionesi) şeklinde 
adlandırılıyor. Bilimsel ismi ise ‘metagryne 
bicolumnata’. Köpeğe benzer bir kafa ta-
şıyan vücudu, sadece başparmağınızın tır-
nağı büyüklüğünde. Andreas Kay, bu canlı-
ların zehirli olmadığını ve 400 milyon yıldır 
(dinozorlardan bile önce) dünyada oldukla-
rını söylüyor.
https://www.iflscience.com/plants-and-animals/
why-does-this-bizarre-arachnid-look-like-it-has-
a-dogs-head/

Eriyen buzul tabakaları atmosfere 
tonlarca metan gazı salıyor

Bilim insanları, buzul erimesinin buz ta-
bakaları içinde hapsolmuş yüzlerce ton 

metan gazını açığa çıkardığını tespit etti. 

    İngiltere’ nin Bristol Üniversitesinden ulus-
lararası araştırma ekibi, Grönland kıyıların-
da özel sensörlerle yaptıkları ölçümlerde 
bu durumu kanıtladı. Kıyıdaki 600 kilomet-
rakarelik deniz bölgesinden 6 ton metan 
gazının denize karıştığını açıkladı. Metanın 
karbondioksitten daha az yoğun olmasına 
karşın 20 ila 28 kat daha fazla sera etkisine 
yol açtığı üzerinde duran araştırmacılar ça-
lışmalarının sonuçlarını Nature dergisinde 
yayımladı.
https://www.sciencedaily.com/relea-
ses/2019/01/190103110300.htm

Okyanuslar tahmin edilenden 
yüzde 40 daha hızlı ısınıyor

Science dergisinde yayımlanan yeni bir 
analiz, okyanusların 5 yıl önceli BM Ra-

poru’ nda yer alan tahminlerden yüzde 40 
daha hızlı ısındığını ve deniz seviyelerinin 
bu yüzyılın sonuna kadar yüzde 30 yüksel-
mesinin beklendiğini açıkladı.

    Okyanuslarda ölçülen sıcaklıklarda en yüksek ölçüm 2018 yılında yapıldı ve 
bu durum deniz ekosistemlerini öldürüyor, kasırga ve şiddetli yağışlara zemin 
hazırlıyor. Ayrıca yapılan araştırmalara göre sera gazları tarafından atmosfe-
re hapsolmuş fazla ısının yüzde 90’ ından fazlası okyanuslarca emiliyor. Fakat 
sera gazı emissyonları dursa bile okyanusların soğuması yıllar alıyor. 
https://www.newsweek.com/ocean-heating-40-faster-thought-2018-expected-see-re-
cord-temperatures-1286860

Kanada’ da buzullar 50 yıl içinde 
yüzde 80 eriyecek! 

Alberta Üniversitesi öğretim üye-
si Prof. Zac Robinson ve British 

Columbia eyaletindeki Simon Fraser 
Enstitüsü ekoloji uzmanı Prof. David 
Hik tarafından Kanada Dağcılık Ku-
lübü adına yapılan “ Kanada Dağları-
nın Durumu “ adlı araştırmaya göre; 
Alberta, Yukon ve British Columbia 
eyaletlerindeki buzulların yüzde 80’ i 
50 yıl içerisinde eriyecek. Bu durum 
iklim değişikliği ile birlikte buzulların 
beklenenden hızlı erimesi ve çöllerin 
oluşması gibi tehditleri de beraberin-
de getiriyor. 
Kanada resmi haber ajansı Canadian 
Press’e konuşan David Hik, üç eyaleti 
kapsayan bölgenin, küresel ısınmanın 

en sıcak noktalarından biri olduğuna 
işaret ederek, buzullardaki değişi-
min büyüklüğünün çarpıcı boyutlara 
ulaştığını kaydetti. Alberta’daki Banff 
Ulusal Parkı’nın bir parçası olan Ro-
cky Dağları’ndaki Peyto Buzulu küt-
lesinin yaklaşık yüzde 70’inin eridiği-
ni anlatan Hik, “küçük bir buzul ama 
gördüklerimizin tipik bir örneği” dedi. 
Araştırmada incelenen bölgenin, An-
tarktika ve Grönland’daki buzulların 
dışında dünyadaki diğer buzullardan 
daha büyük bir alanı kapsadığına 
dikkati çeken David Hik, erime oran-
larının Avrupa Alpleri’nde ve And 
Dağları’nda görülenlerle benzeştiğini 
kaydetti.

https://www.castanet.net/news/Canada/245450/Glaciers-retreating-fast

Dünyada gelecekte içme suyu kıtlığı 
yaşanacak!  

Avustralya’ nın Yeni Güney Galler 
Üniversitesinden bilim insanları 

yaptıkları çalışmalar sonucunda The 
Sun internet sitesinde yayımladıkları 
veriler, küresel ısınmanın da etkisiyle 
dünyanın içme suyu probleminin ge-
leceğin etkili ve çözümsüz güncelleri 
arasında yer alacağını öngörüyor. 43 
bin meteoroloji istasyonun ve 5 bin-
den fazla kontrol noktasının ölçüm 
verileriyle hazırlanan bu çalışmada 
iklim değişikliklerinin yağışları arttır-

dığını fakat buna rağmen nehirlerde 
su seviyelerinin azaldığı bilgisinin gün 
ışığına çıkması çarpıcı bir sonuç. Prof. 
Ashis Sharma, bu durumla ilgili yağış 
fazlalığının yüzde 64 gibi yüksek bir 
kısmının nehirlere ulaşmadan top-
rakta kaldığını belirtti. Hepsinin öte-
sinde bunun sonuçları olarak tarımda 
mahsul kıtlığı, seller , su tedarik prob-
lemleri ve içme suyu stok problem-
lerinin yaşanması ridki tüm insanlığı 
korkutuyor!

https://www.thesun.co.uk/tech/7982127/water-supply-shrinking-drought-normal-cli-
mate-change-global-warming/

Yeni Süper Kıta nasıl 
olacak?
Bilim insanları tarafından son araştırma-

da, yeni süper kıtanın muhtemel görü-
nümü elde edildi. Yapılan araştırma 200 
– 250 milyon yılı kapsayan tahminleri göz 
önüne sermekle birlikte daha kısa soluklu 
muhtemel görünümleri de tespit ediyor.  
Kıtaların daima hareket halinde olacağı, çok 
büyük ve hareketin yavaş olacağı bilgisi de 
araştırma sonuçları arasında. 310 milyon yıl 
önce Pangea’ dan ayrılan kıtaların yaklaşık 
400 – 600 milyon yılda bir tekrar birleşeceği 
de düşünülüyor. Yeni Süper Kıta’ nın dört 
olası ihtimali oluşu da bilim insanları ara-
sında farklı düşüncelerin olduğunu kanıt-
lıyor. Novopangea, Pangea Ultima, Aurica 
ve Amasia, bu dört farklı Süper Kıta fikrinin 
isimleri. Tabii ki de bu konu üstünde daha 
fazla araştırma yapılması gerekliliği, elde 
edilen verilerin şu anlık bunlarla sınırlı ol-
duğu algısında olan bilim insanlarının yakın 
tarihte bize aydınlatacağına eminim. 
https://futurism.com/the-byte/superconti-
nent-earth

İklim Değişikliği ve 
Ekstrem Hava Olayları
Amerikan Jeofizik Birliği tarafından değerlen-

dirmeye alınan iklim değişikliği insan yaşa-
mını çarpıcı noktalardan etkileyecek sonuçlar 
yayınladı. İnsan kaynaklı iklim değişikliğinin son 
yıllarda artış gösterdiği bilinxiyle yapılan konfe-
ransta özellikle son yıllarda gerçekleşen ekstrem 
doğa olaylarının sebebini iklim değişikliğine bağ-
ladı. Konferansın sözcülerinden Martin Hoerling, 
”Birçok doğa olayının iklim değişikliği ile doğ-
rudan bağlantısı olduğunu saptadık. Bu tabii ki 
sürpriz değil. Ancak beklediğimizden daha fazla 
veri ile karşılaştık. Şu anda yaşadığımız dönem 
20. yüzyıla kıyasla oldukça sıcak ve bu durum, yıl-
lar ilerledikçe aynı çizgide devam edecek. Doğa 
adeta gözlerimizin önünde eriyor.” dedi.

   Okyanus sıcaklıklarının 2 derece artması, 2017’ 
nin mart ayında günlük yağmur etkisiyle sular al-
tında kalan Bangladeş, Afrika’ da 6 milyona yakın 
insanın yaşadığı kuraklık gibi birçok olayın iklim 
değişikliği etkisinde oluştuğu saptandı. 

     Oxford Üniversitesi’nde iklim bilimcisi olan Kars-
ten Haustein, ”Çok uçlarda veya büyük bir iklim 
olayı henüz yaşanmadı. Ancak bu, olayların ciddi-
yetini asla düşürmez. Dünya’da birçok farklı iklim 
var ve hepsinin kendine has özelliği var. Bu narin 
dengeyi bozmak istemeyiz.” demecini verdi.
https://www.sciencenews.org/article/more-ext-
reme-weather-events-caused-human-driven-cli-
mate-change?tgt=nr
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ARKEOLOJİ
Ruveyde ŞAHİN

Pompeii’de taşlaşmış 
at kalıntıları bulundu
İtalya’da antik Pompeii kentinde-

ki kazılarda, MS 79 yılında Vezüv 
Yanardağı’nın patlaması sonucun-
da ölen, üzerinde koşum takımları 
olan taşlaşmış bir at ve eyer bu-
lundu. ‘Villa dei Misteri’ (Gizemler 
Villası) adı verilen malikanenin ahır 
bölümünde bulunan atın yüksek 
rütbeli bir subaya ya da bir gene-
rale ait olduğu tahmin ediliyor. 
Pompeii Arkeolojik Parkı Müdürü 
Prof. Massimo Osanna, İtalyan ha-
ber ajansı Ansa’ya bölgede iki ya 
da üç ata ait kemiklerin de bulun-
duğunu açıkladı. Osanna, atların 
volkanik küller ve ya da buhardan 
boğularak öldüklerini, çalışmaların 
tamamlanmasından sonra villayı 
halkın ziyaretine açmayı umdukla-
rını söyledi.
https://www.theguardian.com/science/2018/
dec/23/archaeologists-find-remains-of-hor-
ses-in-ancient-pompeii-stable

3 bin kiloluk dinozor 
yumurtalarını ezmeden 
nasıl üzerine oturdu? 

Ortalama bir arabanın nerdey-
se iki katı büyüklüğüne sahip 

olan dinozorlar 100 milyon yıl önce 
dünya üzerinde yaşıyorlardı. Ovi-
raptorosaur adı verilen kuş benzeri 
dinozorlar yumurtalarını üstlerine 
otururken ezilmekten korumak için 
eşsiz bir adaptasyon geliştirmişti:

    Bilim insanları kırk fosilleşmiş yuva 
inceledi ve bugünkü tavukların ku-
luçka mantığından pek farkı olma-
yan, yumurtaların ortasında boş-
luk olacak şekilde halka biçiminde 
düzenlenen kavrama morfolojisini 
tanımladı. 
https://www.iflscience.com/plants-and-a-
nimals/how-the-3000pound-chicken-from-
hell-sat-on-eggs-without-crushing-them/

Denizli’de 9 milyon yıl önesine ait 14 
hayvan fosili bulundu
Kültür ve Turizm Bakanlığı koor-

dinesinde yapılan yüzey araştır-
malarında 2 milyon ila 9 milyon yıl 
öncesine ait; aralarında gergedan, 
zürafa, at ve tilkinin de bulunduğu 
farklı 14 tür hayvan fosili tespit edil-
di. Denizli’de yürütülen yüzey araş-
tırmalarında 2 ila 9 milyon yıl önce 
yaşadıkları tahmin edilen 14 farklı 
hayvan türüne ait fosil bulundu. 
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniver-
sitesi (MAKÜ) Fen Edebiyat Fakülte-
si Antropoloji Bölümü Dr. Öğr. Üye-
si Ahmet İhsan Aytek başkanlığında, 
Ankara Üniversitesi, Hitit Üniversi-
tesi, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ), 
Paris Doğa Tarihi Müzesi ve Çin 
Paleontoloji Enstitüsünden paleo-
antropolog, paleontolog ve jeolog-
ların da içinde bulunduğu 14 kişilik 
akademisyen ekip, Denizli’de geçen 
yıl başladıkları yüzey araştırmaları-
na devam ediyor. Çalışmalarının şu 
ana kadar olan kısmında özellikle 2 
farklı döneme ait fosillerin ön plana 
çıktığı gözlemlendi. Bunlardan ilki 
olan Miyosen dönemine ait fosiller 

boyunları günümüz formlarından 
daha kısa ama daha kütleli iki farklı 
zürafa, günümüz formlarına ben-
zeyen iki farklı gergedan, küçük iki 
farklı at, biri günümüz formların-
dan daha iri olmak üzere iki farklı 
sırtlan, yine günümüz formlarından 
çok değişik olan, günümüzde yaşa-
yan su aygırlarına morfolojik olarak 
benzeyen bir fil fosili şeklinde. İkin-
ci dönem olan Pleyistosen döneme 
ait olanlar ise bir at ve bir tilki fosi-
linden ibaret. 

Aytek, buldukları fosillerle ilgili ça-
lışmaların Ege Üniversitesi Tabiat 
Tarihi Müzesinden paleontolog Dr. 
Öğr. Üyesi Serdar Mayda’nın ön-
derliğinde yayına hazırlandığını dile 
getirdi. Bu fosilleri bilim dünyasına 
kazandırmayı planladıklarını anla-
tan Aytek, “Çalışmalarımıza 2019 
yılı içerisinde daha detaylı olarak 
devam edeceğiz. Denizli’ de dino-
zorların yaşamlarına ait izleri de 
dönemsel bazda arayacağız. “ dedi.

https://www.aa.com.tr/tr/kultur-sanat/bayburt-kalesinde-tarih-gun-yuzune-cikiyor/1357237

Bayburt Kalesi’ nde Roma ve Osmanlı 
dönemine ait eserler bulundu
Tarihi İpek Yolu güzergahında-

ki stratejik konumundan ötürü 
asırlarca askeri üs olarak kullanıl-
mış Bayburt Kalesi’ nde Roma ve 
Osmanlı’ ya ait eserler bulundu.
İlk Tunç Çağı’ ndan bu yana kesinti-
siz iskana sahip olan Bayburt Kalesi’ 
nde 2017’ de Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı tarafından başlatılan ve ikin-
ci etabı tamamlanan kazı ve resto-
rasyon çalışmalarında gün yüzüne 
çıkartılan eserlerin Bayburt Müzesi’ 
ndeki arkeologlarca sergilenmek 
üzere hazırlandığı, müze müdürü 
Adem Bedir tarafından açıklandı. 
Bayburt Kalesi’nde 2017 ve 2018’de 
yapılan toplam 8 aylık kazı dönemi 
sırasında 1. Justinianus dönemine 
tarihlenen 2 sarnıç yapısı ile 11. 
yüzyıla tarihlenen kilisenin plan 
özelliklerinin yanı sıra kaledeki yer-
leşime ilişkin bazı yapıların da orta-

ya çıkarıldığına işaret eden Bedir, 
şöyle devam etti: “İki girişli hol, ant-
re ve 5 odadan oluşan birbirine bi-
tişik nizamda yapılmış iki konut ya-
pısı ortaya çıkardık ki muhtemelen 
bu konut, ilk yapıldığında tek konut 
iken sonraki dönemlerde ihtiyaçtan 
dolayı bölünerek iki konut şekline 
dönüştürülmüş. “ Sözlerinde de-
vam eden Bedir: 
“Kazı çalışmaları neticesinde mima-
ri buluntuların yanında taşınır kül-
tür varlığı dediğimiz, müze envan-
terine girebilecek, tasnif ve tescile 
tabi toplamda 165 esere ulaştık.” 
dedi. Eserlerin çoğunluğunun piş-
miş topraktan yapılan eşyalar ol-
duğuna dikkati çekerken,  “Bunlar 
pipo, çanak, çömlek, testi, kandil, 
tabak ve benzeri eserler oluştur-
makta. “ ifadesinde bulundu. 

https://www.aa.com.tr/tr/kultur-sanat/bayburt-kalesinde-tarih-gun-yuzune-cikiyor/1357237

174 milyon yaşında olan 
çiçek fosili bulundu

Bilim insanları, dünya yüzeyinde 
ilk çiçeklerin erken Jurassic dö-

nemde ortaya çıktığını kanıtladı. 
Eski çalışmalarda anjiyospermlerin 
en fazla 130 milyon yıl önceki Kre-
tase dönemine ait oldukları düşü-
nülürken yapılan yeni çalışmalarda 
nanjinganthus dendrostyla adı ve-
rilen türün keşfi, eski düşünceleri 
yıkmış oldu. 

    Nanjin Jeoloji ve Paleontoloji Ens-
titüsünde araştırma görevlisi olan 
yazar Qiang Fu ve meslektaşları 
çiçeği tanımlamak için Güney Xi-
angshan Oluşumu olarak bilinen 
Nanjing’deki taş yüzleklerinden 
toplamda 34 kaya içerisinden bu-
lunan 198 çiçeğe ait 264 örneği 
incelediler ve çiçeğin yeni bir tür 
olduğunu ispatladılar.
https://www.livescience.com/64354-oldest-
fossil-flower.html

Dijital müze fikri, 
herkesin milyonlarca 
Projeyi  Smithsonian Doğa Tarihi Mü-

zesi’nden Kathy Hollis  yönetiyor. 
Ancak  Londra Doğa Tarihi Müzesi  de 
işin içinde. Milyonlarca örneği internet 
ortamına aktarmak için iddialı planlar 
hazırladılar. Smithsonian envanterinde 
bulunan 40 milyon civarındaki parça-
nın dijital ortama aktarılması, yaklaşık 
50 yıl sürebilir. Çünkü fosiller çevrimi-
çi ortama yalnızca yüksek kalitedeki 
fotoğrafları çekilerek değil, tür adı, 
tarihi, keşfedildiği yer gibi tüm önemli 
bilgilerle birlikte aktarılacak. Bu yüzden 
dijital müze oldukça faydalı olacak. Bu 
konuda Bristol Üniversitesi’nden Profe-
sör Emily Rayfield şöyle konuştu: 

“Fosillerin modellerini oluşturmak üze-
re bilgisayarlı tomografi taramaları 
kullanılıyor. Böylece yüksek kaliteli üç 
boyutlu görüntüler bilgisayara aktarıl-
mış oluyor. Hayvanların nasıl hareket 
ettiklerini, neler yediklerini sınamak için 
çeşitli bilgisayar yazılımları kullanılıyor. 
Mesela dinozor modellerinin çene kas-
ları yeniden oluşturularak, nasıl ısırdığı 
ve çiğnediği hakkında fikir sahibi oluna-
bilir. “
https://www.bbc.com/news/science-environ-
ment-46497406

Antik Çağ’ ın modasını 
günümüze taşıyacaklar

Türk arkeologlar,  Metropolis  Antik 
Kenti’nde  buldukları dokuma tezga-
hından yola çıkarak antik çağdaki mo-
danın izlerini sürüyor. 
    İzmir’ in Torbalı ilçesinde pişmiş top-
rak örneklerini araştıran arkeologlar 2 
bin yıl önesine ait Romalı kadınlara ait 
ahşap dokuma tezgahının replikası-
nı yaptı. Prof. Dr. Serdar Aybek baş-
kanlığında devam eden kazılarda, 14 
pişmiş toprak kalıntısının bir dokuma 
tezgahı olduğu ortaya çıktı. Ahşaptan 
yapılmış tezgahta bir Roma ailesinin 
kıyafetlerini dokuduğunu fark eden 
arkeologlar, tahra kullanarak antik 

dokuma tezgahının replikasını oluş-
turdu. Heykellerde kullanılan kıya-
fetlerin benzerleri de bu replikalarda 
tekrar yapılmaya başlandı. Dr. Aybek 
son olarak sözleriyle şunları ifade etti:
“ Modaya her dönemde ilgi var. Mo-
daya, tekstile olan ilgi değişmiyor. Bi-
zim asıl amacımız günlük yaşamı ay-
dınlatmak. Halka dair bilgiler vermek 
için deneysel çalışmalar yapıyoruz. 
Metropolis’te bir kadın evde neyle ilgi-
leniyordu, erkekler cam imalatını na-
sıl yapıyordu, bunu öğrenmek ve can-
landırmak istiyoruz. Romalı kadınlar 
dokuma ürünlerinde kök boyalar sa-
yesinde renklerden de faydalanmış. 
Şimdi hangi renklerin moda olduğunu 
anlamak için bir tekstil parçasına ulaş-
mayı arzuluyoruz. Metropolis bulun-
tularını modern çağa taşımaya devam 
edeceğiz. “

https://www.aa.com.tr/tr/vg/video-galeri/antik-cagin-modasini-gunumuze-tasiyacaklar
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UZAY
Gökhan MEMİŞ

NEW HORIZON UYANDIRILDI
Ocak 2006’da Plüton’u incelemek için gönde-
rilen New Horizon uydusu Aralık 2017’de uy-
kuya daldırılmıştı. 2019 yılında Kuiper Kuşağı 
nesnelerinden Ultimate Thule’nin yanından 
geçecek olan uydu gerekli düzenlemeler ve 
çeşitli güncellemeler yapmak üzere tekrardan 
uyandırıldı.   Uydu elde ettiği verileri göndere-
ne kadar açık kalacak.
     Kış Uykusundan Uyanan New Horizons Tekrar 
İşbaşı Yapıyor. Popular Science Türkiye. Sayı 75 
(Temmuz 2018)
     https://www.nasa.gov/mission_pages/newhori-
zons/overview/index.html

ESA VE JAXA’DAN MERKÜR 
MİSYONU

Avrupa’nın ilk Merkür misyonu olan Bepi-
Colombo ESA liderliğinde ESA ve JAXA ta-

rafından geliştirildi. 20 Ekim 2018 tarihinde 
fırlatılan uzay aracının Merkür’e 2025 yılında 
ulaşması bekleniyor. Araç yörüngeye vardığın-
da ise beraberinde götürdüğü MPO ve MMO 
araçlarını serbest bırakacak.  Bu araçlar Mer-
kür’ün atmosferini ve jeolojik özelliklerini ince-
leyecek.
     http://sci.esa.int/bepicolombo/
     Emren, T. (2018). HEDEF: MERKÜR, Popular Science 
Türkiye. Sayı 79 (Kasım 2018)

Denizli’de 9 milyon yıl önesine 
ait 14 hayvan fosili bulundu
İnsanoğlunun ulaştığı en 
yüksek hız ve Güneşe en çok 
yaklaşan insan yapımı cisim 
olma rekorlarını kırması bek-
lenen Parker Güneş Sondası 
12 Ağustos tarihinde Ken-
nedy Uzay Üssünden fırlatıl-
dı. Taşıyıcısı olduğu Unıted 
Launch Delta 4 roketi Parker 
Güneş Sondasını bir saat 
sonra serbest bıraktı. NASA 
adına APL laboratuvarı tara-
fından üretilen Parker Gü-
neş Sondasının görevi Güne-
şin atmosferini,  yapısını ve 
Güneş fırtınalarını incelemek 
olacak. Parker Güneş Son-

dasının Güneş fırtınalarının 
dünyamızı ve diğer gezegen-
leri nasıl etkilediği sorusuna 
cevap vermesi bekleniyor. 
Görev süresi 7 yıl olan uzay 
aracı 7 kez Venüs’ün kütle 
çekimini kullanarak Güneş’e 
yakınlaşıp uzaklaşacak. Top-
lamda 24 kez Güneş’e ya-
kın geçiş yapan uzay aracı, 
Güneş’in yüzeyine en yakın 
olarak 6,2 milyon km kadar 
yakınlaşacak.  Kasım ayında 
Güneş’e 26,55 milyon km ka-
dar yakınlaşan Parker Güneş 
Sondasının görevi 2025 tari-
hinde bitecek.

     Yıldız, U.(2018). Parker Güneş Sondası, Güneş’e Dokunacak. Popular 
Science Türkiye. Sayı 76 (Ağustos 2018) 

BİR EFSANE: KEPLER
Florida Cape Canaveral Uzay 
Üssünden 7 Mart 2009’da 
fırlatılan Kepler teleskopu 
öte gezen keşfinde çığır aç-
mıştı.  Şuana kadar keşfedi-
len 4000 civarı öte gezegenin 
2662 Kepler tarafından keş-
fedilmiştir. Bunun yanında 
530,536 yıldız gözlemlemiş, 
gönderdiği 678 gigabaytlık 
bilgi ile 2946 bilimsel makale 

yazılmıştır. 3,5 yıllık misyo-
nunun iki katı kadar görev 
yapmıştır. Gökyüzünün sa-
dece %0,25’lik kısmına odak-
lanmış, yıllarca burada göz-
lem yapmıştır. 30 Ekim’de 
çalışmasına son vermiştir. 
NASA öte gezegen bulma 
misyonuna TESS ile devam 
edecektir.

     https://www.nasa.gov/kepler/missionstatistics
     Yıldız, U.(2018). Gezegen Avcısı Kepler, Emekli Oldu. Popular Science 
Türkiye. Sayı 80 (Aralık 2018)

UZAY VE HAVACILIK 
KAZALARI

İnsanoğlu için gökyüzü ve uzay özgürlük 
demektir. Arkanıza yaslanıp yukarıya baktı-
ğınızda insanı rahatlatan dingin bir mavilik 
görürsünüz. İnsanoğlunun merakı kurduğu 
medeniyeti ileri götürmesini sağlamıştır.  Bu 
büyük bilinmeyen olan uzay, insanların me-
rakını hep cezbetmiştir. Çeşitli mağaralarda 
ilkel insanların gök cisimleri ile ilgili olan çi-
zimlerini görmek mümkündür. İnsanlar bu 
cisimleri bazı zamanlar ilah edinmiş onlara 
kurbanlar sunmuştur. Bu gök cisimleri çoğu 
dinin motiflerine girmiştir.

Leonardo da vinci insanların mekanik bir 
araç olmadan uçamayacağını yazmıştır. Kuş-
ların uçuş anatomilerini incelemiş ve uçuşları 
ile bağlantı kurmuştur. Bu yoldan hareketle 
kuşa benzeyen bir makine yapmıştır. Joseph 
ve Etienne Montgolfier kardeşler, 5 Haziran 
1783 günü bezden dikilmiş, kâğıtla kaplanan 
balonu şehir meydanında uçurmuşlardır. 
Bu balon 15000 metre yüksekliğe çıkmıştır. 
Bu balonda ateşin ısıtıp hafifleştirdiği hava 
kullanılmıştır. Fakat sonraya doğru hidrojen 
kullanılan balonlarda ortaya çıkmıştır. Ba-
lonculuk uçakların ortaya çıkmasıyla önemi-
ni kaybetmeye başlamıştır. 17 Aralık 1903 
yılında yaptıkları uçuş denemeleri ile Wright 
kardeşler havacılık tarihinde önemli bir adım 
atmıştır. Bundan sonra ise ilk olarak 1939 
yılında Almanlar tarafından denenen jet 
motorları 1953 yılında bu motoru kullanan 
uçaklar ses hızını aşmayı başarmıştır. İkin-
ci Dünya Savaşı’ndan sonra ise uçaklar sivil 
kullanıma doğru yönelim göstermiştir. Uzay 
yolcuklarının tarihçesine baktığımızda ise ilk 

olarak bilim kurguda bir konu olarak rastlıyo-
ruz. Nitekim Jules Verne 1865 yılındaki “Ay’a 
Yolculuk” adlı kitabı ya da Georges Méliés’in 
1918 yapımı “Ay’a Seyahat” adlı filmi bunun 
bir göstergesidir. İnsanoğlu ise bunu 1957’de 
Sovyet yapımı Sputnik uydusunu Dünya yö-
rüngesine oturtmakla başardı. Bundan sonra 
yine Sovyet yapımı Vostok 1 uzaya ilk insanı 
götürdü. İnsanoğlu başarmıştı. İnsanlık artık 
uzaya gidebilecek teknolojiyi geliştirmeye 
başlamıştı ve bundan kısa bir süre sonra en 
büyük başarılardan birisi gerçekleşti. 20 Tem-
muz 1969 yılında Amerikan Ulusal Havacılık 
ve Uzay Dairesi(NASA)   tarafından geliştiri-
len Apollo 11 uydusu Ay yüzeyine iniş yaptı 
ve Neil Armstrong Ay yüzeyine ayak bastı. 
Bu tarihten sonra dünya yörüngesine 6,000 
civarında uydu gönderdik.  Bu uyduların şuan 
3,600’ü dünya yörüngesinde ve bin tanesi ise 
hala aktiftir. 

Bugün insanoğlu havacılık ile ilgili birçok şeyi 
başarmıştır. Bu başarıları gerçekleştirmek 
için birçok denemeler gerçekleştirilmiştir. 
Havacılık teknolojisi durmadan ilerlemekte 
her geçen gün insanların konforunu ve gü-
venliğini artıracak ve yahut insanlığı uzayda 
daha ileri götürecek teknolojiler geliştiril-
mektedir. Bugün havayolu en güvenli seya-
hat yollarından birisidir. Fakat burada da ne 
kadar önlem alınsa da problemler oluşuyor 
ve gerek insan hatası gerek bakım veya teç-
hizat eksikliğinden uzay ve havacılık alanında 
çeşitli kazalar meydana geliyor. Bu yazımızda 
büyük kazalar yazdık.

Hindenburg Felaketi:
Z-129 olarak kodlanan Hindenburg zep-
lini, gününün en uzun ve geniş hava 
aracı unvanını almıştır. İlk başlarda zep-
linde helyum kullanılması Alman mü-
hendisler tarafından önerilmiştir. Fa-
kat daha sonra çeşitli nedenlerle daha 
ucuz olan hidrojen gazına yönelmişler-
dir. Hindenburg özellikle transatlantik 
seferlerinde kullanılmak üzere dizayn 
edilmiştir. İçerisinde yemek odaları, ça-
lışma odaları gibi bölümler mevcuttu. 
İlk ticari uçuşunu Rio’ya gerçekleştir-
miştir. Felaketle son bulan uçuşunda 

ise Hindenburg Frankfurt’tan 3 Mayıs 
1937 günü ABD’ye gitmek üzere hava-
landı. Saat 19.00 civarında Naval Air Sta-
tion’da görüldü. İstasyonda görüldüğü 
sıralarda yerden 200 metre yükseklik-
teydi. Burun tarafından ilk halat atıldı-
ğında arka tarafında çok şiddetli bir pat-
lama meydana geldi ve birkaç dakika 
içinde tamamıyla yandı. Toplamda 36 
kişi hayatını kaybetti. Bu kazadan sonra 
zeplinlerin seyahat için kullanılmasının 
ne kadar güvenilir olduğu sorgulandı ve 
çeşitli ülkelerde bu seyahat yolu yasak-
lanmaya başlandı.

27 Mart 1977 Tenerife 
Uçak Kazası:
27 Mart 1977’de Pan Am ve KLM ha-
vayollarına ait iki Boeing 747 tipi uçak 
Tenerife Havalimanı üzerinde çarpış-
mıştır. Bu kaza dünya sivil havayolu 
tarihinin en çok ölümlü kazası olarak 
kayıta geçmiştir. Toplamda 582 kişi 
hayatını kaybetmiştir. Kazanın nedeni 
olarak yoğun sis gösterilmiştir.

12 Ağustos 1985 Japan Airlines 
Uçak Kazası:
12 Ağustos 1985 günü Tokyo –Osaka 
seferini yapan Boeing 747 tipi Japan 
Airlines’e ait uçak kalkıştan 42 dakika 
sonra bir dağa çarptı. Bu kazada 524 
yolcudan 520’si hayatını kaybetti.

Gökhan MEMİŞ

12 Ağustos 1985 Japan Airlines 
Uçak Kazası:
3 Mart 1974 günü Paris-Londra sefe-
rini yapan McDonnell Douglas DC-10 
tipi Türk Hava Yolları’na ait uçak, yük 
kapısının düşük basınç nedeniyle pat-
laması sonucu kuzeydeki Ermononville 
Ormanı’na düşmüştür. Kazada 333’ü 
yolcu toplamda 346 kişi hayatını kay-
betmiştir. 

Challenger Uzay 
Mekiği Kazası:
Challenger felaketi, 
ABD uzay mekiği 
Challenger’ın 28 
Ocak 1986 yılında 
Cape Canaveral, 
Florida’da bulunan 
uzay üssünden ay-

rıldıktan yaklaşık 90 saniye sonra ger-
çekleşen ve yedi astronotun hayatına 
mal olan kazadır. 

Columbia Uzay Mekiği Kazası:
Columbia felaketi, 1 Şubat 2003 tari-
hinde Dünya’ya geri dönüş yapmakta 
olan STS-107 adlı mekiğin görev uçuşu 
esnasında gerçekleşmiştir. Mekik inişe 
16 dakika kala düşmüştür. Kazada altı-
sı Amerikalı biri ise İsrailli olan toplam 
yedi astronot hayatını kaybetmiştir. 
Kazaya kalkış sırasında ana yakıt tan-
kından kopan bir parçanın mekiğin sol 
kanadına zarar vermesiyle cereyan et-
miştir.
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ÇERNOBİL’İN ACI MİRASI

Çernobil faciası, Çernobil felake-
ti veya Çernobil reaktör kazası 
ya da Çernobil kazası, 26 Nisan 
1986 tarihinde Ukrayna Pripyat 
şehrinin 14.5 km. kuzeybatısın-
da bulunan Çernobil şehrinde 
konuşlu olan Çernobil Nükleer 
Santrali’nde yapılan bir deney 
esnasında meydana gelen nük-
leer kaza felaketidir.

Artan buhar basıncıyla birlikte, 
reaktördeki çekirdek tepkimeye 
girdi ve büyük bir patlama yaşan-
dı. Santralin etrafında bulunan 
31 kişi anında hayatını kaybetti 
ancak nükleer kazanın etkileri 
bu kadarla sınırlı kalmayacaktı. 
Zira patlama Japonya’ya atılan 
atom bombalarına kıyasla 200 
kat daha etkiliydi ve radyasyon 
bulutu etrafa hızla yayılıyordu.

Hayalet Şehir Pripyat; Ancak Av-
rupa ülkelerindeki radyasyon 
oranı ciddi şekilde arttığında ger-
çekler açıklanmış, SSCB’nin son 

lideri Mihail Gorbaçov diğer ülke-
lerden yardım istemişti. Duyulur 
duyulmaz dünya basınında gün-
deme oturan nükleer patlama 
sonrasında çevredeki yerleşim 
bölgeleri boşaltılmış, yiyecek-i-
çecek temini başka bölgelerden 
sağlanmış ve insanlar evlerini 
bırakarak otobüslerle radyasyon 
alanından uzaklaştırılmıştı.

Bütün bunlar, patlamanın etkile-
rini silmeye yetmemiş, binlerce 
insan kansere yakalanmıştı. Ayrı-
ca Rusya ormanlarının büyük bö-
lümü ve Ukrayna’daki tarım top-
rakları büyük ölçüde kirlenmişti. 
Çernobil felaketinden sonra ya-
pılanlar, elbette bunlarla sınırlı 
değildi. Reaktörün kapatılması 
ve etrafa daha fazla radyasyon 
yayılmaması için önlem alınması 
gerekiyordu. Binanın çevresinde-
ki alanda radyoaktif madde yük-
lü parçalar vardı ve bunların da 
ortadan kaldırılması gerekiyor-
du.15 günlük çalışma sonucunda 

çekirdeğin üzeri betonla kaplan-
mış, altı da aynı şekilde betonla 
örtülmüştü. Fakat çalışmalara 
katılan binlerce insan, ilk bir yıl 
içinde hayatını kaybedecekti. 
Radyasyon bulutunun Türkiye’ye 
doğru yaklaşması ve Trakya ile 
Doğu Karadeniz bölgesindeki 
yağmurlarla tehlike hat safhaya 
ulaşmıştı. Ancak riskin ne boyut-
ta olduğu anlaşılmamış, yetkililer 
de dahil olmak üzere hemen he-
men hiç kimse kuzeyden gelen 
ölümü umursamamıştı.

Çernobil Mutasyonu;
Daha da üzücü olan gerçek şu ki, 
Avrupa ülkelerinin Türkiye ürün-
lerini radyasyon saçtıkları gerek-
çesiyle almaması ya da aldıkla-
rını geri yollaması da durumu 
değiştirmemişti. Hatta dönemin 
başbakanı Turgut Özal radyoak-
tif çayın daha lezzetli olduğunu 
savunmuş, bakan Cahit Aral ise 
“biraz radyasyon iyidir” diyerek 
canlı yayında çay içmişti. 20. yüz-

yılın en büyük patlaması olan 
Çernobil faciasından bir yıl sonra 
Marmara Bölgesi’ndeki kanser 
vakaları iki katına çıkmış, Karade-
niz Bölgesi’nde ise bu oran 1995 
yılından sonra 3 katına ulaşmıştı.

Kısacası; üzerinden onlarca yıl 
geçse de unutulmayacak bu fe-
laketin sonuçları çok ağır olmuş, 
sayısı hala tam olarak bilineme-
yen binlerce insan radyasyon yü-
zünden hayatını kaybetmiştir. Ve 
maalesef, facianın etkileri hala 
görülmekte, Çernobil yüzünden 
önümüzdeki yıllar içerisinde bin-
lerce kişinin tiroid ya da başka 
kanserlere yakalanacağı tahmin 
edilmektedir.

Hayalet Şehir Çernobil’de Zom-
biler Olduğu Yönündeki İddia-
lar

Ukrayna’nın kuzeyinde Kiev’de 
yer alan terk edilmiş şehre bu-
gün hala girmek yasaktır. Ayrıca 

radyasyon oranı normalden çok 
daha yüksek olan Çernobil’de 
binlerce yıl daha yaşanamaya-
cağı bilinmektedir. Bölgede ya-
şanan olaylar yüzünden ortaya 
Çernobil’de yaşayan zombiler 
olduğu gibi iddialar bile atılmış, 
bu konu insanların epey ilgisini 
çekmiştir. Fakat bir askerin Çer-
nobil’de zombiler tarafından isti-
laya uğradığı görüntülerden olu-
şan video ile yayılan söylentinin 
asılsız olduğunu ve zombi gö-
rüntülerinin aslında Stalker isimli 
oyundan alındığını artık hepimiz 
biliyoruz.

Tüm bu bilgilere ek olarak, bu-
gün Çernobil’i görmek isteyen-
ler, bölgeye düzenlenen turlarla 
hayalet şehri gezebiliyor. Tabii 
sadece 18 yaşını geçmiş kişilerin 
katılabildiği turlarda, uymanız 
gereken bazı kurallar bulunuyor. 
Mesela; şehirdeki hiçbir şeye 
dokunamıyor veya açık havada 
yiyip, içemiyorsunuz. Elinizde-

ki cihaz, radyasyon seviyesinin 
yüksek olduğunu gösterdiğinde 
ise oradan hemen uzaklaşma-
nız gerekiyor. Çünkü bölgedeki 
radyasyon, normalden çok daha 
yüksek ve sağlığınızı tehlikeye 
sokabiliyor.

Türkiye’de?

Hopa’da kansere bağlı ölümlerin 
yüksekliği arasında Çernobil ara-
sındaki bağlantının da daha fazla 
araştırılması gerektiği raporlan-
mıştır. Doğu Karadeniz’in hemen 
her evinde bir tane kanser va-
kası olması durumun ne kadar 
tehlikeli olduğunu açıkça gözler 
önüne seriliyor. 33 yaşında haya-
tını kaybeden Kazım Koyuncu da 
kanserden kurtulamayan bir Ka-
radeniz çocuğu! Radyoaktif fela-
ketlere verdiği mücadelesiyle de 
tanınan Kazım Koyuncu, ne yazık 
ki akciğer kanserine yenilmiş ve 
sevenlerini yasa boğmuştu.

Kaynakça

• https://paratic.com/cerno-
bil-nedir/

Beyza Nur KAYA
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Sokak hayvanları kuru ekmek yemez. Ekmeği artık yemek suyu ya da kuru mama ile papara 
yaparak verdiğiniz takdirde onlar için doyurucu olabilir. Ekmek maya içeren bir besin oldu-
ğundan ilk 2 sene içerisinde zararları ortaya çıkmasa da 2 sene ve üzeri bir süre çerçevesin-

de ekmek ile beslenen köpeklerde cilt problemleri ve alerji 
yaşama riski çok yüksek olabilir.

Sokak hayvanları da tıpkı bizler gibi depresyona girer, intihar eder, ağlar, teşekkür eder. 
Köpekler yüzlerinden,kediler de seslerinden duygularını belli ederler.Ayrıca aile bağları da 

vardır.Ebeveynlerini ayırt eder, onları sever ve korurlar. 

Sokak hayvanları kontrolsüz üredikleri takdirde nüfusları çoğalmaktadır. İnsanlar olarak 
onların nüfuslarını kontrol altına almak bizlerin görevi. Yani yasada belirtildiği şekliyle be-

lediyelerin kısırlaştırma yapması şarttır. Düzenli kısırlaştırma yapılırsa üreme kontrol altına 
alınır.

Saldırganlık tamami ile doğuştan gelen bir özellik değildir.Sokak hayvanlarının çoğu insan-
lardan gördükleri zulüm neticesinde zaten korkaklaşmışlardır. İnsan köpeğe iyi davranırsa 

köpek o insanın en büyük dostu olur. Sokak köpeği sadece kendisine 
kötü davranana ve korktuğuna tepki verir.

Bahsettiğimiz şey mikropsa eğer, bunu onlara yıkmak bizce anlamsız. Kapı kolu, metrobüs 
koltukları, sifonlar…Her gün çoğumuz bunlara temas ediyoruz. Pis gözükmediği için de bun-

lara dokunurken temas ettiğimiz sayısız mikroplar aklımızın ucuna dahi gelmiyor.Öyleyse 
neden kirli bir hayvana dokunurken aklımızda ölümcül hastalıkların bulaşma fikri beliriyor?

STARBUCKS

Dünyanın en büyük kahveci zinciri olan Starbucks’un 2017 itibarıyla dünya 
genelinde yaklaşık 28000 şubesi bulunuyor. Gelin dünyanın en güzel 

starbucks şubelerine bakalım.

1. BEBEK - İSTANBUL
Bebek Sahili’nde yer alan bu Starbucks boğaz 
manzarası sayesinde içtiğiniz kahveyi onlarca kez daha 
keyifli hale getiriyor şüphesiz…

2. Amsterdam, Hollanda
Amsterdam çiçek pazarında yer alan bu Starbucks, 
mis gibi kokuların için kahvenizin tadını çıkarmanız için 
tasarlanmış adeta.

3. Kazablanka, Fas
Kazablanka’daki bu Starbucks, kahveciden ziyade spa 
salonunu andırıyor

4. Chicago, ABD
Chicago’da yer alan bu Starbucks şubesi, muhteşem 
illüstrasyonlara ev sahipliği yapıyor.

5. Prag, Çekya
Prag Kalesi’nde yer alan bu şube, adeta Starbucks ka-
lesi olmuş durumda. Şehri kuş bakışı izleyerek kahve-
nizi yudumlayabilirsiniz. 

Beyza Nur KAYA

SOKAK HAYVANLARI HAKKINDA BİLDİKLERİN
 NE KADAR DOĞRU?

Yaşamımızın her alanında karşımıza çıkan, bazılarımız maalesef kabullenmese de 
artık hayatımızın bir parçası olan sokak hayvanları  hakkında söylenen bir çok şey 

var. Biz de çoğumuzun doğru diye bildiği gerçekleri sizler için derledik.

Beyza Nur KAYA

"Sokaktaki kedi ve köpekler mikropludur, sizin için
 ölümcül olabilecek hastalıklar taşır."

Bahsettiğimiz şey mikropsa eğer, bunu onlara yıkmak bizce anlamsız. Kapı kolu, metrobüs 
koltukları, sifonlar…Her gün çoğumuz bunlara temas ediyoruz. Pis gözükmediği için de bun-

lara dokunurken temas ettiğimiz sayısız mikroplar aklımızın ucuna dahi gelmiyor.Öyleyse 
neden kirli bir hayvana dokunurken aklımızda ölümcül hastalıkların bulaşma fikri beliriyor?

“Sokak köpekleri insanlara saldırır.”
Saldırganlık tamami ile doğuştan gelen bir özellik değildir.Sokak hayvanlarının çoğu insan-
lardan gördükleri zulüm neticesinde zaten korkaklaşmışlardır. İnsan köpeğe iyi davranırsa 

köpek o insanın en büyük dostu olur. Sokak köpeği sadece kendisine 
kötü davranana ve korktuğuna tepki verir.

“Sokak hayvanları sürekli çoğalıyorlar.”
Sokak hayvanları kontrolsüz üredikleri takdirde nüfusları çoğalmaktadır. İnsanlar olarak 

onların nüfuslarını kontrol altına almak bizlerin görevi. Yani yasada belirtildiği şekliyle be-
lediyelerin kısırlaştırma yapması şarttır. Düzenli kısırlaştırma yapılırsa üreme kontrol altına 

alınır.

“Sokak hayvanları hissiz ve çevrelerinde 
olup bitenlere duyarsızdırlar”

Sokak hayvanları da tıpkı bizler gibi depresyona girer, intihar eder, ağlar, teşekkür eder. 
Köpekler yüzlerinden,kediler de seslerinden duygularını belli ederler.Ayrıca aile bağları da 

vardır.Ebeveynlerini ayırt eder, onları sever ve korurlar. 

“Sokak hayvanları kuru ekmekle beslenebilir.”
Sokak hayvanları kuru ekmek yemez. Ekmeği artık yemek suyu ya da kuru mama ile papara 
yaparak verdiğiniz takdirde onlar için doyurucu olabilir. Ekmek maya içeren bir besin oldu-
ğundan ilk 2 sene içerisinde zararları ortaya çıkmasa da 2 sene ve üzeri bir süre çerçevesin-

de ekmek ile beslenen köpeklerde cilt problemleri ve alerji 
yaşama riski çok yüksek olabilir.
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2018 NOBEL
ÖDÜLLERİ

Nobel ödülleri, 27 Kasım 1895 tarihli ve 30 Aralık 1896 tarihinde açıklanan Alfred Nobel’in 
vasiyetnamesiyle verilmeye başlanan ödüllerdir. İlk Nobel ödülleri 1901 yılında verilmeye 

başlanmıştır.1903 yılında Nobel ödülü kazanan Marie Curie bu ödülü kazanan ilk kadın 
olmuştur. Bugüne kadar 861 ödül dağıtılmıştır ve bunların 47’si kadınlara verilmiştir. Ulusla-

rarası Kızılhaç Komitesi altı defa Nobel Barış Ödülünü almıştır. Nobel ödülleri her biri farklı 
komite tarafından verilen çeşitli alanlardan oluşmaktadır. Nobel ödülleri akademik kariyeri 
olan yazar ve bilim insanlarının referans ödülü niteliğindedir. Her yıl 7-14 Ekim tarihlerinde 

açıklanan bu prestijli ödülleri bu yıl kazanan çalışmalara bu yazımızda değindik.

Gökhan MEMİŞ

Bu yıl İsveç Kraliyet Bilim Akademisi, Nobel Fizik Ödülü’ne Art-
hur Ashkin, Gerard Mourou ve onun doktora öğrencisi olan 
Donna Strickland’ı layık gördü.

Gerard Mourou 22 Haziran 1944 yılında Fransa’daki Albertvil-
le şehrinde doğdu. Nobel ödülünü kazandıracak çalışmayı ya-
parken Rochester Üniversitesi ’sinde öğretim görevlisiydi. 27 
Mayıs 1959 yılında Kanada’daki Guelph’de doğan Donna Stri-
ckland’ı ise Nobel Fizik Ödülünü alan üçüncü kadındır. Arthur 
Ashkin 2 Eylül 1922 yılında New York’ta doğdu. 1960’larda la-
zerler üzerine çalışmaya başlayan Ashkin 1986 yılında ekibi ile 
birlikte Bell Laboratuvarları’nda optik cımbızları icat etmiştir.

Ashkin ve ekibinin icadı olan optik cımbız teknolojisi bugün 
büyük laboratuvarlar için standart hale gelmiştir. Optik cımbız 
teknolojisi mikro ölçekte bakteri, protein gibi cisimleri yakala-
yabiliyor ve onları hareket ettirebiliyor. Özellikle bu geliştirilen 
teknoloji biyoloji anlamında çığır açmıştır. Bu teknoloji saye-
sinde incelenecek cisim zarar görmeden izlenebiliyor. Ashkin 
1960’ların başında bu yola çıkarken hayalinin ünlü Star Trek 
dizinde olduğu gibi ışığı kullanarak nesneleri hareket ettirmek 
olduğunu söylüyor. İlk olarak mevcut lazer teknolojisine yeni 
lensler takarak cisimleri yakalayabiliyordu fakat onları yavaş-
latamıyordu. 1986 yılında yeni teknolojinin devreye girmesiyle 
cisimleri yavaşlatabilmeyi başardı. Bu teknoloji daha da iler-
letilerek bugün binlerce optik cımbızın kullanıldığı optik ho-

lografi teknolojisine dönüştü. Bu teknoloji sayesinde sağlıklı 
kan hücrelerini hastalıklı kan hücrelerinden ayırt edilebiliyor. 
Bu da sıtma gibi hastalılarla mücadele için büyük bir avantaj 
haline geliyor. 

Gerard Mourou ve Donna Strickland’ın çalışması lazer atı-
mının güçlendirilmesi üzerine. İlk olarak 100 femtosaniyelik 
lazer dalgalarının darbe genişletici kırınım ağında genişliği 
artırılıyor ondan sonra optik yükselticide genliği artırılan dal-
galar darbe sıkıştırıcı kırınım ağında genişliği küçültülüyor. Bu 
sayede bir alanda normalden daha fazla ışığın bir araya gelip 
sığdırılması sağlanabildi. Bu yoğun lazerler canlı dokuları ke-
sebiliyor. Bugün hastanelerde uygulanan lazerli göz ameliyat-
larında bu teknolojiden faydalanılıyor.

2018 Nobel Fizik Ödülü

2018 Nobel Tıp ve 
Fizyoloji Ödülleri

Bu yıl Nobel Tıp ve Fizyoloji ödülü James P. Allison ve Tasuku 
Honjo’ya verildi.

James P. Allison 1948 Alice, Texas doğumlu. Allison 1977-1984 
yılları arasında Texas Smithville’deki Texas System Üniversite-
sinde doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. 1985-2004 yıl-
ları arası California Üniversitesinde, 2004-2012 yılları arasında 
ise New York’ta bulunan Memorıal Sloan Kettering Kanser 
Merkezinde görev yaptı. 2012’den beri ise Texas Üniversite-
si MD Anderson Kanser Merkezi’nde öğretim üyesidir. Tasu-
ku Honjo ise 1942 yılında Kyoto şehrinde dünyaya gelmiştir. 
1974-1979 yılları arasında Tokyo Üniversitesi’nde, 1979-1984 
yılları arasında ise Osaka Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yap-
tı. 1984 yılında beri Kyoto Üniversitesi’nde profesör olarak gö-
rev yapmaktadır.

Her yıl binlerce insanın ölümüne neden olan kanser hakkında 
uzun süredir araştırmalar sürüyor, yeni tedavi yolları bulunup 
uygulanmaya çalışılıyor. Nobel Ödüllerinde de kanser çalış-
maları yapan birçok kişiye ödül verilmiştir.

Vücudumuz sürekli olarak karsinojen etmenlere maruz kalı-
yor. Bu da birçok hücrenin kanserleşmesine neden oluyor ve 
bu hücreler ise vücut savunma sistemi tarafından yok edili-
yor. Fakat savunma sisteminin yeterli olmadığı durumlarda 
bu hücreler kanserleşme eğilimi gösterebiliyor. Kanserleşen 
hücreler bir müddet sonra bağışıklık sistemini baskılamaya 
başlıyor. Bu da kanserli hücrelere karşı yürütülen savaşta geri 
kalınmasına neden oluyor. Kansere karşı yürütülen savaşta 

asıl mesele hücrenin kanserleşmeden bulunup yok edilmesi-
dir. Vücudun bu hücrelere karşı silahı ise bir beyaz kan hücre 
çeşidi olan T hücreleridir. T hücreleri saldırıya hazırlanırken 
vücut bağışıklık sistemi pozitif ve negatif uyarılar yaparak et-
kiyi ayarlamaya çalışır. Eğer saldırı şiddetli olursa sağlıklı hüc-
relerde zarar görebilir. CTLA-4 proteini T hücrelerin yüzeyinde 
bulunur. Bu protein T hücrelerinin saldırısını frenler. Allison 
ise bunu sonlandıracak yeni bir antikor tasarladı. Bu sayede 
savaş bitmeden devam ediyordu. Honjo ise Allison ’un keşfin-
den birkaç yıl önce PD-1 molekülünün de bu işlemi gerçekleş-
tirdiğini buldu. Bu moleküllerin durdurularak savaşın devam 
ettirildiği çeşitli tedaviler geliştirildi. Bu tedaviler birçok klinik 
vakada uygulandı ve sonuçlar şaşırtıcı derecede iyi çıktı. Özel-
likle tedavilerinin zor olduğu dördüncü evre hastalarda umut 
verici sonuçlar elde edildi. Fakat bu tedavide baş edilebilse 
dahi bazı ciddi yan etkiler gözlemlendi.

Bu yıl Nobel Kimya Ödülü evrimi kopyalama adı altında çalış-
malarını nitelendirebileceğimiz Frances H. Arnold, George P. 
Smith ve Gregory P. Winter’a verildi. Laboratuvarlarında ge-
liştirdikleri moleküller yenilenebilir enerjiden tıpa kadar çok 
geniş bir kullanım alanına sahip. Hatta geliştirilen antikorların 
bağışıklıkla ilgili hastalıkları tedavi ettiği gibi metastatik kan-
seri bile tedavi edebiliyor. Bir yandan da şuan klinik testleri 
devam eden Alzheimer ile savaşabilecek olan antikorlar var.

Frances Arnold 1956 yılında Pittsburgh ’da doğdu. Doktora-
sını California Üniversitesi’nden aldı. Şuan California Tekno-
loji Enstitüsünde biyomühendislik ve biyokimya profesörü. 
George Smith 1941 yılında Norwalk’ta doğdu. Doktorasının 
1970 yılında Cambridge Üniversitesi’nden aldı. Şuan Missouri 
Üniversitesi’nden emeklidir. Gregory Winter ise 1951 yılında 
Leicester’da doğdu. Doktorasının 1951 yılında Cambridge Üni-
versitesi’nden aldı. MRC Moleküler Biyoloji Laboratuvarı’nda 
lider araştırmacıyken emekliye ayrıldı.

Arnold tarafından geliştirilen “DNA’yı yeniden yazma“ yöntemi 
sayesinde üretim süreçlerinde kullanılan toksit kimyasal mad-
delerin yerini çevre dostu maddelerin almasına imkân tanın-
dı. 1990’lı yıllarda yeni DNA teknolojilerine odaklanan Arnold 
çalışmalarında doğanın sınanmış yöntemi evrimi kullanmaya 
adandı. Enzimlerin genetik kodlarında mutasyonlar yaratarak 
onları bakterilere aktarıyor ve sonra sentezlenen enzimle-
ri test edip işe yarar olan enzimlerin DNA’larında tekrardan 
mutasyon oluşturuyor. Bu sayede yeni teknolojinin yardımıy-
la da oluşturduğu enzimlerden kullanım alanı çok geniş olan 
malzemeler üretti. Özetle gezegenimiz adına çok büyük bir işe 
imza attı.

Smith ve Winter çalışmalarında ise bakteriyofajları kullandı. 
Arnold’ın yöntemini farklı şekilde uyguladılar. Uyguladıkları 
tekniğin adı ise “faj gösterimi “’dir. Kullandıkları bu virüsler 
bakterilere kendi genetik materyalini transfer ediyorlar ve 
böylelikle bakterilerin metabolizmasını ele geçirmiş oluyorlar. 
Bakteriler ise virüsün genetik materyalini ve kapsül proteinini 
sentezlemeye başlıyor. Bu yöntem sayesinde bakterilerin sen-
tezlediği faj kapsüllerinden proteinleri ayrıştırarak çeşitli yeni 
antikorlar elde ettiler. Bu antikorların sayısı fazla olduğunda 
ötürü bir veri bankası oluşturdular.

2018 Nobel Kimya Ödülü

Kaynakça 
• “Nobel Ödülü Kazanan Çalışmalar“, Popular 

Science. Sayı:79(Kasım 2018)
• “Kansere Karşı Bağışıklık Nobel Getirdi“, Bilim 

ve Teknik. Sayı:612(Kasım 2018)
• https://www.nobelprize.org 34 • terapi.  



MUSTAFA KEMAL
ATATÜRKAnıları

"1936 yılıydı... O zaman-
ki  İngiliz  Kralı VII. Edward 
adıyla tahta çıkmış, son-
ra da bir yatla Akdeniz'e 
açılmıştı. Yanında şimdi-
ki eşi Madam Simpson 
vardı.  İstanbul'a geldiler, 
Atatürk'e misafir oldular. 
Mevsim yazdı. Florya'daki 
Deniz Köşkü misafirlere 
verildi. Atatürk köşkü bı-

raktı, onun karşısındaki 
küçük evlerden birine geç-
ti. Bir gün bu küçük evde 
birkaç kişi toplanmıştık. 
Yanımızda yaverleri ve Kı-
lıç Ali Paşa vardı. Atatürk 
karşısındaki büyük Deniz 
Köşkü'ne baktı, baktı, son-
ra Kılıç Ali'ye döndü: 'Bana 
burayı verseydiniz daha 
memnun olurdum. İşte iki 

odalı bir ev bana yetiyor. 
Bir devlet reisinin muhak-
kak büyük binalarda, sa-
raylarda yaşaması gerek-
mez. Türkiye halkı ev, ocak 
bulamazken bizim saray-
larda oturmamız yakışık 
almaz. Kendimizden önce 
yurdumuzun insanlarını 
düşünmeliyiz.' dedi."

Klasik Türk Müziği Sanatçısı 
Safiye Ayla.

“İstanbul’un kurtuluşu 
sıralarıydı. Yani, 6 Ekim 
1922’den önce. Bir gece 
yarısı Kemal  Film  sahiple-
rinden Şakir Seden geldi, 
beni uyandırdı. ‘Kalk gidi-
yoruz. Gazi Paşa, İzmit’e 
gelmiş. Resmi geçit yapı-
lacak biz de filmini çeke-
ceğiz.’ Gece yarısı yollara 
düştük. İstanbul işgal al-
tında İngilizler, Fransızlar, 
İtalyanlar var. Tren yok. 
Zar zor İzmit’e varıyoruz. 
Ertesi sabah gün doğma-
sıyla birlikte Atatürk’ün 

bulunduğu İzmit - Gebze 
arasındaki sahada büyük 
bir geçit töreni yapıldı. Bize 
beklediğini haber verdiler. 
Hayatımda ilk defa Ata-
türk filmini çekiyordum. 
Heyecanlandım. Ellerimizi 
sıktı, kameranın karşısına 
geçti. Yakından bir portre-
sini çektim. 15-20 metre 
kadar... Sonra yarım boy 
çektim. Kamera karşısında 
gayet rahat hareket edi-
yordu. ‘Kafi mi?’ diye sordu. 
‘Kafi Paşam, teşekkür ede-
riz’ dedik. Ayrılırken ‘İleride 

bugünü göremeyenlere iyi 
bir ibret hatırası olur bu 
resmi geçit. Türk ordusu, 
Türk askerini biraz daha iyi 
tanırlar’ dedi yanımızdan 
ayrıldı. İstanbul işgal altın-
da olduğu halde seyreden 
on binlerce İstanbullu, 
kurtarıcısını sevinç gözyaş-
ları arasında seyretti. Bir 
milletin hayatında Atatürk 
kadar müessir olmuş baş-
ka bir insan tasavvur ede-
mem.”

İlk görüntü yönetmenlerimizden 
Cezmi Ar.
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“Atatürk tiyatroyu çok se-
verdi. Türk kadınlarının bu 
sanatta ilerlemesi bilhas-
sa onun himayesiyle ol-
muştur. Bunun en büyük 
şahidi benim hayatımdır. 
Sahne alemine girmemi 
ısrarla istemiş, beni teş-

vik etmiş; bana cesaret ve 
kuvvet vermiştir. Ben bu-
gün eğer memlekette bir 
varlık olabildimse bunu 
onun teşvikine borçlu-
yum. Bir akşam Ankara’da 
köşkte kendi tasarladığı 
küçük bir piyesi ve rolleri-

ni söyleyip bize yazdırdı. 
Ben Vasfi Rıza, Hüseyin 
Kemal ve Hazım Beyler’le 
beraber o gece huzurun-
da ezberleyip hemen oy-
nadık. Bu  olay  hayatımın 
Atatürk’le ilgili en güzel ha-
tırasıdır.”

Oyuncu Bedia Muvahhit.

“Türk toplumunu yücelt-
meye, inceltmeye ve aydın-
latmaya yarayan hangi kül-
tür kolu yoktur ki Ata’mızı 
ilgilendirmesin? Onunla 
ve tiyatro ile ilgili bir hatıra 
mı? Çoook. Ama bu hatıra-
ların içinde en unutulma-
zını hatta sanat tarihimi-
ze  altın  harflerle yazılacak 
değerde olan en şereflisini 
anlatayım size... Yıl 1930... 
Nisan’ın 12’nci akşamı, bir 
pazar günü ‘Darülbedayi’ 
adı altında çalıştığımız ve 
bugünkü ‘Şehir Tiyatroları’ 
topluluğunu kuracak olan 
sanatkar arkadaşlarla  An-
kara’da turnedeyiz. Eski 
Türk Ocağı’nda temsiller 
veriyoruz. Matine le suare 
arası tiyatroya bir müjde 
geldi: ‘Bu akşam temsilden 
sonra Çankaya’ya gelecek. 
Gazi Hazretleri’nin gece 

yemeğine davetliyiz.’ Bu, 
Afet Hanımefendi’nin de-
laletiyle bizim şerefemize 
hazırlanan bir ziyafetmiş. 
Çocuklar sevinç ve heye-
can içinde nasıl oynadık-
larını bilemediler... Tem-
silden sonra hazırlandık. 
Otomobiller gönderilmiş, 
bizi Marmara Köşkü’ne gö-
türdüler. Mükellef, muh-
teşem bir salon. Bizden 
önce oraya giden vekiller, 
mebuslar, diğer davetliler 
yeyip içiyorlardı. Bizi Afet 
Hanım (İnan) karşıladı. 
Saat ikiye doğru Gazi, yu-
karıdaki dairesinden dön-
düler. Limonlu bir  çay  iç-
tikten sonra bize iltihak 
ettiler. Yenildi, içildi. Saz 
geldi, danslar, farandollar 
ve saire... Saat beşe kadar 
en samimi en demokratik 
bir hava içinde aile toplan-

tısı gibi eğlendik. Gün ışır-
ken Gazi Mustafa Kemal 
misafirlerini uğurlamadan 
önce herkes ayakta ve 
şampanya kadehi ellerde 
olduğu halde bizim için nu-
tuk söyledi. Bu nutkun her 
cümlesi hitabet sanatının 
bütün kudretini taşıyan bir 
şaheserdi. Atatürk nutku-
nu şu sözlerle bitirdi: ‘Efen-
diler... Hepiniz mebus ola-
bilirsiniz, vekil olabilirsiniz. 
Hatta reisicumhur olabi-
lirsiniz. Fakat bir sanatkar 
olamazsınız. Hayatlarını 
büyük bir sanata vakfeden 
bu çocukları sevelim...’ Yu-
karıdaki cümleyi o akşam 
sıcağı sıcağına defterime 
geçirmişim Sonradan be-
nim delaletimle matbuata 
aydınlarımızın hafızasına 
geçmiştir. bununla iftihar 
ediyorum.”

Oyun Yazarı, Tiyatro ve Sinema Oyuncusu 
İsmail Galip Arcan.

MUSTAFA KEMAL
ATATÜRKve Tıp

Atatürk’ün eğitime ne kadar önem verdiğini hepimiz biliyoruz. Bu eğitimlerden birisi 
de tıp eğitimidir. Ancak konuya başlamadan önce Atatürk’ün silah arkadaşı ve Türkiye 
Cumhuriyeti’nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün konumuzla ilgili ve bizce çok 
önemli şu sözlerini burada aktarmak istiyoruz: 

“
Hekimlik mesleğinin Türkiye’de başlaması bir çeşit Rönesansa geçmek demek-
tir. Türkiye’de medeniyet, İyi insanlık anlayışı, tıbbi okulun açılmasıyla başla-
mıştır. Bu tarih Türkiye’de fikir ve medeniyet cereyanlarının başlangıcı sayılır. 
Hekim, bize hayat sırrını öğretmiş ve hürriyet fikrini getirmiştir.

“
İnönü’nün bu sözleri, Atatürk ile onun silah ve siyaset arkadaşlarının hekimlik mesleği-
ne, tıp etkinliğine ve sağlık olgusuna karşı olan bakış açılarını göstermektedir.

Anlatmak istediğimiz mesaja gelirsek genel olarak sağlık toplumda ilgi uyandıran ve 
çoğu konudan daha çok önem verilen bir olgudur.Ancak buna rağmen Mustafa Kemal 
Atatürk’ün sağlık alanındaki görüşlerine yeterince önem verilmediğini söyleyebiliriz. 
Oysa, onun yarattığı devrim hareketleri az ya da çok sağlık alanında da yaşam bulmuş-
tur.Bu da Modern Türkiye Cumhuriyeti’ne ulaşmada önemli basamaklardan biridir.

Dileriz,toplum olarak bu konuya en az Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk kadar önem 
veririz.
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Yaşar Kemal’e göre insan ne zaman ölür?
İnsan düşleri öldüğü gün ölür.

Victor Hugo’ya göre gerçek olgunluk nedir?
Yerini vaktinde terk etmeyi bilmek gerçek olgunluktur, sadece 

acizler kalmakta ısrar eder…

Kafka’ya göre huzurun formülü nedir?
Huzur mu istiyorsun? Az eşya, az insan.

Cemal Süreya’ya göre mavi nedir?
Mavi bir renkten daha fazlası bence. Sonu olmayan bir gökyü-

zü, umut dolu bir deniz.

Attila İlhan’a göre sevmek nasıldır?
Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur. İnsan bir akşamüstü 

ansızın yorulur.

William Shakespeare‘e göre aşkın yorumu nedir?
Beğendiğiniz bedenlere hayalinizdeki ruhları koyup aşk 

sanıyorsunuz...

Sabahattin Ali’ye göre aşk nedir?
Benim beklediğim aşk başka! O bütün mantıkların dışında, 

tarifi imkansız ve mahiyeti bilinmeyen bir şey. Sevmek ve hoş-
lanmak başka; istemek bütün ruhuyla, bütün vicdanıyla, her 

şeyiyle istemek başka… Aşk bence 
bu istemektir. Mukavemet edilmez bir istemek!..

Attila İlhan’a göre aşk nedir?
Ben aşk nedir bilmem, eski kafalıyım. Bir seni bilirim, bir de 

adın geçince sıkışan kalbimi…

Tolstoy’un eşi Sofia’ya göre Tolstoy nasıldır?
Tolstoy kadınları yazdığı kadar iyi tanısaydı onunla

 çok mutlu bir hayatımız olabilirdi.

Nazım Hikmet’e göre aşk nedir?
Aşk, bazen gitmekle kalmak arasında verdiğin en büyük savaş-
tır. Sevmeyenin aklı, gerçekten sevenin kalbi kazanır bu savaşı.

Goethe’ye göre konuşmak ve susmak nedir?
Konuşmak ihtiyaçtır, susmak ise bir sanattır.

Dostoyevski’ye göre cehennem neresidir?
Cehennem, insanın yüreğinde sevginin bittiği yerdir.

Tolstoy’a göre tüm muhteşem hikayeler nasıl başlar?
Tüm muhteşem hikayeler iki şekilde başlar:

Ya bir insan yolculuğa çıkar, ya da şehre bir yabancı gelir.  Ruveyde ŞAHİN

KA
RAN
LIK
DÖN
GÜ

Hadi yine karanlığa gömülelim,
Yine gece olsun.

Sessizliğin frekansı o kadar yüksek olsun ki
Dağları delsin yine.

Yatağımız mezarlığımız olsun,
Uyuyormuş gibi yapan bedenlerimize sahip çıksın.

Rüyalar görelim
Demir parmaklıklara hapsolmuş, karanlığın çöktüğü.

Biz rüya diyelim ama aslında adı kabus olsun.
Hayaller kuralım bir de,

Fark etmeden mutlu olalım.
Mutlu olalım ki hayal kırıklıklarımız olsun.

Hayat yine kırsın, döksün bizi
Sinsice gülsün ardımızdan.

Ve beklenmedik bir anda beyazlarımızı bulalım,
Tutunalım onlara.

Beyaza biraz daha sarıldıkça kirletelim onu.
Ve sonra kırık beyazlarımız olsun

Ve sonra grilerimiz olsun
Ve sonra kırmızılarımız olsun.

Rengimiz ne olursa olsun da gölgemiz siyah olmasın
Ve biz yine karanlığa gömülmeyelim. 

Ruveyde ŞAHİN
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EJDERHA AYini
S

onbaharın büyük matemini yazdığı dönem-
lerden biriydi. Birikinti sulardaki yaprak ce-
nazelerinin mezarlarını kazmaya başlamıştı 
rüzgar. Bulutlar gözyaşlarını tutmak için şu 

an fazlaca dirençliydiler çünkü birazdan işlenecek 
günahın izlerini silmek onlara düşmekteydi.  Doğa 
gayret ediyordu  bilhassa bütün varlığıyla hazırlı-
yordu kendini bugünkü ayine, tıpkı tüm şatoda ol-
duğu gibi.  Hizmetliler ordan oraya koşuşturuyor-
du ihtişamlı bahçede. Cam tepsilerde taşınan bakır 
kadehler de özenle masanın üstündeki yerini al-
maya başlamıştı. Kale muhafızları çanları çalmaya 
başlamışlardı. Kraliçenin hazırlığı yanında bunların 
hepsi üstünkörü çabalar kalırdı halbuki. Altın sa-
rısı, derin göğüs dekolteli, kadife elbisesi vücudu-
nun tamamını çevrelemişti. Zümrüt işlemeli kalın 
gerdanlığı, az sonra halkının yanında dönüşeceği 
tutsağın prangasını andırıyordu. Tacının arasından 
kurtulmayı başarmış birkaç dalgalı saç teli geniş 
omuzlarından sarkıyordu.  Kapının tıklatılması ile 
aynadan kendini izlemeyi kesti kraliçe. Hızla arka-
sına döndü. İçeri giren yaşlı bir kadındı.

“Elizabeth.“ dedi yaşlılığının vermiş olduğu çatlak 
sesiyle. 

“İyi misin?” diye devam ettirdi sözlerini, gözlerini 
hiç kırpmadan. 

Kraliçe Elizabeth ise onun karşısında küçücük bir 
çocuğa dönüşmüştü. Etekleriyle oynuyor, gözlerini 
ondan kaçırmak için her yolu deniyordu. 

“William nasıl? O, iyi mi?“ Ardı ardına sorular sor-
maya başladı Elizabeth. Konuyu değiştirmek için 
elinden geleni yapıyordu.

Buruk bir gülümseme ile karşılık verdi yaşlı kadın. 
“Seni ben büyüttüm, kızım. İyi olmadığını anlıyo-
rum.“ 

Karşısında, vitrin camından renkli şekerlere bakan 
bir çocuk misali duruyordu Elizabeth. Bu soruları 
ona sormasını istemiyordu. Aklından geçirmek bile 
fazlaca acı verici iken düşünmek onu bertaraf edi-
yordu.

“Tamam, tamam.“ diye mırıldandı yaşlı kadın. Eli-
zabeth’ e çok değer veriyordu. Eğer onun üstüne 
giderse kendinden uzaklaşmasından korktu. Ko-
nuyu değiştirmek amacıyla buraya asıl gelme ne-
denini açıkladı:

“Herkes hazır, artık aşağı inmelisin.“  

Elizabeth hemen kafasını salladı ve kapıya doğru 
ilerledi. Şatonun taştan merdivenlerinden inerken 
gözlerini açık tutmakta zorlanıyordu. Aklından ge-
çirdiği her şey bahçeye indiğinde birer kül olmuş-
tu. Gözleri çok az bir süreliğine olsa da oğlunun 
gözleriyle birleşti, William’ ın ağlamaktan şişmiş 
gözleriyle. Ne yapacağını bilmez bir şekilde tahtı-
na oturdu Elizabeth. Tüm halk susmuş, kraliçele-
rinden gelecek bir talimatı bekliyorlardı.  Elizabeth 
sağ elini hızlı bir şekilde havaya kaldırdı. Bu talima-
tın üzerine muhafızlar, koluna girdikleri genç bir 
kızı bahçenin tam ortasına sürüklemeye başladı. 
Kız hıçkırıkları arasından çığlık atıyor, ona yardım 
etmelerini istiyordu. Muhafızlar ağzını kapadıkça o 
daha da haykırıyordu. Birden  gürleşti haykırışları. 
Bir ismi çağırıyordu şimdi:

“William!“

Ruveyde Sahin

O an William’ ın gözleri, genç kızınkilerle buluştu. 
İstemsizce kızın adı döküldü William’ ın çatlak du-
daklarından:

“Isabella.“ 

Bunu gören Kraliçe Elizabeth ise her şeyin mahvol-
masından korkuyordu. 

“Hayır William, hayır oğlum.“ şeklinde belli belirsiz 
mırıldanmalar çıkıyordu dudaklarından. Halk şaş-
kındı. Herkes bir tepki bekliyordu, tüm bunları bo-
zacak. Kraliçe ayağa kalktı. 

“Kes sesini!“ diye bağırdı. O sırada muhafızlar da 
William’ ı şatoya sokuşturuyorlardı.  

Elizabeth sakince tahtına geri oturdu. Sanki az önce 
hiçbir şey olmamış gibi her şeyin usulünce devam 
etmesi için elini tekrar kaldırdı. Bu sefer içeri bir er-
kek çocuğu girdi. Isabella’ nın biraz daha arkasında 
durdu, Kraliçe Elizabeth’ e doğru döndü ve onu se-
lamladı. Sonra da kendini bildiğinden beri aklında 
olan bildirgeyi yüksek sesle söylemeye başladı:

“Bundan asırlar önce soylu atalarımız Galler halkı-
nı açlıktan ve hastalıklardan korumak için şu anki 
yuvamız olan Drawon’ a göç ettiler. Ancak Drawon’ 
da yaşamakta olan Keltler bizi buradan uzaklaştır-
mak istediler. Galler halkının yüce ataları ise soyla-
rını korumak için bir anlaşma yapmaya karar verdi.  
Kelt bir druidle yapılan anlaşmaya göre, en cesur 
atamız tarafından yüzyıllardır Keltlere musallat 
olmuş ejderha öldürülecek bunun karşılığında ise 
Galler halkı ve Keltler, Drawon’ da huzur içinde 
yaşayacaktı. Ancak atalarımız bu hain druid tara-
fından kandırılmıştı. Ejderha kanı akıtan her kimse 
başta ailesi olmak üzere tüm soyuna lanet getirir-
di. Galler halkı lanetlendi.  Bu lanetin bozulması 
için de atalarımız her sonbahar başlangıcında saf 
kan bir Galli genç kızını ejderhalara ikram ettiler. 
Böylelikle yüce atalarımız bizleri korudular. Çok 
yaşa Kral, çok yaşa atalarımız!“ 

Sözlerini bitirir bitirmez gökyüzü bir feryat kopar-
dı. Kadehler yağmur sularını şaraplaştırdı benlikle-
rinde.  Acı, hüzünbaz bahçede saklambaç oynama-
yı bıraktı. Sobeledi tüm sessizliği. Çığlıklar yükseldi 
alacakaranlığın kızıllaştığı yerde. Ruhlar çömeldi 
bu kararsız ayinin birer parçası olurken. Tezatlan-
dı her şey. Dünya tersine döndü. Koskoca pullu 
kanatlarının adaleti gölgelediği ejderha çıkageldi. 
Uzun uzun çığlıklar attı. Herkes eğildi onun önün-
de. Gözlerini kapattı herkes, bu haksızlığı kimse 
görmezse yaşanmayacakmış hissine kapıldıkları 
için. Gözlerini açtıklarında ise Isabella yoktu. Arda 
kalan sadece William’ ın acı çığlıkları idi. Hızla ko-
şuyordu o. Sanki koşsa geri getirebilecekti Isabel’ 
ini. Evet, evet onu geri getirebilirdi. O ejderhayı 
öldürebilirdi. Daha önce bir atası bunu yapmamış 
mıydı? O da yapabilirdi. Peki ya lanet? O ne olacak-
tı? Lanet falan umrunda değildi ki. Zaten şu anda 
da lanetli değiller miydi? Isabel’ ini kurtarmalıydı. 
Bugüne kadar, belki de hiçbir şeyi tek başına ba-

şaramamıştı Prens William. Ama bunu yapabilirdi. 
Kendine inanıyordu. Bu inanç daha da hızlandırdı 
ayaklarını. Şimdi özgürce koşuyordu. Arkasından 
gelen annesinin çığlıkları da yere yığılışı da um-
runda değildi. Küçükken babası avdan geldiğinde 
William’ a hep av sırasında yakınından geçtiği ej-
derha yuvasından bahsederdi. Onu hatırlamaya 
çalıştı William. Anlattığı yer gözlerinde canlanmaya 
başladı, ayakları da biliyormuşçasına sürükledi bu 
yere William’ ı. Yuvanın önüne geldiğinde derince 
bir soluk aldı. Kılıcını hızlıca çıkarttı. Adımlarına dik-
kat ederek girdi yuvanın içine. Burası karanlıktı, ta 
ki bir çift kırmızı göz görene dek. Anlamsızca kılıcı-
nı gözlere doğru savurdu William. Aslında ejderha-
nın kalbini bulmalıydı. Bir yandan sağa sola koşup 
ejderhanın dikkatini bozmak istiyor diğer yandan 
ona saldırmaya çalışıyordu. Ejderhayı yuvanın içi-
ne daha fazla çekiyordu ki bu sayede ejderha ale-
vini püskürtemiyordu. Çünkü hiçbir canlı tehlikede 
de olsa yuvasına zarar veremezdi. William’ın göz-
leri zamanla karanlığa alışmıştı. Şimdi attığı darbe-
deler ejderhaya daha çok zarar veriyordu. Ejderha 
ise acının vermiş olduğu son gücüyle kuyruğunu 
William’ a sallıyordu. William son bir darbeyle kılı-
cını ejderhanın kalbine geçirdi. Ejderha acı dolu bir 
feryat attı ve bütün vücudu yavaşça yere serpildi.  
William kazanmanın vermiş olduğu hazla kahkaha 
attı. Güldü, güldü, güldü… Ama garip bir şekilde 
Isabella’nın sesi gelmiyordu. Aceleyle sağa sola 
koşturdu. Ama bulabildiği tek şey Isabella’ nın can-
sız bedeni olmuştu.  Onu kucağına aldı. Ağlamadı, 
ağlayamadı. Çünkü intikamını almıştı ya Isabella’ 
nın. Bu bile güçsüz William için tatmin edici olu-
yordu. Yavaş yavaş geri döndü. Sırtındaki Isabella’ 
nın ağırlığı, düşüncelerinin ağırlığı yanında bir hiç 
olduğu için yorulmadı William. Şatonun önüne gel-
di ve içeri girdi. Gece karanlığı tam kendi koyusun-
da sevişirken William’ın her adımına karşılık halk 
önünde eğiliyordu.

“Kral William, çok yaşa!“ nidaları yükseliyordu. Wil-
liam ne olduğunu anlar anlamaz dizlerinin üstüne 
çöktü. Isabella’ yı yere yatırıp ilerlemeye başladı 
önündeki cam tabuta doğru. Kraliçe her zamanki 
çok güzeldi. William gözyaşlarını şimdi tutamıyor-
du. Arkasına döndü ve kendini yere bıraktı. Ağladı, 
ağladı, ağladı…  Arkasında ona sarılmış bir beden 
hissettiğinde onun kim olduğunu anlamıştı. Yaşlı 
kadın William’a sarılmış, kulağına bir şeyler fısıldı-
yordu. Bu, William çocukken uyuyamadığı geceler 
söylediği tekerleme idi:

“Bir gece ay tam tepeye yaklaştığında,
Kraliçe doğum yapar, 
Kral bir rüya görür,
Prens bir ejderha öldürür,
Prens bir can karşılığında
Çok sevdiği iki canı verir,
Lanet bozulur,
Drawon kurtulur,
Çok yaşa Kral,
Çok yaşa atalarımız!“
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S
onbahar yavaş yavaş etkilerini 
göstermeye başlamıştı. Yerlerde 
oluşan su birikintilerindeki yap-
rak cenazeleri, büyük bir matem 

havası yaratıyordu bu öksüz ormanın 
koyu kahve topraklarında. Ancak hep-
sine inat dimdik ayakta duran iğne 
yapraklı çam ağaçları, her gün onları 
izleyen Genç Efendi’ye direnme gücü 
veriyordu. Hiç kuşkusuz her sabah, ilaç 
vaktinden sonra, morun en güzel to-
nunda kaybolan bu ormanı sanki bir 
tabloyu izlermişçesine incelerdi Genç 
Efendi. Belki de anılarına ev sahipliği 
yapan uzun soluklu tek yerdi orası. Kü-
çükken, her sonbaharın başlangıcında 
annesiyle bu ormana gidip yabani bö-
ğürtlen toplardı. Mürdüm rengine bo-
yanmış dudakları, soğuktan kızarmış 
burnuyla annesine yardım etmekten 
de gerikalmazdı. O an, aklına düştü 
annesi. Upuzun sırma saçları, ok gibi 
kirpikleri, şarap rengini andıran dolgun 
dudakları ve her daim taktığı aile ya-
digarı zümrüt takıları ile ‘hanımefendi’ 
unvanının hakkını verirdi annesi.

Tam o sırada bir şey fark etmiş gibi daha 
dikkatli bakmaya başladı Genç Efendi. 
Sonra da kendiyle bir iç uzlaşma süre-
cine girdi. Her an yaptığı gibi kandırdı 
zihni onu, uzlaşmadan galip çıkarken. 
Genç Efendi farkındasızlık halini ko-
rurken hızlı adımlarla yatağına gitti ve 
oturdu. Bembeyaz yatak örtüsü, tüm 
odak noktası olurken bir ses duymuş-

çasına kafasını kaldırdı. Odanın her bir 
köşesini incelemeye başladı. Geniş bir 
odaydı burası. Yatağın her iki ucunda 
kasvetli heykeller duruyordu. Bunla-
rı iki yıl önce Fransa ziyareti sırasında 
almıştı. Diğerine göre daha küçük olan 
heykelin hemen yanında uzun süredir 
dokunulmayan bir piyano duruyordu. 
Üstü toz kaplı piyano, Genç Efendi elini 
bir sürse canlanacak gibiydi. Odanın sol 
tarafını kaplayan ahşap masanın üstü-
nü süsleyen bakır şamdanlıklar hemen 
fark edilecek türdendi. Masanın arka-
sında ise büyük bir kitaplık vardı. Genç 
Efendi kitap okumaya, özellikle Fransız-
ca eserlere bayılırdı. Kitaplığın hemen 
solunda ise odanın mavi kapısı vardı. 
Genç Efendi uzun süre kapıya odaklan-
dı. Mavi, ona gökyüzünü hatırlatıyordu. 
Bir kuş olup uçmayı, bu dünyadan kaç-
mayı belki de... Hızla ayaklandı. Adım-
ları hızlandıkça parkelerin gıcırtısı da 
artıyordu. Tam kapının önüne gelince 
durdu ve düşünmeye başladı. Belki de 
sorguluyordu bir şeyleri kendince. Mut-
luluk neydi? Her an bulutların üstünde 
olmak mıydı? O zaman mutluluk, öz-
gürlük olur muydu? Prangalarını kırsa 
içindeki bu canavar da özgür kalacaktı. 
İçindeki devasa boşluğu gözyaşları dol-
dururdu belki. Ya da bir bataklığa çevi-
rip onu daha da dibe çekerdi. Peki nasıl 
kurtulacaktı? Kötüler hep güçlü müydü 
ki?  Ama karanlığın ardında kalıp ses-
sizce beklemek, sadece korku tohum-
ları ekmekti.

ABRAXAS
Gözyaşları topraklarını sulayıp tohum-
larını bir bir büyütürdü. Ağaca dönüştü-
rürdü onları. Ağaçlarının dalları rüzgar-
larına dayanamayıp sallanırdı. Çarpıp 
çizikler atardı her yerine. Korkuları ona 
zarar vermekten başka bir işe yaramaz-
dı ki. Kafasını hızla salladı Genç Efendi. 
Gözyaşları onu yalnız bırakmıyordu şim-
di. Kafasını sertçe kapıya vurmaya baş-
ladı. ‘Anne’ sayıklamaları tüm odayı dol-
dururken saçlarını çekiştirmeye başladı. 
Hıçkırıklarından ne dediği duyulmuyor-
du artık. Sessiz sayıklamaları aniden ge-
len kahkahası altında ezildi. Elleri kapı-
nın üstünde durdu. Tırnaklarıyla kapının 
üstüne bir şeyler çizmeye başladı. İnsan 
bedenli, horoz başlı, her iki bacağının 
ucu yılanla sonlanan karma bir imgeydi 
bu. Ellerine baktı işi bitince, kanlanmış 
ellerine. Kapının kilidi açılırken sessiz-
ce yere çömeldi. İçeri dalan orta yaşlı 
hekim ise şaşkınlığını gizleyemiyordu. 
Gözleri ilk olarak Genç Efendi’nin elleri-
ne, ardından da kapının arkasına kaydı. 
Birkaç hemşire Genç Efendi’yi yatağına 
yatırırken o, şaşkınlığının verdiği garip 
acelecilik haliyle odasına çıktı. Kapısını 
kilitlediğine emin olduktan sonra çalış-
ma masasına oturdu. Gün gün doldur-
duğu defterine bugün, en yakın arka-
daşı hakkında bunları yazacağı aklının 
ucundan bile geçmezdi.

21 Ekim 1895

Bugün emin oluyorum şüphelerim-
den. Düşüncelerimin beni yanıltması-
nı o kadar çok isterdim ki. Ne yazık ki 
hepsi gerçek. Genç Efendi’nin hasta-
lığı artık son safhasında. Odasındaki 
mor tabloyu pencereden gözüken bir 
manzara zannediyor. Dahası, tabloda 
annesinin ve kendisinin silüetini de 
görüyor fikrimce. Hanımefendi’nin 
vefatının üzerinden üç ay geçmiş olsa 
da onun sesini duyuyor. Şizofreni de-
nen şu düşünsel vebaya bulaşan bir 
kişinin de ilk defa gerçek bir insanı sa-
nılar halinde görmesine şahitlik edi-
yorum. Genelde hastalarıma gördük-
leri sanıların gerçek hayatla tutarsız 
bir yönü olduğunu ve bu yönü bula-
rak onların gerçek olmadığına inan-
malarını sağlarım. Fakat gerçek biri, 
nasıl gerçek hayattan tutarsız olabilir 
ki? Bilemiyorum, ben bir kafa hekimi-
yim. Bilemiyorum, kafasında kurduk-
larını. Fakat bildiğime emin olduğum 
tek bir şey var. Hatırlatıyorum yıllar 
sonra kendime. Bu bir tekerleme:

Kuş yumurtadan çıkmak için bir savaş 
verir,
Ve bu yumurta Dünya’dır.
Doğmak isteyen kişi öncelikle Dün-
ya’sını yok etmek zorundadır.
Kuş yumurtadan çıkar, Tanrı’ya uçar.
Ve bu Tanrı’nın adı Abraxas’dır.
Abraxas, iyiliği ve kötülüğü üzerinde 
bulunduran tek bağdır.

Ruveyde ŞAHİN
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Eğitim sistemi:
finlandiya

Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA), Ekonomik 
Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ile birlikte rutin olarak bazı 

veriler yayınlıyor,

2015 PISA Türkiye uygulaması Türkiye verileri, okuma becerilerinde, 
matematik ve fende ülke ortalamalarının altında. 2018 uygulamasın-
da ise Türkiye 72 ülke arasında 50. sırada yer alırken, önceki testlere 
göre de performansı geriledi. Bu gerilemeyi azaltabilmek için ülke-
mizde eğitim sisteminde çeşitli değişiklikler yapıldı. Çin, Singapur ve 
Japonya gibi bu ülkelerin çoğu hem matematik hem de bilimde bi-
rinci sıralarda yer alıyor. Biz de onlara yetişebilmek için çocuklarımızı 
yarış atına çeviriyor, onları ortaokuldan itibaren bir sınav maratonu-
na sokuyor, belki de gençliklerini ellerinden alıyoruz. Peki bu kadar 
çok sınav ve uzun ders saatleri bize çözümü getiriyor mu? Sanırım 
hayır. Listede yükselmenin daha iyi ve sağlıklı bir yolu da olabilir. Bu 
yolu son yıllarda Finlandiya deniyor. 

Finlandiya, Son yıllarda yaptığı küçük ve büyük değişimlerle eğitim-
de çağ atlamış bir ülke. İlk olarak Finlandiya standart testler yap-
mıyor.  Optik kağıtlar,çoktan seçmeli sorular yok. Öğrenciler sınav 
geçmek için değil öğrenmek amacıyla ders çalışıyor. İstisna olarak 
lise sondaki öğrenciler için gönüllü öğrencilerin girebileceği bir sı-
nav olan Ulusal Yeterlilik Sınavı yapılıyor. Finlandiya’daki bütün ço-
cuklar öğretmenleri tarafından belirlenmiş notlandırma sisteminde 
bireysel olarak değerlendiriliyor. Bütün öğretmenler mesleğe başla-
madan önce mutlaka yüksek lisans yapmış olmak zorundalar. Öğ-
retmen yetiştiren bölümler ülke çapında çok seçici ve oldukça sıkı 
okullar. En iyi okullar ya da öğretmenler listeleri yok. bir yarış ortamı 
yok, işbirliği var. 

Çocuklar daha ileri yaşlarda okula başlıyor böylece zorunlu bir eği-
time tabi olmadan çocukluklarını yaşayabiliyorlar. Fin çocukları için 
zorunlu eğitim 9 yıl. 9.sınıf ya da 16 yaş sonrası tercihe bağlı. Dersleri 
sabah erken saatlerde başlamıyor.  Araştırmalara göre erken başla-
mak öğrencilerin sağlıkları ve olgunlaşmaları için zararlı. Okulları geç 
başlayıp, öğleden sonra 2:00 ya da 2:45’te bitiyor. Finlandiya’daki öğ-
renciler genellikle öğretim hayatlarının 6 yılı boyunca aynı öğretmen-
den eğitim alıyorlar. Bu geçen yıllarda öğretmen öğrenciyi tanıyor ve 
öğrencinin ihtiyaçlarına, öğrenme şekline göre öğrenciye eğitim ve-
riyor.  Öğrenciler genellikle günde bir-iki derse giriyorlar. Çocukların 
güne yayılmış 15-20 dakikalık ayağa kalkıp esneyebilecekleri, temiz 
hava alabilecekleri ve streslerini azaltabilecekleri molaları var. Aynı 
imkanlar öğretmenlere de sunuluyor. OECD’ye göre Finlandiya’da-
ki öğrenciler dünyadaki öğrenciler arasında en az ödeve ve dışarıda 
çalışmaya sahip öğrenciler. okuldan sonra okul ile ilgili sadece yarım 
saat çalışıyorlar Aynı zamanda Fin okullarında hiç özel öğretmen yok 
buna rağmen öğrenciyi strese boğan sistemlerden çok daha iyi per-
formans sağlıyorlar. Bu eğitim modelinin yetiştirdiği çocuklar ileriki 
yaşamlarında başarılı olacaklar mı henüz bilmiyoruz ama stressiz bir 
gençlik geçirdikleri kesin. Darısı bizim gençlerimizin başına...A C D E

A B D E

A C EB

B D E

A C D E

B D E

A

Funda ÖZCAN

Bence başarının anahtarı, üç altın kuralı 
veya herhangi bir yolu yok. Benim dün-
yamda başarılarımı borçlu olduğum iki 

çarkı var. Her çarkı çevirdikten sonra düşün-
meyi, beklemeyi ve yok olmamayı öğrenmek 
için.

İlk çark inanmak. Çünkü bizi yaşatan inançtır.
Tıpkı Hindistan’da zincirlere bağlanarak bü-
yütülen yavru fillerden birinin zinciri kıracak 
cüsseye geldiğinde buna yeltenmemesi gibi, 
aslında tıpkı filler gibi bizim de kıramadığımız 
şey zincirimiz değil, inancımızdır.

Belki de ben ilk kaydımın beğenilmediği, ’’Böy-
le gitar çalınmaz.’’ denildiği The Beatles’ım. 30 
yayınevinin kitabımı reddettiği Stephen Haw-
king’im. ’’Senden olsa olsa hizmetçi olur.’’ diye 
büyütülen bir Louise May Alcott’um. Kim bilir 
belkide gitar çalamadığım için okuldan atılan 
Beethoven’ım. İşte tüm bu insanları her de-
moralize olduğumda bir ağıt gibi beynimde 
yakmak;bana Mahatma Ghandi’nin her gece 
yatmadan önce okuduğu duayı hatırlatıyor.

Şayet kendime gelirsem, benim en büyük ba-
şarım iki kapağın arasında başladı. Her oku-
duğumda kendimi daha eksik hissettim. Önce 
bir Şeker Portakalı’yla başladı her şey, şimdiy-
se Bukowski’siz uyuyamıyorum. Sürealist olan 
her şey beni heyecanlandırıyor. Hala çok iyi 
hatırlarım. Benim için çok önemli olan felsefe 
sunumum vardı. Farklı bir şey olmalıydı ve onu 

ben yaratmalıydım. Elime ilk kalemi aldığımda 
anladım kendimi nasıl anlatacağımı. Herkesin 
ben olmak isteyeceği bir dünyada onlara ken-
dileri olmayı öğretebilecektim. Bunu bildikçe 
daha çok yazdım. Yarışmalar kazandım,kitap-
lara dergilere gönderdim yazılarımı. Önceleri 
‘’Kim ne der?’’ diye düşünürdüm. Ama kazan-
dığım başarılar bana her şeyin bende bittiği-
ni,ben beğenmediğim sürece cümlelerimin 
beş kuruş etmeyeceğini öğretti. Şimdi ise ile-
ride birleştirmek istediğim onlarca yazım var!

Başarısızlığa gelirsek; hayatımda büyük bir ba-
şarısızlık geçirdiğimi pek sanmıyorum. Başarı-
sız olduysam bile eminim ki bu başarılı olma-
ma değmeyecek bir şeydir. Çünkü kazanmak 
ayrı bir dünyadır. Zor bir dersten geçmek de-
ğildir; bunu gölgem de becerebilir.

Şimdiye dönersek; artık Silikon Vadi’yi Google 
Maps’ten dolaşmak istemiyorum. Bana bah-
şedilmiş bir hayatım var ben bu hayatı süsle-
mek ve evrenin bu uçsuz bucaksız parçasına 
ilk elden tanıklık etmiş olmaktan minnettarlık 
duymak istiyorum. Bu yüzden geçmişe gidip 
bir şeyleri değiştirmektense geleceğe gidip 
hayallerimi gerçekleştirmeyi tercih ederim.

Son çark adım atmaktı. Çünkü başarı adım 
adım gelir insana. İlk adımı ben attım, sıra siz-
de!

ADIM
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Hiç kuşkusuz adını duymayanımız yok.

Albert Einstein.

E= mc2’den tutun da atom bombasına kadar İzafiyet 
Teorisi’nin çatısı himayesinde insanoğlunun öğrendik-
lerinin birçoğunun altında onun imzası yatıyor. Bilim in-
sanı olarak özellikle düşünce deneyleri yapan kimliğinin 
dışında Nazi Almanyasında Yahudi olarak sürdürmeye 
çalıştığı politik varlığı ve özel hayatında iki çocuk babası 
bir eş. Açtığımız bir fizik kitabında ona dair birçok şeyi 
öğrenebiliriz, evet. Fakat başka bir pencereden bakmak 
istersek tüm kapılar o kadına açılıyor: 

Mileva Maric Einstein.

Tabiri caizse, Einstein’ın gölgesinde kalmış bir fizikçi.  
Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü'nde, Albert Einstein'ın 
sınıfındaki tek kız öğrenciydi. Aşık olduğu meslektaşı 
Albert’la 1903 yılında evlenmişlerdi. Eşi dünyayı kasıp 
kavuracak makalelerinin yayımlamadan önce yaptığı 
çalışmalarda en önemli destekçisi olmuştu Mileva. Öyle 
ki Nobel Ödülü’nü kazanırsa Albert, para ödülünü bölü-
şeceğine dair söz vermişti ona. 

Entelektüel duruşunun arkasında soylu bir aileden ge-
lişi de yatan Mileva, her ne kadar adı anılmasa da Eins-
tein’ın teorilerinin yegane şahidi ve belki de İzafiyet’in 
yaratıcılarındandı. Fakat yıllar sonra onu,
“Hiçbir önemi kalmamış insanlara karşı yapılabilecek 
tek şey sükûneti korumaktır.“ sözleriyle anan Albert 
Einstein’tan daha fedakar bir davranış sergilemiş oldu-
ğu gerçeği de yadsınamaz. 1914 ağustosu bu durumun 
en gerçekçi örneği. O günü oğulları Eduard Einstein şöy-
le anlatıyor:

“Babamdan bahsederken dilim niye mi bu kadar zehir 
saçıyor? Haberiniz yok mu? Cümle âlem biliyor zanne-
diyordum. Babam bizi; annemi, ağabeyimi ve beni 1914 
Ağustos’unda Berlin’deki peronda terk etti. O günden 
sonra da savaş ilan edildi.“ 

O gün evlilikleri bitmek durumuna gelmişti. Albert Eins-
tein, Mileva’ya istediği sözleşmeyi imzalaması karşılığın-
da çocukları için tekrar biraraya gelebileceklerini belirt-
ti.  O sözleşmenin şartları ise şöyleydi:

A. Aşağıdakilerden sorumlu olacaksın:
 1. Giysilerimin ve çamaşırlarımın düzenli oldu-
ğundan;
 2. Üç öğün yemeğimi odamda düzenli bir şekil-
de yediğimden;
 3. Yatak odamla çalışma odamın tertipli tutul-
duğundan, özellikle de çalışma masamı benden başka 
kimsenin kullanmadığından.
B. Toplumsal sebepler kaçınılmaz bir şekilde gerek-
tirmediği takdirde benimle tüm kişisel ilişkini kese-
ceksin. Özellikle aşağıdakileri talep etmeyeceksin:
 1. Evde seninle birlikte oturmamı;
 2. Seninle dışarıya ya da seyahate çıkmamı.
C. Benimle ilişkinde aşağıdakileri gözeteceksin:
 1. Benden fiziksel yakınlık beklemeyecek, bana 
hiçbir şekilde sitem etmeyeceksin;
 2. İstediğim anda benimle konuşmayı kesecek-
sin;
 3. İstediğim anda yatak odam ya da çalışma 
odamdan şikâyet etmeden ayrılacaksın.
D. Beni çocuklarımızın önünde sözlerin ya da davra-
nışlarınla aşağılamayacaksın.

Bir kadın olarak Mileva için bunlar çok zordu. Bu söz-
leşmeyi kabul etti fakat birkaç ay sonra bu duruma da-
yanamayarak çocuklarıyla birlikte evden ayrıldı. Beş yıl 
sonra da resmi olarak ilişkilerini bitirdi.

Einstein, elbette ki sabırlı ve kibar bir adamdı. Dilini çı-
karttığı fotoğrafını hatırlayın! O fotoğrafın kameramanı 
Art Sasse’nin verdiği bilgiler ışığında Great News Pho-
tos and the Stories Behind Them kitabının yazarı John 
Saber, 14 Mart 1951 gecesi Princeton Club’ taki Eins-
tein’ın 72. doğum günü partisini anlatıyor. Kitabında, 
o gece Einstein büyük bir sabırla tüm kameramanlara 
poz verdiğini ve davetlileri nezaketle karşıladığını belir-
tirken gecenin sonunda arabasına bineceği sırada son 
bir fotoğraf isteyen Art Sasse’yi de kırmayarak bu pozu 
verdiğinden bahsediyor. Öyle ki Einstein, fotoğrafı çok 
beğenmiş ve dokuz tane örneğini tebrik kartı süslemek 
için sipariş etmiş.

Albert ve Mileva. Onlar dünyanın tanıyacağı en önem-
li dehalardan hiç kuşkusuz. Kişisel hayatları içinde de, 
toplumun kadın ve erkek görevini üstlenmiş iki insan. 
Bu özel durumları her ne kadar çarpıcı olsa da, bugün 
bilim dünyasında onlarının isimleri karşısında bile say-
gıyla eğiliyoruz!

Ölümsüzleşmiş en önemli sekiz insandan dili en uzun olanı,
Ünlü Fizikçi: ALBERT EINSTEIN ve İzafiyet Teorisi’nin yegane 

ortağı Güçlü Kadın: MILEVA MARIC EINSTEIN
Ruveyde ŞAHİN

“Bir dilek hakkın olsaydı ne dilerdin?” sorusu-
na “Sonsuz dilek hakkımın olmasını.” diyecek 
kadar akıllı sanarız kendimizi. Biraz kendi sesi-
mizi kıssak da ayaklarımızın çırpınışlarını dinle-
sek. Basit bir doppler etkisi gibi bizden defolup 
kaçmaya çalışan insanları kovalamasak. Köşe-
mize çekilip elllerimizi beyimize kelepçelesek. 

O kadar çaresizce yazıyorum ki (ki bunun dı-
şında yapacak hiçbir şeyim yok).

Karşımda küçük bir saat var, gözlerimi kapatı-
yorum. Bu sefer de beynimde saniyeleri vuran 
sarkaç
Tükenmeyen tek şey zaman. Tükenmez kalem 
dedikleri saçma şey bile tükeniyor. Ayrıca ha-
talarımı karalamaktan iki cümleye yer bulamı-
yorum bile. Ameliyat masasında açık bir has-
tayı kapatmayı beceremeyen bir doktor gibi 
yarım yamalak cümleler. 

En fazla 1 metre ayrıtlı koliye sıkışmış gibi be-
denim. Ama ruhum oldukça özgür. Demek 
istediğim insanları istediğiniz kalıba sokabilir-
siniz. Onlara istediğiniz muameleyi yapabilir-
siniz. Evet, bunda sonuna kadar özgürsünüz. 
Ama o insanın intikamından korkuyorsanız 
eğer bunu denememelisiniz. Kalıba soktuğu-
nuz basit bir et parçasıdır, oysa arkanızı dön-

düğünüzde ardında sizinle savaşmayı bekle-
yen büyük bir orduyu bulursunuz.

Hala anlamıyor musunuz?

Hayat sizi bir daha bu dünyaya getirmeyecek,-
bir daha o insanlarla karşılaşmayacaksınız.
Yaşadıkça cahilleşiyorsunuz.

Yaşamamanız daha büyük cesaret.

Her gün doğuruyorsunuz her gün, yalan 
doğuruyorsunuz 
Susmayı bilmeyen insanlara konuşmayı 
öğretiyorsunuz
Yüzmeyi bilmeyen insanlara dalgaları 
anlatıyorsunuz
Küresel ısınma diyorum,
umurunuzda bile değil.
Sokak hayvanları diyorum,
“onlar kendini korur”

Her şeyin bu kadar açık olduğu bir dünyada, 
sessizce yürüyüp gidiyoruz. Oysaki bizi 
kimse duymayacak!
Söz veriyorum,kimseye soylemeyeceğim. 
Sizi duymayacağım bile. 19 sene önce nasıl-
sam öyle olacağım, anne karnındaki bir cenin 
pozisyonunda sonsuza dek uyuyacağım.

FARIG FARJAD-TAGHATAM DEH
Beyza Nur KAYA

SAYFAYA BİR ŞARKI BIRAKIYORUM:

FARIG FARJAD-TAGHATAM DEH
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KORKUYOR
MUSUN ?

 Yunan mitolojisinde 'korku' anlamına gelen kelime kökünden gelen fobi; bir şeye karşı duyulan 
korkunun, bireyin gündelik yaşamını olumsuz yönde etkilemesi halidir. 

Aslında farkında olmasak bile birçok şeye beslediğimiz bu korkular farklı isimlerle anılıyor. 
Freud’ un teorilerini bir kenara bırakacak olursak yıkanmaktan korkan mı dersiniz, aynadan 
korkan mı, hepsi var. Bunları A’ dan Z’ye derledik. İşte tüm dünyada insanların sahip olduğu 

garip fobiler:

Ablutofobi:
Yıkanmaktan korkmak anlamına 
gelen bu fobide hastaların çoğunda 
çocukluk dönemine ait bir travmaya 
rastlanmaktadır. 

Ergofobi:
Çalışmaktan korkmak olarak ta-
nımlayabiliriz. Genelde iş yerinde 
başarısızlık ve rezil olma algılarıyla 
birlikte oluşan bu fobiyi tembellikle 
karıştırmayalım. Öğrenciler olarak 
gerçekten ergofobiniz olduğunu id-
dia etmeyin! 

Tripofobi:
Delikli şeyler görmekten korkmak. 
Hayatı büyük anlamda etkilediğini 
düşünmekle birlikte çilek yemeden 
nasıl yaşayabildiklerini de merak et-
tiriyor doğrusu.

Tetrafobi:
4 rakamından korkmak. Garip bir 
fobi olmakla birlikte Asya ülkelerin-
de daha yaygın. Dört kelimesinin 
yazılış olarak ölüm kelimesine ben-
zemesinden gelen filolojik bir korku 
da denebilir. Fakat bu korkunun et-
kisiyle özellikle Hong Kong, Çin, Gü-
ney Kore’ de asansörlerde 4. kat için 
ayrı bir sembol bulunur ya da yük-
sek binalarda 39. kattan sonra 50. 
kata çıkarsınız. 

Agorafobi: 
Açık alanlar ve kalabalıktan kork-
mak. Genelde insan içine çıktıkların-
da bayılma gibi olgularla karşılaşılan 
bu hastalar evden dışarı çıkmamaya 
özen gösterirler.

Pediofobi:
Oyuncak bebeklerden korkmak. Ta-
bii bu fobide Chucky’ nin yerini ayrı-
ca belirtmek gerek. Parapsikolojinin 
babası Sigmund Freud’ a göre bebe-
ğin canlanmasından duyulan korku 
pediofobinin daha doğru tanımı.

Agirofobi:
Karşıdan karşıya geçme korkusu-
dur. Araba korkusuyla karıştırılmak-
la birlikte bu kişiler temelde araba-
dan değil yoldan karşıya geçmekten 
korkarlar. 

Ezotrofobi:
İnsan hiç aynalardan korkar mı 
hele ki Pamuk Prenses hikayeleriy-
le büyümüşse, dedirtecek cinsten 
bir fobi. Ayna içinden bir çift gözün 
sürekli kendini izlediğini düşünmesi 
algısıyla büyütülen bu fobiye sahip 
kişiler evdeyken de sürekli televiz-
yonu açık bırakarak ve aynalardan 
uzak durarak önlem alıyorlar.

Satanafobi:
Şeytandan panik atak derecesinde 
korkmak.

Arakibutirofobi:
Fıstık ezmesinin damağa yapışma 
korkusu. Oldukça garip bir fobi ol-
masının yanı sıra akıllara, “ Bu denli 
fazla aç insan varken tek derdinin 
fıstık ezmesinin damağa yapışması 
mı gerçekten? “ sorusunu getirtecek 
kadar da politik bir fobi. 

Nomofobi:
Aslında çağımızın durumu göz önü-
ne alınınca fazla garipsenmeyecek 
bir durum telefondan ayrı kalma 

fobisi. Sıklığı günden güne artmak-
la birlikte şu an erkeklerde görülme 
oranı %59 iken kadınlarda bu oran 
%48.

Misofobi:
Akıllara hemencecik başak burçla-
rını getiren fobi. Aşırı mikroptan ve 
kirden korkma durumu olan bu fobi 
özellikle obsesif kompulsif bozuklu-
ğu da tetikliyor.

Nekrofobi:
Biraz daha gelenekçi halk hikayele-
rinden doğmuş bir fobi çeşiti. Ölen 
insanlardan ve ölmüş varlıklardan 
korkma durumu. Bedeni terk eden 
ruhun geri dönme ihtimalinin kor-
kuyu tetikleyen algı olduğu da düşü-
nülüyor.

Niktofobi:
Geceden korkmak anlamına geliyor. 
Karanlıktan korkmayı çağrıştırsa da 
bu kişiler karanlık odada yalnız ka-
labilirken gece karanlık bir odada 
yalnız başına kalamıyorlar.

Klinofobi:
Erken kalkmak zorunda olan kişiler-
de daha sık rastlanan yatağa gitme 
korkusu. Sinir sistemine ve bağışık-
lık faktörlerine önemli derecede za-
rar veren bu fobi, güncel öğrenci ve 
memur hayatı içerisinde görülmesi 
yaygın durumda.

Trichofobi:
Düşmüş kıl, tüy ya da saç benzeri 
görme korkusu. Aklınıza genç kızla-
rın sıklıkla annelerini getiren fobi.

Ruveyde ŞAHİN


