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Sevgili Popüler Bilim okuyucuları,
Bu ayki kapak konumuz, Prof. Dr. Timur Karaçay’ın, her bakımdan önemli “4 Bin
Yıldır Fala Bakıyoruz” başlıklı yazısıdır. Bu konu, nereden geldiğini merak eden
insan denen canlının geleceği de bilmek istemesi açısından da çok önemlidir. Bir
yandan, biliminsanları yoğun biçimde bilimsel ilerleme sağlarken, günlük
yaşantılarını sürdüren insanlar da “kendi çaplarında” geleceği bilme uğraşı vermektedir. Doğal olarak, bunun sosyal ve eğlenceli bir boyutu da var. Bu noktada konu
“günlük yaşam sosyolojisi”nin alanına giriyor.
Prof. Dr. Timur Karaçay hocamızın, geçen sayımızdan gelen bu yazısını da ilgiyle
okuyacağınıza inanıyoruz.
***
Sevgili okuyucularımız, değerli yazarlarımızın dergimizde yer alan diğer önemli
yazılarının başlıkları şöyledir:
* Akciğer Kanserinin Sizi Hayattan Koparmasına İzin Vermeyin! (Prof. Dr. Levent
Kart)
* Cep Telefonu Kamburlaştırıyor Mu? (Op. Dr. Özgür Ortak)
* Pika Sendromu: Çamur, Toprak, Tebeşir ve Sabun Yiyen Çocuklar! (Uzm. Dr.
Mehmet Ali Talay)
* Günümüzün Korkutan Hastalığı; Abdominal Aort Anevrizması! (Doç. Dr. Ali Rıza
Cenal)
* Türkiye’nin İlk Psiko-Sosyal Paylaşım Ağı Psycup.Com: “Hem İyi Hem Kötü Günde”
(Doç. Dr. Ömer Faruk Şimşek)
* Dikkat, Yaz Mevsimi Hastalıkları Kapınızı Çalabilir! (Uzm. Dr. Ali Vardar)
* Yeni Versiyon Bağımlılık: Şarj Bağımlılığı (Plagomani) (Dr. Mehmet Yavuz)
* Alma: Yeni Doğan Güneş-Benzeri Yıldızların Etrafında Yaşam Bileşenleri Buldu (Arif
Solmaz)
* Yeryüzünde Petrol Kirliliği Ve Biyolojik Arıtımı (Prof. Dr. Nilüfer Cihangir)
* Mehmetçiğin Mitolojisi (Nuray Bilgili)
* Türkiye’ye Düşen Göktaşları Ve Bilinmeyen Gerçekler (Doç. Dr. Ozan Ünsalan)
* Nemesis Gerçek Olabilir Mi? (Ümit Fuat Özyar)
* Yetenek Efsanesi (Prof.Dr.Acar Baltaş)
* Tüm Yönleriyle Mikro Kredi: Hayat Mı Kurtarıyor, Sorun Mu Yaratıyor? (Oğulcan
Cevizoğlu)
***
Bilim yolunuz açık olsun.
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Popüler Bilim,

Dünyada her șey için, medeniyet için hayat için,
bașarı için en gerçek yol gösterici ilimdir, fendir.
İlim ve fennin dıșında yol aramak gaﬂettir,
cahilliktir, doğru yoldan sapmaktır.
(Samsun Öğretmenleriyle Konușma, 22 Eylül 1924)
Mustafa Kemal ATATÜRK
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Gaz ve Toz İçindeki Pelikan
Bulutsusu ve Yıldızlar
Pelikan Bulutsusu yavaș yavaș
șekil değiștiriyor. IC 5070, resmi
ismi, kendinden daha büyük olan
Kuzey Amerika Bulutsusu’ndan
koyu renkli tozla dolu bir molekül
bulutuyla ayrılmıștır. Fakat yıldız
olușumunun ve değișen gaz
bulutlarının etkin bir karıșımı
olduğu için Pelikan hakkında daha
çok çalıșma yapılmıștır. Yandaki
resim etkileșimleri anlamayı
kolaylaștırmak için üç farklı renkte
–kükürt, hidrojen ve oksijenden
yayılan renklerde- üretilmiștir.
Genç, enerji dolu yıldızlardan
yayılan ıșık bulutsunun sınırlarını
genișleterek, ikisi arasındaki
soğuk gazları yavașça sıcak
gazlara dönüștürüyor. İyonlașma
cephesi olarak adlandırılan bu
bölgeler sağda parlak turuncu
olarak görülebiliyor; özellikle yoğun
soğuk gaz dokungaçları varlığını
sürdürmektedir. Milyonlarca
yıl sonra bu bulutsuyu Pelikan
olarak anmayabiliriz; çünkü
gaz ve yıldızların yerleșmesi ve
dengesi ortaya bambașka bir șekil
çıkaracak.
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Güneș benzeri yıldızları olușumlarının
oldukça erken dönemlerinde gözleyen
ALMA yașamın temel kimyasal yapı tașlarından biri olan metil izosiyanat izlerine
rastladı. Güneș Sistemimizin de bu türden
evrimleștiği güneș-benzeri öncül yıldızların etrafında ilk kez bu türden bir prebiyotik molekül tespiti yapılıyor. Keșif gökbilimcilerin Dünya’da yașamın nasıl bașladığını anlamalarına yardımcı olabilir.
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Șili’deki Atacama Büyük Milimetre/milimetre-altı Dizgesi’ni (ALMA) kullanan iki
gökbilimciler ekibi çoklu yıldız sistemi IRAS
16293-2422’de metil izosiyanat [1] adlı prebiyotik karmașık organik molekül izine rastladı. Birinci ekibin eș-yürütücüleri İspanya,
Madrid’teki Astrobiyoloji Merkezi’nden Rafael Martín-Doménech ve İtalya Floransa’daki
INAF-Arcetri Astrofizik Gözlemevi’nden Víctor M. Rivilla olup, diğer ekibe Hollanda’daki Leiden Gözlemevi’nden Niels Ligterink
ve Birleșik Krallık, Londra Üniversitesi’nden
Audrey Coutens liderlik yapmaktaydı.
“Bu yıldız sisteminde sürprizler devam
ediyor! Șekerlerin keșfinden sonra, șimdi de
metil izosiyanat bulduk. Bu organik moleküller ailesi bildiğimiz anlamdaki yașamın biyolojik temelleri olan protein formundaki amino

asitlerin ve peptidlerin sentezinde rol oynamaktadır,”
diye açıklıyor Niels Ligterink ve Audrey Coutens [2].
ALMA’nın
yetenekleri sayesinde her
iki ekip de molekülü
radyo tayfı boyunca
çok sayıda farklı ve
özel dalgaboylarında
gözleme fırsatı buldu [3]. Evrimlerinin ilk
așamalarında bulunan
genç yıldızlara yakın iç
kısımlarda bulunan sıcak
ve yoğun gaz ve toz kozasında benzersiz kimyasal
izlere rastladılar. Her iki takım
da metil izosiyanata dair izleri ayrı
ayrı tespit edebildi [4]. Sonrasında
molekülün kökenini bulmak için bilgisayarla kimyasal modelleme ve laboratuvar
deneyleri gerçekleștirdiler [5].
IRAS 16293-2422 Yılancı takımyıldızı doğrultusunda, Rho Ophiuchi adı verilen yıldız
olușum bölgesinde ve yaklașık 400 ıșık-yılı
uzaklıkta yer alan genç yıldızlardan olușan

ların her birinin etrafında metil izosiyanat bulunduğunu göstermektedir.
Dünya ve Güneș Sistemimizdeki
diğer gezegenler Güneș’in olușumundan geride kalan maddelerden

meydana

gelmiștir.

Bu

nedenle güneș-benz e r i
ön-

Araștırma makalelerinden birinin
eș-yazarları Rafael Martín-Doménech ve Víctor M. Rivilla șu yorumda
bulunuyor: “Elde ettiğimiz sonuçlar
bizi heyecanlandırıyor, çünkü bu öncül yıldızlar yașamının bașlangıcındaki Güneș’e oldukça benziyor ve özellikle Dünya-boyutlarındaki gezegenlerin olușabilmesi için uygun koșullar
barındırıyorlar. Prebiyotik molekülleri
bularak yașamın gezegenimizde nasıl ortaya çıktığını anlayabileceğimiz
bulmacanın bașka bir parçasını elde
etmiș oluyoruz.”
Bulguları destekleyen laboratuvar
sonuçlarından memnun kalan Niels
Ligterink’i șunları söylüyor: “Bu molekülleri tespit etmek bir yana, nasıl
oluștuklarını da anlamak istiyoruz.
Laboratuvar deneylerimize göre
metil izosiyanat yıldızlar-arası uzaydakine benzer șekilde çok soğuk
koșullar altında buz parçacıkları
üzerinde olușabilmektedir. Buna
göre bu molekül — yani peptid
bağlarının bazı — aslında çoğu
genç güneș-benzeri yıldızın etrafında bulunuyor.”
Notlar

cül-yıldızları
araștırmak
gökbilimciler için
geçmișe

bir

pence-

re açarak 4.5 milyar yıl önce
Güneș Sistemimizin olușmasına yol
açan benzer koșulları gözleyebilmelerini sağlamaktadır.

1. Astrokimyadaki
tanımına
göre bir karmașık molekül, en az altı
ya da daha fazla atomdan olușur
ve bu atomlardan en az bir tanesi
karbon olmalıdır. Metil izosiyanatın
kimyasal konfigürasyonu CH3NCO
șeklinde olup, karbon, hidrojen, azot
ve oksijen atomlarını içermektedir.
Oldukça zehirli olan bu bileșen 1984
yılındaki trajik Bhopal endüstriyel
kazasında meydana gelen ölümlerin
ana nedenidir.
2. Sistem 2012 yılında daha
önceden ALMA ile gözlenmiști ve

yașam için gerekli olan bașka bir basit șeker molekülü glikoaldehit içerdiği bulunmuștu.
3. Rafael
Martín-Doménech
liderliğindeki ekip ALMA’nın alıcı
Bantları 3, 4 ve 6 ile geniș bir dalgaboyu aralığında alınmıș olan yeni
ve arșivlenen (eski) verileri kullandı. Niels Ligterink ve arkadașları ise
IRAS 162893-2422’nin kimyasal karmașıklığını haritalamayı amaçlayan
ve Güneș Sistemimizin boyutlarına
eșit, küçük bir ölçekte ALMA’nın 7.
Bandı ile tam dalgaboyu aralığında
görüntüleme yapmak üzere ALMA
Öncül-yıldız Girișimölçüm Çizgi Taraması (PILS) verilerini kullanmıștır.
4. Ekipler kimyasal bileșenlerini incelemek için öncül yıldızın ıșığını
tayfsal analizle incelediler. İki büyük
kütleli öncül yıldızın etrafında (Orion
KL ve Sagittarius B2 Kuzey içerisindeki büyük kütleli molekül çekirdekleri) tespit ettikleri metil izosiyanat
miktarının — bolluğu — moleküler
hidrojene ve diğer eser gazlara oranı
önceki tespitlerle kıyaslanabilir değerde bulundu.
5. Martín-Doménech’in ekibi
metil izosiyanatın gaz-parçacık olușumunu kimyasal olarak modelledi.
Gözlenen molekül miktarı gaz fazındaki kimyasal reaksiyonları takiben,
uzaydaki toz parçacıklarının yüzey
kimyası ile açıklanabilir. Bununla birlikte, Ligterink’in ekibi Leiden’deki
laboratuvarlarında yaptıkları așırı soğuk ultra-yüksek-vakum deneylerini
kullanarak molekülün yıldızlararası
uzayda 15 Kelvin’e (-258 santigrat
derece) kadar düșen uç derecedeki
sıcaklıklarda olușabileceğini göstermișlerdir.
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birçoklu yıldız sistemidir. ALMA ile
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Tüm Yönleriyle Mikro Kredi:
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Kimileri mikro kredinin gelișmekte olan ülkelerin büyüme hızını arttırdığını söylerken, kimileri ise tam
tersine, daha çok yoksulluk ve daha
yavaș büyümeye yol açtığını savunuyor.
Öncelikle “mikro kredi nedir?”
sorusunu yanıtlayayım dilim döndüğünce.Mikro kredi, kredi çekmek
için imkânları ve teminatları olmayan,
ancak sabit gelirli ve yeterli bir kredi
geçmiși olan küçük bütçeli yatırımcılara ev insanlara küçük ölçekli kredi
verilmesidir. Asıl amacı, girișimciliği
teșvik etmek ve bir yandan kadınları
güçlendirirken, yoksulluğu ortadan
kaldırmaktır. Mikro kredi programının kurucu babası sayılabilecek Grameen Bankası’nın kurucusu Muhammed Yunus’tur.
Çoğu programda olduğu gibi mikro kredinin de avantajları ve sorunları mevcut. Eğer düzgünce yapılırsa,
yoksul insanlara ihtiyaçları olan krediyi düșük faiz ile sağlar bu sayede
alternatif olarak görülen ve yoksulları
sömüren tefecilerin ellerinden kurtarılmıș olurlar. Ne yazık ki, iyi sonuçlarına karșı gelișme karșıtı zafiyetleri
de bulunuyor. Șirketler günümüzde

sosyal
sorumluluk
aktivitesi olarak mikro kredi sağlamak
için sıraya girmiș
durumda. Buradaki
sorun ise șirketlerin
iyi niyet yoksunu olmaları ve mikro kredi
sağlamalarının tek
sebebinin
duyarlı
bir șirket olduklarına
ilișkin halkın gözünü
boyamaya çalıșmak
olmasıdır. Șirketlerin
çoğunun sürdürülebilir, standartlașmıș
ve sonuçodaklıölçmeyöntemlerinden
yoksun olmalarıdüzgün kredi vermelerini
engellemekle beraber kötüsonuçlara yol açıyor. Steve
Back ve Tim Ogden’agöre, verimsiz
mikro kredi programlarıbüyümeyiyavașlatmakla beraber sürdürülebilir
iyiprogramları da tehdit ediyor.
Peki,mikro kredi programlarını
daha efektif (verimli) yapmak için ne
yapılabilir? Bu konuda aklıma birkaç
çözümönerisi geliyor. İlki yerel otoritelerin daha sağlam düzenlemeler
yapması. Bu yolla șirketlere daha
doğru yol gösterilmiș ve yapacakları potansiyel kotu yatırımları veya

mikro kredi adıaltında sürdürülemez
bağıșlarınısınırlandırmıș oluruz. Aynı
zamanda sosyal sorumluluk projelerinin reklamlarını yapma imkânları da
azaltılırsa daha içten bir șekilde yapmaya yöneleceklerdir. İkinci olarak,
mikro kredi konusunda yetkin olan
bir kurum kurularak sosyal sorumluluk için mikro kredi vermek isteyen
șirketlere gerekli eğitim ve bilgi verilebilir, böylece sistem sağlamlașmıș
olur.
Kaynakça: http://hbr.org/2007/09 /
beware-of-bad-microcredit/ar/1
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Bir süredir mikro kredi ile ilgili
araștırma yapıyorum ve oldukça tartıșmalı bir konu olduğunu keșfettim.
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Prof. Dr. Levent KART
Göğüs Hastalıkları Uzmanı
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Ailemiz ve sevdiklerimizle beraber uzun bir ömrü sağlıkla, mutlulukla paylașmak en büyük isteğimizdir.
Peki bunun için sağlığımıza ne kadar
dikkat ediyoruz? Hayatımızı tehdit
eden unsurları ne kadar kendimizden uzaklaștırabiliyoruz? Son 20 yıldır dikkat çekici șekilde artan akciğer

kanseri pek çok kișinin hayatını tehdit
ediyor. Kalp hastalıklarından sonra
dünyada ölüm nedenleri sıralamasında ikinci sırada yer alan akciğer kanseri, bizi sevdiklerimizden ayırıyor. Bu
hastalığın görülme sıklığındaki artıșı;
sigara tüketimi, çevre kirliliği ve havadaki kanserojenler olușturuyor.

Akciğer kanseri, çoğu zaman vücutta

gazına maruziyet gibi nedenler sonu-

ultrasonsuz olarak iğne ve penslerle

sessiz bir șekilde ilerliyor ve geç fark

cu bozulma ile bașlayan bir süreçtir.

hastalar uyutularak biyopsi yapıl-

ediliyor. Bulgu ve șikâyetlerin yakın-

İleri evrelerde fonksiyonu bozulmuș

maktadır.

dan takip edilmesi ve bu belirtilerden

farklı hücreler kan ve lenf yolu ile

Kanser hücreleri dokuda tespit

șüphelenen kișilerin vakit kaybetme-

bașka organlara tașınarak yerleșirler

edildiğinde en uygun tedaviyi plan-

den doktora bașvurması gerekiyor.

ve metastaz denilen süreç bașlar.

lamak için genetik analiz yapılmaktadır.

Bu nedenle hastada tedavi șansı
Akciğer kanserinde bulgu ve

Akciğer

kanseri

akciğerdeki

hücrelerin kontrolsüz çoğalması ile
bașlayan bir hastalıktır. Kontrolsüz
çoğalan bu hücreler normal akciğer
hücresi gibi çalıșmaz ve normal ge-

șikâyetler

Akciğer kanserinin tipleri ve

x Öksürük, özellikle uzun süre

evreleri

kalıcı öksürükler,
x Göğüs ağrısı, omuz ve sırt ağrısı,
x Balgam renginde ve miktarın-

İki ana tıp vardır. Küçük hücreli ve
küçük hücreli dıșı akciğer kanserleri.
Evreleme ise kanserin yayılması ve
büyüklüğü ile doğru orantılıdır.

da değișiklik,

lișme göstermezler. Tam tersine ak-

x Nefes darlığı,

Akciğer kanseri riskleri

ciğer dokusunda bozulmalara neden

x Ses değișikliği, horlama,

Akciğerler, dıșarıdaki havayı solu-

olarak akciğer fonksiyonlarını etkiler-

x Sık zatürre geçirmek,

yarak vücuda dağıtan organ olduğu

ler.

x Kanlı balgam,

için havadaki tüm maddeler sağlığı

x Kan tükürmek.

etkiletebilir. En önemli risk faktörü

Radyolojik tetkiklerde (CT, MR,-

sigara içimidir. Yaklașık akciğer kan-

Akciğer kanserinin genetiği

serlerinin %87’si sigara ile ilișkilidir.

Vücuttaki tüm hücreler DNA de-

PET) kanserden șüphelenildiği taktir-

diğimiz genetik materyal içerir. Nor-

de dokudan küçük parça almak için

Pasif sigara içimi de akciğer kan-

mal olgun hücreler ikiye bölünerek

biyopsi ișlemi yapılmalıdır. Bu ișlem

seri riskini artırmaktadır. Raporlara

sağlıklı DNA yapısında iki orijinal yeni

farklı yöntemlerle olmaktadır. Bazı

göre pasif sigara maruziyeti akciğer

hücre olușturur. Vücut bu șekilde

hastalarda iğne ile dıșarıdan gire-

kanseri riskini %20-30 artırmaktadır.

kendini yeniler. KanserDNA dediği-

rek, bazı hastalarda ise bronkoskopi

Pasif sigara içimi ayrıca kalp hastalı-

miz moleküllerde; çevresel faktörler,

bir cihazla endoskopik olarak yapıl-

ğını ve diğer sigara ilișkili hastalıkları

sigara içimi, asbest soluma, radon

maktadır. Bronkoskopideultrason ve

da artırmaktadır.
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Akciğer kanseri nedir?

Popüler Bilim

önemli oranda düșüyor.

11

Diğer çevresel maruziyetler de
akciğer kanseri riskini artırmaktadır.
Asbest ince saç kılına benzeyen yapısı
ile toprak kayalıklarında bulunan bir mineraldir. Bina yapımında izolasyon materyali
olarak kullanılır. Tozuna maruziyet çeșitli
akciğer hastalıkları ve akciğer kanserine neden olmaktadır.
Radon kokusuz toprak ve kayalardan
salınan uranyum içeren bir gazdır. Bazı evlerde özellikle düșük seviyelerde bulunabilir.
Radon gazı ölçüm kitleri ticari olarak satan
firmalardan temin edilebilir. Bazı evlerde
özellikle topraktan doğal materyallerle yapılan evlerde yüksek oranlarda radon gazı
bulunabilir.
Endüstriyel Maddeler: arsenik, uranyum,
berilyum, vinyl, chloride, nikel kömür ürünleri mustard gazı, gasolin, diselegsoz gazları
kanser riskini olușturmaktadır.
Radyasyon Maruziyeti: göğüs bölgesinde sık radyasyona maruz kalan özellikle sigara içen hastalarda risk artmaktadır.
Hava Kirliliği: Kömür ürünleri, dizel egsoz
gazı, diğer endüstriyel madde maruziyetleri
risk olușturabilir.
Tüberküloz: sonrasında gelișen skar dokusunda kanser gelișme riski yüksektir.

roplar) zengin gıdalarla beslenin.
9
Pastörize sütlerden mümkün oldu-

faktörü maruziyetlerinde gen mutasyonları

künse mandıra sütü kullanın. Süt yerine süt

ile önemli rol oynamaktadır.

ürünlerini (yoğurt, peynir) tercih edin.

9
Un ve șekerden kaçının.

9
Günde iki diș sarımsak ve/veya 1 baș
soğan tüketin.
9
Günde 1-2 tatlı kașığı zerdeçal tozu
tüketin

9
Stresten uzak durun.

9Yeșil ve siyah çay tüketin (șekersiz!)

9
İyi uyuyun.

9D vitamini düzeylerinizi yükseltmek

9
Çevresel toksinlerden ve sigaradan
uzak durun.
9
Katkı maddesi ilave edilmiș, paketlenmiș gıdaları yemeyin.
Ağustos-Eylül 2017

9
Kefir, yoğurt, turșu, sirke, nar ekșisi
ve boza gibi probiyotiklerden (faydalı mik-

ğunca kaçının. Kutu sütü tüketmeyin. Müm-

9
Bol taze sebze ve meyve tüketin.

Popüler Bilim

ve kuyruk yağı) yiyin.

Genetik: ayrıca kanser gelișimi için risk

Bazı önlemlerle kanserler önlenebilir

12

ve doğal hayvanın yağları (tereyağı, iç yağı

9
Hiçbir șekilde tatlandırıcı ve tatlandırıcı içeren ‘light’ hafif yiyecek ve içecek tüketmeyin.

için dengeli bir șekilde güneșlenin ya da D
vitamini takviyesi alın.
9Yeterli derecede egzersiz yapın
9Alkol kullanmayın
9İșlenmiș soya ürünü yemeyin
9Yemekleri geleneksel yöntemler (buğulama, buharda pișirme) ile pișirin. Turbo

9
Yeterli omega-3 alın: ayçiçeği, mısır,

fırınlarda kullanılabilir. Hızlı pișirme yöntem-

soya, pamuk ve margarin gibi yağları diye-

leri (mikrodalga gibi) besin kayıplarına yol

tinizden çıkartın. Bunların yerine zeytinyağı

açar; ayrıca kansere neden olabilirler.

Cep telefonu
KAMBURLAµT±R±YORMU
Op. Dr. Özgür ORTAK
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Cep telefonlarının kullanımı giderek artarken kullanım yașı da giderek

Sonuç ne oluyor? Șiddetli ağrılarla

leyen yașlarda ciddi bel ameliyatları

beraber gelen skolyoz!

gerektiren problemlere dönüșebiliyor.

düșüyor. Artık hayatımızın vazgeçil-

Skolyoz görüntü itibariyle bir eğ-

mez bir parçası haline gelen cep te-

rilik oluștururken kișiyi fiziksel olarak

Peki aileler bu konuda ne yapma-

lefonlarının bize sağladığı kolaylıklar

da zorlar. Uzun saatler cep telefonu

lı? Bu konuda küçük önlemlerin bile

dıșında yarattığı olumsuz sonuçları

kullanımının neden olabileceği skol-

çok etkili olduğunu söyleyebiliriz.

hepimiz biliyoruz. Peki, bilmediğiniz

yoz, farklı yașlarda ve omurganın çe-

İzleyebileceğiniz küçük adımlar var.

bir rahatsızlığa yol açtığını ve bunun

șitli bölgelerinde görülebilir. Omur-

Örneğin banyo yaparken mutlaka

ciddi bir problem olduğunu söyler-

ganın en sık göğüs ile bel bölgelerin-

çocuklarınızı kontrol edin. Bırakın,

sek… Uzun süre yanlıș pozisyonda

de olușan skolyoz, bu bölgelerden

çocuklar olabildiğince hareket etsin

ve hareketsiz biçimde kullandığımız

birini veya her ikisini de içerebilir. En

ve aktif olsun. Çok hareketsiz kalan

cep telefonlarının skolyoza ya da bi-

sık eğrilik șekli, dıș bükey tarafı sırtın

çocuklarda kas gelișimi yetersiz ola-

linen adıyla omurga eğriline sebep

sağ tarafına doğru olandır.

cağından ciddi problemlerin olma

olduğunu biliyor musunuz?

Skolyoz, en çok gelișme

ihtimali yüksektir.

çağındaki çocuklarımızı
Cep telefonu kullanım

etkiliyor!

Skolyoz’da ameliyat tek

sürenize kota koyun!

Bilinçsiz telefon kullanımın yașı

çözüm mü?

giderek düșerken çocuk yaștaki bi-

Hayır! Bu teșhis konduğunda,

ları ve yük tașıma șeklinin omurga

reylerde buna bağlı görülen hastalık-

pek çok insan yapılacak tek șeyin

sağlığıyla doğrudan ilișkili olduğu bi-

lar giderek artıș gösteriyor. Özellikle

ameliyat olduğunda korkar. Oysa

linen bir gerçek. Özellikle uzun süre

de omurga sağlığında… Omurga

sadece çok az sayıda vaka için bu

yanlıș pozisyonda hareketsiz durdu-

sağlığı herkes için önemlidir ancak

geçerlidir. Pek çok kiși ameliyata

ğumuzda skolyoza davetiye çıkarı-

gelișme çağındaki çocuklarda bu-

gerek olmadan semptomlar ile bașa

yoruz. Șöyle düșünün, en çok hare-

nun önemi daha fazla oluyor. Çünkü

çıkabilir. Birçok durumda, skolyozun

ketsiz durduğumuz anlar cep tele-

çocuk yașlarda omurgada olușacak

tedavisi eğriliği düzeltmekten ziyade

fonlarıyla uğraștığımız anlar oluyor.

eğrilikler önemli problemlere sebep

semptomları azaltmak üzerinedir.

Öyle ki saatlerce cep telefonlarından

oluyor.

Üstelik yanlıș pozisyonlara

Yetișkin skolyozunda hastalara

kafamızı kaldıramıyor ya da bilgisa-

bağlı olarak hızlı boy uzaması dö-

özellikle omurgası düz, sırt ağrısı çe-

yar bașından bir türlü kalkamıyoruz.

neminde gelișen bu rahatsızlık, iler-

ken hastalara davranıldığı gibi dav-
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Hareketsizlik, oturma pozisyon-
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ranılır. Omurgayı güçlendirmek ve

Yatarken: Sert yatakta yatılması

dengede tutmak için fizik tedavi uy-

gerekmektedir. Yumușak yatakların

Kaldırırken: Kaldırma hareketi

gulanabilir. Aynı zamanda kas gev-

altına 2 cm kalınlığında kontrplak

uygun bir șekilde yapılmalıdır. Dizle-

șetici ilaçlar ve ağrıyı azaltmak için

konulmalıdır. Yüz üstü yatılmamalı-

rinizi bükün, yükü vücudunuza yakın

epidural iğneler kullanılır. Bütün bu

dır. Sırt üstü yatarken dizlerin altına

tutun ve kalkmak için bacak adalele-

yöntemler ile rahatlayamayan has-

yastık konulmalıdır. Yan yatarken ise

rinizi kullanın. Ani hareketlerden ka-

talara omurgadaki baskıyı azaltmak

bacaklar kalça ve dizden bükük bir

çınmak gerekmektedir.

için ameliyat yapmak gerekir.

șekilde tutulmalıdır.
Çalıșırken: Ağır iș kesinlikle ya-

Sert

sandalyede

omurga dik olarak, bir veya iki diz
kalçadan yukarıda olacak șekilde

çalıșıyorsanız fırsat buldukça kalkıp

ğın tam gerilmemesi için direksiyona

dolașın.

yakın oturulmalıdır.

oturulmalıdır. Kısa dinlenme süreleri

Egzersiz: Düzenli egzersiz yapıl-

için kolçaklı sandalye daha iyi des-

malıdır. Fakat egzersize bașlanma-

tek sağlayarak omurganın dik dur-

dan önce mutlaka ısınma ve gevșe-

masına yardımcı olur.

me hareketleri uygulanmalıdır.

Ayakta dururken: Bel düz ola-

Kilo: Her türlü skolyoz tedavisin-

cak șekilde ayakta durmak gerek-

de așırı kilo büyük ve önemli bir so-

mektedir. Ayakta çalıșırken beldeki

rundur. Bu nedenle așırı kilo omur-

çöküklüğü hafiﬂetmek için ayak is-

ganın eğriliğini artıracaktır.

kemlesi kullanılmalıdır. Dizler bükülmeden öne doğru eğilmek doğru

Yüzme: Bu hastalık için en iyi

değildir. Kadınlar için orta yüksek-

spor yüzmedir. Çünkü suyun hem

likteki topuk, beli daha az zorlar, bu

kaldırma kuvveti hem de masaj tesiri

nedenle topuksuz ayakkabı giymek

bulunmaktadır. Sıcak sular (kaplıca)

bel sağlığı açısından zararlıdır.

da yararlıdır.
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Otururken:

pılmamalıdır. Eğer bütün gün ofiste

olmalıdır. Pedallar kullanılırken baca-

Popüler Bilim

Dikkat edilmesi gerekenler;

Araba kullanırken: Koltuk sert
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Pika Sendromlu Çocukların Menüsü
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Çamur, Toprak, Tebeșir ve Sabun!
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Uzm. Dr. Mehmet Ali TALAY
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Birazdan okuyacaklarınız sizi șa-

dıșında yabancı maddeleri yeme

Pika sendromu neden ortaya

șırtabilir hatta bir șaka olduğunu bile

alıșkanlığı davranıșına verilen isim-

çıkar?

düșünebilirsiniz. Ancak okuyacakla-

dir. Bu maddeler; toprak, kil kağıt, pil

Pika sendromlu çocuklar, besin

rınız tamamen gerçektir ve bilimsel

olduğu gibi kalem, tebeșir, kireç gibi

olmayan yabancı maddeleri yeme

bir zemini vardır. Özellikle çocuklar-

daha birçok yabancı nesneler șek-

dürtüsünü

da görülen ve yabancı nesne yeme

linde sıralanabilir. Tüm bu yabancı

ca pika sendromlu çocuklar için bu

alıșkanlığı olarak geçen pika send-

maddelere duyulan iștah ve yeme

maddelerin bahsinin geçmesi bile

romu, kișilere yaptırdıklarıyla hayli

dürtüsü, pika sendromunun temel

mutlu olmaları için yeterli bir se-

șașkınlık verici. Kısaca bahsetmek

belirtileridir.

beptir. Üstelik sizin ismini duyunca

gerekirse; eğer bir çocuk toprak, ça-

rın altını yalıyorsa sebebi pika sendromu olabilir. Pika sendromu o kadar
güçlü bir etki yapar ki birçok hasta
bir kamyonetin lastiğindeki çamurları yemek için bile her șeyi yapabilir.

midenizin bulunacağı maddeleri o
Çocuğunuz bu belirtileri

kadar iștahlı yerler ki șașırmamak

gösteriyorsa…

mümkün değildir.

Çocuklar keșfetmek ister. Bu

Peki, bu kadar güçlü bir dürtüyü

yüzden birçok nesneyi deneme ve

ne tetikler? Yukarıda da değinildiği

ağzına götürme dürtüsü hisseder-

gibi demir, çinko vb. bazı element-

ler. Ancak pika sendromlu çocuklar

lerin eksikliği bu hastalığı tetiklerken

sürekli besin olmayan yabancı mad-

psikolojik birçok faktör de hastalı-

deleri yerler. Bu maddelerin özellikle

ğın sebepleri arasındadır. Fizyolojik

Pika sendromu nedir?

kurșun içeren boyalar ve toprak ol-

etkenlerin yanı sıra psikolojik et-

Pika sendromu; kesin nedeni bi-

ması çocuğun sağlığını tehdit eder.

kenlerin de büyük rol oynadığı pika

linmiyor; ama çoğunlukla psiko-sos-

Çocukta kurșun zehirlenmesi var

sendromunda çocuğun aile içinde

yal gelișim bozuklukları nedeniyle

ise șiddetli karın ağrıları, ishal, kus-

yașadığı birçok problem belirleyici

bazen de bazı besin eksikliklerinden

ma, kol ve bacaklarda güçsüzlük

konumunda! Örneğin, sevgiden yok-

dolayı pika görülüyor. Besinsel ek-

veya felç ve nöbetler ortaya çıkabi-

sun ve güven problemi yașayan ço-

sikliklerden demir, kalsiyum, bakır,

lir. Kurșun içermeyen diğer yabancı

cuklara bu hastalık daha sık görül-

çinko, B1 vitamini, B6 vitamini gibi

nesneler de çocukta karın ağrısına

mektedir. Bunun yanı sıra, aile orta-

eksikler de pika sendromu görüle-

ve kusmaya neden olabilir. Bağırsak

mındaki huzursuzluklar ve ebeveyn

bildiği bildirilmișse de nedeni açık-

tıkanması pika sendromunun bir so-

ilgisizliği de diğer psikolojik sebepler

lanamamıș; kișinin gıda maddeleri

nucu olarak ortaya çıkabilir.

arasında sayılabilir.
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rip ağzına atıyor ve hatta ayakkabıla-

Ayrı-

Popüler Bilim

mur, tebeșir yiyorsa, saçlarını kemi-

engelleyemezler.
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Pika

ve çocuk psikiyatri-

sendromunun

sine

beraberinde

lir. Çocuk istismarı

getirdiği büyük

gibi ağır depresyona

tehlike!

veya agresyona yol
açabilecek

Çocukların fizik-

lar

sel ve zeka gelișim-

da

gun tedavi yöntemi

romu, fark edilmezse çok tehlikeli ve

x Akıl hastalığı olan çocuklarda,

ciddi problemler doğurabiliyor. Pika

x Șizofreni, otizm gibi zihinsel

șekillendirilmelidir.
Vücutta demir, bakır
gibi mineral eksikliği söz konusu ise

sendromu yabancı nesne yeme alıș-

rahatsızlığı olan çocuklarda,

buna uygun ilaç tedavisi bașlatılmalı

kanlığı olduğundan yenilen maddeye

x Epilepsi hastalarında,

ve doğal gıdalarla da beslenme tak-

göre sindirim sistemiyle ilgili rahat-

x Bunlara ek olarak; anne-baba-

viyesi yapılmalıdır. Demir eksikliği

sı ayrılmıș, istismara maruz kalmıș,

tespit edilmesi durumunda; karaci-

sızlıklar yanında sistemik bir takım
rahatsızlıklara da yol açabilir. Yenilen
maddelerin hijyenik olmaması olu-

aile içi iletișimi zayıf olan çocuklarda
bu hastalık görülmektedir.

nesnenin içeriğine de bağlı olarak

zı et, pekmez, yeșil yapraklı sebzeler
ise; kuru baklagiller, tam buğday unu

hastalıklara da bir nevi davetiye çıkarır. Ayrıca vücuda alınan yabancı

ğer, yumurta, kuru baklagiller, kırmıbolca tüketilmeli ve çinko eksiği için

șabilecek enfeksiyon ve paraziter
Pika sendromu tedavi ile
kontrol altına alınabilir mi?

ve deniz ürünleri tercih edilmelidir.
Psikolojik nedenlere bağlı gelișen

zehirlenmelere yol açabilir. Tabii ki

Pika sendromu olan çocuğun ta-

pika sendromu içinse mutlaka bir

bunların en bașında ağır metal zehir-

kibi alttan yatan nedene göre değiși-

pedagogdan destek alınmalıdır. Pika

lenmeleri (kurșun, civa vb.) geliyor.

yor. Öncelikle çocuğun tam bir siste-

tedavisinde terapiye de yer verilme-

mik muayenesi için doktora götürül-

lidir. Psikolojik olarak uygulanan bu

mesi gerekiyor. Besin eksikliklerinin

terapi sonucunda bașarılı bir sonuç

Pika sendromu kimlerde

araștırılması, çocuğun psiko-sosyal

elde etmek oldukça kolaydır. Özel-

görülüyor?

ve nörolojik gelișiminin değerlendi-

likle de oyun terapisi çocuklarda

x Entelektüel ve gelișimsel geri-

rilmesi șart. Bu așamada gerek du-

hastalığı yenme konusunda oldukça

yulması halinde, çocuk nörolojisine

bașarılıdır.

liği olan çocuklarda,
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konusunda

olmalıdır. Buna uy-

etkileyen pika send-

Popüler Bilim

durum-

aile ve doktor bilinçli

lerini olumsuz yönde
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Her yeni gün, yeni bir bașlangıç
demektir. Siz de hayatınız için bugünü bir milat kabul edebilir ve sağlığınız adına yeni bașlangıçlar yapabilirsiniz. İlk yapmanız gereken bedeninizi tanımak ve ciddi sayılabilecek
belirtileri önemsemek. Unutmayın,
kendinizde gözlemlediğiniz belirtiler
herhangi bir hastalığın bulguları olabilir. Bazı hastalıkların belirtileri erken
hissedilirken bazı hastalıklar kendisini çok geç gösterir. Tıpkı aort anevrizması(balonlașması) gibi…
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Aort anevrizması (balonlașması) nedir?
Aort damarı kalbin sol karıncığından çıkan ve tüm temiz kanı vücutta
dağıtan ana damardır. Çapı göğüs

içinde ortalama 2,5 cm ebatında iken
karın içinde ortalama 2 cm ebatındadır.Göğüs içindeki kısmına torakal,karın içindeki kısmına abdominal
aort denir. Aort anevrizması, en basit
anlatımıyla bir atardamarda, damar
çapının normalden %50 daha fazla
genișlemesine yol açan bir cins balonlașma olarak tarif edilebilir. Torakal aort çapı yaklașık3.5- 4 cm’i, abdominala ortanın çapı 3 santimetreyi
așarsa balonlașma teșhisi konulur.
Abdominal aort çapının 3 santimetreden biraz geniș olması ciddi bir
risk yaratmaz.5 yılda bir ultrason ile
takip edilmesi önerilir. Eğer 4-4.5 cm
çapında ise 6 ayda bir ultrason ile
takibi gerekir.5,5 cm’in üzerinde ve
yıllık genișleme hızı 1 cm’den fazla
ise ve hangi çapta olursa olsun rüp-

türe(damarın çatlaması ve kanı dıșarı
sızdırması) ise cerrahi yada endovaskülerstent uygulaması gerekir.
Dünyada her yıl 150 bin insan aort
anevrizmasının yırtılması sonucu ölmektedir. 60 yaș üzeri erkeklerde
ölüm sebepleri arasında 9.sıradadır.

Bu hastalıkta kimler risk altında?
9 Ailede bu hastalık
9 İlerleyen yaș
9 Sigara kullanma
9 Yüksek tansiyon
9 Yüksek kolesterol
9 KOAH (akciğer hastalığı)
9 Genetik bazı
(marfan sendromu vb.)

hastalıklar

9 Erkeklerde 3.5 kat daha fazla görülmektedir.

Bu belirtilere dikkat!
Anevrizma
olan
hastaların
%70’inde herhangi bir șikayet saptanmamakla çoğu zaman tesadüfen
fark edilmektedir. En sık görülen belirtileri ise așağıdaki gibidir;
9 Böğürde veya sırtta zonklama șeklinde veya derinde hissedilen
ağrı
9 Kasıklarda,
bacaklarda ağrı

kalçada

veya

9 Karından alınabilen güçlü
nabız
9 Az miktarda yemekten sonra
bile gelen doygunluk hissi
9 Bulantı, kusma
Aort anevrizması göğüste olursa
da așağıdaki belirtiler görülebilir;
9 Göğüste ve sırtın üst kısmında aniden ortaya çıkan keskin ağrı
9 Nefes darlığı

ucuz ve güvenilir bir yöntemdir. Ultrasonografi ayrıca toplumda anevrizmalar için çok iyi bir tarama aracıdır.
Anevrizma tedaviyi planlamak için
bașka yöntemlerde kullanmaktadır.
Bunlar bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans ve anjiografidir.

Tedavi sürecinde yașam tarzı
büyük önem tașıyor!
Anevrizma tanısında en önemli
detay çaptır. Anevrizma çapı 5.5cm
altında ise takip altına alınır. Anevrizmanın büyümesini engelleyen
faktörler; sigaranın bırakılması, kilo
vermek, tansiyonu normal sınırda
tutmak ve varsa șeker hastalığının
kontrol altına almak gibi önlemler
olarak sıralanabilir. Anevrizmanın
aralık olarak ultrason ve bilgisayarlı
tomografi ile çap ve büyüme hızı izlenir.

İlaçlar İle Risk Faktörlerin (Kolesterol, Hipertansiyon) Tedavisi

Ancak damar genișliği 5,5cm
üzerinde ise o zaman tedavi planına
geçilir. Bunlar açık ameliyat yöntemi veya kapalı ameliyat yöntemidir.
(stent)
x Açık Ameliyat: Anevrizmanın
klasik cerrahi yöntemi ile genișleyen
damarın suni bir damar ile değiștirilmesidir. Ameliyat genel anestezi
altında yapılmakta ve bir sorun olmadığı takdirde hastalar ameliyat
sonrası 5-7 gün içinde taburcu edilmektedir.
x Kapalı Ameliyat Yöntemi(EVAR/STENT)
Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte
yeni girișimsel tekniklerden biri de
stenttir. Bu ișlemde anestezi altında
kasıktan özel bazı kateterler ile damarın içine girilip, anevrizmanın olduğu bölgeye suni stent-damar yerleștirilmektedir. Ancak bu hastaların
aralıklı olarak görüntüleme yöntemleri ile takip edilmesi gerekmektedir.

9 Yutkunmada ve nefes almada güçlük
Daha önce anevrizması olduğu
bilinen ya da bilinmeyen bir kiși ani
gelișen șiddetli sırt ve karın ağrısı ile
beraber bayılma, tansiyon yüksekliği
ya da düșüklüğü durumunda yırtılma
akla gelmeli hemen hastaneye bașvurulmalıdır.
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Fizik muayene ile abdominal aort
anevrizması 3,5-6 cm çapında olanların yarısı tespit edilmektedir. Ancak genelde anevrizmalar pek fazla
șikâyete neden olmadığı için çoğu
kez yapılan incelemelere tesadüfen
saptanır. Tanısında en basit yöntem ultrasonografidir. Ultrasonografi
anevrizmaların tanısında basit, hızlı,

Popüler Bilim

Tanı koyma süreci
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Akıllı telefonların ve tabletlerin kullanımının artması ve insan hayatında vazgeçilmez bir hal almasıyla beraber yeni
türde hastalıklar ortaya çıkmaktadır. Bunların en bașında
‘’șarj bağımlılığı’’ geliyor. Eski zamanlarda bağımlılık derken
insanların aklına kötü alıșkanlıklar ya da kafein bağımlılığı
gelirken teknolojinin gelișmesi ve insan hayatının vazgeçilmez bir parçası olmasıyla birlikte bağımlılığın da türleri değișiyor. Gözü sürekli șarjda olan, her zaman priz yakınlarında
oturmaya dikkat edenler veya yanında sürekli yedek batarya

ğımlılığı olan insanlarda depresyona

tașınabilir șarj aletleriyle dolașmaları,

girme olasılığı diğer insanlara göre

bu durumu temsil eden stres yoğun-

daha fazladır. Çünkü aklı sürekli te-

luğudur. Cihazların șarj durumu, kiși-

lefonunun șarjında olan ve o telefonu

Plagomani, insanların, odaların-

lerin güne nasıl bașlayacağına doğ-

kullanmak için can atan insanlar oto-

daki prize göre yataklarını ayarlama-

rudan etken bir hale geldi. İnsanlar

matikman yalnızlığa sürüklenecektir.

ları, uzun yolculuklar sırasında cihaz-

kalkar kalmaz șarjlarına bakıp, șarj-

Ayrıca șarja bağımlı kalmak insanda

larını șarj edecek yer aramaları, kafe

larının durumuna göre güne mutlu ya

takıntılara yol açar ve bu durum iler-

veya restoranlarda prize yakın yerler-

da mutsuz bașlayabiliyorlar. Șarj ba-

leyen süreçlerde obsesifkompulsif

Șarj

Bağımlılığı

(Plagomani)

Hayatınızı Etkiliyor
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de oturmak istemeleri ve yanlarında

ile dolașan kișiler șarj bağımlısıdır.

Popüler Bilim

±L±¯±
)
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bozukluğa neden olabilir. Șarj bağımlılığının bir bașka olumsuz etkisi
ise bu tarz insanlar kendilerini hayatın normal akıșına verememesidir.
Yani okul, iș ya da sosyal hayatlarında akıllarında hep telefonlarının veya
tabletlerinin șarj durumu olduğu için
kendilerini o anda ilgilendikleri șeye
odaklayamazlar. Bu durumda beraberinde mutsuzluğu ve bașarısızlığı
getirir.

Șarj Uykunuza Engel Olmasın
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Șarj aletlerine ve cihazlarının șarj
durumlarına göre yașayan insanlarda melatonin salgılanması azalabilir.
Melatonin, bedeninizin gevșeme ve
rahatlaması için beyniniz tarafından
bedeninize salgılanan bir hormondur. Sürekli olarak aklı telefonunda
olan insanlarda otomatik olarak bu
hormonun salgılanması, vücut kendini uyku ve dinlenme pozisyonuna
sokamadığı için gecikecektir.
Uyumadan hemen önce telefonla veya telefonun șarj aletiyle ilgilenen kișilerin beyni
sürekli uyarılır. Kișinin, beyni
ve bedeni telefona o kadar
çokkonsantre olur ki vücut
rahatlayamaz ve uyku pozisyonuna geçemez. Kiși, uykusuna ayıracağı zamanı telefonuyla ilgilenmeye ayırdığı
için uykusunu alamaz. Tabi
bu durum gün içinde kișiye
sıkıntılar yaratabilir.
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Șarj Bağımlılığı ile
Madde Bağımlılığı Aynı
Özellikleri Gösteriyor
Nikotin ve kafein bağımlılık seviyeleri yüksek düzeyde
olan insanlarla șarj bağımlılığı
yüksek olan insanların beyin
özellikleri birbirine oldukça

benzer özellikler göstermektedir.
İnsanlar, beyinlerinin zevk merkezlerinde, diğer bağımlılık çeșitlerinde
olduğu gibi aynı uyarıma sahip olurlar, zihin ve bedenleri, tıpkı uyușturucu bağımlısının uyușturucu için krize
girmesi gibi telefonu veya tabletini
șarj edip kullanmak için fiziksel anlamda can çekișir.

Bu özellikler varsa ‘’Șarj Bağımlısısınız!’’
9Seyahat yapacağınız otobüste
veya oturacağınız kafede ilk baktığınız șey priz ise
9Yanınızda sürekli yedek batarya ya da tașınabilir șarj aleti tașıyorsanız
9Șarj etmek için arkadașınızla
yarıșıyorsanız
9Șarj seviyesine göre moraliniz
değișiyorsa

9Uyandığınızda ilk olarak telefonunuzun șarjına bakıyorsanız
9Gün içinde sürekli olarak telefonunuzun șarj durumunu kontrol
ediyorsanız

Șarj Bağımlılığından Nasıl
Kurtulunur?
Öncelikle kișinin telefona ve șarj
aletine bağımlı olduğunu kabul etmesi ve bu durum içinarayıșlar içinde
olması gerekir. Böylelikle uygulanacak yöntemlerde daha bașarılı olunur
ve tedavi süreci minimum zamana
iner. Șarj bağımlılığından kurtulmak
isteyenler için; İlk olarak sürekli șarjınızı kontrol etmemeye gayret edin.
Ayrıca yanınızda tașınabilir șarj veya
șarj aleti tașımayın. Bașlarda zor
gelebilir fakat ilerleyen günlerde rahat ettiğinizi siz de hissedeceksiniz.
Her anınızda telefon yanınızda olmasın. Yemek yerken, yatakta
uyumaya çalıșırken telefonla
veya tabletle ilgilenmek șarjınızı azaltacağı için aklınız
sürekli telefonunuzda olacaktır. Gazete, kitap gibi okuma
alıșkanlıklarınızı akıllı cihazlarınızdan gidermeyin. Böylelikle hem șarjınız azalmayacak
hem de okumanın ve sayfa
karıștırmanın keyfine varacaksınız. Aklınıza telefonunuz
geldiği zamanlar kendinizi
frenlemeye çalıșın. Bildirimleri ve mobil veriyi kapatın. Bu
sayede hem telefonunuzun
șarj süresi uzayacak hem de
aklınız telefona gitmemiș olacaktır. İș yerinde, toplantıda
veya arkadașlarınızla bir kafede otururken akıllı cihazınızı saklayın. Kendinizi içinde
bulunduğunuz ortama bırakın
ve yaptığınız ișe veya etkinliğe kendinizi verin.

Çıktı
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Dikkat, yaz mevsimiyle
hastalık kapınızı çalabi
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e birlikte birçok
ilir!
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‘Kıș mevsimi hastalık mevsimidir. Yaz ile birlikte
hastalıklar da gider,’ kanısındaysanız büyük bir yanılgı
içinde olduğunuzu söylemek zorundayız. Zira yaz
mevsimi ile birlikte birçok sıcak mevsim enfeksiyonları da
kapımızı çalmaya bașlıyor. Yaz mevsimi yeni hastalıkları
beraberinde getirirken bize düșen ise bu hastalıklara
karșı gereken önlemleri almak oluyor.
Yaz mevsimiyle birlikte ortaya çıkan ve ciddi sorunlara
yol açan hastalıkların mutlaka önleminin alınması
gerektiğini vurgulamakta yarar var. Yaz mevsiminde
en sık rastladığımız hastalıklar enfeksiyona bağlı ortaya
çıkıyor. Bunun sebebi de ortak kullanım alanlarının
enfeksiyona yol açan bakteri ve virüslerin vazgeçilmez
mekânı olması dikkat edilmesi gerekenleri sıralayabiliriz.

Popüler Bilim

Uzm. Dr. Ali VARDAR
İç Hastalıkları Uzmanı

27

Yaz mevsiminde bu hastalıkla
dikkat!
x Sindirim Sistemi Enfeksiyonları
Bildiğiniz gibi insanlar yaz aylarında sıcaklar nedeniyle kıșa göre daha
fazla su tüketiyor ve yazın mikroplu
suların içilmesi ya da bu sularla yıkanmıș sebzelerin meyvelerin tüketilmesi ihtimali çok fazla. E Coli,
Cryptosporidium, Giardia, Salmonella ve Shigella yaz aylarında en
çok karșılașılan mikroorganizmalar,
sıcaklığın da etkisiyle hızla yayılıyor
ve sindirim sistemini etkiliyor. Bulantı, kusma ve ishale yol açıyorlar.
Hijyene dikkat edilmeden hazırlanan
süt ve süt ürünleri, mayonez, pișirilip
uygun koșullarda saklanmayan et ve
deniz ürünleri de yaz aylarında sindirim sorunlarına neden olabiliyor.
Korunmak için yiyecek ve içeceklerin hazırlanmasından sunulması ve
saklanmasına tüm așamalarda hijyene çok dikkat edilmeli. Eller sık sık
yıkanmalı, açık sular içilmemeli, riskli
yiyecek tüketimi en aza indirilmeli.
x Göz Enfeksiyonları
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Göz enfeksiyonları kendilerini kızarıklık, çapaklanma ve sulanmayla
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belli ediyorlar. Görmede bulanıklık da
ortaya çıkıyor. Bazı durumlarda ateș
gibi, kızarıklık gibi üst solunum yolu
enfeksiyonlarına benzer belirtiler de
görülebiliyor. Yaz aylarında, güneș
de gözlerde probleme neden olabiliyor. Çünkü güneș ıșınlarının korneada enfeksiyonlarının yanı sıra göz içi
merceği ve retinada da tahribatlarına
yol açabiliyor. Göz söz konusu olduğunda bunu da hatırlatmak da fayda
var. Göz enfeksiyonlarından korunmada, tüm diğer enfeksiyonlardan
olduğu gibi havuz seçimine dikkat
önem tașıyor. Ayrıca su geçirmeyen
yüzücü gözlüğü de kullanmak gerekiyor. UVA ve UVB ıșınlarını geçirmeyen gözlükler gözleri ıșınlar nedeniyle kaynaklanan bütün hastalıklardan
koruyor.
x Hepatit A
Hepatit A virüsü, en fazla kirli sulardan geçtiği için yaz aylarında bu
hastalığa yakalanma sıklığında artıș
görülüyor. Mikroplu, iyi yıkanmamıș
yiyecekler de hepatit A’nın önemli bir
bulușma yolu. Havuz ve deniz suyundan da virüs alınabiliyor. Ayrıca
midye ve istiridye gibi deniz mah-

sullerinden de hepatit A geçebiliyor.
Hepatit A virüsünün kuluçka dönemi
kısa. Belirtileri de kendisini somut bir
șekilde gösteriyor. Kișilerin renginde
solukluk, sararma, așırı halsizlik, bulantı, ateș ve idrar renginde koyulașma oluyor. Hastalık halinde kolayca
tedavi edilirse de nadir bazı vakalar,
ciddi sonuçlar da doğurabilir. Hepatit A, așısı olan bir hastalıktır. Bu nedenle özellikle bebeklerde așılanma
tavsiye ediliyor. Açıktan su içmemek,
açıktan satılan yiyecekleri tüketmemek, el hijyenine çok dikkat etmek
koruyucu önlemlerin bașında sıralanabileceklerinden bazıları.
x İdrar Yolu İnfeksiyonları
Yüzme havuzlarda ve kirli denizler özellikle kadınlarda sık idrar yolu
enfeksiyonlarına da neden olabiliyor.
İdrar yaparken yanma, sızlama, sık
sık idrara çıkma, kaçırma, kasık ağrısı gibi bulgularla sistit ve ilerlemiș
tablolarda ateș, bulantı, kusma yan
ağrısı ile komplike idrar yolu infeksiyonları bu grupta yer alıyor. Boșaltım sisteminde anatomik anomaliler,
böbrek tașı, idrar sondası varlığı, șeker hastalığı, hamilelik, yașlılık gibi

lemleniyor.
x Kulak Enfeksiyonları
Yaz mevsiminde kulak enfeksiyonları, özellikle havuz seven kișilerde sıklıkla görülüyor. Dıș kulak iltihabı en çok rastlanan problemlerin
bașında geliyor. Dıș kulak yolunun
normalden fazla ıslaklık ve neme
maruz kalması bunun en önemli nedeni. Ayrıca temiz olmayan havuz ve
deniz suyu enfeksiyonları yol açabiliyor. Kulak yolu ıslak olduğu için
cildin koruyucu bariyeri de özelliğini
kaybetmiș oluyor. Kirli sularda bulunan bakteriler, kulak yoluna girerek
kolayca enfeksiyona neden oluyorlar. Bu sorunlar tedavi edilmedikleri
takdirde ișitme kaybına kadar varan sorunlara yol açılıyorlar. Havuz
ya da denizden çıktıktan sonra baș
gösteren enfeksiyonun en önemli
belirtisi. Belirti hissedildikten sonra
hemen uzmana bașvurmak gerekiyor. Özellikle havuz hijyenine çok
dikkat etmek gerekiyor. Temizliğinden emin olmayan havuzlara kesinlikle girilmemeli. Denizler için de aynı
șey geçerli. Kirli plajlar ve atık suların
karıștığı deniz suyu enfeksiyonlara
yol açıyor. Ayrıca sudan çıktıktan

ki her kene tutunması ile bu infeksiyon bulașmıyor. Özellikle iç Anadolu, Karadeniz bölgesi güney kısmı,
Doğu Anadolu bölgelerinde kırsal
alanlar riskli bölgeleri olușturuyor.
Ateș, halsizlik, kas eklem ağrısı, baș
ağrısı, bulantı kusma ve ileri așamalarda kanamalarla seyreden hastalık
tablosu șeklinde seyrediyor. Böcek

x Mantar İnfeksiyonları
Sıcak, nemli, kapalı ortamda etken mantar infeksiyonları sıklığı arttırıyor. Islak mayoyla uzun süre beklenmesi genital bölgelerinde mantar
infeksiyonlarına neden olabiliyor, bu
durum ayak parmakları araları ve
kasıkları gibi kapalı alan infeksiyona
elverișli bölgeler için de geçerli. Yaz
aylarında pamuklu iç çamașırları giyilmesi ile havuz ve deniz ortasında
ıslak mayoların hemen değiștirilmesi
gerekiyor. Denetim yapıldığı hijyen
kurallarına uygun havuzlar tercih
edilmesi öneriliyor. Mantar riski açısından duș sonrasında cildin iyice
kurulanması gerekiyor.

kovucu kremler, korunaklı giyinmek,
piknik dönüșlerinde tüm vücudun
kontrol edilmesi, tutunan kenenin
dikkatli șekilde uzaklaștırılması korunmada önemli basamakları olușturur.
x Solunum Yolu Hastalıkları
Yaz aylarında bakım ve dezenfeksiyonun uygun olmadığı oteller vb
toplu yașam alanlarında su ve klima
sistemleri ile ilișkili yayılan Legionella
pnömonisi bir diğer infeksiyon hastalığı. Ateș, halsizlik, öksürük, balgam çıkarma gibi semptomlarla ağır
seyredebilen bir tablo ile karșımıza
çıkıyor. Merkezi klima tesisatının su
haznelerinin düzenli bakımının yapılmaması kaynaklanmakta ve ‘’klima-

x Kırım Kongo Kanamalı Ateși

larla bulașan infeksiyon’’olarak bilin-

Özellikle piknik ve kırlarda bulunmak sonrası kene tutunması ile bulașan bir infeksiyon hastalığıdır. Yaz
dönemlerinde sıklığı artıyor. Elbette

mekte. Solunum yolu ile bulașan bu
etkenden korunmada bu tür merkezlerin periyodik bakımlarının yapılması
öneriliyor.
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artırırken kadınlarda daha sık göz-

sonra, kulak pamuğunu kulağın içine
sokarak temizleme ișlemi bakterilerin kulağın derinlerine neden olduğu
için sakıncalı. Bone kullanmak da,
kulak enfeksiyonlarından korunmak
için önemli. Daha önce enfeksiyon
geçirenlerin bu konuda daha hassas
olmalarında yarar var.

Popüler Bilim

faktörler bu infeksiyonlara yatkınlığı
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Op. Dr. Çiğdem Yavuz YURTSEVER
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
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Söz konusu sağlık oluğunda gündem çoğu zaman karıșık olabiliyor. Ancak
olması gereken; karıșık bir gündemden ziyade tıbbın ve uluslararası platformların
delilleri ıșığında kamuoyunu bilgilendirmekten geçiyor. Karıșıklığın yașandığı bir
sağlık konusu da hamilelik döneminde yapılan șeker yükleme testinin zararlı
olup olmadığı yönde ortaya atılan iddialardır.
Șeker yükleme testi (GTT) nedir?
Gtt (șeker yükleme testi), kișinin șekere olan toleransını gösteren bir testtir.
Șeker hastası olabileceğinden șüphelenilen kișilere yapılan șeker yükleme testi
ile kișide șeker hastalığı olup olmadığı ortaya çıkar.
Son dönemlerde bu testin hamilelere yapılmaması gerektiği, anne ve bebeğe
zarar verdiği yönde iddialar dolașmaktadır. Oysa bu test, son yıllardır güvenle
yapılan anne ve bebek için hayati önem tașıyan bir testtir. Bir dilim pasta ve iki
dilim baklava da ne kadar șeker varsa șeker yükleme testin de de o kadar șeker
vardır. Ortaya atılan iddiaların bu anlamda tıbbı bir gerekçesi yoktur!
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Hamilelik döneminde șeker
yükleme testi neden yapılır?
Gebelik öncesi salgılanan insülin
yeterli iken, gebelikte olușan değișiklikler ve kilo artıșı nedeni ile insülin
ihtiyacı artar. Hamilelerin %3-10’un
da yeterli insülin salgılanmadığında
gestasyonel diyabet gelișir. Genellikle geçici bir durum olmakla birlikte gebeliğin 29. haftasından sonra
ortaya çıkar. Gebelik döneminin 24.
ve 28. haftasında yapılan șeker yükleme testiyle yapılacak taramalarda
bu sorun belirlenebilir.
Șeker yükleme testi ağızdan yapılacağı gibi damar yolu ile de yapılabilir. Ağızdan yapılan ve “oral glikoz
tolerans testi” (OGTT) adı verilen
yöntem daha yaygın olarak kullanılmaktadır.
Șeker yükleme testi nasıl yapılır?
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24-28.haftalar içerisinde gestasyonel diyabet yani hamilelikte meydana gelen șeker hastalığını saptamak için 50 gr glikoz yükleme testi
uygulanır test aç veya tok karnına
yapılabilir. Test daha erken dönemlerde; așırı kilolu olma sorunu, iri
bebek öyküsü, birinci derecedeki
yakınlarda ya da daha önceki hamileliklerde gestasyonel șeker öyküsü
gibi risk etkenlerinin mevcudiyeti
halinde ilk muayenede uygulanır. Bu
risk etkenleri olan hamile kadınlarda,
test neticeleri normal çıksa dahi2428.haftalarda yeniden uygulanmalıdır.
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50 gr glikoz yükleme neticesi
130-140 dan yüksek ise 3 saatte
tamamlanan 100 gr oral glikoz testi
uygulanır. Ogtt için hamile anne ada-

yı 3 gün 300 gr karbonhidrat içeren
beslenme programı ile beslenir. Hasta bu süreçte normal günlük hayatını
sürdürmelidir. Üçüncü gün akșamı
ardından 12 saat hiç yemek yememeli ve sabah0. Dakika kanı alınmalıdır sonrasında ise 100 gr glukoz 5 dk
içinde içirilmektedir daha sonra ise
1, 2, 3.saatlerde kan șekeri ölçülür.
Açlık > 95 1. Saatte>180 2. Saatte
>155 3. Saatte >140 Buradaki 4 değerden 2 yada daha fazlası anormal
ise gestasyonel șeker teșhisi konur.
Tek değer yüksek ise testin 1 ay
sonra tekrarlanması uygundur. 50 gr
șeker yükleme test sonucu 190’dan
yüksek ise 100 gr OGTT uygulamasına gerek yoktur. Açlık kan șekeri
bakılır, eğer 95’in üzerinde ise hamile
anne adayı gestasyonel diyabet olarak değerlendirilir ve tedavi için adım
atılır.
Hamilelikte görülen gebe șekeri tedavisinde nasıl bir yol izlenir?
Eğer yapılan testler sonucunda
anne adayında gebelik șekeri tespit edilirse normal șeker hastaları
gibi ağızdan alınan ilaçlar verilmez.
Hamileler için uygun görülen tedavi
șekli diyet ve spor programıdır. Doktorun ve diyetisyenin birlikte hazırladığı, gebelik durumuna uygun diyet
programıyla anne adayının beslenmesi sağlanır.
Bu beslenme listesinde çikolata,
dondurma, șerbetle hazırlanan tatlılar, beyaz undan yapılmıș yiyecekler
yer almaz. Diyet sırasında anne adayının doktorun önerdiği egzersizleri
yapması da kan șekeri seviyelerini
düzenlemeye etkili olur. Bu egzersizler genellikle düșük tempolu koșma,

yüzme gibi egzersizlerden seçilir.
Hamilelik döneminde șeker
yükleme testi yapılmadığı takdirde…
Eğer ki șeker yükleme testi yapılmaz ve annede hamileliğe bağlı șeker rahatsızlığı görülürse;
x

Düșük riski artar.

x Gebeliğin erken dönemlerindeki yüksek șeker seviyesi özellikle
bebeklerde de kalp ve sinir sistemi
anomali riskini artırır.
x Diyabet hastası bir anneden
doğan çocukların ileride obez olma
riski artar.
x Annedeki kan șekerinin yüksek olması bebeğin daha iri olmasına
sebep olur bu ise doğum sırasında
yașanabilecek kaza riskini arttırır.
x Bebeklerin akciğer gelișimi
yavașladığından doğum sonrası solunum sıkıntısı ve yeni doğan bakım
ünitesinde yatma riski artar.
x Anne karnında ani bebek
ölümleri gelișebilir.
Dolașan birçok asılsız iddiaya
karșılık olarak yukarıda sıralanan
komplikasyonlar hamilelik döneminde yapılan șeker yükleme testinin
önemini bir kez daha gözler önüne
seriyor. Üstelik her yerde yapılabilen ve maliyeti düșük bir test olan
șeker yükleme testi zararı olmadığı gibi anne ve bebekler için birçok
olumsuz durumu gerçekleșmeden
önlemeyi sağlıyor. Bu anlamda anne
adaylarının asılsız iddialara itibar etmemeleri ve bu testi mutlaka yaptırmaları gerekir.
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Prof. Dr. Nilüfer CİHANGİR
Hacettepe Ünv. Biyoloji Bl.
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Petrol: Uğruna savașların çıktığı, kanların döküldüğü, masum insanların öldüğü, ona sahip
olan topraklara güç kazandıran stratejik bir hammadde, fosil yakıtların en kıymetlisi… Dünya siyasetinde sıra dıșı sözlerin sahibi Winston Churchill’e “Bir damla petrol bir damla kandan daha
kıymetlidir” dedirten bir sömürü aracı…

Petrol; toprakta ve suda yarattığı kirliliğin yanı
sıra ișleme ve arıtım sırasında da karbonmonoksit, karbondioksit ve kükürtdioksit gibi gazların
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Petrol boru hatları ve petrol kuyularında meydana gelen sızıntılar, petrol atıklarının ortadan
kaldırılmasında uygulanan yanlıș yöntemler ile
çeșitli insan faaliyetleri ve kaza sonucunda olușan petrol dökülmeleri gibi farklı șekillerde olușmuș petrol kirlilikleri de söz konusudur.

Popüler Bilim

Petrol fosil yakıtların önemli bir bölümünü
olușturur. Yer altında tortul kayalar içinde doğal
olarak meydana gelen, rengi kahverengiden siyaha değișebilen yanıcı özellikteki sıvı maddedir. Ham petrolün bileșiminde hidrojen, karbon,
kükürt ve oksijen bulunur. Petrolün dünya enerji
tüketimindeki payı %60 civarındadır. Petrolün
aranması, üretimi, tașıması, depolanması ve
arıtılması sırasında değișik kimyasal madde ve
tekniklerin kullanılması sonucu katı, sıvı ve gaz
atıklar meydana gelmektedir. Bu atıklar önemli
ölçüde çinko, kadmiyum, bakır gibi ağır metal ve
radyoaktif mineraller içermekte ve çevre kirliliğine yol açmaktadır. (1)
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Alaska’da Tanker Kazası ve yayılan petrol
atmosfere karıșması ile hava kirliliğine de yol açmaktadır.
Toprakta petrol kirliliği petrolün
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üretimi ve nakli sırasında meydana gelmektedir. Petrol toprağın verimliliği üzerinde etkili olurken bitki
örtüsüne de zarar verir. Topraktaki
mikroorganizmaları olumsuz etkiler.
Bitkilerin üzerini ince film halinde
kaplamak suretiyle oksijen difüzyonunu engelleyerek bitkinin ölümüne
neden olur. (2)
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Günümüzde dünyanın geniș
alanları, okyanuslar ve diğer su
kaynakları yağ kökenli bileșikler ve
toksik kimyasallar ile kirlenmektedir. Her sene 2 milyon tondan fazla
yağ denizlere dökülmektedir. Bunun
yarısını rafineri atıkları geri kalanını
ise tanker kazalarından gelen petrol olușturmaktadır. Dünya yazınına
geçmiș çok sayıda tanker kazası vardır. Örneğin 1978 yılının Mart ayında
İran Körfezi’nden Hollanda’ya giden
Cadiz Tankeri Fransa’da batmıș ve
235 bin ham petrol denize yayılmıș-

Tanker kazası sonrası petrole bulanmıș canlılar
tır. Kazadan sonra denizden 20 bin
kuș ölüsü toplanmıș, daha sonraki
yıllarda balıkçılarda deri ülserasyonları ve tümörler olușmuștur.2002 yılının Kasım ayında İspanya tarihinin
en büyük çevre felaketi yașanmıș
ve batan Prestige tankerinden 40
bin ham petrol denize akmıș ve tüm
ekolojik yașam etkilenmiștir. Binlerce kuș, mercan resiﬂeri ve deniz
canlıları ölmüștür.

A.B.D. bandıralı Exon Valdez Tankeri

Ders kitaplarına bile konu olmuș

retinde özel bir yere sahip olan Tür-

Alaska’da batmıș ve Alaska Körfezindeki tüm habitat etkilenmiștir.
1997 yılında Rus bandralı Nadhodka tankeri Japon Deniz’inde batmıș
ve 1200 km.lik sahil șeridini etkilemiștir.
Çevre felaketine neden olan tanker kazalarına Türkiye de yabancı değildir. Boğazlar nedeniyle petrol tica-

İstanbul Boğazı’nda Tanker faciası ( Independante 1979)

Türkiye önemli limanlar arasında
bir geçiș noktası olduğundan tanker
kazaları açısından sürekli risk altındadır. En son örnek ise 2016 yılının
Aralık ayında ise İzmir Çeșme açıklarında karaya oturan Panama bandıralı gemidir.Gemiden akan 50 ton
petrol kısa sürede kıyıya ulașmıștır.
Bu kaza ekosisteme büyük zarar
vermiș ve deniz canlılarının ölümüne
yol açmıștır.
Son yıllarda petrol kirliliğinin çevreden uzaklaștırılmasında kullanılan fiziksel ve kimyasal yöntemlerin
yanında biyolojik iyileștirme ( biyoremediasyon) en çok tercih edilen
yöntemlerin bașında yer almaktadır.
Kelime anlamı “biyolojik yolla eski
haline getirmek“ olan biyoremediasyon; petrol gibi toksik organik kirleticilerin mikroorganizmalar tarafından
CO2, H20 ve inorganik bieșikler gibi
zararsız ürünlere dönüștürüldüğü
çevre dostu ve düșük maliyetli bir
süreçtir. Biyoremediasyon organik
kirleticinin doğal koșullarda çevreden uzaklaștırılması temeline dayanmaktadır. Bu yöntemde organik kirleticinin tamamen yıkıma uğratıldığı,
konsantrasyonunun azaltıldığı veya
toprak partiküllerine bağlanarak çevreye yayılmasının engellendiği bir
süreçtir. Toprak ve su gibi doğal ortamlarda bulunan mikroorganizmalar petrol bileșenlerini enerji kaynağı
olarak kullanmaktadırlar. Bu süreçte

bakteri, fungus gibi mikroorganizmalar organik kirleticileri tamamen
parçalamakta ya da daha az toksik
veya toksik olmayan bileșiklere yıkmaktadırlar. (3)
Mikroorganizmaların petrol kirliliğinin temizlenmesinde kullanılması
1960’lı yıllarda Kalifornia’nın Santa
Barbara kıyı șeridinde bașlamıștır.
Biyoremediasyon (biyolojik iyileștirme), petrol gibi organik kirleticilerin
çevreden uzaklaștırılmasında mikroorganizmaların ve onların ürünlerinin
kullanıldığı oldukça önemli bir süreçtir. 1980’li yıllardan itibaren petrol ve diğer zararlı organik atıkların
biyolojik remediasyonu büyük önem
kazanmıștır. 1989 da Alaska’da,
1990 da Meksika Körfezi’nde, 1997
yılında Japon Denizi’nde tanker kazalarının yol açtığı petrol kirliliğinin
temizlenmesinde alan denemelerine
bașlanmıș ve karıșık mikroorganizma kültürleri kullanılmıștır. Bu mikroorganizma kültürleri; halk arasındaki
söyleyișle ‘’ petrol yiyiciler’’ değișik
çevresel koșullara sahip çeșitli coğrafi bölgelerden izole edilmiș kültürlerdir ve patenti üreten firmalar tarafından alınmıștır.
Biyoremediasyonda organik kirleticiler CO2 ve, H2O ve biyokütleye
dönüștürülmektedir. Ayrıca biyoremediasyon toprakta doğal olarak
bulunan mikroorganizmaların aktive
edildiği veya biyoyıkımda rol alabilecek mikroorganizmaların ortama
aktarıldığı önemli bir süreçtir.Toksik
organik bileșikler toksik olmayan yan
ürünlere dönüșür ve mikroorganiz-
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tankerin enkazı büyük bir çevre kirliliği yaratmıș olaydan yıllar sonra 1987
Nisan ayında enkaz Tuzla’ya doğru
çekilmiștir.
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kiye dünyada en fazla tanker kazası
meydana gelen 10. ülkedir.. Son elli
yılda büyüklü küçüklü 500 den fazla
tanker kazası meydana gelmiș bazıları ucuz olarak atlatılmıș bazıları ise
sadece çevreyi değil insan yașamını tehdit etmiștir. 1979 yılının Kasım
ayında İstanbul Boğazı’nda yașanan
tanker kazası o dönemin büyük olaylarından biri olarak tarihe geçmiș ve
seneler boyunca izleri silinmemiști.
Libya’dan aldığı 96 bin tonluk ham
petrolü Köstence Limanı’na götürmek için Boğaz’dan geçen Romen
Tankeri “ Independante” Karadeniz
yönünden gelen Yunan Tankeri Evriali ile çarpıșmıș, patlamanın etkisiyle Kabataș ve Kadıköy’e bakan
evlerin camları tuzla buz olmuștur.
Türkiye’nin en karıșık döneminde sabaha karșı gerçekleșen bu kaza büyük korkuya neden olmuștur. Gemi
tamamen yanmıș, 43 mürettebat
ölmüș ve 96 bin ham petrol denize
akmıștır. Deniz yanmaya bașlamıș
ve kopkoyu bir duman bulutu İstanbul’un üstünü kaplamıștır. Deniz
canlılarının ölümü ve havaya karıșan
kimyasal çıkıșın verdiği zararlar ise
olayın sıcağında hiç kimsenin aklına
gelmemiștir. Kazanın 22. gününde
gemide sıkıșan petrol yine büyük bir
patlamaya yol açmıș ve yangın 1 ay
sürmüștür. Zaman geçtikçe her șey
normale dönmeye bașlamıș ancak
denize akan ham petrol aylarca bir
tabaka olarak Boğaz’da yüzmüștür. Deniz dibinde yașayan canlıların
ölüm oranının % 96 olduğu tahmin
edilmektedir. Daha sonraki yıllarda
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İzmir Çeșme ‘de petrol kirliliği
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maların sayıları normal populasyon
düzeyine ulașır.Böylece ekolojik
denge bozulmadan kalmıș olur. Ayrıca ortaya çıkan toksik olmayan bu
yan ürünlerden geri kazanım sağlanabilir. Örneğin uygun koșulların
sağlandığı anaerobik ( oksijensiz) arıtım teknolojisinde metan bakterileri
organik atıklardan metan gazı ( doğalgaz ) ürettikleri bilinmektedir. (4)
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Toksik bileșiklerin mikroorganizmalar tarafından toksik olmayan
bileșiklere dönüștürüldüğü biyolojik
iyileștirmenin birçok olumlu yönü
vardır. Çevreye dost, ekolojik olarak
güvenli ve doğal bir süreçtir. Diğer
geleneksel yöntemler ile karșılaștırıldığında uygun maliyetlidir. Diğer
yöntemlere kıyasla gereken süre
daha azdır. Sınırlı bir alanda doğrudan uygulanabilir. Toksik bileșikler
zararlı olmayan CO2, H2O ve yağ
asitlerine dönüșür. Atık ürün meydana gelmediği gibi uygulamada
kullanılacak ekipman basit ve kolay
uygulanabilir özelliktedir. Petrol kirliliğinin karasal ve sucul alanlardaki
doğal yöntemlerle uzaklaștırılması
sürecinde serbest oksijenin ortamda

bulunması gerekir. Ayrıca petrol biyoyıkımını etkileyen fiziksel ve biyolojik etkenler vardır. Bunlar sıcaklık,
pH, basınç, petrolün yapısı ve hidrokarbon bileșimi ile birlikte biyoyıkımı
gerçekleștiren mikroorganizmaların
türleridir. Petrol biyoyıkımını Nocardia sp.,Pseudomonas sp.,Arthrobacter sp.,Corynebacterium sp.,Bacillus sp., gibi bakteriler yanında
Aspergillus sp.,Penicillium sp.,Fusarium sp.,Candida sp.,gibi funguslar
da gerçekleștirmektedir. (5)
Biyoteknolojinin çalıșma alanları
dünya üzerindeki yaygın sorunlarla
sıkı ilișki halindedir. Çevre biyoteknolojisi ise çevre ile ilgili problemlerin
biyolojik sistemlerle çözülmesi esasını temel alır. Biyolojik yöntemlerin
teknoloji ile ișbirliği yaparak kirlilik
arıtımın da kullanılması anlamına gelen biyoremediasyon, gittikçe artan
çevre sorunlarının giderilmesi için
gelecek vaat etmektedir. Giderek
kirlenen dünyamızda ve ülkemizde
çevre kirliliğinin önlenmesi Çevre
Mikrobiyolojisi ve Çevre Biyoteknolojisi alanındaki bilgilerin ve çalıșmalarımızın artması ile gerçekleșecektir.
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Türkiye’nin ilk psiko-sosyal paylașım ağı
Psycup.com “Hem iyi hem kötü günde…”
Doç. Dr. Ömer Faruk ȘİMȘEK
İstanbul Arel Ünv. Psikoloji Bl.

Psycup.com, üyelerini ihtiyaçları
doğrultusunda, daha șimdidenpsikoloji, psikiyatri, psikolojik danıșmanlık ve rehberlik, sosyal hizmet
gibi ruh sağlığının farklı alanlarından
500’e yakın uzman ilebulușturuyor.
Yakın bir zamanda canlı video bağlantısı ile online psikolojik yardımhizmetini de üyelerine sunacak olan

Üyelerinin huzurlu ve iyi hissettiği bir yașama sahip olmalarını amaç
edinen Psycup.com, bu amacını gerçekleștirebilmek adına, gelișmiș teknolojik altyapısı ve özel hazırlanmıș
bir panel aracılığı ile pek çok farklı
hizmet seçeneği sunuyor.Üyelerin
kendilerine ait sayfalarında günlük
tutmalarına, hayat hikayelerini yazmalarına ve anlık olarak her türlü sorunlarını, mutluluklarını, yașadıklarını
paylașmasına,böylece hem benzer
durumdaki üyelerle birbirlerine destek olmalarına hem de uzmanlarla
iletișime geçerekgerekli yardımı al-

malarına imkan tanıyor.
Ayrıca ruh sağlığının farklı alanlarından birçok uzmanın bulunduğu bir
psiko-sosyal paylașım ağı olarak Psycup.com, bu uzmanların bir yandan
kendilerine ait özel bir sayfa olușturarak mesleki bilinirliklerini arttırmalarına olanak sunarken diğer yandan
uluslararası güvenlik standartlarına
sahip altyapıyla geliștirilmekte olan
onlinepsikolojik yardım modülüyle
hizmet verme șansını sunmayı hedeﬂiyor. Sadece uzmanlar arası iletișime açık olan ayrı bir platformda da
uzmanların kendi aralarında görüș ve
deneyimlerini paylașmalarına ve birbirleri ile dayanıșma içinde olmalarına ortam sağlıyor.
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cup.com’da, günümüzün zorlu yașam șartlarının altında giderek yalnızlașan, kendini sıkıșmıș hisseden
bireylerin gündelik sorunlardan ciddi
psikolojik rahatsızlıklarına kadar tüm
problemlerini özgürce ve anonim
olarak paylașmalarına olanak tanınıyor.

Psycup.com, sadece Türkiye’de değil dünyada ruh sağlığı adına hizmet
sunan ilk psiko-sosyal paylașım ağı
olmayı hedeﬂiyor.

Popüler Bilim

Psiko-sosyal paylașım ağı Psy-
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Mehmetçiğin Mitolojisi
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Popüler Bilim

Nuray BİLGİLİ
Mitoloji Araștırmacısı, Yazar
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“Türkler Savaşa, Düğüne Çağrılmış Gibi Giderler” Tractatus
Evet, Mehmetçik düğüne gider gibi, kına yakılarak, davulla zurna ile ve
iyi dileklerleuğurlanır Askere. Onlar için şehitlik ölümlerin en şereflisidir ve
öldüklerinde makamları Tanrı Makamıdır.
“Türkler savaşı iyi bilir ve Mars onların sahibidir” der, ünlü Astronom ve
Astrolog El-Kazvini’ni.
Türklerin asker olarak doğduğu ve “Asker Millet” olduğu doğrudur. Tarihte
savaş hazırlıklarını kutsal bir dini ritüelmiş gibi yapan, savaş malzemelerini
de bu ritüelleri anımsatacak biçimde süsleyen ve savaşı sanat haline getiren
kesinlikle Türklerdir. Vuruşma, dövüşme, harp, cenk, muharebe, mücadele ve
kavga, Türkçe savaşı çağrıştıran kelimelerdir.

Demir...

Ok ve Yay hâkimiyet ve hüküm-

Türklerin demire șekil verme yete-

darlık sembolü olarak da kullanılmıș-

neklerinden dolayı, tarih onlara“De-

tır. Bu bağlamda adaletinde simgesi

mirci Millet” sıfatınıvermiștir. Demir-

olmuștur. Oğuz Kağan destanındaki

cilikteki hünerleri elbette kaliteli sa-

Ok ve Yay, Oğuz Kağan ve oğulları-

vaș araçları yapmalarını sağlamıștır.

nın sahip olacakları toprakları göste-

Türklerin demire anlam yüklemeleri

ren bir alegoridir. Oğuz Kağan devlet

Tsü-k’ü Hunlarının çocukları olan
Köktürkler, yıllarca JuanJuan’ların
“Esir Demircisi” olarak yașadıktan
sonra, JuanJuan’ları ve diğer Orta

teșkilatında Boz Okları sağ kol, Üç
Okları sol kol olarak ikiye ayırmıștı. DestandaBoz Oklar ve Üç Oklar

söyler. Nitekim “Okuș” kelimesi de

olarak ayrılan ve 6 ok ile ifade edilen

“Akıl” ve “Zekâ” manasında kullanı-

Türk boyları, Oğuzun 6 oğlunu sim-

lır. “Ok” kökü ile bașlayan, Oku-Oku-

geler. Her bir “Ok” da 4 boya

Asya devletlerini yenerek, Göktürk

mak-Okul kelimeleri de akıllanmak,

ayrılmıș olduğu için Oğuzlar 24

İmparatorluğunu kurmușlardır. De-

aydınlanmak, öğrenmek bağlamında

boya bölünmüștü. Oğuz Han ken-

mirciler, demir dağı eriterek onları

düșünülürse “Ok” kelimesi çok daha

dinden sonra hakanlığı Boz Oklara-

özgürlüklerine kavușturmuștur. “Er-

fazla anlam kazanır. Nitekim eski

vermiștir. Oğuzlarda askeri teșkilatın

genekon” adını verdikleri destan, ye-

Türkler bilgi iletmek ve haberleșmek

yönetimi Boz Oklarda idi. Oğuz İli-

niden doğdukları o anın, simgesel ve

için oklar kullanırdı.

nebağlı olan 6 oymak vardı. Uygur,

mitolojik anlatımıdır.

Yine Ziya Gökalp’e göre Türkler-

Karluk, Ağaç eri, Kıpçak, Kalaç ve
Kanglı..

Türkler “Demir Kazık Yıldızı” adı-

de akıla “Ok” denmesi savașta çete-

nı verdikleri ve tüm evrenin etrafında

leli okların kullanılmasındandır. Muh-

Görüldüğü gibi Türkler soy ağaç-

döndüğü Kutup Yıldızını, Demirci bir

temelen bu okların üzerindeki çete-

ları ile ilgili tasnif sisteminde de sim-

șamanın, döverek ișlediği düșünür.

leli çizgiler, savașla ilgili bilgi alıșve-

ge olarak “OK” kavramını kullanmıș-

Demir Kazık Yıldızı yaratılıșın bașlan-

riși içindi. Çünkü “Ok” okunuyordu.

lardır.

gıç yeri olarak görülür. Demir Dağ ve

Rouxa göre eski Türklerde oklar ker-

Türklerde Ok ve Yay savaș aleti-

Demir Kazık Yıldızı Kozmolojik an-

tikli ve boyalı olur ya da ucuna tüy

nin olmasının dıșında, Türk kültürün-

lamda doğum yerleri olarak görülür.

takılırdı. Bu okun sahibinin kimliğini

de ve mitolojisinde de önemli yere

Göktürklerin kağanı her yıl o özel

belirlerdi. Karșılıklı verilen oklar ise

sahip metaforlardır. Ok Güneșin de-

günde, bir demir parçasını atește

kan kardeșliği anlamına gelirdi. Ça-

lici ve yakıcı ıșınlarını, Yay ise șekil ve

kızgın hale getirip örs üzerine koyar,

muka’nın öküzün boynuzundan yap-

etimolojik anlam itibarı ile Ay’ı sem-

altın bir çekiçle bu demiri döverdi.

tığı delikli ve süslü oku Temuçin’e

bolize eder. Dolayısıyla Türklerin Eril

Bu ritüel muhtemelen özgürlüklerine

vermesiruhsal bir bağı simgeliyordu.

ve Dișil, Yin-Yang sembolleri de Ok

Orhun ve Yenisey yazıtlarında

ve Yay’dır. Yin ve Yang kelimesinin

Demiri savașlarda ișlevsel ola-

kullanılan Göktürk harﬂerinden “Ok”

Uygur Türkçesi ile söyleniși Yaruk

rak kullanan Türkler, onun sağaltan

okunan harf “Ok” șeklinde, “Ay” ya

ve Kararıg’tır. Yaruk; “Ișık” anlamı-

ve iyileștiren büyüsel etkisi olduğu-

da “Yay” okunan harf “Yay” șeklinde

na gelir, gündüz ve güneși simgeler.

na da inanırdı. Yabancı elçileri ken-

ve “S” sesi veren ve “Süngü” olarak

Kararıg ise “Karanlık” anlamında kul-

di topraklarına almadan önce kızgın

okunan harf “Süngü” șeklindedir.

lanılır, geceyi ve ay’ı simgeler.

kavuștukları günü anmak içindi.

demirin üstünden atlatırlardı. Kötü

Eliade’ya göre Șamanizm’de Ok

ruhlardan korunmak için üzerlerinde

ve Yay, kozmik uçuș ve Tanrıya ulaș-

Türkler için kılıç da önemli bir

demirden yapılmıș figürler ve plaka-

mıș kiși ile bağlantılı bir sembolizm-

savaș gerecidir. Aynen ok ve yay-

lar bulunurdu.

di. Türk kağanların tahta çıkıșlarında

da olduğu gibi, farklı Türk boylarının

Ok Yay...

Tanrıdan kut aldıkları düșünüldüğün-

damgalarını tașıyan kılıçlar vardır. Ok

Ziya Gökalp “Ok” kelimesinin en

de, bu sembolü ikonografik olarak

ve yay gibi kılıcında mesaj vermek

arkaik anlamının “Akıl” olduğunu

kullanmaları daha bir anlam kazanır.

için kullanıldığı ve görünenin ötesin-

Kılıç...
Ağustos-Eylül 2017

tanlarına da ilham kaynağı olmuștur.

Resim1- Savaș aletleri ile simgelenen Göktürk Runik Harﬂeri

Popüler Bilim

ve kutsallaștırmaları, efsane ve des-
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Resim2- Oğuz Kağan Ve 6 Oğlunu Gösteren Bir Minyatür. Al-Tavarikhby Hafiz Abru, 14. yy.
de ikonografik anlamlar tașıdığı anlașılır. Osmanlı döneminde padișah
fermanlarındaki yazılar kılıç șeklinde
yazılırdı. Bu, padișahın emirlerinin kılıçtan keskin olduğu ve uymayanların
cezalandırılacağı anlamına gelirdi.
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Popüler Bilim

Köroğlu’nun kılıcının gökten düșen yıldırım tașı ya da demirinden
yapıldığı rivayet edilir. Eski Türk kozmoloji düșüncesinde ise, gök tașlarının Gök Tanrının silahı olduğu ve
yeryüzünü vurduğu düșüncesi vardı.
Türkler bu göktașı demirinden yaptıkları kılıçları kutlu sayardı.
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İlkbahar ve sonbahar “Ekinoks”
dönemlerinde, gece ve gündüz göğünde yeraltından çıkarak gökyüzünde yükselmeye bașlayan Ejderha takımyıldızı ile birlikte, yeryüzüne
yağmurlar yağmaya ve șimșekler
düșmeye bașlardı.
Zülfikar adı verilen çatal ağızlı
kılıçlar, Ejderha Takımyıldızı ile bağlantılı görülür, ejder ağızlı kılıç olarak

bilinir ve gökteki Ejder Tanrının kılıcı
olarak kabul edilirdi.
Savaș gezegeni Mars’ın kılıcı efsanesinin Attila ile batıya tașındığı
düșünülür. Macarlar Attila’nın kılıcını
mitolojik kuș olan Tuğrul’un getirdiğine inanır.
Tuğ...
İsveçli tarihçi D’Ohssongöre “Tu”
sancağın Çince ismidir. Türkler tarafından kutsal kabul edilen Kotuz
(Tibet Öküzü) kuyruğu, uzun bir mızrağın ucuna geçirilerek olușturulan
“Tuğlar”,savașlarda kullanılırdı. Daha
sonraki dönemlerde “At Kuyruğu” da
kullanıldı. Çin İmparatorları Türk hanlarına rütbe vermek istedikleri zaman
onlara davullar ile birlikte “Tuğ” da
verirdi.
Alp ve Kağanların Ongun hayvanı
“Yaban Öküzüydü” ve savaș arabasına çekilen Kotuz (Yaban Öküzü)
Kuyruklu Bayraklar, ölen Alp ya da
Kağanın ruhunun geçici ikametgâhı

olarak kabul edilirdi. Türklerin köken
mitlerinde de “Boğa Ata” kavramı
vardı. Sevgili Emel Esin’e göre Prototürk kabul edilen Chou’larda(M.Ö.
1000) Hükümdarın ongunu ve makamı kotuz kuyruklu tuğlardı. Ataların
ruhlarının bu kuyrukta konakladığı
düșünülürdü. Savaș zamanlarında
“Kotuz Kuyruklu Tuğlar” tașınırdı.
Daha sonraki devirlerde Tuğlara
atkuyrukları da asılır olmuștur. Ölen
Alp’ın atının kuyruğu yas alameti olarak kesilmiș ve tuğlar ile birlikte mezar bașlarına dikilmiștir.
Kașgari tuğ dikilip vurulmasıyla
Türk ordusunun harekete geçtiğini söyler. Kașgari’ye göre Tuğların
sayısı rütbe ișaretidir ve 9,7 ya da 5
tuğ bu dereceleri belirler. Hükümdarlar 9 tuğ tașırdı. 9 sayısı Güneșin de
simgesidir. Güneș Hakanın ve Alp’ın
göksel ișaretidir. Oğuz Kağan destanında Oğuz “Güneș bayrağımız,
gökyüzü çadırımız” demiștir.

Tulga-Miğfer...
Çin kaynaklarına göre Türk kelimesi Tulga demektir. İskit ve Hun
tarzı Tulgalar, toparlak kubbeli ve tepesinde topuz olan Tulgalardır. Göktürklerden itibaren ise sivri kubbeli
Tulgalar kullanılmaya bașlanmıștır.
Türk Alp’larının Tulgalarının tepesinde Kașgari’nin Beçkem adını verdiği,
at ya da kotuz kuyruğundan perçemler takılıdır. Perçemler aynı zamanda
Alp’lık ișaretidir. Uygur Alp’larının
Tulgalarında çift șahin kanadı da görülür. Türk Tulgalarının önünde kuș
tüyü takmak için madeni bir kılıfta da
vardır.

Ordu...
Türkler, devlet ve ordu kurma,
bunları sevk ve idare etme konusunda da, köklü ve uzun tarihlerinin derinliklerinden gelen genetik hafızaya
ve geleneğe sahiptirler.
Sevgili Emel Esin’e göre Ordu,
Kağanların çadırının ya da köșkünün bulunduğu kale ile çevrilmiș
devletin yönetildiği șehir demektir.
Kağana bağlı askerler de buradadır.
Kozmolojik olarak “Kağanın Ordusu”, yeryüzünün merkezi kabul edilir.
Dört yön ve ara yönler bu kavșakta
birleșir. Bu bağlamda Ordu kelimesi
“Orta” anlamı da tașır.
Ordulașmaya koșut olarak rütbeler ve ordu komutanlarına verilen unvanlarda olușmuștur. Göktürk dönemi ile ilgili araștırmalarda İl Kağanlık
ya da İl Hanlık döneminde 28 rütbe

Resim3-Türk Uygur Alp Heykelciği Doğu Türkistan Karașar. 6-7.
yy. Bașındaki Tulga kendilerine özgü
Topuzlu Tulgadır.
olduğu tespit edilmiștir.
Türk Ordusu “Onluk” sayı sistemine göre teșkilatlanmıștır. Bu bağlamda onlar, elliler, yüzler, binler, on
binlerden olușan birlikler ve birliklerin
bașındaki onbașılar, ellibașılar, yüzbașılar, beșyüzbașılar, binbașılar,
sübașı’larve diğer rütbelilerin meydana getirdiği, komuta kademeleri
vehiyerarșik bir örgütlenme mevcuttu. AlpArslan’ın, ordusu Halep civarında konakladığı zaman, çadırlar
onar onar gruplar halinde kurulmuștu.

Eski Türk savaș sistemine göreçadırlar veya otağlar, (mangalar) bir
araya gelerek birlikleri; birlikler veyabölükler de bir araya gelerek orduları
veya tümenleri meydana getiriyordu.
Çadır ya da Otağlar, Manga adı
verilen 9 ya da 10 kișiden olușan
askeri birlikti. Selçuklu dönemindemanga ya da otağların bașında olan
komutana “Otak Bașı” denirdi. Otak
Bașı günümüzdeki “Onbașı” rütbesine karșılık gelir.
Tümen...
Metehan ilk “Ordu Teșkilatını” kuran Türk Kağanı olarak kabul edilir.

M.Ö. 220 yılında Xioungnu’ların Yabgusu Teoman idi. Metehan ise Tanju unvanı tașıyordu.
Shan’yü-Tanyu-Tanju ve Yabgu
unvanları, eski Xioungnu-Hun hakanlarına verilen bir rütbelerdi. Ziya
Gökalp’e göre Türk ilhanlığının kurucusu Mete’dir. Teoman’ın oğlu Metehan Yabguluğu Hakanlığa ve Hakanlıktan da İlhanlığa yükseltti.
Tudunlara Oğuzlarda Boybeyi
denirdi. Boybeylerinin emrinde 40 yiğit bulunurdu. Boybeyi rütbesi Göktürklerde de vardı. Orhun Kitâbesi’nde, Bilge Kağan “Ey sağdaki șadlar
ve boy beyleri...” diye seslenir.
Tudunluğun üstünde Yabguluk,
onun üstünde Hakanlık, ve sonra İlhanlık gelirdi.
Kurultay...
Kurultay İlhanlığa mensup Hakan,
Yabgu ve Tudun’lardan olușan askeri
ve mülki milletmeclisi demektir. Ziya
Gökalp’e göre ilk Türk Kurultay’ının
kurucusu da Metehan olabilir.
Alp...
Onlar Alp, Alp Er, Alpagut, Alp
Eren gibi adlar verilen Türk savaș
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Osmanlı döneminde, Sancak Beyinin 1 Tuğu, Beylerbeyinin2 Tuğu,
Vezirlerin 3’er Tuğu ve Padișahın 6
adet Tuğu vardı

Metehan 209 da Xioungnu hükümdarı oldu ve önceki vatanları olan
Ordos ülkesinde, Türk ırkından olan
boyları birleștirdi. Sonra 10.000 süvariden olușan bir “Tümen” olușturdu. Bunları bir araya getirerek, 24
tümenden bir ordu kurdu. Bu orduyu 6 büyük komutanın emrine verdi.
Bunlarında üstünde iki kumandanlık
olușturdu. Metehan döneminde ıslıklı oklar yani delikli oklar kullanılıyordu. Bu oklar hedefe isabet eder ve
onu parçalayan güçlü oklardı. Kurduğu bu 24 Tümenli ordudaki süvarileri, delikli-ıslıklı oklar ile donatmıș ve
“Okçu Teșkilatını” kurmuștu. 24 sayısı Türk tasnif ve teșkilat sisteminde
kadim bir sayıdır.

Popüler Bilim

9 Kozmolojik bir sayıdır ve gök
katlarını da sembolize eder. Ayrıca
geçmișteki 9 göbek atayı da simgeler.
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Resim4- Alp Arslan’ı Taht Üzerinde Gösteren Bir Minyatür. Al-TavarikhbyHafizAbru, 14. yy.
kahramanlarıdır. Savașta cesaret ve
bașarı gösteren erlere, Alp rütbesi
verilirdi. G. Clauson’a göre, Göktürk
döneminde savașçılara verilen “Bagatur” rütbesi de Alpagu-Alpagut
rütbesi ile eșdeğerdi. Emel Esin’e
göre Xioungnu’ların hükümdarı Metehan’ın gerçek adı da Bagatur’dur.
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Popüler Bilim

Göktürklerde savașta ölmek
ölümlerin en șereﬂisi idi. Ölen Alp ve
Er için dikilen Bengütașlara“Er Bengüsü”denirdi. Mezar bașlarına, ellerinde kadeh olan heykelleri de dikilirdi. Oğuz Alp’ları ellerinde șarap dolu
kadehleri ile gömülürdü.
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Kașgariye göre Alp, tek bașına
düșmanla savașan cesur savașçı
demekti. Bütün silahları kullanmakta usta, “Pars Postu” giyen cesur ve
tek bașına savașmaya hazır Alp’lar
vardı.(Alp-Er-Tonga). Diğer bir ișaretleri ise atlarının kuyruklarına bağladıkları ipek kumașlardı. At üstünde
öne ve arkaya ok atabilen Alp’lar,
Tulgalarının sağına ve soluna çift șahin kanadı takardı. Saçları uzun ve
örgülü olurdu.

Oğuz Türkçesinde Evren’in (Ejderha) bir anlamı da Alp’tır. Alp’lar
ejderha özelliklerine sahiptir. Göktürk döneminde Alp’lık ongunları
Tonga, Bars, vb diğer yırtıcılar ile
Büke-Ejderha ve Böri-Kurt idi.
Er-Erginlenmek...
Emel Esin’e göre “Er” kelimesi
Erkek anlamının dıșında, bir rütbeye
karșılık gelmekteydi. Er kelimesinin
Eren, Ergen, Erginlenmek gibi kavramların temelini olușturduğu açıktır.
Hun ve Göktürkler döneminde, “Er”
olmak için avda bir hayvan öldürmek ya da güreș gibi güç gerektiren
oyunlarda bașarı göstermek gerekirdi. Er olma yașı ortalama 14 idi ve
bu șekilde Erliğini ispatlamıș bașarılı
cesur gençler, ata mağarasında “İnisiye” olur erginlenirdi.
En önemli Er olma ritüeli Kur (Kurșak-Kemer) ve Silah kușanmak idi.
Bu tören sırasında erler “Kılıç-Kemer” üzerine ant içer ve kağanlarına
bağlılık yemini ederlerdi. Sonra Er
Adı ve Er At’ı verilirdi. Er Atı ve Er Adı
alan kișiler kendilerine “Eș” seçebilir

ve savașlara katılabilirdi. Erginlenme
ritüellerinden sonra, sosyal ve dinsel
anlamda sınıf atladıkları ve Tanrısal
makama erdikleri için “Eren” olurlardı. Alp-Eren kavramı da bu ritüeller
ile bağlantılı, onlara yarı Tanrısal bir
kutsiyet kazandıran askeri bir rütbedir.
Subay-Sü-baș...
Runik harﬂi metinlerde “Asker”
kavramına karșılık gelen terimler Sü,
Er, Eren ve Çerig ’dir.
Sibirya’daki bir mezar tașında sübaș ifadesi vardır ve Karahanlılarda
da devam etmiștir. Sü-baș en büyük
askeri amirdir ve Alpagut rütbesi ile
birlikte anılır. Birinci derecede Alpagutlara “Sübașı” denir.
Günümüzde kullanılan “Su-Bay”
tanımı, Sü-Baș kelimesi ile bağlantılıdır. “Sü” asker,“Sü-Bașı” askeri
amirdir. Türkçede “Bay” kelimesi,
zengin üst sınıf beyler için kullanılan
bir sosyal sınıf ve rütbe tanımıdır.
Askerlerin amiri anlamında kullanılan
Sübaș teriminin, Subay olarak kullanılmaya devam etmiștir. Ayrıca Os-

manlı döneminde asayiși sağlayan
Subaylara, Subașı adı verilmiștir.
Runik yazılı metinler, Kutađgu Bilig ve Divanü Lüg.ti’t-Türk gibi kaynaklarda Sü kelimesinin sefer, savaș,
cephe, birlik, kıta anlamında da kullanıldığı görülür.
Sü kökünden türediği düșünülürse, Süvari, Atlı askerdir.

Korgeneral-Korbay...
Kolordu
rütbe.

komutanlarına

verilen

Orgeneral-Orbay...
Ordu Komutanlarına verilen rütbedir. Türkçe Or; orta, merkez ve
büyük anlamına gelen kelimedir.
Merkez komutanı.
KAYNAKÇA

çok önemli bir askeri semboldür.
Kur “Rütbe” anlamına da gelir. Günümüzde iyi eğitim almıș subaylara,
“Kurmay” rütbesi verilir.
Onbașı-Çavuș...

1982, Türk Ordusunun Tarihsel Kaynakları, A. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi
Yayını, Ankara
Eliade, Mircea
1999, Șamanizm, İmge Kitabevi, Ankara
Esin, Emel
2001, Türk Mitolojisine Giriș, Kabalcı
Yayınevi, İstanbul
2003, Türklerde Maddi Kültürün Olușumu, Kabalcı Yayınevi, İstanbul
2004, Türk Sanatında İkonografik
Motiﬂer, Kabalcı Yayınevi, İstanbul
Gökalp, Ziya

Manga komutanlarına verilen rütbedir.

1977, Makaleler 3, Gündüz Matbaacılık, Ankara

Ellibașı-Astsubay-Asteğmen-Teğmen-Üstteğmen...

1976, Türk Töresi, Gündüz Matbaacılık, Ankara

Takım komutanlarına verilen rütbedir.
Üstteğmen-Yüzbașı...
Bölük komutanlarına verilen rütbedir.
Binbașı-Yarbay...
Tabur komutanlarına verilen rütbedir.
Yarbay-Albay...
Alay ve Tabur komutanlarına verilen rütbedir.
Tuğgeneral-Tuğbay
Tuğay komutanlarına verilen rütbedir. Tuğ yani sancak sahibi bey.
Tümgeneral-Tümenbay...
Tümen komutanlarına verilen rütbedir. Tümen Beyi.

1976,Türklüğün Esasları, Kültür Bakanlığı Ziya Gökalp Yayınları, İstanbul
1974, Türk Medeniyeti Tarihi-1, TürkKültür Yayını, İstanbul
1974, Türk Medeniyeti Tarihi-2, TürkKültür Yayını, İstanbul
Köymen, Mehmet Altay
1967, Alp Arslan Zamanı Selçuklu
Askeri Teșkilatı, A.Ü.D.T.C. Fakültesi
Türk Araștırmaları Dergisi, Ankara
Roux, Jean-Paul
2005, Orta Asya’da Kutsal Bitkiler ve
Hayvanlar, Kabalcı Yayınevi, İstanbul
2002, Türklerin ve Moğolların Eski
Dini, Kabalcı Yayınevi, İstanbul
Tekin, Süer
2006, Sü ve Sü ile Yapılan Tarihi Askeri terimler Üzerine Disiplinler arası Bir
İnceleme, H.Ü. Türkbilig Türkoloji Araștırmaları Dergisi, Ankara
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Kur-Bay, yani kemer sahibi bey
ya da rütbeli bey kelimesinin, zaman
içinde değișerek “Kurmay” șeklinde
söylenegeldiği düșünülebilir. Kur adı
verilen kemerler askeri kemerlerdir
ve savașta bașarı gösteren, akıllı
cesur Alplar “Kur Kurșanır”.Kemer

Bozdemir, Mevlüt

Popüler Bilim

Kurmay-Kurbay...
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Doç. Dr. Ozan ÜNSALAN
Ege Ünv. Fen Fak. Fizik Bölümü
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Konuya giriș yapmadan önce,
Meteor Bilimi ile ilgili bazı kavramların açıklanması gerekmektedir. Güneș Sistem’imizde Mars ile Jüpiter
arasında, sayıları oldukça fazla olan
“Asteroit” diye adlandırılan ve “Asteroit Kușağı” diye adlandırılan bölgede yer alan büyük ve atmosfersiz
cisimler/kayalık yapılar bulunmaktadır. Boyutları değișmekle beraber
ortalama 500 km civarındadır diyebiliriz. Milyonlarca yıllık bir sürede,
bu cisimler türlü çarpıșmalara maruz
kalmıștır ve kalmaya devam etmektedir. Böyle bir çarpıșma sonucu, asteroitin yüzeyinden büyüklü küçüklü

parçalar kopmaktadır. Kopan bu
parçalara genel olarak “Meteoroit”
denmektedir. Meteoroitlere “atmosferimize girmeden önceki büyük
tașlar” diyebiliriz. Bu meteoroitler,
zaman içerisinde dünyamızın yer
çekimine yakalanarak atmosferimize yüksek hızlarla girerken (bir yolcu
uçağından, yaklașık olarak en az 10
veya en fazla 100 kat hızlı olabilirler), son derece yüksek sıcaklıklarla
(yaklașık 1400-1500˚C) ve sürtünme
kuvvetiyle karșılașmaktadırlar. İște,
atmosferimize bu yüksek hızlarla
girerken yandıklarını gördüğümüz
cisimlere “Meteor” denmektedir.

Yani, gökyüzüne baktığımızda “Aaa
hemen dilek tutalım, “yıldız kaydı”
denilen olay budur. “Yıldız Kayması”
diye bir kavram yoktur. Örneğin Günește bir yıldızdır ama “kaymamaktadır”. Eğer bir meteor, atmosferimizden geçerken, yüksek sıcaklık ve
așırı sürtünme sonucu tamamen yok
olmayıp sağ kalabilmiș ve yeryüzüne
düșmüș ise “Meteorit” adını alır. Bir
bașka deyișle, meteorit, “toplayabildiğimiz göktașlarıdır”. Elbette
bu kelimelere birer Türkçe karșılık
bulmak önemlidir ancak biz hepsine “göktașı” demekle yetiniyoruz.
Ancak yukarıda saydığım kelimeler
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uluslararası kabul gören kelimeler

sine bilgi vermiștir. Ozan Ünsalan,

bu örneğin fotoğrafını ve daha son-

olup, kavramları birbirinden ayırt et-

2014 yılında Finlandiya-Helsinki’de

ra da örneğin kendisini kargo yoluy-

mek için “șimdilik” yeterlidir. Sonuç

Asteroitler, Kuyrukluyıldızlar ve Me-

la NASA-SETI’ye göndermiștir. P.

olarak, asteroitler, meteoritlerin “ana

teorlar hakkında gerçekleștirilen bir

Jenniskens ve NASA’ya bağlı diğer

gövdesi” olarak düșünülebilir. “Bir

kongrede tanıștığı NASA-SETI’den

kurumlarda göktașının incelenme-

meteoritin, bir meteorun ve bir

Astronom Dr.Peter Jennıskens ile te-

sine bașlanmıștır. Bu sayede “SA-

meteororitin de ana gövdesi as-

masa geçmiș ve olayın olduğu gece

RIÇİÇEK METEORİTLERİ KON-

teroittir” denebilir! Göktașları, çeșit

sabaha doğru kendisine aktarmıștır.

SORSİYUMU (ARAȘTIRMA GRU-

olarak bașlıca 3 gruba ayrılır: 1) Taș-

İnternet aracılığıyla Bingöl’deki bu

BU)”olușturulmuștur. Bu süre içinde

sı göktașları, 2) Metalik (Demir-Ni-

olayın kayıtlarını araștırmaya bașla-

P. Jenniskens, öncelikle İstanbul’a,

kelli) göktașları ve 3) Tașsı-Meta-

mıș ve olayla ilgili ilk haberi yapan

O.Ünsalan ile görüșmek ve planlama

lik göktașları

yerel ajansla temasa geçip yöre

yapmak üzere gelmiștir. Aynı zaman-

Ülkemizde özellikle son 2 yılda

halkıyla yapılan ilk röportaja ulașa-

da Bingöl Üniversitesi de konuya ilgi

meteor bilimine olan ilgi son dere-

rak göktașlarını ilk toplayan Nezir

duymaya bașlamıș ve köye ulașarak

ce artmıștır. Bunun bașlıca sebebi

Ergün ile konușmuștur. Kendisine

bazı örnekler toplamıștır. O.Ünsalan,

olarak 2 Eylül 2015 tarihinde saat

konu hakkında sorular sormuștur. P.

Bingöl’e gitmeden önce konuyla il-

23.10’da Bingöl’ün Sarıçiçek köyüne

Jenniskens, bu süre zarfında O. Ün-

gili olarak Bingöl Üniversitesi Fizik

düșen meteor ve bu olayın yankıları

salan’a elinde örnek olup olmadığı-

Bölümü Bașkanı Prof. Dr. İsken-

gelmektedir. Bu olay ile ilgili olarak

nı sormuștur. O. Ünsalan ise ancak

der Demirkol ile de temasa geçmiș

yașanan gelișmeler tarih sırasına

yöre halkıyla temasa geçtikten son-

ve kendisine kısa bir bilgi vermiștir.

göre șu șekildedir. İlk olarak Bin-

ra eline örnek geçeceğini belirtmiș-

NASA tarafından yapılan inceleme-

göl’den Tuğçe Özduman, TÜBİTAK

tir. O. Ünsalan, N. Ergün ile temasa

lerde ön bilgi olarak, Sarıçiçek me-

Ulusal Gözlemevi’nden Murat Par-

geçtikten sonra N. Ergün, O. Ünsa-

teorunun atmosfere girerken NA-

maksızoğlu’na ulașmıștır. Murat bey

lan’a yaklașık 27 gramlık bir göktașı

SA’nın uyduları tarafından da tespit

ise Doç. Dr. Ozan Ünsalan’ı arayıp

örneği göndermiștir. Bunun üzerine

edildiği ve “meteoroit”in (ana parça)

bu konuyla ilgilenmesi için kendi-

O.Ünsalan, P. Jenniskens’e ilk önce

çapının yaklașık 50cm büyüklüğün-

de olduğu, atmosfere girmeden ön-

önce topladığı tüm göktașları Nezir

göktașlarından size numune gönder-

ceki toplam kütlesinin yaklașık 4ton

Ergün’ün yardımıyla tekrar bir araya

mek istiyoruz, inceleme yapar mısı-

olduğu, giriș hızının saniyede 18 km

getirilip tek tek tartılmıș ve kayıt altı-

nız?”, “Elimizdeki göktașlarından size

olduğu (yani saatte 63.000 km (bir

na alınmıștır.

numune “gönderdik”, bunları incele-

yolcu uçağının hızından 7 kat hızlı),

Ayrıca O. Ünsalan’ın bulduğu,

yip bize sertifika verir misiniz?”,“Bun-

atmosferde yaklașık 39 km’lik bir

27,46 gramlık örnek ise, İstanbul

ları satmak istiyoruz”,“Hocam maddi

yükseklikte parçalandığı, parçalan-

Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

gelirimiz yok, elimizdeki göktașlarını

ma enerjisinin düșük șiddette olduğu

Jeoloji Müzesi’nde sergilenmek üze-

satmak istiyoruz, ne yapmalıyız? Bir

(yaklașık 0,13 kiloton)ve“Howardite”

re “ÖRNEK TÜR” olarak belirlenmiș-

yardım edin lütfen”,“Hocam, șu, șu,

diye adlandırılan ve 4Vesta asteroi-

tir. Bir meteoritin isminin belirlenme-

șu kurumda /üniversitede analiz yap-

tindin dıș yüzeyinden kopmuș ola-

sinde, düștüğü yerin adı doğrudan

tırdık, “göktașı” dediler. Satmak isti-

bileceği tespit edilmiștir.“Sarıçiçek

verilmemekte, șayet düștüğü yerde

yoruz. Ne yapmalıyız?......

Meteoritleri Konsorsiyumu” olarak

postane var ise bu isim verilmekte-

Bu türlü ve daha nice sorular ar-

adlandırdığımız ve bünyesinde top-

dir. Sarıçiçek köyünde postane mev-

tarak gelmeye devam etmektedir. Bu

lam 79 araștırmacıdan (14 kiși NASA

cut değildir. Bu durumda isminin

artıșın sebebi, daha önce de bahset-

ve birçoğu Türk araștırmacı) oluș-

Bingöl meteoriti olması gerekmek-

tiğim gibi, Sarıçiçek köyündeki va-

maktadır. Bu araștırmanın tüm ay-

tedir. Ancak, Uluslararası meteorit

tandașlarımızın, düșen göktașlarını,

rıntılı sonuçları uluslararası saygın

komisyonu, meteoritleri bulan kiși

yurt dıșından gelen yabancı alıcıla-

bir bilim dergisine gönderilmiș olup

Nezir Ergün’e Peter Jenniskens va-

ra oldukça yüksek rakamlarla satıș

yanıt beklenmektedir. Bugüne ka-

sıtasıyla ulașarak isim belirlenmesi

yapmaları ve gerçek anlamda zengin

dar resmen toplanan ve kayıt altına

konusunda görüș almıș ve meteorit-

olmalarıdır. Bu tür bir olay aslında

alınan Sarıçiçek meteoritlerinin sa-

ler böylece “Sarıçiçek Meteoritleri”

dünyada ilk defa olmuștur. Bugüne

yısı312’dir. Olayla ilgili olarak bașta

adıyla resmi olarak12 Kasım 2015

kadar, dünyanın herhangi bir yerin-

Bingöl Emniyet Müdürlüğü’nün ve

tarihinde Meteoritical Bulletin editör-

de göktașı düșmesi sonucunda bu

Bingöl Üniversitesi’nin olay saa-

leri tarafından resmen adlandırılmıș-

olaydan fırsat yaratıp zengin olundu-

tindeki kamera kayıtları, (toplamda

tır. Öte yandan Ozan Ünsalan’ın giri-

ğu bilinen bir örnek yoktur.

yaklașık 300 kamera) dikkatlice in-

șimleri sonucunda, 12 adet göktașı,

celenmiș olup, gereken teknik ana-

İstanbul Üniversitesi’nin bir projesi

lizler için veriler toplanmıștır. Meteo-

kapsamında satın alınarak, șu anda

* Bingöl Sarıçiçek’te toplanan

run geldiği yörüngenin ve diğer bazı

İstanbul Üniversitesi, Mühendislik

göktașlarının toplam kütlesi 50-60

fiziksel özelliklerinin belirlenmesi ve

Fakültesi’nde yer alan Jeoloji Mü-

kg civarında, dolayısıyla elinizde 2

için yıldız arka plan görüntüleri, hem

zesi’nde, ülkemize düșen diğer bazı

ton civarı Sarıçiçek göktașı buluna-

Bingöl Üniversitesi’nde hem de Muș

göktașlarıyla birlikte sergilenmekte-

maz! Dünyadaki en büyük demirli

Alparslan Üniversitesi Kampüsü’nde

dir. Gerek Sarıçiçek olayı, gerekse

göktașı Hoba göktașıdır (Namibya)

ilgili kameralar önünden, tekrar poz-

Meteor Bilimi ile ilgili olarak basında

ve ağırlığı yaklașık 60 tondur.

lamalar yapılmıștır.

binlerce haber ve görsel yer almıștır.

* Göktașı olmayan bir numune

Tarafıma günde onlarca elektronik

için asla analiz yapılmaz. Analizler

posta gelmektedir.

sadece, “Göktașı olduğu bilinen bir

Jenniskens’nin tecrübesi ve önerileri doğrultusunda, meteorun geliș

Vatandașlarımız sıklıkla șu soruları sormaktadırlar:

numunenin, içeriğinde ne olup olmadığının belirlenmesi” için yapılır. Bu

doğrultusuna dik olacak șekilde bir

“Elimde șu kadar kilo göktașı var,

alan taraması yapılmıștır. Aramada,

ilgileniyor musunuz?”,“Hocam ge-

önceden toplanan göktașlarına ek

çen gün bir meteor gördüm, havada

* Araziye çıkıp ta gece gündüz

olarak Sarıçiçek göktașına ait 8 adet

patladı, önümüze düștü. Ne yapma-

yüzeyi arayıp bir göktașı bulma ola-

parça daha bulunmuș ve kayıt altı-

lıyız?”, “Elimizde Bingöl göktașların-

sılığı bir insan ömründe %1’den de

na alınarak listelenmiștir. Vatandaș-

dan 2 tona yakın göktașı var, satmak

azdır.

ların ekibimizin bölgeye gidișinden

istiyoruz, ne yapmalıyız?”, “Elimizdeki

TÜM DÜNYADA BÖYLEDİR. Buna
NASA da dahildir.

* Her mıknatıs çeken taș örneği
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Önceki meteor saçılma (dağıl-

Yukarıdaki sorulara verdiğim ce-
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göktașı değildir. Ayrıca, gerçekten

lıdır. Bir adet örneğin eksik çıkması

yankıları sebebiyle, satıșların birden

bir göktașı bulduğunuzu varsaysak

bilimsel çalıșmayı zora sokmaktadır.

patlamasıdır. Örneğin, ekibimiz böl-

bile, “mıknatıs çekiyor mu bir baka-

Bizler gereken miktarda örnekleri

geye gelmeden önce bir göktașı par-

yım” deyip de mıknatısı tuttuğunuz-

kendimize araștırma için alıp kalan

çası gramı 20 TL’den satılırken, geli-

da, göktașının doğal manyetizmasını

örneklerin hepsi, örnekleri bulan sa-

șimiz sonrası birden gramı 250-300

da bozmuș olursunuz ve bu durum

hiplerine zaten geri verilecektir. Bir

TL’den satılmaya bașlamıștır. Bunun

biz bilim insanlarının araștırmalarını

kısmı da ilgili müzelerde sergilenmek

sebepleri șöyle sıralanabilir:

etkiler.

üzere bağıșlanacaktır.

* Tüm göktașlarının ortak özelliği

c) Kütlelerin koordinatları GPS ci-

șudur. Bir göktașının dıș yüzeyinde,

hazı ya da koordinat belirleme özel-

nasıl bir oyun hamurunun dıș yüze-

likli cep telefonları ile kayıt edilmeli,

yinde

parmaklarınızla

mıncıkladı-
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d) Her bir kütle ayrı ayrı tartılmalı
ve kayıt edilmeli,

1)

NASA ve Üniversite’den bir

ekibin bölgeye gelmesi
2)

Göktașının yeni düșmüș ol-

ması (yani aslında taptaze olması)
3)

Son derece ender düșen bir

tür olan Howardite türünden olma-

ÇUKURLU OLMAYAN ȘEKİLLER

e) Örnekler kesinlikle elle toplan-

sı (bugüne kadar düșen bu türden

varsa, o șekillerden olmalıdır. Bu iz-

mamalı. Çünkü elimizden göktașına

göktașlarının olasılığı %1 civarında-

ler, meteorun atmosferde karșılaștı-

geçen bir sürü kir, yağ, doku, amino-

dır. Bu 3. sebep esasında satıșların

ğı sıcaklıklar ve sürtünme nedeniyle

asit örneği, göktașını kirletmektedir.

patlamasındaki tek sebeptir. Gelen

olușan izlerdir.

Bana gelen sorular arasında ayrıca,

koleksiyonerler, bu son derece en-

* Hiçbir meteoritin dıș yüzeyi, gi-

“Göktașlarına elle dokunduk, rad-

der türü koleksiyonlarında görmek

rintili-çıkıntılı-düzensiz, bol çukurlu,

yoaktivite var mıdır? Evet, her tașta

istemișlerdir.

bol kabarcıklı, bol renkli OLAMAZ.

radyoaktivite vardır ama șu bilinme-

* Bir numunenin göktașı olduğun-

* Göktașlarının dıș yüzeylerinde,

lidir ki, göktașlarındaki radyoaktivi-

dan șüpheleniyorsanız, önce farklı

gözle görülen ve ayırt edilebilen yak-

te zarar verecek düzeyde değildir.

açılardan çekilmiș birden fazla yük-

lașık 1 milimetreden de ince YANIK

Örneğin, sokaktaki kaldırım tașının

sek çözünürlüklü resim çekip bize

BİR DIȘ KABUK OLMALIDIR. Bu

radyoaktivitesi göktașından kat kat

elektronik posta ile gönderebilirsiniz.

özellik meteorun atmosferde yüksek

daha yüksektir.

İlk etapta resimlerden birçok bilgi

hızla giriși nedeniyle maruz kaldığı

Burada șu konuya değinmek ge-

elde edilebilmektedir. Yukarıda bah-

așırı sürtünmeden kaynaklanmakta-

reklidir. Sarıçiçek olayı, kesinlikle

settiğim “Parmak izi șekilleri” ve “ya-

dır. Bu yanık dıș kabuk yine de ayırt

bir istisnadır. Bir kișinin hayatında

nık dıș kabuk” özellikleri KESİNLİK-

edilemiyorsa, numunenin bir köșesi

bir göktașı düșmesi olayına tanıklık

LE OLMALIDIR. Bu özelliklerden bir

kırılıp iç kısmına bakılır. İç kısmıyla

etmesi ve hatta bu göktașının, he-

tanesi bile yoksa zaten örnek göktașı

dıș kısmı birbirlerinden kolayca ayırt

men önlerine, evlerinin çatılarına ve

değildir. Resimlerden anlașılmıyor-

edilebilmelidir.

sokaklara düșmesi olayı son derece

sa, bir köșesinden kırmanızı ve yine

* Bir meteor düșmesi olayına ta-

düșük bir olasılıktır. Burada dikkat

farklı açılardan resimlerini çekmeni

nık olduysanız ve çok yakınınıza düș-

edilmesi gereken, Sarıçiçek’teki va-

isteriz ve böylece dıș ve iç kısımla-

tüyse ve örnekleri düștükleri yerler

tandașlarımızın son derece kısa bir

rı ayırt edebiliriz. Yine bir șüphemiz

belirgin ise,

sürede, gelen göktașı koleksiyoncu-

varsa ve ikna olmazsak, zaten siz-

a) Olayı haber alan yurtiçi yurtdıșı

larına bu göktașlarını satarak mad-

lerden numune isteriz. Tüm dünyada

koleksiyonerlere satılmadan önce bu

di gelir elde etmeleridir. Bir diğer

süreç böyledir. Hiçbir zaman bize

konuda çalıșan biz bilim insanlarına

önemli etken ise, NASA’da Peter Je-

elinizdeki numuneyi, isteğimiz dı-

haber verilmeli. Bölge bir șekilde ko-

niskens, ben ve yüksek lisans öğren-

șında göndermeyiniz.

runma altına alınmalı. Bu en önemli

cim Ersin Kaygısız, Sarıçiçek köyüne

kısım.

araștırma için gitmeden önce, satıș-

* Hiçbir göktașı, temizlik vb nedenlerle yıkanmamalıdır.

b) Örnekler Alüminyum folyoyla

ların kısmen düșük rakamlar üzerin-

* Șu an itibarıyla ülkemizde bir

bizlerle birlikte toplanmalı. Folyoya

den gerçekleștirildiği fakat elbette

numunenin analizi sonucunda gök-

sarılan her bir örnek, ağzı sıkıca ka-

NASA’dan ve İstanbul’dan bir ekibin

tașıdır diyebilecek bir kurum/kuruluș

palı cam kavanozlara da saklanma-

bölgeye araștırma için gelmesinin de

mevcut değildir.

sın ve yayın organlarında zaman zaman fırsat olduğunda Meteor Bilimi
ile ilgili olarak tüm doğru bilgileri de
vermeye çalıșıyorum.
Amerikan Havacılık ve Uzay
Dairesi (NASA) ile Ege Üniversitesi İșbirliği
Doç. Dr. Ozan Ünsalan’ın girișimleriyle, NASA’nın yaklașık olarak
60 yıldan beri Antarktika’dan toplamıș olduğu göktașı numunelerinden,
Bingöl’e düșen aynı türden (Howardite) 4 tanesi, Ege Üniversitesi’nin de
içinde aktif olarak yer aldığı bir araștırma ekibine tahsis edilmiș olup,
Gaziantep Üniversitesi, Fizik Bölümü, Feza Gürsey İstasyonu’ndan, 24 Ocak
2017 günü sabah 02.05’te gözlenen bir meteorun görüntüsü (bu meteorun
herhangi bir meteor yağmuru dönemine karșılık gelmediği, yani bir deyișle
“bașıboș bir meteor” olduğu tespit edilmiștir.

çalıșmalara resmen bașlanmıștır.
Bu ekipte, Coimbra Üniversitesi
(Portekiz), Bulgar Bilimler Akademisi (Bulgaristan) ve Devlet Mineraloji
Koleksiyonu’ndan (Almanya) araștırmacılar yer almaktadır. İncelenecek

* Son 2 yıldaki gelișmelerden

PARA HARCAMALARINI beraberin-

olan bu “özel tür” göktașlarının Mars

sonra, en yanlıș bilinen konu da șu-

de getirmektedir. Bana gelen elekt-

ile Jüpter arasında yer alan Asteoit

dur. “Hocam, elimizde göktașı oldu-

ronik postalarda ya da bana danıșan

Kușağı’ndaki 4Vesta isimli asteroitin

ğunu düșündüğümüz bir örnek var ve

kișilere her zaman bu konuya ısrarla

yüzeyinden geldikleri bilinmektedir.

bunu, șu kurum/üniversiteye analize

vurgu yapmaktayım ve buna da de-

Bu araștırmada, bu tür göktașlarının

gönderdik, “Göktașıdır” dediler. Ra-

vam edeceğim. Bunun yanında ba-

yapıları ayrıntılı olarak incelenecek

porları da size ekte sunuyorum” Șu
ana kadar bana gönderilen ve bazı
üniversite/kurumlarda yapılan analizlerin sonuçlarına göre: “Göktașıdır”
diye rapor edilen örneklerin “HİÇBİRİ
AMA HİÇBİRİ GÖKTAȘI DEĞİLDİR”.
Bu durum, konuya hakim olmayan
kișilerin verdikleri raporlardır. Elbette, bir laboratuvara bir örnek gönderildiğinde o örnek, getirenin talebi
doğrultusunda analiz edilecektir ve
belli sonuçlar alınacaktır. Ama alınan
ğu değerlerde MAALESEF değildir.
(Ayrıca her göktașı, onlarca sınıftan
bir tanesinin, alt ve daha da alt bir
grubuna ait olup, analiz sonuçları
birbirinden tamamen farklıdır.)Bu durum ise vatandașlarımızın BOȘUNA

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ulupınar Gözlemevi, Oktay Sinanoğlu
Gözlem İstasyonu
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sonuçlar, göktașlarının sahip oldu-

51

Çağ Üniversitesi Gözlemevi’nde 4
kamera, 5) Gaziantep, Gaziantep
Üniversitesi, Fizik Bölümü, Feza
Gürsey İstasyonu’nda 2 kamera ve
6) Malatya, İnönü Üniversitesi Gözlemevi’nde 2 kamera. BU gözlem
istasyonlarının artırılması bașlıca hedeﬂerimizdendir.
Bugüne kadar bu sistemlerle
toplamda Ocak 2014’ten 2017’nin
Temmuzu’na kadar yaklașık olarak 7100 adet meteor gözlenmiș
ve yörüngeleri hesaplanmıștır. Bu
meteorların hangi meteor yağmuru
dönemlerine karșılık geldikleri de
ayrıca sınıﬂandırılmıștır. Bu çalıșmalarımız bir makale halinde derlenmektedir. Dünyada birçok benzeri
olan bu takip sistemleri daha da
geliștirilmektedir. Ekip olarak bizler
de bu gelișmeleri yakından takip etmekteyiz. Bu sayede dünyadaki gelișmelerden an be an haberdar olup,
ülkemiz adına daha iyi nasıl projeler
yapabileceğimizi planlamak durumundayız.

Ülkemizde, göktașları ile ilgili yü-

İstasyonu’nda 4 kamera, 3) Çanak-

Bugüne kadar ülkemize düșen
göktașları
Günümüze kadar ülkemiz adına
uluslararası veritabanlarında kayıtlı
göktașı sayısı resmi olarak 20’dir.
Bunlar:
Antalya (onaylı), Aydın (șüpheli),
Akyumak (onaylı), Birgi (șüpheli),
Bursa (onaylı), Çanakkale (onaylı), Karataș (onaylı), Constantinople
(șüpheli), Didim (onaylı), Domaniç
(onaylı), Efes șüpheli), İbrișim (onaylı), Kayakent (onaylı), Magnesia
(onaylı), Mahmutlar (onaylı), Sarıçiçek (onaylı), Seydiköy (onaylı), Sivas
(onaylı), Turgut (onaylı). Bunlardan
ülkemize düșen en ağır olanı Turgut
göktașıdır. Bu göktașı tam 158 kg

rüttüğümüz çalıșmaların yanı sıra,

kale, Onsekiz Mart Üniversitesi, Ulu-

ağırlığındadır. Bu göktașları üzerin-

bu göktașlarının atmosfere girerken

pınar Gözlemevi, Oktay Sinanoğlu

de araștırmalarımız hızla sürmekte-

yanmaları sayesinde, bu meteorla-

İstasyonu’nda 4 kamera, 4) Mersin,

dir.

Turgut göktașı
- 158 kg
olup sonuçlar yüksek etki değerli

rın video takip sistemleriyle kayıtları

saygın uluslararası dergilerde ya-

da 3 yıldır yapılmaktadır. (TUBİTAK

yına hazırlanacaktır. Sonuçların ise

1001 projesi: MFAG/113F035). Ülke-

4Vesta astroiti hakkında bugüne ka-

mizde 6 ilde 20 kamera ile bu çalıș-

dar elde edilmiș bilgilere büyük katkı

ma yürütülmektedir. Bu istasyonlar

sağlaması beklenmektedir.

șunlardır: 1) Antalya, TUBİTAK Ulu-
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sal Gözlemevi, Nüzhet Gökdoğan İs-
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Türkiye Meteor Takip Sistemleri

tasyonu’nda 4 kamera, 2) Eskișehir,
Anadolu Üniversitesi, Yunus Emre
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Nemesis Gerçe
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ek Olabilir mi?
Ümit Fuat Özyar
Fizik Öğretmeni

Güneş 4,5 milyar yıl önce doğduğunda ikizi var mıydı?

Smithsonian Astrofizik Gözlemevinden radyo gökbilimcilerin yaptığı analize
göre evrendeki diğer güneş benzeri yıldızlar çiftler halinde doğmuş.
Evrendeki yıldızların % 70’inden fazlası Güneş gibi tek değil; ikili, üçlü ya da
daha fazla sayıda bir arada sistem oluşturmaktadır.
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Kaliforniya Üniversitesinden (UC) teorik fizikçi ve Harvard Üniversitesi

Popüler Bilim

Sorunun yanıtı neredeyse evet, tek yumurta ikizi olmasa da. Berkeley
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Șili’deki Atacama Büyük Milimetre/milimetre-altı Dizgesi (ALMA) tarafından üretilmiș Kahraman moleküler bulutundaki tozlu diskte olușan üçlü yıldız sisteminin radyo görüntüsü. (Telif: Bill Saxton, ALMA (ESO/NAOJ/NRAO),
NRAO/AUI/NSF)
Birçok yıldızın, örneğin en yakın
komșumuz Alfa Erboğa (Alpha Centauri) üçlü yıldız sistemi gibi eșleri
bulunmaktadır.
Gökbilimciler uzun zamandır bir
açıklama peșindeler. İkili ve üçlü yıldız sistemleri benzer șekilde mi doğmaktadır? Yoksa bir yıldız bir bașkasını yakalayarak mı çift olușturmuștur? İkili yıldızlar bir süre sonra ayrılıp mı tek yıldız olarak yașamlarını
sürdürür?
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Gökbilimciler gezegenimizle çarpıșıp dinozorların ortadan yok olmasını sağlayan asteroiti yörüngesinden eden, Güneș’in ikizi olduğu
iddia edilen Nemesis adlı bir yıldızı
aradılar. Ama böyle bir yıldız bulunamadı.
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Yeni iddia ise Kahraman takımyıldızındaki yeni olușan yıldızlarla dolu
dev molekül bulutunun radyo gözlemlerine dayanıyor. Buluttaki yıldızların hepsi ikili olarak doğuyor.
UC Berkeley’den gökbilimci Steven Stahler: “Evet, bir zamanlar bir
Nemesis olması olası” diyor.

“Kahraman moleküler
bulutundaki tek genç
yıldızlar ile ikili
yıldız sayısının
hesaplanabilmesi amacıyla
bir istatiksel
model geliștirdik. Burada bașta bir
buluttan bütün yıldızların
o l u ș tu r d u ğ u
model esas
alındı. Böylesi
sistemler sonraki bir milyon
yıl içinde küçülüp dağılırlar” diyor.

Kahraman (Perseus) moleküler bulutundaki yoğun bir
çekirdek (oval çizgi) içinde olușan yaklașık 1 milyon yıl yașındaki genç ikili yıldız sisteminin radyo görüntüsü. Bütün
yılızlar muhtemelen bu șekilde yoğun bir çekirdek yapı içinde çiftler halinde olușur. (Telif: SCUBA-2 surveyimageby
Sarah Sadavoy, CfA))

Bu çalıșmada aralarındaki uzaklık 500 astronomik birim ve fazla olan ikili yıldızlar
ele alındı. 1 astronomik birim Dünya
ile Güneș arasındaki ortalama uzaklıktır (150 milyon km). Bu hesaba

göre Güneș’in ikizi olsaydı Neptün
civarında bulunurdu.
Modele dayanarak Güneș’in
muhtemel kardeși olușum așamasında bölgeden uzaklaștı ve bir
daha da ortaya çıkmadı. Smithsoni-

larında çoğunlukla
ikili olduklarını görüyorlar, ancak bu
bilgi gizemi çözmüyor.

Hubble ile alınmıș kızılötesi görüntüde iki yıldız
arasındaki etkileșim nedeniyle bulutların aldığı șekil
yaydıkları ıșığın buluttaki parlamasıyla ortaya çıkıyor.
İkili sistem Kahraman molekül bulutunun IC 348 bölgesinde yer alıyor. (Telif: NASA, ESA ve J. Muzerolle,
STScI))
an Astrofizik Gözlemevinden NASA
Hubble araștırma ekibi üyesi Sarah
Sadavoy: “Birçok yıldızın eși ile birlikte oluștuğu fikri daha önce önerilmiști, ancak șu soru yanıt bulmadı:
Kaç tane? Modelimize bakarak tüm
yıldızların eșleriyle birlikte oluștuğunu söylüyoruz. Kahraman bulutu genelde düșük kütleli yıldızların olușum
bölgesi olarak bilinir, modelimizin diğer bulutlar üzerinde de denenmesi
gerekiyor” diyor.

böylesi güçlü

“Buradaki anahtar bulutlardaki yıldız
olușumlarının
sistematiği. Çalıșmalarımız ikililerin
nasıl oluștuğu ve
evrimdeki
rolünü
anlamak için yapılan
modellerin ilerisinde. Güneș benzeri
çoğu yıldızın ikili olduğunu görüyoruz.
Elimizdeki kanıtlar
bir iddiayı olușturma-

mızı sağlıyor” diyor Stahler.
Stahler’e göre gökbilimciler yıldızların genç yıldız olușum alanlarında yoğun çekirdekler adındaki
yoğun moleküler bulutu bölgelerinde doğduğunu biliyorlardı. Optik
teleskoplar bulutlardaki bu bölgeleri birer delik gibi algılıyor. Çünkü iki

yıldızdan gelen ıșık bölgedeki gaz
ve tozu aydınlatıyor. Bununla birlikte
bulutlar radyo teleskoplarla taranabilir. Bulutlardaki soğuk toz taneleri
arasında süzülen ıșık bu radyo dalga
boylarında görüntülenir.
Kahraman moleküler bulutu Dünya’dan yaklașık 600 ıșık yılı uzakta
olup 50 ıșık yılı genișliktedir. Geçtiğimiz yıl gökbilimcilerden olușan bir
ekip bulutun yıldız olușum süreçlerini izlemek için New Mexico’daki Çok
Büyük Dizi’yi kullandı. Çalıșma bir
molekül bulutundaki yașları en fazla
4 milyon yıl olan ve birbirinden yaklașık 15 astronomi birimi uzakta konumlanmıș ikili yıldızları ele alan ilk
bölgesel araștırmaydı.

Kaynaklar:
http://www.astronomidiyari.com/
yazi/gunesin-ikizi-var-miydi/
ht tp: //news.be rkeley.
edu/2017/06/13/new-evidence-thatall-stars-are-born-in-pairs/

Bununla birlikte gözlemlerle elde
edilen kanıtlar yeterli değildir. Gökbilimciler daha genç yıldızlara baktık-

Karanlık bir molekül bulutu olan Barnard 68 aslında yeni yıldızları olușturan toz ve gaz bulutudur. Bu gaz ve toz yıldızdan yayılan ıșığı görünür
bölgede göstermez. Bunun ve Kahraman molekül bulutu gibi yapılar ancak
radyo dalgaları ile araștırılabilir. (Telif: FORS teams, 8.2 m VLT Antu, ESO)
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Gökbilimciler yüzlerce yıldır ikili
ve çoklu yıldız sistemlerinin kökeniyle ilgili tartıșmıș ve son yıllarda gaz
bulutlarının içinde kütle çekim etkisiyle nasıl yoğunlaștığını anlamak
için bilgisayar benzetimleri olușturulmuștur. Ayrıca son zamanlarda
gaz bulutlarından ayrılmıș pek çok
genç yıldıza da modelde yer verdiler.
Bonn Üniversitesinden PavelKroupa’nın birkaç yıl önce yaptığı benzer
bilgisayar benzetimi bütün yıldızların
ikili olarak doğduğunu gösterdi.

Popüler Bilim

Yoğun çekirdekler içinde doğan yıldızlar
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Takvimler (2)

4 Bin
<×OG×U)DOD
%DN×\RUX]
Prof. Dr. Timur KARAÇAY
Bașkent Üniversitesi
Neyse halin, odur falın!
Takvimlerden söz açılınca yıldız falına değinmeden olmaz. Konunun derinine inmesek bile, hiç
değilse teğet geçmeliyiz. Çünkü
takvim yıldızlarla ilgilidir, yıldızlar
da fal ile... Falın tarihçesini M.Ö.
4000 yılına hattâ ötesine götürenler vardır. Bu yazıda falın tarihine
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girecek değiliz, ama Babil, Mısır,
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Çin, Hint ve Maya uygarlıklarında falın önem tașıdığı görülüyor.
Sıradan insanlardan daha çok
onları yönetenler (krallar, firavunlar, padișahlar, vb) müneccimlere
inanmıșlardır. Bunu çok yadırgamamak gerekir. İnsanlar daima
geleceğin kendileri için neler getireceğini merak ederler. Devlet
yöneticileri de bu merakı (ya da
korkuyu) daima yașamıșlardır.

O nedenle, devlet yöneticilerinin
çoğunun yanında resmi müneccimler olagelmiștir. Bu sınıfa giren devlet adamlarını bu gün bile
çokça görebiliyoruz.
Ölümsüzlüğü düșleyenler
Tarih, belki çoğu abartılmıș
acıklı fal ve falcı öyküleriyle süslüdür. Bu öykülerde, çoğunlukla
müneccim, krala tahtından in-

Yunan mitolojisine göre önce
Kaos vardı. Kaos sonsuz boșluk
anlamına gelir. Sonra Kaos’tan
Gaia (toprak) oluștu. Ardından cazibenin sembolü olan Eros geldi.
Gaia ve Eros’tan Erebos (yeraltı
karanlığı) ve Nyks (gece) doğdu.
Bundan sonra tanrıların birlikteliği ve yeni tanrıların doğuș süreci
bașladı. Erebos ve Nyks birleșince Arthe (göğün üst tabakasının
ıșığı) ve Hemere (gündüz) doğdu.
Uranos (gök) ve Pontos’u (deniz)
doğuran Gaia, Uranos’la birleșerek titanları, Kyklop’ları (tek göz-

Rubens’den etkilenmiștir. Goya’nın ölümünden sonra, duvardaki resim bir çerçeveye alınarak
Madrid’teki Prado müzesine konulmuștur. Bu iki resim, Kronos
mitosunun batı kültürüne etkisini
göstermesi bakımından dikkat
çekicidirler.
Mısır’da bulunan ve görüntüsü
çığlık atan bir adama benzediği
için Çığlık Atan Mumya adı verilen
mumya uzun süre gizemini korudu. Sonunda, MR makinesine
sokulunca, gerçeği açıklayıverdi.
Tarihçilere göre, Ramses’in oğlu
babasına karșı annesiyle birlikte
darbe planı yaptı. Bunu öğrenen
Ramses kendisini devirmek isteyen oğlunu türlü ișkenceler yaptırdıktan sonra öldürttü.
Musa’nın Öyküsü
Gene Firavunlarla ilgili olan ve
kutsal kitaplara da giren önemli
bir öykü Hz. Musa’nın öyküsüdür.
Bilindiği gibi, Firavun müneccime
kulak verince telașa kapılır. Gelecekte kendisini devirecek kimse
yetișmesin diye, yeni doğan bütün erkek çocukların öldürülmesini emreder. İmran oğlu Musa’nın

Çığlık Atan Mumya
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Doğadaki her gücü bir tanrı
olarak gören Eski Yunan mitolojisi, onları ölümsüz birer insan kılığına sokar. Dünyanın, tanrıların
ve insanların olușumu ve tanrıların kendi aralarındaki ve insanlarla
olan ilișkileri Yunan mitolojisinin
ana temasıdır. Bu tema içinde,
yüzyıllar boyunca anlatıla gelen
gerçek olaylar giderek abartıldı
ve doğaüstü nitelik kazandı. Șiirsel bir dille anlatılan bu öyküler
(mitos) batı edebiyatını derinden
etkilemiștir. Bunun tipik örneklerinden birisi Homeros’un Truva
savașını anlatan ünlü İlyada destanıdır. Güzel bir așk öyküsüyle
süslenen Homeros’un destanı ne
derse desin, Truva savașı güzel
Helen’in mavi gözleri için değil,
Çanakkale boğazının kontrolünü
ele geçirmek için yapılmıștır. Zaten tarihteki bütün savașlar öyledir. Savașın gerçek nedeni daima
egemenlik kurmak ve ekonomik
çıkar sağlamaktır.

lü devler) ve Hekatonkheires’leri
(yüz kollu devler) doğurdu. En
son doğan erkek titan Kronos
(Saturn) babasını yenerek tüm evrenin kralı oldu. Babasının akibetine uğramaktan korkan Kronos,
krallığını kaybetmemek için kendisi gibi titan olan karısı Rhea’dan
doğan çocuklarını yemeye bașladı. Ne var ki, Kronos, kaderinden
kurtulamadı. Rhea’nın kendisinden kaçırdığı oğlu Zeus büyüdü,
babasını yendi ve onun tahtına
oturdu. Zeus gök tanrısıdır, ama
sık sık hayvan kılığına girip kadınları baștan çıkarmasıyla ünlüdür.
Birçok sıfatı ve simgesi vardır.
İnsanları ve tanrıları devlere karșı
korumuș ve onlara hükmetmiștir. Kronos mitos’unu konu alan
iki önemli ressam vardır. Birincisi Peter Paul Rubens (June 28,
1577 – May 30, 1640) dir. Rubens
1636 yılında “Saturn Devouring
His Son – Oğlunu yiyen Saturn”
adlı tabloyu yapmıștır. İkincisi Francisco Goya, (1746–1828)
dır. Goya, 1819-1823 tarihlerinde
evinin duvarına yaptığı ve “Saturn Devouring His Son” adı verilen resmi yaparken muhtemelen
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dirileceğini söyler. Tahtını kaybetmek istemeyen kral, olası rakiplerini acımasızca yok etmeye
bașlar; muhtemel rakipler kendi
çocukları ya da kardeșleri bile
olsa...
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karanlık yapraklarını
süsleyedursun, biz
falımıza dönelim ve
halimizi görelim.
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Modern Falcılık
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annesi, kendisine gelen bir vahiy
üzerine, ölümden kurtarmak için
oğlunu bir sandığa yerleștirip Nil
nehrine bırakır. Nehirde yüzen
sandığı sarayın penceresinden
gören Firavun’un karısı Âsiye,
onu Nehirden aldırır ve evlatlık
edinir. Böylece, Firavun’un sarayında büyüyen Musa, zamanı
gelince Firavun’a baș kaldırıp,
asasıyla Kızıldenizi yarıp kavmini
selamete ulaștıracaktır. Bu öyküden çıkarılan ders, zalim yönetime bașkaldırı olgusudur. Ama
Türkçe’de “Besle kargayı, oysun
gözünü!” diyen bir tekerleme vardır. Sanırım kutsal kitaplar bunu
kastetmiyor.
Bunlara benzer öyküler tarihin

Çok çok eski zamanlardan
bașlayan geleceği okuma
merakı günümüzde
de devam etmektedir. Genç âșıkların
“seviyor – sevmiyor”
merakına yanıt veren basit papatya
falından
bașlayıp,
bir bilim olduğu safsatasına erișen astrolojiye kadar adını
duymadığımız nice
yöntemlerle geleceği
okuduğunu söyleyen șarlatanlar hep
olmuștur. Kimi kahve fincanına bakarak
geleceği okur, kimi
aynaya, kimi avuç
içine, kimi oyun kâğıtlarına, kimi yıldızlara...
Bu gün 2000’den fazla yayın
organı günlük fal yayınlar. Pek
çok ülkede falcılık büyük bir endüstridir; bu endüstride aptallar
akıllılara bir tür akıl vergisi öderler, ama akıllanamazlar. Gazete, internet, telefon, vb. iletișim
araçları falcıların ișlerini çok kolaylaștırmıștır. Müșteriyle hiç yüz
yüze gelmeden, geleceği uzaktan
söyleyen müneccimler her yerdedir. Yalnızca Amerika Birleșik
Devletlerinde 40 milyondan fazla insanın düzenli olarak falcılara
danıștığı biliniyor. Hatta zaman
zaman bazı üst düzey yöneticilerin falcıların kapısını çaldığı habe-

ri, olağan günlük haberler arasına
girer. Ülkemizde de bu ișin çok
yaygın olduğu kușkusuzdur. Birçok ülkede olduğu gibi, bizde de
geleceği okuduğunu söyleyenler daima dini alet ederler. Oysa
kutsal kitaplar ve inanç kurumları falcılığı șiddetle yasaklamıșlar,
onu affedilmez günahlardan saymıșlardır. Birçok ülkede falcılık,
müneccimlik yasaklanmıș eylemlerdir. Ancak, devlet yönetimleri
bu ișin üstüne gitmeyi istemezler. Saf insanları kaderlerine razı
eden bu gidișten yöneticiler çok
memnun olmalı ki, binlerce yıldır
yurttașlarını soyan bu olguyu yok
edecek ciddi önlemler hiç bir yerde alınmaz.
Bilimsel Müneccimlik
Çağdaș bilimlerin olasılığa ve
istatistiğe dayalı kollarının bir tür
müneccimlik yaptığını söylemek
mümkün müdür? Seçimi hangi
partinin kazanacağını belirlemek
için yapılan anketler, falcılığın
çağdaș biçimi midir? Bir ülkenin
ekonomisinin ne zaman tepe taklak olacağını kestirmek için yapılan istatistik çalıșmalar ki çoğunlukla gerçeği söyler, falcılığın bilimselleșmiș biçimi midir? Olasılık
kuramını ve istatistiği bilmeyenler
böyle düșünebilir. Ama sayıları doğru konușturabilirsek, onlar
asla yalan söylemezler. Sayıları
doğru konușturmadığımız zaman, müneccimlikten daha beter
öngörülerle karșılașabiliriz. Ünlü
tekerlemeyi anımsayınız:
“-Dünyada üç türlü yalan vardır: yalan, lanetli yalan, istatistik.”
Bu tekerlemedeki sıralamaya göre, istatistik yalanların en
kötüsüdür. İșin aslına bakarsak,

reketler, belki ileride deterministik yöntemlerle açıklanabilecektir. Bilim bunun için vardır. Bilim
adamları da bunu ister. Bunun
en tipik örneğini Kuantum Teorisi
hakkında Albert Einstein’in söylediği sözlerde görüyoruz. Bilindiği
gibi, Kuantum Teorisi 20. yüzyılın
ortaya koyduğu büyük fizik teorilerinden birisidir. Çok çok küçük
parçacıkların (atomaltı parçacıklar) hareketini olasılık kuramıyla
açıklar. Maddenin o küçük parçacıklarının hareketlerini Newton
Fiziğinde yaptığımız gibi deterministik yöntemlerle bulamayız. O
nedenle olasılık kuramı kullanılır.
Ama Einstein, Kuantum Teorisi’nin
olasılık teorisini kullanmasına tepkisini

ișaret veya bașlangıç durumu.
Kehanet: Gelecekle ilgili haber verme iși.
TDK sözlüğünde ise bu iki
sözcük șöyle açıklanıyor:
Fal: Geleceği öğrenmek, șans
ve kısmeti anlamak amacıyla oyun
kâğıdı, kahve telvesi, el ayası gibi
șeylere bakarak anlam çıkarma.
Kehanet: Bir olayın gerçekleșeceğini önceden bilme, kâhinlik.
Batı dillerinde omen, augury,
presage sözcükleri “fal” karșılığı
terimlerdir. “Divination” ise kehânet karșılığı olan terimdir. Bütün
bunları harmanlarsak șunu söyleyebiliriz: Kehânet geçmiș za-

“- Tanrının zar
attığına
inanamam!”
sözleriyle ortaya
koymuștu. Ne var
ki, zaman Einstein’i
değil, Kuantum Teorisini kuran fizikçileri haklı çıkardı.
Ko-

Fal ve kehanet
Arapça kökenli iki
sözcüktür. Dilimizde, çoğunlukla, eș
anlamlı olarak kullanılan bu iki sözcüğün tanımları, en
büyük Arapça sözlük sayılan Kâmusul-Muhît sözlüğünde șöyle veriliyor:
Fal: Uğurlu ve
hayırlı sayılan bir
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Tanrılarla
nușanlar
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olasılık ve istatistik kuramlarının
öngörüleriyle, müneccimlerin gaipten haber verișleri arasında hiç
bir köprü kurulamaz. Birinden
ötekine geçiș yoktur. Bilindiği
gibi doğa olaylarının açıklanmasında hareket ve zaman önem tașır. Fizikte önce hareketli cismin
hareketini belirleyen diferansiyel
denklem bulunur. Bașlangıç koșullarına göre denklem çözülür,
çözülen denklem cismin yörüngesini kesinkes belirler. Hareketli cismin yörüngesini biliyorsak,
onun ne zaman nerede olacağını,
hızını, ivmesini, yönünü bulabiliriz; yani hareketi tümüyle biliriz.
Buna fizikte deterministik yöntem denilir. Newton mekaniğindeki hareketler böyle belirlenir.
Örneğin, yakın çevremizdeki her
hareket gibi uzaya gönderilen bir
uydunun hareketi deterministik
yöntemle belirlenir. Bilimde arzu
edilen șey deterministik yöntemdir. Ama bazı doğa olayları çok
sayıda değișkenin etkisindedir.
Onları birer hareket gibi yorumlasak bile hareketlerini belirleyen
diferensiyel denklemlerini bulamayız. Dolayısıyla yörüngelerini
tam olarak belirleyemeyiz. Sosyal
hareketler, ekonomik hareketler
ve birçok doğa olayı böyledir. Deterministik yöntemle belirlenemeyen hareketler için olasılık kuramı
devreye girer. Olasılık kuramı, bir
olayda olabilecek olasılıkları ortaya koyar. Olabilecek olayların
hepsini kesinlikle belirler; ama onlar arasından hangisinin olacağını
belirleyemez. Olasılığın öngörüleri geçerli matematik yöntemlerle
ortaya çıkar. O nedenle, olasılığın
müneccimlikle hiç bir bağlantısı
yoktur. Bu gün non-deterministik
ya da kaos diye sınıﬂandırılan ha-
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Saturn Devouring His Son Francisco Goya,
(1819–1823)

ancak peygamberlere bahședilmiș bir ayrıcalıktır. Bu ayrıcalığı
kâhinlere kaptırmak istemeyen
bütün dinler kehâneti ve falcılığı
șiddetle yasaklamıștır.
Șimdi bulunduğumuz bu yüksek yerden baktığımızda birer
șarlatan olarak gördüğümüz kâhinlerin tarih öncesi zamanlarda
ortaya çıkıșı, toplumsal gereksemelerin sonucudur. Deyim yerindeyse, kâhinler tarih öncesi zamanların bilim adamlarıdır. Șașırmamız gereken șey, tarih öncesi
zamanlarda kâhinerin nasıl ortaya
çıktığı değil, günümüze kadar nasıl yașadıklarıdır.
Bu yazıda astrologların öncüleri olan tarih öncesi kâhinlerin
nasıl doğduğunu anlatacağız.

Rubens’ Saturn Devouring His Son
(1636).
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manda, șimdiki zamanda ya da
gelecek zamanda bilinmeyen bir
șeyi bildirme anlamını tașıyan bir
terimdir. Fal ise, kehânette bulunmak için yapılan çeșitli ișlerin
genel adıdır.
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“Divination” terimi Latince’de
‘tanrısal’ anlamına gelen “divine/
divinus” terimlerinden çıkmıștır.
Buradan șu yargıya varabiliriz:
İnananlar, kehânetin ilâhi bir kaynaktan çıktığını varsayarlar. Daha
açık bir deyișle, kâhin doğaüstü
güçlerden haber alır, aldığı haberi
insanlara iletir. “Geleceği okuma”
ya da eski deyimiyle “gaipten haber verme” denilen olgu budur.
Oysa, tanrıyla konușmak ya da
tanrıdan vahiy yoluyla bilgi almak

Astroloji, tarih öncesi zamanlardan bașlayarak hemen her uygarlıkta önem tașıyan bir olgudur.
Ne zaman bașladığını kesinlikle
söylemek olanaksızdır. Elde edilen bulgulara göre, astrolojinin
ilk belirtileri M.Ö.4000 yıllarında
Mezopotamya’da
Sümerler’de
görülür. Onların güneș, ay ve Venüs için ayinler yaptıkları biliniyor.
Sümerler bu gök cisimlerini tanrılar ya da tanrıların evleri olarak
görürler. Ay tanrısına Nanna, güneș tanrısına Utu, Venüs tanrısına
Inanna adları verilmiștir.
Sümerleri yenerek M.Ö.2500
yıllarında Mezopotamyayı egemenlikleri altına alan Akadlar da
ay, güneș ve Venüs’ü tanrı olarak
kabul ettiler, ama adlarını değiștirdiler. Aslına bakılırsa, ondan
sonra gelen ve bu yöreyi egemenliği altına alan her krallıkta,
mevcut tanrılar tanrılıklarını korumaya devam ettiler; olsa olsa
adları değiști. Dolayısıyla, Sümer-

lerle bașlayan ve Akadlar, Babiller ve Asurlarla devam eden Mezopotamya uygarlıkları yaptıkları
yıldız gözlemleriyle bu günkü takvim sisteminin temelini atmıșlar
ve bununla birlikte ‘gök tanrıları’
algısını insanlığa miras bırakmıșlardır. Mezopotamya’nın ticaret
ya da savaș nedeniyle ilișki kurduğu Eski Yunan ve Mısır uygarlıklarına “gök tanrıları” kavramını
ihraç ettiği kușku götürmez.
Kâhinler
Sıradan insanların bilemediğini bilenler daima toplumda itibar
görmüștür. Takvimin ve șimdiki
gibi bir zaman ölçüsü kavramının
olmadığı dönemlerde, yeni ayın
kaç gün sonra görüneceğini ya
da baharın kaç gün sonra bașlayacağını bilmek ancak kehanete
sahip kișilerin yapabildiği bir iș
olarak algılanmıștır. Öyleyse, o
kâhinler, topluma, üstün varlıklar
olarak görünmüș olmalıdır. Bunun doğal sonucu olarak, tanrılarla iletișim kurduğunu iddia
eden “rahipler” ortaya çıkmıștır.
Giderek bunların sayısı artmıș,
toplulukları etkilemeye bașlamıșlardır.
Rahipler, kendi aralarında küçükten büyüğe doğru sıralanan
payeler edindiler. En yüksek payeli rahipler gök tanrılarıyla konușur oldular. Tanrının isteklerini
insanlara aktarmaya bașladılar.
Bireyler ve toplumlar her zaman
gelecekleri için merak ve hatta
endișe içinde olmușlardır. Rahiplerin bu merakı gidermesi gerekiyordu. O nedenle, rahipler gök
tanrılarıyla konușarak kehanette
bulunmayı asıl meslek edindiler.
Devlet yöneticilerinin, toplumları

Rahiplerin, toplum içinde ve
yönetimde kazandıkları itibarlarını korumaları, ancak kehanetlerinin doğruluğu oranında mümkün olabilirdi. Böylece, yıldızların
dikkatle gözlenmesi ve kayıtların
tutulması süreci bașladı. Bu endișe, rahiplerin yaptığı yıldız gözlemlerinin duyarlığını artırdı; ilk
doğa bilimi sayılan astronominin
temellerinin olușmasını sağladı.
Binlerce yıl süren bu süreç
farklı coğrafyalara yayılarak de-

vam etti. Mezopotamya’da M.Ö.
4000 yıllarında Sümerler ile bașlayan bu gözlemler, daha sonra o
bölgeyi egemenlikleri altına alan
Akadlar, Babiller ve Asurlular tarafından da devam ettirilmiștir.
Astrolojinin Doğușu
M.Ö. 2000 yıllarında Venüs’ün
hareketi Akadlar’ın ilgisini çok
çekmiștir. Onun periyodik olarak
güneș arkasına giriși sırasında
görünmez olușu, güneș arkasından çıkınca parlak görüntüsü, Venüs’e așk ve savaș tanrısı ünvanını kazandırdı. Aslına bakılırsa, gök
cisimlerinin (tanrıların evleri) hareketleri halktan çok, halkı yöneten
kralların merak ettiği olaylardı.
Krallar, çoğunlukla, dini kimlikleri
de uhdelerinde bulunduruyordu.
Bir tür rahip-kral kișiliğine sahiptiler. Tarımda bolluğu, bereketi, savașta zaferi ve yenilgiyi yıldızların
o anki konumlarına bağlıyorlardı.
Bu olgu, astrolojinin bașlangıcıdır.
İnsanın doğum anında yıldızların
konumunun onun bütün hayatını
etkilediği, bașka bir deyișle insanın kaderini çizdiği inanıșı kabul
gördü. Bu görüș, Mısır ve Eski
Yunan uygarlıklarına kadar uzandı
ve giderek geliști.
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Tarımla uğrașan toplumlarda
mevsimlerin her zaman önemli olduğunu söylemiștik. Ürünün
ne zaman ekileceğini, hasadın
ne zaman yapılacağını önceden
bilmek gerekir. Bunun yanında
bașka meraklar ve gereksemeler
doğmaya bașladı. Geceleri seyahat eden kervanlar, ayın hangi
gecelerde yeryüzünü aydınlatacağını bilmek istemișlerdir. Deniz kıyılarında gel-git hareketleri
ile ayın hareketleri arasındaki
ilișki sezilmiștir. Güneș ve ay tu-

tulmaları insanları hep merak ve
korkuya salmıștır. Bütün bunların
nedenini bilmek, hiç değilse gök
cisimlerinin periyodik hareketlerinin ne zaman olacağını önceden
tahmin etmek istemișlerdir. Gece
ile gündüzün birbirlerini düzenli
periyotlarla izlediğini herkes görüyordu. Ayın dünya etrafındaki
hareketinden doğan evreler (yeni
ay, dolunay vb.) de herkes tarafından gözlenebiliyordu. Mevsimlerin gelip gittiği de biliniyordu.
Ama ekimin ve hasatın doğru
zamanda yapılabilmesi için mevsimlerin geliș gidișlerini önceden
bilmek gerekiyordu. Bunun için,
o zamanın akıllı insanları (rahipler) yıldızları dikkatle gözlemeye
bașladılar.

Popüler Bilim

etkileyen bu büyük güce ilgisiz
kalmaları düșünülemez. İster istemez rahipler ile devlet yönetimi arasında sıkı ilișkiler kuruldu.
Kralların yanı bașlarında daima
rahipler ve kâhinler olagelmiștir.
Kâhinler yalnızca krala akıl vermekle kalmaz, iyiliği, kötülüğü,
bereketi, kıtlığı ve salgın hastalığı
yaratanın gökteki tanrılar olduğuna halkı ikna ederler. Bașka
bir deyișle, toplumları kaderlerine razı ederler; tepkisiz toplumu
yaratmaya bașlarlar. Bu olgu,
devleti yönetenlerin ișlerini hep
kolaylaștırmıștır. Bu nedenle, tarih öncesi zamanlardan bu yana,
devlet yöneticileriyle din adamları
hep elele olmușlardır.
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M.Ö. 1300-600 tarihlerini kapsayan Asurlular döneminde oldukça iyi zaman ölçüleri (takvim)
yapıldı. Yıldızları ve zodyak takımyıldızlarını içeren gök haritaları ve
astrolablar yapıldı. (Astrolob, Güneș, ay ve yıldızların konumlarını
göstermeye ve o konumlardan
hareketle yön, zaman, yer gibi
astronomik problemleri çözmeye
yarayan analog bir alettir.) Zodyak
takımyıldızlarına adlar verdiler.
Güneșin zodyak kușağındaki 12
takımyıldızın her birinde yaklașık
30 ar gün kaldığını gözlemlediler.
Böylece bir yılı 12 aya böldüler. O
zamanlar rahipler hem astronom
hem astrologdular. Çünkü o dönemlerde astronomi ile astroloji
ayrımı olamazdı. Yıldız gözlemleri günümüzdeki anlamıyla astronomiye girer. Ama gözlenen
yıldızlardan geleceği okumaları
astrolojiye girer. Bu, eski zamanların kaçınılmaz bir olgusu idi. Bu
olgunun Eski Yunanda Aristo’ya
ve hata bilimsel düșüncenin egemen olmaya bașladığı Rönesans
kadar etkin olarak devam ettiğini
görüyoruz.
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Gök Tanrıları
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Ay, Güneș ve Venüs, Sümerler
tarafından öteki tanrı ve tanrıçalar
gibi, insan biçiminde, duyguları ve gereksinimleri olan varlıklar
olarak algılandılar. Kentin kralının
bu tanrı ve tanrıçalar tarafından
yönetime getirildiğine ve onların
yeryüzündeki temsilcisi olduğuna inanılırdı. Sümerlerin yıldız
gözlemleri dinsel bir ayin olarak
yorumlanıyor; dolayısıyla, bu eylemin bir Sümerli için tanrıyla görüșme anlamına geldiği savunuluyor. Eğer bu yorum doğru ise,

kutsal dinlerin ritüellerinin köklerini Sümerlere kadar uzatan görüșler haklılık kazanır.
M.Ö. 2.400 yıllarında Sümerleri yenerek Mezopotamya’yı
egemenliği altına alan Akadların
kralı Sargon, kentlerde tanrılar
adına Ziggurat diye anılan büyük basamaklı kuleler inșa ettirdi.
Babil’deki büyük ziggurat astronomik gözlemler için de kullanılıyordu. Zigguratların bu kadar
yüksekte inșa edilmesi, o kentin
tanrı veya tanrıçasının kent insanlarıyla konușabilmesi için yeryüzünde onlara tahsis edilen temas
noktaları olarak yorumlanıyor.
M.Ö. 1300 yıllarında Mezopotamya’da horoskop’un icad edildiği sanılıyor. Horoskop, insanın
doğum gününde gök cisimlerinin
konumlarını gösteren bir çizelge
veya alettir. Horoskop ile bireyin
geleceğini bildiren bir tür fala bakılır.
M.Ö. 500 lü yıllardan bașlayarak yayılan Hellenizm Büyük
İskender’in fetihleriyle üç kıtada

büyük bir coğrafyayı kapsadı.
Büyük İskender’in Mısır’ı fethetmesinden sonra İskenderiye’de
kentin adıyla anılan büyük bir
okul kuruldu. İskenderiye Okulu,
o dönemin bilim adamlarının, düșünürlerinin toplandığı büyük bir
bilim merkezi oldu. Bu merkezde
yetișen Batlamyüs (Ptoleme) zamanımızda bile önemini koruyan
yıldız gözlemleri yaptı ve yıldız
katalogları hazırladı. M.Ö.300
yıllarından sonra Eski Yunan’ı alt
ederek geniș bir coğrafyada egemenlik kuran Romalılar takvimin
gelișmesinde büyük rol oynadılar.
Astronomi, gök cisimlerinin
(yıldızlar, gezegenler, kuyruklu
yıldızlar, galaksiler) hareketlerini,
yapısal özeliklerini, atmosferin
dıșında meydana gelen kozmik
radyasyon gibi fenomenleri, evrenin yapısını ve evrenin olușumunu inceleyen bilim dalıdır. Bunu
yaparken fizik, kimya, biyoloji ve
meteoroloji bilim dallarına dayanır. Astronomi bilim dalıyla uğrașanlara astronom denilir.
Astroloji, gök cisimlerinin konumlarına bakarak gaipten haber
verdiği iddiasında olan bir konudur. Bu konuda çalıșanlara astrolog denilir.
Astronot, bilimsel araștırmalar
ya da askeri amaçlarla atmosferin
dıșına gönderilen yapay uydularda yer alan kișilere verilen addır.
Astronotun ne astronom ile ne de
astrolog ile bir ilișkisi vardır.
Astronomi doğa bilimlerinin en
eskisidir. Elbette, M.Ö. 4000 yıllarından bașlayıp günümüze kadar
gelen astrolojinin astronomi ile
ișin bașında bașlayan birlikteliği
binlerce yıl sürmüștür. Aslında

Her yıl Nevruz bayramının siyasete malzeme edilișine bakmayın, o’nun siyasetle hiç bir ilgisi yoktur. O, yalnızca, dünyanın
güneș etrafındaki hareketinden
doğan bir astronomi olayıdır.
Eğer yatak odanız doğuya bakıyor ve ufku görüyorsa, güneșin
doğușunu bir yıl boyunca izleyiniz. Ufuk çizgisinde güneșin doğduğu yerin kuzey-güney hattında
yıl boyunca değiștiğini ve her yıl
aynı periyodik hareketin tekrarlandığını görebilirsiniz. Bu olay,
önceki bölümlerde açıkladığımız
dönencelerle ilișkilidir. Anımsayınız, güneșin dik ıșınları 21 Haziran’da kuzeyde oğlak dönencesine ulașır. Burası yaz gündönümü noktasıdır. Eğer ekvatordan
bakarsak, bu tarihte biz güneșin
doğduğu yeri, ufuk çemberinde 23 derece 27 dakika kuzeye
kaymıș gibi görürüz. Güneșin dik
ıșınları 21 Aralıkta güneyde yengeç dönencesine ulașır. Burası
kıș gündönümü noktasıdır. Bu

Dünya yörüngesi
üzerinde ilerlerken,
21 Mart ve 21 Eylülde tam ekinoks noktalarından geçer. Bu
tarihlerde, biz güneși kendi ufkumuzda tam doğu noktasından
doğuyor
görürüz.
Anımsayacaksınız, ekinoks
noktaları
ekvator
çemberi ile ekliptik
çemberin kesiștiği
noktalardır. Dünya
21 Mart tarihinde birinci ekinoksa gelir;
gece ile gündüz eșit
olur. Bu gün baharın
bașlangıcıdır. Tarih
öncesi dönemlerden
beri kutlanan gerçek
Nevruz budur. Dün- Horoskop
ya 21 Eylül tarihinde
ikinci ekinoksa gelir,
gece ile gündüz gene
eșit olur. Bu tarih
güz’ün bașlangıcıdır.
Burçlar (Zodyak)
Zodyak, ekliptiğin
iki yanında, yaklașık
10 derece genișliğinde, içinde dünyanın
ve gezegenlerin döndüğü bir gökkubbe
kușağıdır. Dünyadan
bakınca, güneși bu
Astroloji
kubbe içinde dolanı-
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tarihte ekvatordan
bakarsak, güneșin
doğduğu yeri, ufuk
çemberinde 23 derece 27 dakika güneye kaymıș gibi görürüz.
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birlikteliklerini değil, doğal bilimlerin gerçek anlamda bașladığı
Rönesans’a kadar astroloji ile
astronominin aynılığını söylemek gerekir. Çünkü binlerce yıl
boyunca ikisi arasında bir ayrım
yapılmadığı gibi, gök cisimleriyle
ilgili çalıșmalar ‘astroloji’ terimiyle ifade edilmiștir. Astrologlar bir
yandan yaptıkları yıldız gözlemleriyle gerçek anlamda astronomi
yaparken, gözlemleri sonucunda
yaptıkları kehanetler bilim dıșı
saydığımız astrolojiye girer. Bunu
yaparken, çoğunlukla, din adamı
(rahip) sıfatını da yanlarında tașımıșlardır.
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yor gibi görürüz.
Ekliptik, dünyadan bakan birine gözüktüğü șekliyle Güneș’in
yeryüzü çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesidir. Gerçekte, dünyanın güneș etrafında
çizdiği yörüngedir.
Ekliptik üzerindeki yıllık dolanımı sırasında dünya (görünüște
Güneș), günde yaklașık bir derece ilerleyerek (yılda 360 derece)
Zodyak’ın 12 burcundan geçer.
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Burada bir fiziksel olguya
dikkat çekmek gerekir. İki cismin birbirlerine göre hareketlerini açıklayabilmek için, mutlaka
onların dıșında bașka bir (ya da
birden çok) nirengi noktasına gerekseme vardır. İster dünyayı güneșin etrafında, ister güneși dünya etrafında dönüyor varsayın, bu
ikisinin dıșında bașka sabit gök
cisimlerini hesaba katmazsanız,
onların birbirlerine göre hareketlerini açıklayamazsınız. Bir tam
devrin yörünge üzerinde nerede
bașlayıp nerede bittiğini bilemezsiniz.
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O nedenle, eski çağların o
akıllı adamları (rahipler), baharın
ve güzün bașlangıcını bilebilmek
için dünya ile güneșin birbirlerine
göre konumlarını, uzayın derinliklerindeki takımyıldızlara göre
açıkladılar. Takımyıldızlar çok çok
uzakta oldukları için, dünyadan
bakınca, sabit bir yerde görünürler. Gezegenler, ay ve güneș, yıldızlara oranla çok daha yakında
oldukları için hareketleri dünyadan izlenebilir. O nedenle, güneșin hareketini belirleyebilmek için,
dünyadan bakınca sabit görünen
takımyıldızları nirengi noktaları
olarak alıp, güneșin hareketini o
nirengi noktalarına göre saptadılar. Her gün güneșin ufukta doğduğu yerin çok çok uzaklarına
baktılar. Güneș-dünya doğrultusunun çok çok uzağında görünen
takımyıldızların periyodik olarak
değiștiğini fark ettiler. Bunların
sayısının 12 tane olduğunu ve her
birisinin yaklașık bir ay süreyle
güneș-dünya doğrultusunda göründüğünü keșfettiler. Her birine
birer ad verdiler. Bu takımyıl-

dızlara Eski Yunan’da “zodyak”
denildi. Zodyak Eski Yunancada
“hayvanlar dairesi” anlamına gelir. Türkçede bu takımyıldızlara
“burçlar” diyoruz.
Gök cisimlerinin hareketlerinin gözlenmesi, periyotların çok
hassas olarak belirlenmesi süreci
M.Ö. 4000 yıllarında Sümerlerden bașlayarak binlerce yıllık bir
süreçten geçti ve bu gün kullandığımız hassas takvimin yapılabilmesini sağladı. Bu gelișimde
Mezopotamya, Eski Yunan, Mısır, Pers, Hint ve Çin uygarlıkları
önemli katkılar sağladılar. Bunlardan Mezopotamya, Eski Yunan
ve Mısır uygarlıklarındaki gözlemler birbirlerinden etkilenen hatta
birbirlerini izleyen gelișmeler olarak görülebilir. Ama Mezopotamya’daki gözlemlerle Çin ve Maya
uygarlıklarındaki gözlemlerin birbirlerinden bağımsız olduğunu
kabul etmek gerekir. Dolayısıyla,
coğrafyadan bağımsız olarak her
toplumun gök cisimlerinin hareketleriyle ilgilendiğini ve o hareketlerle kendi yașamları arasında

O dönemlerden bașlayarak
Kopernik’e kadar olan uzun dönemde, dünyanın güneș etrafında değil, güneșin dünya etrafında
döndüğü sanılıyordu. Ama söz
konusu gözlem için, hangisinin
hangisi etrafında döndüğü önem
tașımıyor. Sonuçta gözlenen șey,
güneș-dünya doğrultusunun ișaret ettiği burçtur. Güneș-dünya
doğrultusunun ekliptik çember
üzerinde aynı noktadan iki geçiși
arasında 365 gün geçtiğini saydılar ve bu devir için geçen süreye
1 yıl dediler. Bütün bunları çıplak
gözle yapılan gözlemler sonunda
keșfettiler. Güneș-dünya doğrultusunun her bir burçta yaklașık
30 gün kaldığını gördükleri için bir
yılı 12 aya böldüler.
Bu upuzun süreçte savașlar,
zaferler, kıtlıklar, bolluklar, salgın
hastalıklar yașandı. Bunlar yașanırken, güneșin hangi burçta göründüğüne göre rahipler yorumlar
getirdiler. Bu yorumlar giderek,
gelecek zamanlar için ifade edil-

Yanlıș fala baktıranlar

tamyalılardan bu yana, ekinoks,
ekliptik çember üzerinde 36 derece gerilemiștir. Șu anda bahar
ekinoksu balık burcunu gösteriyor. Aynı nedenle, öteki aylar
da 36 șar derece geri kaymıștır.
Oysa, astrologlar, bahar ekinoksunun yaklașık 3000 yıl önce Mezopotamyalıların ișaret ettiği Koç
burcunda olduğunu varsayarak
kehânette bulunurlar. Dolayısıyla,
sıradan insanların kendi doğum
günlerine göre belirledikleri burçlar, gerçek burçları değildir.

Astronominin astrolojiden ayrılarak bir doğa bilimi haline gelAșağıdaki liste yaklașık 3000
mesinden sonra, astroloji doğuș
amacını yitirdi. Bu gün bir șarla- yıl önce bahar ekinoksuna göre
tanlıktan bașka bir șey olmadığı- burçların zaman konumunu gösnı, bilimsel dayanaktan ne denli termektedir. Ekinoks 36 derece
yoksun olduğunu görmek için, șu geriye kaydığı için, bu listedeki
basit astronomi bilgisi yeterlidir. zamanlar günümüzde doğru deDünyanın kutuplar ekseni ayın ve ğildir, ama astroloji bu listeyi kulgüneșin çekim etkisiyle sabit bir lanır.
Günümüzde 21 Mart tarihinde
doğrultuda kalmaz; presesyon
denilen bir dairesel koni çizer. Bu dünyadan güneșe doğru bakındaire üzerindeki devrini yaklașık ca, karșıda çok uzaklardaki Ba25700 yılda tamamlar. Bu gerçeği lık Burcu (Pisces takımyıldızları)
İznikli Hipparkus (M.Ö. 190-120) görünür. Oysa 3000 yıl önce Koç
bulmuștur. Kutuplar ekseninin bu Burcu görünürdü. Yaklașık olarak
yavaș hareketi nedeniyle ekvator 23000 yıl sonra ekinoks devrini
düzleminin konumu değișir. Do- tamamlayacak ve gene 21 Martta
layısıyla, ekvator çemberi ile ek- Koç burcu görünecektir.
liptik çemberin kesim
Burçlar (Zodyak Takım Yıldızları)
noktaları
koç
Aries
21 Mart
20 Nisan
olan
ekiboğa
Taurus
21 Nisan
20 Mayıs
noks nokikizler
Gemini
21 Mayıs
21 Haziran
taları yavaș
yengec Cancer
22 Haziran
22 Temmuz
bir değișime
aslan
Leo
23 Temmuz 23 Ağustos
uğrar. Babașak
Virgo
24 Ağustos 23 Eylül
har Ekinokterazi
Libra
24 Eylül
23 Ekim
sunda güakrep
Scorpio
24 Ekim
22 Kasım
neșin Koç
yay
Sagittarius 23 Kasım
21 Aralık
burcu hizasında olduoğlak
Capricorn
22 Aralık
20 Ocak
ğunu gören
kova
Aquarius
21 Ocak
19 Șubat
Mezopobalık
Pisces
20 Șubat
20 Mar

Ağustos-Eylül 2017

Burçlar, sanki çok büyük bir
kürenin ekliptik düzlem ile arakesiti olan bir çember kușağı üzerinde imiș gibi görünür. Ekliptik
çember diyeceğimiz bu çember
yayı 30 ar derecelik 12 eșit parçaya bölünür, her parçası bir burcun karșısına gelir. Dünya güneș
etrafında dönerken, güneș-dünya doğrultusunun karșısına gelen burca bakarak, Sümerlerden
bașlayarak eski zaman insanları,
mevsimlerin bașlangıcını kesinkes belirlediler. Mezopotamyalılar, güneș-dünya doğrultusu
Koç burcunu ișaret ettiğinde her
zaman baharın bașladığını, gece
ile gündüzün eșit olduğunu gözlemlediler.

meye bașlandı. Böylece kehanetler dönemi bașladı. Özellikle krallar, rahip-krallar veya tanrı-krallar
hem kendi geleceklerini hem yönettikleri ülkenin geleceğini bilebilmek için kehanete büyük önem
vermeye bașladılar. Bu tür kehanetler ancak yıldız gözlemleriyle
yapılabilirdi. Bu günkü astroloji‘nin doğușu böyle oldu.

Popüler Bilim

ilișkiler kurduğunu görüyoruz.
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\DS×V×QDX\XPVDÿOD\DELOHQOLI
PKHQGLVOLNNLP\DEL\RORMLJLEL
IDUNO×DODQODUGDQELOLPDGDPODU×Q×Q
RUWDNoDO×üPDV×\ODUHWLOGL
(VQHN\DS×V×VD\HVLQGHVHUWYH
PHWDOLNSURWH]OHUHRUDQODEH\LQGH
GDKDX]XQVUHNXOODQ×ODELOHQ
\HQLOLIOHUIDUNO×FLKD]ODUODEH\QH
\DS×ODQJHQHWLNJ|UVHOHOHNWULNVHO
YHNLP\DVDOELOJLDO×üYHULüLQL
ELUOHüWLUPH\HRODQDNWDQ×\RU
%LOLPDGDPODU×E|\OHFHEH\LQGH
KDODJL]HPLQLNRUX\DQE|OJHOHULQ
LüOHYOHULYHEXE|OJHOHUDUDV×QGDNL
LOLüNLOHUKDNN×QGDGDKDGHWD\O×ELOJL
VDÿODQDELOHFHÿLQHLüDUHWHWWL
$UDüW×UPDF×ODU\HQLEXOXüX
GDKDGDNoOWHUHNYFXWWDNLVLQLU
GRNXODU×QDPPNQRODELOHFHNHQ
\DN×QER\XWDJHWLUPH\LDPDoO×\RU
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*QH\$IULND·GDGRÿXüWDQ+,9
WDü×\×F×V×ROXSEHEHNNHQX\JXODQDQ
WHGDYLVD\HVLQGHYLUVWHQNXUWXODQ
oRFXÿXQ\×OODULoHULVLQGHVDÿO×ÿ×Q×
NRUXPD\×EDüDUG×ÿ×ELOGLULOGL
%%&·GH\HUDODQKDEHUHJ|UH
*QH\$IULND·GD\×O×QGD
DQQHVLQGHQEXODüDQ+,9YLUV\OH
GQ\D\DJHOHQoRFXNGRÿXP
VRQUDV×X\JXODQDQDQWLUHWURYLUDO
WHGDYLQLQDUG×QGDQ$,'6·WHQ
WDPDP×\ODNXUWXOGX
2\×OODUGDEHEHNOHU]HULQGHLON
GHIDGHQHQHQDQWLUHWURYLUDOWHGDYLQLQ
EHEHÿHKDIWDO×NNHQX\JXODQPD\D
EDüODQG×ÿ×KDIWDO×NWHGDYLQLQ
DUG×QGDQYLUVVHYL\HVLWHVSLW
HGLOHPH]KDOHJHOGLÿLQGHWHGDYLQLQ
GXUGXUXOGXÿXND\GHGLOGL
-RKDQQHVEXUJ·GDNL3HULQDO+,9
$UDüW×UPD%LULPLDUDüW×UPDF×ODU×
YLUVQDUDGDQJHoHQGRNX]\×O
ER\XQFDoRFXÿXQYFXGXQGD
QNVHWPHGLÿLQLEHOLUOHGLdRFXN
EXWUELUWHGDYLVRQUDV×L\LOHüPH
ND\GHGHQLNLQFLYDNDROGX
)UDQVD·GDEDüNDELUYDNDGD
GRÿXüWDQ+,9WDü×\×F×V×ELUEDüND
oRFXNGDEHEHNNHQX\JXODQDQ
EHQ]HUWHGDYLQLQDUG×QGDQ\×OG×U
LODoWHGDYLVLQHLKWL\DoGX\PDGDQ
\DüDPD\×VUGU\RU
'DKD|QFH$%'·QLQ0LVVLVVLSSL
H\DOHWLQGHGRÿXPXQGDQVDDW
VRQUDWHGDYL\HEDüODQDQELUEHEHNWH
YLUV\RNHGLOPLüDQFDNV|]NRQXVX
YLUVEHEHND\O×NNHQNDQ×QGD
\HQLGHQRUWD\Do×NP×üW×
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VHUJLOH\HPHGLÿLQLRUWD\Do×NDUG×
%LOLPLQVDQODU×\DüDPODU×Q×QLONo
KDIWDV×QGDSHWUROHPDUX]NDODQYH
PHUFDQND\DO×NODU×QGD\DüD\DQ
EDO×NWUQLQFHOHGL
*|]OHPLQVRQXQGDROLPSLN
KDYX]ODUGDELUNDoGDPODSHWUROH
PDUX]NDODQEDO×NODU×QELOH
GDYUDQ×üODU×QGDFLGGLGHÿLüLNOLNOHU
ROGXÿXEHOLUOHQGL
$UDüW×UPDF×ODUELUDYF×VDOG×U×V×
VLPODV\RQX\DSW×ÿ×QGDSHWUROH
PDUX]NDODQEDO×NODU×Q\DYDü
KDUHNHWHWWLÿLQLYHGRÿUX\|QGH
LOHUOHPHGLÿLQLJ|UG
$UDüW×UPDQ×Q\D]DUODU×QGDQ
$YXVWUDO\D·GDNL-DPHV&RRN
hQLYHUVLWHVLQGHJ|UHYOLELOLPLQVDQ×
'U-RGLH5XPPHU´3HWUROHPDUX]
NDODQEDO×NODUDo×NVXODUGD\]PH\H
\DGD|OPHUFDQELULNLQWLOHULQLQ
LoLQGH\DüDPD\D\|QHOGL%XWU
GDYUDQ×üODUEDO×NODU×DYF×ODUDNDUü×
GDKDVDYXQPDV×]\DSDUµGHGL
ýQVDQODU×QDONROO\NHQEHQ]HU
GXUXPX\DüDG×ÿ×QDLüDUHWHGHQ
5XPPHU´%DO×NODUGDWDPRODUDN
E|\OH\DS×\RU3HWURO\RÿXQOXÿXQXQ
HWNLOHULNROD\NROD\JHoPH\HELOLU
oQNE\PHRUDQODU×QGD
YH\DüDPVUHVLQGHD]DOPD
J|]OHPOHGLN%DO×NODUSHWUROH
DO×üP×\RU]DPDQODGDKDGDN|W
ROX\RUODUµLIDGHOHULQLNXOODQG×
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GHYJLELJ|UOPüRODELOHFHÿLQLLIDGH
HWWL
6KDQGRQJhQLYHUVLWHVL·QGHJ|UHY
\DSDQDUDüW×UPDF×ODUGDQ)DQJ+XL
´%XVDGHFHLVNHOHWLQ\DS×V×HÿHU
EXNLüL\Dü×\RUROVD\G×ER\X
PHWUHGHQoRNGDKDX]XQROXUGXµ
Do×NODPDV×Q×\DSW×(\DOHWWHNLND]×
DODQ×QGDüLPGL\HNDGDUHY
PH]DUYH·GHQID]ODDGDNoXNXUX
EXOXQGX
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Bozlu Art Project, 26 Ağustos tarihlerine kadar “SOSYOMANYA” isimli sergiye ev sahipliği yapıyor. Sergi, günümüzde
patolojik seviyeye varan “SOSYAL MEDYA” kullanımının bireylerin iç dünyasındaki yansımaları ve toplumsal ilișkilere
etkisine odaklanıyor.
SOSYAL MEDYA aracılığıyla iletișim kurma, öğrenme, fikirlerimizi beyan etme, merakımızı giderme, haberdar olma gibi
en temel ihtiyaçlarımızı karșılarken, en güzel kareyi yakalayıp en çok beğeniyi almak adına yașamdan çaldığımız her “an”
ve paylaștığımız her bir küçük imaj bütünüyle bakıldığında bizim yașamımızın da bir portresi olup çıkıyor; neyi sevdiğimiz,
nelerden nefret ettiğimiz, nasıl görünmek istediğimiz ve nasıl gördüğümüz…
Yașamımızın her “an”ını hatta bazen en mahrem “anı”larımızı ortaya koyan imajlar silsilesi artık sadece bir seyir nesnesi
olan hayatlarımızı gözler önüne sererken, yeni yașam alanlarımızda zamanı nasıl tükettiğimizi de ortaya koyuyor. Sosyal
medyada eğleniyor, tatile çıkıyor, siyasi görüșlerimizi, sorunsuz ilișkilerimizi, kusursuz yüzlerimizi paylașıyor, ne kadar
bilgili, ne kadar cesur, ne kadar duyarlı olduğumuzu kanıtlıyor, ölülerimizle “beğen”i topluyor, “beğen”ilerimizle ne
kadar sevildiğimizi “paylaș”ıyor ve “sosyalleșiyoruz”. Adeta ellerimize monte telefonlarımızla her an(ı)ımızı paylașmaya
çalıșıp, beğenilerimizi sayarken karșımızdakinin yüzüne bakmıyor, önümüzdeki manzarayı görmüyor, giderek daha da
narsistleșiyor, yalnızlașıyor ve kendimize yabancılașıyoruz…
Ali Alıșır, İlgen Arzık, Beyza Boynudelik, Özgür Demirci, Utku Dervent, Evren Erol, Çağatay Odabaș, Meliha Sözeri,
Berkay Tuncay ve Semih Zeki’nin yapıtlarının yer aldığı SOSYOMANYA isimli sergi, sosyal medyanın yanıtlamamızı
istediği șu soruların altını çiziyor:
Ne yapıyorsun?, Ne düșünüyorsun?, Neler oluyor? …
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Yetenek E
Prof.Dr.Acar BALTAȘ
Psikolog

urumsal șirketlerin yetenekleri hayat-

K

larının erken dönemlerinde bularak
kendi yapılarına dahil etmeleri ve on-

lara geleceğin yöneticileri olarak yatırım yapmalarının Türkiye’deki geçmiși 20 yıl öncesine
dayanır. Meslek hayatımda bu tür projelerin
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ilk uygulanmaya bașladığı dönemlerden iti-

72

baren içinde bulunma ve büyük topluluklar
içinden seçilmiș bu gençlerin gelișim projelerinde onları tanıma fırsatım oldu. Yetenek
arayıșında “eğitim bașarısı” ve “zeka”nın seçim ölçütü olarak kullanılması konusunda ilk
kușkularım bu dönemde olușmaya bașladı.

Bundan 20 yıl kadar önce borsa-

yükseltme ve yedekleme planlarıyla;

yük bir holdingin MT (management

larda “dot.com” șirketinin hisseleri

daha az iyi durumdaki șirketlerden

traine) olarak adlandırılan projesin-

zirve yaparken, dünyanın en seçkin

farklarını anlamaya çalıștılar. Araș-

de, bir gencin iș simülasyonunda hile

yönetim danıșmanlık șirketlerinden

tırmayı yürüten danıșmanlar, daha

yapmasıydı. Dostça bir yaklașım-

McKinsey “Yetenek Savașı” adını

sonra bulgularını “Yetenek Savașı

da kendisine, “bu davranıșın uygun

verdikleri bir yaklașımın öncüsü ol-

“(The War for Talent) adını verdikleri

olup olmadığını” sorduğumda güle-

dular. Göz kamaștırıcı bir araștırma

ve döneme damgasını vuran kitap-

rek, “iș hayatında bașarı için bunun

modeliyle mercek altına alınan bin-

ta topladılar. Bu kitapta ileri sürülen

normal bir yol olduğunu” söylemiști.

lerce kuruluș içinden, en ilgiye değer

savlardan biri de, mükemmel șirket-

Bunun üzerine, daha meslek hayatı-

görülen 18 șirkette, üç gün süren ve

lerin yetenek konusunu saplantı hali-

nın bașında bir oyunda hile yapmayı

CEO’dan bașlayarak her kademe-

ne getirmiș bir lider tarafından yöne-

“doğal bir davranıș” olarak gören ve

deki yönetici ve çalıșanlarla görüșü-

tildikleriydi.

bunu da savunma cesaretine sahip

lerek bu șirketlerin insan kaynakları

bir kișinin, yetkisinin arttığı dönemde
amacına ulașmak için neler yapabileceğini düșünerek șașırmıștım.

politikaları incelendi.

Yazarlara göre modern ekonomide bașarı ancak, șirketin her düze-

Görüșmelerin sonucunda, seçil-

yinde istihdam edeceği yüksek ye-

miș mükemmel șirketlerin ișe alım,

tenekli “yıldızlar”ın doğuracağı farkla
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fsanesi
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elde edilebilirdi. Bu anlayıșa göre

performans gösterenleri, kendi ifa-

larda küçük șirketler, bazı koșullar-

“bir șirket ancak yıldızları kadar güç-

desiyle, “așırı derecede” ödüllendiri-

da da büyük kurumlar bu imkânları

lüdür”. Doksanlı yıllarda bu anlayıș,

yordu. Bu sisteme göre 25 yașındaki

çalıșanlarına verirler. Yukarıdaki ör-

on beș yıl önce var olmayan șirket-

bir gencin kazancı yılda beș milyon

nekte görüldüğü gibi Enron’da bu üç

lerin borsada rekorlar kırmalarının da

dolara kadar çıkabiliyordu. Bu ödül-

koșul da en tepeden en așağıya ka-

etkisiyle hiç sorgulanmadan kabul

lendirme sadece parasal olmuyor,

dar sınırsız olarak mevcut olmuștur.

gördü ve neredeyse tüm uluslararası

yıldızlar kıdemlerinden ve deneyim-

Bunun birinci nedeni en baștaki yö-

danıșmanlık șirketleri bu yarıșta geri-

lerinden bağımsız olarak terfi ettirili-

neticilerin “ahlaki pusulalarını” kay-

de kalmamak için “ yetenek savașı”

yordu.

betmiș olmaları ve bunun zincirleme

Bu sırada iș dünyası için kitap

olarak en alt kademelere yansımıș

Temeli iș dünyasında 1980’lere

yazan danıșmanlar, bu uygulamaları

olmasıdır. İkinci neden finansal he-

damgasını vuran “Mükemmelliğin

övmek için yeni kavramlar arıyordu.

deﬂere giden yolda “muhasebe hile-

Peșinde” (In Search of Excellence)

İki șirket arasındaki ișbirliği ve uyum

si” yapmak dâhil her yolun “mübah”

kitabında atılan anlayıșa göre, yöne-

o derecede yüksekti ki, yönetim ku-

sayılmasıdır. Çünkü ortaya çıkan so-

ticilerin astlarına “ne yapacaklarını”

rulu toplantılarına McKinsey’den bir

nuçtan herkes kendi konumuna göre

ve “nasıl yapacaklarını” söylemele-

yönetici de katılıyordu. Ancak daha

cömertçe ödüllendiriliyordu. Üçüncü

ri doğru değildi. Kendisi de eski bir

sonra küçük sayılamayacak bir so-

neden de, bir taraftan Dünyanın en

McKinsey çalıșanı olan kitabın yazarı

run çıktı. Çünkü McKinsey’in yete-

itibarlı denetim kurulușunu suç or-

Tom Peters’e göre, bir yönetici ast-

nek savașları anlayıșının șampiyonu

tağı yaparak denetimden kurtulmak;

larına hedeﬂeri vermeli ve onları so-

olan ve Amerikan iș piyasasının en

diğer taraftan Devlet Bașkanı dü-

nuçlara bakarak değerlendirmeliydi

yetenekli çalıșanları tarafından yö-

zeyinde kurulan kișisel samimiyetle

çünkü kurumları yaratan insanlardı.

netilen bu șirkette, 2001 yılına ka-

kamu denetiminden kurtulmaktı.

“Kurumlar insanlardır” anlayıșı-

dar olan sürede kurumsal alandaki

nı en son 2012’de World Business

en büyük sahtekârlık tescil edildi ve

Forum’da Jack Welch’in ağzından

Enron böylece tarihe geçti. İlginç

duydum. Hepimiz insanların önemli

olan Enron’un mali denetçisi olan ve

Enron Olayı iș dünyası için son

olduğunu biliyoruz; insanlar sistem-

yüzyılı așkın geçmișe sahip Arthur

derece değerli dersler içermektedir.

leri kurarlar ancak süreklilik sistemle

Anderson’un faaliyetine son vermek

Bu hikâye çok sayıda kitap ve belge-

sağlanır. İnsanlar bu sistemleri yürü-

zorunda kalmıș olmasına rağmen,

sel filme konu olmuștur. Bu bilgilerin

tür ve geliștirir. Bir ișin sonucu kadar,

McKinsey’in ortaya attığı “yetenek

kurumların oryantasyon programla-

süreci ve bașarıların nasıl gerçekleș-

savașları” efsanesinin sorgulanma-

rında ve üniversitelerin özellikle iș-

tirildiği de önem tașır.

dan günümüzde de devam etmesi-

letme, yönetim ve iș idaresi bölüm-

dir. Unutanlar için hatırlatalım, Enron

lerinde konu edilmesi gerekir. Ancak

yöneticileri ABD için bile pek alıșıl-

bu konuda bugüne kadar bir ișarete

Yeteneklerin Batırdığı Șirket

madık șekilde yargılandılar ve ağır

rastlamadım.
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Sonuç

1990-2000 yıllarını içine alan bir

cezalar aldılar. Örneğin șirketin CEO

dönemde ABD’de neredeyse bü-

su Jeff Skilling 20 yıl 4 ay ceza aldı

tün iș dünyasına örnek (benchmark)

ve halen bu cezasını çekmeye de-

Kaynaklar:

olan bir șirket, yetenek felsefesinin

vam ediyor.

Gladwell, M. What the Dog Saw,

șampiyonuydu ve McKinsey bu șirAğustos-Eylül 2017

Popüler Bilim

efsanesinin savunucusu oldular.

kete çeșitli hizmetleri karșılığı yılda
on milyon dolarlık fatura kesiyordu.

Back Bay Boks, 2010

Gerçeği çarpıtmak

Michaels, E. Handfield H. – Axelrod,
B. J. War for Talent, Harvard Business

Bu șirkette yetenek tutkusu o kadar

İnsanların gerçeği çarpıtmak, ya-

ileri gitmiști ki, her yıl McKinsey’in

lan söylemek ve hile yapmak için üç

seçim kriterleriyle 250 yeni MBA me-

nedenleri vardır. Bunlar “ihtiyaç, fır-

Peters, T. Waterman Jr, R.H. In Sear-

zunu ișe alınıyor ve șirket de yüksek

sat ve denetimsizlik”tir. Bazı koșul-

ch of Excellence, Profile Business, 2004

School Publishing, 2001
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ELUGHELUSDO\DoRN×O×ÿ×QGDGHKüHW
VDoDQ3HQQ\ZLVHEHODROPDNWDG×U
)LOPLQ\DS×PVUHFLQLQ
EDüODQJ×F×QGD\|QHWPHQOLÿLQL
&DU\)XNXQDJD·QQVWOHQHFHÿL
GüQOPHNWH\GLDQFDNEWoH
NRQXVXQGDNLDQODüPD]O×NODUGDQ
|WU0D\×V·×QGDSURMHGHQ
D\U×OG×6RQUDV×QGDSURMHQLQ
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EDüODG×9HQLKD\HWILOPYL]\RQD
JLUPHNWHGLU
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NDUü×\DNDO×UODU.DUDUJkKODU×
\×N×OG×ÿ×QGDYHGQ\DUHKLQ
DO×QG×ÿ×QGD\ROFXOXNODU×RQODU×
6WDWHVPDQDG×QGD$%'·GHELUOHüLN
FDVXVRUJDQL]DV\RQXQXQNHüILQH
J|WUPHNWHGLU
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“Güzele bakmak sevaptır” değil,

“Göz var nizam var” değil,

“Göz var izan var”
(İzan: anlayıș, anlama yeteneği.
Nizam: düzen, kural)

“Göz var izan var”
(İzan: anlayıș, anlama
yeteneği. Nizam: düzen,
kural)

lurmuș”

“Aptala malum o
değil,

“Eni konu” değil,

“Önü sonu”

“Fukaranın dü
kıș günü” değ șkünü beyaz giyer
il,

““Elinin körü” değil,

olurmuș”
“Abdal’a malum
l:
(Aptal: Alık, Abda
“Eșek hoșafta
Derviș.)

““Ölünün kûru” (Kûr:
m
mezar, gömüt)
n ne anlar?” d

eğil,

“Saatler olsun” d
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Popüler Bilim

“Su uyur düșman uyumaz”
değil,

eğil,
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“Sü uyur düșman uyumaz”
(Sü: asker)

“Sıhhatler olsun”
(Sıhhat: sağlık)

“Su küçüğün söz büyüğün”
değil,

“Sus küçüğün söz büyüğün”

“Sıfırı tüketmek”

“Haydan gelen huya gider”
değil,

“Hayy’dan gelen Hu’ya gider”
(Hayy, Hu: Allah’ın isimleri)

değil,

“Altı kaval, üstü șișhane” değil,
“Kısa kes Aydın havası
olsun” değil,

“Geçti Bolu’nun pazarı, sür
eșeği Niğde’ye” değil,

“Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar
olmaz.” değil,

“Geçti Bor’un pazarı, sür eșeği
Niğde’ye” (Bor: Niğde’nin ilçesi)

“Ane gibi yar, Bağdat gibi diyar
olmaz” (Ane: Bağdat’ta bir
uçurum. Yar: uçurum)
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“Kısa kes Aydın abası
olsun” (Aba bir giysidir.
Aydın efesinin abası kısa
ve dizleri açıktır.)

““Altı kaval, üstü șeșhane”
((Kaval: Merminin geçtiği boru,
Șeșhane:Altı yivli namlu)
Ș

Popüler Bilim

“Zafiri tüketmek”
(Zafir: soluk)

77
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TÜRKİYE’DEN
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Popüler Bilim

HABERLER
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Acizler için imkânsız, korkaklar için müthiș gözüken șeyler, kahramanlar için idealdir.
Mustafa Kemal Atatürk

Dürüst olmaktan korkma, kaybedeceğin en fazla,

Evrende en büyük ziyan, sorgulama yeteneğini
yitirmiș bir beyindir.
Albert Einstein

İki türlü bilgi vardır; ya bir șeyi bilirsiniz, ya da

yanlıș insanlar olur.
Julien Green

onun hakkında ki bilgiyi nerede bulacağını bilirsiniz.
John Webster

Mesele çözümü göremiyor olmaları değil, problemi göremiyor olmaları.
Patricia Fara

İnsan sahip olduklarının toplamı değil, fakat henüz gerçekleștiremediklerinin toplamıdır.
Jean Paul Sartre

Birbirlerini en çok büyüleyenler, birbirlerini en çok
tamamlayanlardır.
Schopenhauer
Açıklamalarla vaktini harcama; insanlar sadece
duymak istediklerini duyar.
Paulo Coelho
Kimse senin dalgalarla nasıl boğuștuğuna bakmaz. Gemiyi limana getirip getirmediğine bakar.
Victor Hugo
Düșündüğünü söylemekten korkmaya bașlarsa
bir kiși, düșünmekten de korkmaya bașlar.
Vedat Türkali

Gülümseyin: öyle samimi ve sıcak olun ki her sıktığınız ele, ruhunuzu da katın.
Dale Carnegie
Bilginin efendisi olmak için çalıșmanın ușağı olmak șarttır.
Balzac
Önemli olan yașamak değildir, bașarmak hiç değildir. Önemli olan insan kalmayı bilmektir.
George Orwell
Mutluluk herkes gibi yașarken kimse gibi olmamaktır.

21. Yüzyılın cahilleri, okuma-yazma bilmeyenler
değil, öğrendiği yanlıș bilgileri değiștiremeyenler
ve yeniden öğrenemeyenler olacaktır.
Alvin Tofﬂer

Simone de Beauvoir
Var olmak için önce ve sonra yoktur; yanlıșlarımız
ve doğrularımız vardır.
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Meral Meri
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İnsanın özgürlüğü, kendisine yapılanlara karșı takındığı tavırda gizlidir.
J.P Sartre

Dünyada yeteneksiz insan yoktur. Sadece iyi eğitilmemiș ve iyi yönlendirilmemiș insanlar vardır.
Angle Peartri

Ağır ağır ölürler; okumayanlar, müzik dinlemeyenler, vicdanlarında hoșgörüyü barındırmayanlar.
Pablo Neruda

Kötü çeviri kitabın katilidir.
Tuba Gül

