İNSANIN
GEÇMİŞ KISA
TARİHİ VE
YARATTIĞI
TEKNOLOJİ
İLE KARŞI
KARŞIYA
GELMESİ

MART AYI
İLE
GELEN
BAHAR VE
İNANNA’NIN
ELİ

EŞİM
ANİDEN DEĞİŞTİ
Beynin
Frontal
Bölge
Hasarları

insan

zihnini
kontrol
etmek
SELEBRAL PALSİ

KANSERİ NE KADAR TANIYORSUNUZ

YENİ YILDIZ BALONCUKLARI

YIL 26 - SAYI 264 - MART 2019

Editör’den
CEHALETLE SAVAŞA
DESTEK VERİN
“POPÜLER BİLİM” DERGİSİNİ
YAŞATALIM

ayakta duran, cehaletle savaşan Popüler Bilim sizlere açık çağrıda
bulunuyor:
“DESTEK OLUN DERGİMİZİ YAŞATALIM!”
Maddi desteğinizle ayakta kalabilecek yoksa kapanma
tehlikesiyle karşı karşıya kalacak olan Popüler Bilim’e, siz de
kazanarak, şöyle destek olabileceğinizi düşünüyoruz:
1- Dergimizin önceki sayılarından (arşiv dergilerimizden)
toplu alımlar yaparak,
2- Hulki Cevizoğlu’nun Ceviz Kabuğu Yayınlarından çıkan
kitaplarından toplu alımlar yaparak.
Bunun için yapacağınız işlem, aşağıdaki IBAN numaramıza
KATKIDA BULUNMAK İSTEDİĞİNİZ BEDELİ YATIRARAK, faks
ile (faks no: 0312- 442 68 38) talep ve adresinizi bildirmektir.
***
Bilim yolumuz hepimize açık olsun.
-----------İmece-destek için:
TL IBAN Numarası: TR73 0001 2009 3970 0010 0002-24

Baskı Tarihi: 1 Mart 2019

Popüler Bilim’e ulaşmak için: Popüler Bilim Turkuvaz Dağıtım tarafından
com) ya da 0312-441 33 45’ten sipariş verip kapınızda teslim alabilirsiniz.
Tabii en iyisi abone olmak

Mart 2019

Funda DURMAZ
Nazlı Azerhan EKİN
Kübra GÖLEBATMAZ
Tuba Gül ÖDEMİŞ
Arif SOLMAZ
Ayşe Meriç YAZICI

Popüler Bilim

Prof. Dr. Gülten Kaptan ATEŞOĞLU
Prof. Dr. Acar BALTAŞ
Prof. Dr. Ali DEMİRSOY
Prof. Dr. Nuket GÜZ
Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ
Uzm. Dr. Mehmet Ali TALAY
Dr. Semih DİKKATLİ
Dr. Ali VARDAR

Geçen sayımızda yukarıdaki başlıkla sizlere seslenmiştik.
Aralık 2018’de 26. yaşına giren Popüler Bilim için aynı çağrıyı
tekrarlıyoruz.
***
Zaman zaman dergimizin mücadelesini burada sizlerle
paylaştık ve dertleştik.
Bir derginin, özellikle bilim konulu bir derginin 26 yıl ayakta
kalması tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok önemli bir
başarı. Türkiye koşullarında bir “mucize” de diyebiliriz.
26 yıl içinde çok ekonomik kriz yaşadık, hepiniz yaşadığınız
çünkü hayatı birlikte paylaştık, paylaşıyoruz.
***
Şimdi geldiğimiz aşamada, son krizle birlikte büyük sıkıntı
yaşadığımız malumdur. Desteğinize büyük oranda ihtiyacımız var.

3

Popüler Bilim,
Milli Eğitim Bakanlığı

Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için,
başarı için en gerçek yol gösterici ilimdir, fendir.
İlim ve fennin dışında yol aramak gaflettir,
cahilliktir, doğru yoldan sapmaktır.

(T.T.K., Tarih: 27 Kasım 1994, Karar No: 5119)

tarafından öğrenci ve öğretmenlere tavsiye edilmiştir.

(Samsun Öğretmenleriyle Konuşma, 22 Eylül 1924)

Yazı ve fotoğrafların sorumlulukları yazarlarına aittir.
Yayınlanmak üzere yollanan yazılar iade edilmez.

SELEBRAL PALSİ’YE TESLİM
OLMAYAN ÇOCUKLAR
GELECEĞİN SOSYAL
BİREYLERİ OLUYOR

35

Mart 2019

Popüler Bilim

30

4

6		 SELEBRAL PALSİ’YE TESLİM OLMAYAN
ÇOCUKLAR GELECEĞİN SOSYAL BİREYLERİ
OLUYOR

35		 YENİ YILDIZ BALONCUKLARI

10 İNSANIN GEÇMİŞ KISA TARİHİ VE
YARATTIĞI TEKNOLOJİ İLE KARŞI KARŞIYA
GELMESİ

36

İNSAN OLMA EMPATİYLE BAŞLADI;
GELİŞTİREBİLDİK Mİ? OKUYUNUZ!

14

KANSERİ NE KADAR TANIYORSUNUZ

40

EŞİM ANİDEN DEĞİŞTİ

16

YARA BAKIMINDAN NANOTEKNOLOJİK
GELİŞMELER

18

GELECEK GELDİ

44

POPÜLER BİLİM HABER HATTI

20

SANAT EĞİTİMİ ALMANIN BİREYİN
YAŞAMINA KATKILARI

46

KÜLTÜR SANAT - SERGİ

26

İNSAN ZİHNİNİ KONTROL ETMEK

29

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

47

KÜLTÜR SANAT - SİNEMA

30

‘MART AYI İLE GELEN BAHAR VE
İNANNA’NIN ELİ

14

YENİ YILDIZ
BALONCUKLARI

06
MART AYI İLE
GELEN BAHAR
VE İNANNA’NIN
ELİ

30

Mart 2019

26

KANSERİ
NE KADAR
TANIYORSUNUZ

Popüler Bilim

Mustafa Kemal ATATÜRK

5
48

DÜŞÜNDÜREN DÜŞÜNCELER

Selebral Palsi
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Selebral Palsi nedir?
Çocuğun beyinsel gelişimini hayatı
boyunca etkileyen, vücut hareketlerinin ve kasların uyumlu şekilde
çalışmasını engelleyen kısaca bir
grup nörolojik bozukluk olarak adlandırılan geniş bir terimdir.Genel olarak
beyinde oksijen açığına yol açan bir
hastalık sebebiyle ortaya çıkabilir.
Doğum öncesi, sırası ve sonrasında
meydana gelen SelebralPalsi, kas
koordinasyonunu kalıcı olarak etkilese de ilerleme göstermez. Bulaşıcı,
kalıtsal veya ölümcül değildir.

SelebralPalsi’nin risk
faktörleri nelerdir?

• Hamilelik sırasında alkol ve sigara
tüketme,

Selebral Palsi hastalığına yol açan
etkenler tam olarak bilinmemektedir.
Beynin kas hareketlerini kumanda
eden bölgede yaşanan anormallikler
sonucunda ortaya çıktığında anlaşılır.
Ancak bazı unsurlar hastalığın ortaya
çıkmasında etkili olabilmektedir.
Bunlar;

• Erken doğum,

• Anne karnında geçirilen enfeksiyonlar,

• Kafaya alınan travmalar,

• Gebelik sırasında yetersiz beslenme,

• Menenjit.

• Plasentanın erken ayrılması,
• Anne ve bebek arasında görülen
kan uyuşmazlığı,
• Doğum anında bebeğin beynine
oksijen gitmemesi,
• Çoğul gebelikler,
• Beyin kanaması,

6

Mart 2019

Kabul etmek zor gelir,
hayattaki en değer
verilen varlıkla bu
hastalık yan yana
getirilmek istenmez.
Ancak birçok
hastalıkta olduğu
gibi Selebral Palsi de
bebek ve çocukları
etkileyerek yaşamlarını
şekillendirebilir. Bu
noktada önemli olan
hastalığı her anlamda
kabul etmek ve üzerine
gitmektir.

Popüler Bilim
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Selebral Palsi

Selebral Palsihastalığın
belirtileri nelerdir?

Bebeklik çağındaki
belirtiler nelerdir?

MRG, BT, genetik ve metabolik
testler uygulanarak kesin tanı konur.

Selebral Palsi, kişiden kişiye değişen farklı şikayetlere sahiptir. Bu
belirtiler kiminde ağır geçerken kimi
çocukta hafif geçebilir. Genel olarak
şikayetler;

Bebeklik döneminde ise ilk 1 ay
bebekte ciddi kusma belirtileri söz
konusudur. Emmekte zorlanır. İkinci
aydan itibaren ise kaslarda normal
olmayan kasılmalar başlar. Bebek
dördüncü aya geldiğinde ise başını
tutamamaya başlar, ellerini çok sıkı
bir şekilde yumruk yapar ve şaşılık
görülür. Onuncu ayda bebek kendi
ismine tepki vermez, tutunarak
ayağa kalkma becerisi yoktur ve
tükürüğünü kontrol edemez.

Selebral Palsi’yi tedavi
etmek mümkün müdür?

• Hareket etmede güçlük çekme,
• İstem dışı hareketler sergileme,
• Kaslarda görülen aşırı gerginlik,
• Dengede durmada zorlanma,
• Postür bozuklukları,
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• Zeka geriliği,
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• Görme bozuklukları,
• İşitmede zayıflık,
• Konuşurken zorlanma,
• Dikkat eksiklikleri ve algılamada
zorlanma,
• Beslenme bozukluklarıdır.

Selebral Palsi tanısı nasıl
konulur?

SelebralPalsi, hastalığının kesin
olarak bir tedavi şekli yoktur. Uygulanacak tedavinin amacı, hastalığın yarattığı şikayetleri ortadan kaldırmak
veya azaltmaktır. Tedavi ile çocuk
rehabilite edilir, yaşadığı problemler
minimize edilmeye çalışır ve sosyal
hayata kazandırılır. Bağımsız olarak
yaşayabilmeleri esas alınır. Tedavinin
seyri çocuğun yaşı ilerledikçe değişmeye başlar. Çünkü çocuk gelişimini
sürdürdükçe uygun tedavi şekli de
güncellenmelidir.

Öncelikle detaylı bir fiziki muayene
yapılır. Doktor, bebeğin doğum ve
öncesi hikayesini öğrenir ve buna
göre bir yol haritası belirler. Bu
noktada nörolojik muayene, EGG, kan
testleri, röntgen, yürüyüş incelemesi,

Tedavi; fizyolojik, görme, işitme ve
konuşma bozuklukları, diş tedavilerini kapsar. Tedavinin en önemli
aşaması fizyoterapist ile olası kas
problemlerinin üzerine gitmektir.
Bunun için gerekirse cerrahi uygulamalara başvurulabilir.
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İnsan bilinci geliştiği günden beri
geçmişini sorgulayarak günümüze
kadar birikimini büyüterek geldi.

İNSANIN GEÇMİŞ
KISA TARİHİ VE
YARATTIĞI
TEKNOLOJİ İLE
KARŞI KARŞIYA
GELMESİ
Prof. İbrahim ORTAŞ/ Çukurova Üniversitesi

İnsanın yaratığı bilgi birikimi ve yaşamını kolaylaştırmak için harekete
geçirdiği teknolojinin sonuçlarının
insana yarar mı zarar mı getirdiği
günümüzde sıkça sorulmaktadır.
Son yıllarda dünyanın oluşumu ve
geçirdiği biyolojik evrimleri, yaşamı
tarihi bütünlüklü olarak sorgulayan
ve analiz eden önemli yazarların
kitapları yayınlanıyor. Bu kitapların
bir kısmı başucu eser niteliğindedir.
Elektronik çağın yaratığı imkânlar
ile çok sayıda kitap hızlı bir şekilde
yayınlanıyor. Günde binlerce kitabın
yayınlandığı günümüzde bir insanın
bütün yayınları okuma ne yazık ki
mümkün değil. Ancak bu kitaplardan
bilgi kirliliğinden arınmış ve bizleri doğru bilgilendirdiğinden emin
olduğumuz kaynakların okunmasını
önermek okumak isteyenler için yaralı olabilir. Son dönemde yayınlanan
ve okunmasında yarar gördüğüm bir
iki kitap geçmiş ve gelecek arasındaki ilişkilerin sağlıklı kurulması
yönünde önemli ve ufuk açıcı bilgi
sağlamaktadır.

Teknoloji İnsanı Esir mi
Alacak?
Gerd Leonhard 1961 yılında Almanya’da doğmuş, İsviçre’de yaşayan,

insanlık ve teknoloji arasındaki tartışmalarda uzmanlaşmış bir Avrupalı
fütürist. 2015 yılında WIRED Dergisinin “Avrupa’nın En Etkili 100 İsmi”
listesine adını yazdırmayı başarmış
bir yazar. Teknolojiye Karşı İnsanlık
(İnsan ile Makinenin Yaklaşan Çatışması) adlı kitabı insanın yaratığı
teknoloji le yaşayacağı sorunları
işleyen okumaya değer önemli bir
kitap. İnsanı düşündürten ve sorular
sordurtan bir kaynak. Leonhar’dın
yazığı “Teknolojiye Karşı İnsanlık”
kitabının işlediği konular bir sonuç
veya olabilecek olası sorunları karşısında insanlığın sorgulaması gereken
durumları açıklıyor. Teknolojinin
insan hayatında yaratığı etki vazgeçilmez ancak teknolojinin esi olma
ve onun etkisinden kalmanın yaratığı
veya yaratacağı kaygı hep sorgulanır
olmuştur.
Ancak ondan önce insanlığın doğa ile
nasıl baş edebildiğini, doğayı nasıl
anlayıp ondan yaralanmaya başardı-

ğının anlaşılması bakımından Jared
Diamond’ın yazdığı Tüfek, Mikrop ve
Çelik kitabı ve Yuval Noah Harari yazdığı “Sapiens - İnsan Türünün Kısa
Bir Tarihi” kitapları son derce önemli
bilgiler sunmaktadırlar.

Tarım Devrimi Dünyanın
Sağlıklı Sürdürülebilirliği İçin
Ne İfade Ediyor?
Jared Diamond’ın yazdığı Tüfek, Mikrop ve Çelik adlı kitabı insanlık tarihinin geçirdiği evrelere ilişkin önemli
soruları soruyor ve bilimsel kanıtlar
sunarak ufuk açıyor ve bilim tarihçilerine de analiz etme şansı sunuyor.
İnsanlığın tarım tarihine de ışık
tutan kitap jeoloji, biyoloji, coğrafya
dil bilim gibi birçok konudaki bilgileri
aynı eksende birleştirmeyi başarmış
bir kitap. TÜBİTAK yayınlarında çıkmıştı sanırım şimdi başka bir yayın
evi yayınlıyor. Geçmişten günümüze
yaşamın gelişim evrelerini anlamak
için her üniversite öğrencisinin mutlaka okumasında yarar var.
Bir savaş tarihçisi olan Yuval Noah
Harari yazdığı Sapiens “İnsan
Türünün Kısa Bir Tarihi” kitabında da
benzer bir yaklaşımla insanın nasıl
insan olduğu işlenmektedir. İnsanın
geçirdiği Tarım, Sanayi ve İletişim
Teolojileri büyük dönüşümlerinin
sonucunda bugün dünkü insandan
farkı bir konuma gelmiştir. Doğayı
anlamış, doğanın kurallarını
matematik üzerinden teknolojiye
dönüştürmüş ve bugün yaratığı
yapay zekâ teknolojinin esiri haline
mi geliyor durumundadır. Aslında
bu kaynakların en önemli özelliği
insanın doğayı nasıl anladığını ve
bundan nasıl yararlanarak bilgi
üretimini nasıl ilmik ilmik ördüğünü
de satır aralarında göstermektedirler.
Harari yazdığı İnsan Türünün Kısa Bir
Tarihi, Jared Diamond yazdığı Tüfek
Mikrop ve Çelik ve diğer benzer
içerikli kitapları insanların üzerinde
yaşadığımız dünyaya on küsur bin
yıllık kısa tarihini ve yaşamlarının
nasıl geliştiğini ikna edici ve bilimsel bir yaklaşımla din-ırk ayrımına
girmeden anlatması geçmişimizi
tanımamıza yarımcı oluyor. İnsanlık
tarihini anlamak için bu tür kitapların bilimsel esaslara dayalı olarak
popüler dil tekniği ile anlatılması ve
yazılması geniş kitlerin okunmasını
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Dünya üzerinde yaşayan bütün
insanların geçmiş kısa tarihi hakkında çok az bilgimiz var. On küsur yıl
kadar önce tarihimizi 10 000- 13.000
yıl olarak tahmin ediyorduk. Ancak,
iletişim ve ulaşımın yakın geçmişe
kadar sınırlı olması, bilimsel teknolojilerin yetersizliği nedeniyle
bazı alanlara ulaşmak ve araştırma
yapma şansımız yeterli olmadığından geçmişimizi tam anlayamadık.
Ancak son yıllarda karbon C14 yöntemi ile geriye yönelik yaş tayınları yapılabilmektedir. Ülkemizde
Şanlıurfa’da ortaya çıkan Göbekli
Tepe kazıları ile tarihimiz 15 000 yıl
öteye gittiği kanıtlandı. İnsan doğada olmayan tarım gibi gıda üretimi
teknolojisini yarattı (tarım devrimi),
madeni harekete geçirdi (sanayi
devrimi) ve iletişim ağlar üzerinden
insanları ve makineleri (iletişim
teknolojileri devrimi) ile birbirine
bağladı. İnsanın geçirdiği önemli evrelerden komünal düzenden yerleşik
tarım hayata nasıl geçtiğini, insanın
gelişim ve değişiminin sonucu olarak
sanayi devrimi ile madene nasıl şekil
vererek alet yaptığını. Bu aletleri
geliştirerek ulaşımı hızını artırdığını
ve bugünde binlerce km hızla uzayın
derinliklerine ilerlediğinin kısa tarihini yaşadık ve yaşıyoruz. Son yüz yılda
insanlık geliştirdiği birçok teknoloji
ile yaşamın önemli sırlarını çözdü ve
teknolojinin ekonomilerine katığı artı
değerle gelişme yönünden ilerledi
ve yaşamlarını daha da kolaylaştırır
oldular. Ancak halen bazı toplumlar
teknolojiyi yaratamadı ve istenilen
ölçüde kullanamamaktadırlar. Bazı
toplumlar halen neyin ne olduğunu
ve nasıl bu denli toplumların birbirimizden farklılaştığımız da anlayamıyorlar. İnsanlık tarihinin önemli
kısmını oluşturan besin arayışı
savaşları ve keşifler ve bunların sonunda yaratılan teknolojiler yaşamı
kolaylaştırdığı kadar yeni sorunlarda
çıkardı. Bugün insanlık kendi elleri
ile yaratığı çevre, iklim değişimler ve
hepsinden önemlisi yapay zekânın
esiri olma sorunlarını sorgulamaya
başladı bile.

Popüler Bilim
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Bunlara benzer içerikte yazılmış
kitapların biz insanlarda yaratığı en
önemli etkileri, bizlere bilimsel bilgi
vermeleri yanında çok değişik konularda düşünme alanlarımızı genişletmeyi ve geçmişe dair çok farklı sorular sormamızı sağlamaktadır. Tarım
yaparak iyi mi yaptık? Yazı neden
icat edildi? Hangi faktörler teknoloji
yaratmaya insanlığı yönlendirdi? Neden bazı insanlar teknoloji yaratabiliyor da bazıları yaratamıyor. Bundan
binlerce yıl birlikte yola çıkan ve hiç
bir şeyleri olmayan insanların bazıları
bugün düşünme güçlerini kullanarak, sistematik çalışma ile bilgi ve
teknoloji yaratarak önden koşarken,
bazıları bu yarışta geride kaldılar.
Bazısı saate binlerce kilometre hızla
uzaya giden araç yapabildi, halen
bazıları çıplak ve tabanlara kuvvet ile
yalın ayak yol almaktadır.
Fütürist Leonhard’nun kitabını da bu
çerçevede özetleyecek olursak yukarıda bahsettiğim üretilen bilginin
yaratığı ileri teknolojinin yaratığı çok
önemli bir sorunu insanlığın önüne
koymuş bulunuyor. İnsan ile maki-

Yapay zekâya sevinelim mi yoksa
korkalım mı? Yapay zekâ insanı
insan muhtaç etmekten kurtaracak
mı? Yoksa bazı toplumlar bazı toplamların esiri mi olacak?

Teknoloji İnsan Yaratmıyor,
İnsan Teknoloji Yaratıyor
Ve İnsan Amacına Uygun
Teknoloji Yaratıyor
Teknolojinin son 50-60 yılda insanın
yaşamını kolaylaştırmak için başardığı onlarca buluş ve bunların insan
yaşamındaki olumlu etkileri ortada.
Ancak insanın neredeyse artık teknolojiye bağımlı halen gelen (mobil
telefon, araba, internet vs.) yaşamı
ve bunların insan düşün hayatı ve
fizyolojisi üzerinde yaratığı etkiler
son yıllarda sıkça konuşulur oldu.
Yaşamımıza yapay zekâ robotlarının katılması, masa başı işlerin

çoğalması, raf ömrü uzun gıdaların
tüketimi insan sağlığını tehdit ettiği
sıkça dile getiriliyor. İnsanların bazılarının az çalışarak çok harcaması,
haksız kazan, kayırmacı yaklaşımlar,
şan şöhret peşinde koşması, doyumsuz yaşam ve bunların oluşturduğu
depresif yaşam ve etik sorunlarda
sorgulanır oldu. Bu bağlamda geçmişte yaşadıklarımız ve bu sürede
oluşturduğumuz birikimli bilgimizin
analiz edilmesi bakımından geriye
dönüp ciddi bir analizin yapılması
yaralı olabilir. Bu bağlamda geçmişi
objektif olarak anlatan ve analiz
eden yazıları çok çok önemsiyorum. Gerçekten insanın gücünü ve
doğayı bütünlüklü anlamak için bu
tür kaynakları okuma gerekir. Gerd
Leonhard kitabı için diyor ki “kitapta
şunları savunuyorum: Gelecekteki
bilim- teknoloji araştırmalarına,
bu alandaki gelişmelere, bunların
ticarileşmesine yönelik yatırımları
gerçekleştirirken karar verme ve
yönetişim süreçlerinin merkezine,
insan mutluluğunu ve esenliğini
koymalıyız; çünkü en nihayetinde
teknoloji, aradığımız şey değil, arama yöntemimizdir”. Sanırım burada
amaç ve araçları iyi anlamak zorundayız. Ne aradığımızı iyi bilmek zorundayız. Bulduğumuzun ne anlama
geldiğini de bilmek zorundayız. Ezbere yaşayarak, kulaktan duyma ile
değil bii fiil paçaları sıvayarak suyun
içine girer gibi tarihin derinliklerinde
nereden nereye geldiğimizi okuyarak
öğrenmek zorundayız. Kendimizi
ve geçmişte yaşadıklarımızı, ne tür
zorlukları aştığımızı bilmek zorundayız. Bilemez isek hiçbir şeyin kıymeti
olmaz. Yaşamı anlamlı yaşmak için
gençlerin bu kaynakları okumasını
öneririm.
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M. İlin - E. Segal iki Sovyet yazarın
yazdığı “İnsan Nasıl İnsan oldu”
kitabı da insanın ilk çağlarından bu
yana geçirdiği evreleri çok sade bir
şekilde anlaşılır bir dille yazmışlardır. İnsanı en büyük merakı olan
geçirdiği evreleri anlam isteğine iyi
bir kaynak. İnsanın dününü anlaması
bugünü anlamamıza yarımcı
olacak niteliklerdir. İnsanın insan
olması sürecinde insanın doğayla
ve insanın insanla olan savaşımı
sonucu oluşturduğu toplumsal
ortam, sistem ve kültürlerin
anlaşılması bakımından önemli
bir eser. İnsanın en önemli özelliği
olan yaratıcı-kurgucu olmasının
oluşturduğu bugün ki bilgi birikimini
anlamak bakımından kitabın işlediği
konular çok önemli. Dünyanın
değişik bölgelerinden insanların
yaratığı etkilerin bir araya getirilerek
yaratılan etkiler insanlığın kısa
tarihin ayrı bir özetidir.

nenin yaklaşan çatışmasını anlattığı
kitapta çok da tahmin edemediğimiz
çok sayıda olasılıkları ve sorunlar
üzerinde düşünmemizi sağlıyor.
Teknoloji doğal olarak insanın rahat
yaşaması için yaratıldı. Ancak bugün
yapay zekâ ile teknolojiden korkar
durma geldik. Çünkü IQ’si çok yüksek
bir yapay zekâ hayatımızı kontrol
ederse ve bizi makine ile karşı karşıya getirse. Belki makinenin fişini
çekmemize bile müsaade etmeyecek. Belki yakın gelecekte yazdırın
belirtiği gibi derimizin altına yerleştirilecek olan elektronik cipler bizi
rahat da uyutmayacak. Olası riskler
ve yapay zekânın yaşamımıza nasıl
dokunacağını anlatılan kitap üzerinde düşünmemiz gereken durumları
önümüze koyuyor.

Popüler Bilim

da sağlar. Nature dergisi kitap için
“Son yıllarda insanlık tarihi hakkında basılmış en önemli ve okunaklı
kitaplardan biri” diye yazmış.

13

Dr. Ali VARDAR/ İç Hastalıkları Uzmanı

Televizyonlarda, aile
veya arkadaş ortamında
kanserle ilgili onlarca
şey duyuyor, bizim
başımıza gelmeyeceğini
düşünüyoruz. Kanserle
ilgili birçok bilgiye sahip
olduğumuzu sanıyoruz
peki, kanseri gerçekten
tanıyor muyuz?

Toplumda
her 5 kişiden 1’inde
kanser ile karşılaşılıyor
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Tüm yeni tedavi yöntemlerine karşın
hala kanser sebebiyle yaşanan
ölümler engellenmemektedir. Kanser, vücudun belli bir bölgesindeki
hücrelerin kontrolsüz olarak çoğalıp,
o bölgenin de dışına yayılmasından
kaynaklanan hastalıkların genel
adıdır.
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Normal durumda hücreler doğar,
gelişir ve ölürler. Bu olay genetik
bir kontrol altındadır. Bu kontrolün
kalkmasıyla denge bozulur. Bu durum hücrelerin çok fazla oluşmasına
veya ölmeyen hücreler yüzünden çoğalan hücre sayısının tümör dokusu
oluşturmasına yol açar.

Kanserin genel belirtileri
nelerdir?
Kanser belirtileri ortaya çıktıktan
sonra artık hastalığın ilerlediği

anlaşılır. Amaç, bu belirtiler ortaya çıkmadan hastalığın çok erken
dönemde yakalanmasıdır. Kanserin
oluştuğu yere göre belirtileri vardır.
Bu noktada;
• Vücudun herhangi bir yerinde ele
bir kitlenin gelmesi,
• Ses kısıklığı,
• İnatçı öksürük,
• Dışkılama düzeninde değişiklik,
• Derideki benlerin şekli, büyüklük ve
renkleri,
• Kapanmayan yaralar,
• Herhangi bir yerde yaşanan kanamalar kanser belirtisi olabilir.

En sık görülen kanserler
nelerdir?
En sık görülen kanserler erkeklerde;
akciğer prostat ve kalın bağırsak
kanseridir. Kadınlarda ise meme,
rahim ağzı, akciğer ve kalın bağırsak
kanseridir.

Kansere yol açan
etkenler hangileridir?
Yaş; kanserler orta ve ileri yaşlarda
daha sık görülür. Beslenme bozuklukları; hayvansal yağlardan zengin,
et içeriği fazla, kolesterol ve kaloriden zengin diyetlerle beslenme
önemli bir etkendir.

Yanlış beslenmenin
kanserdeki rolü büyük!
Yanlış beslenme: Bazı katkı maddeleri kansere zemin hazırlar. Bu
nedenle güvenilmeyen katı yağlar,
limonatalar ve çikolatalar çok fazla
tüketilmemelidir.
Tatlandırıcılar: Tatlandırıcı olarak
kullanılan sakkarin, bir gıda maddesi
değildir. Böbreklere zarar verdiği gibi
mesane kanserine de neden olmaktadır.
Küfler: Kuruyemişler üzerinde üreyen küfler, aflatoksin denilen kanser
yapıcı maddeyi meydana getirir.
Kahve: Kahve içenlerde içmeyenlere
göre 2-3 katı misli fazla mesane ve
pankreas kanseri ortaya çıkar.
Alkol: çok fazla tüketildiğinde alkol
de kanser oluşumunda etkili bir rol
oynar.

• Kullanılmış yağları tekrar kullanmak da sakıncalıdır.

• Fazla et yiyenlerde kalın bağırsak
kanseri sık görülür.

açtığı gözlenmiştir.

• Proteinli gıdalar, 100 C üzerinde

pişirildiklerinde kanser yapan maddeler oluşur.
• Aşırı ısıtılmış yağlarda kızartılan
yiyecekler kanser yapıcıdır.

• Hormonlu maddelerin kansere yol
• Dengesiz beslenme ve gıdalardaki
selüloz da kanser oluşumunda görev
alır.

Kansere yol açan diğer
faktörler ise şöyledir;
• Sigara kullanımı,

Obezite ve bedensel hareketsizlik,
İş yerlerinde maruz kalınan kimyasal
maddeler,
Yüksek dozda radyasyona maruz
kalmak,

Aşırı güneş ışığı,
Hepatit B ve C gibi bazı virüsler,
Vücudun bağışıklık sistemini bozan
hastalıklar.

Kanserden korunmak
mümkün mü?
Doğru beslenin: Yanlış beslenme
bütün kanserlerin %35’inden sorumludur. İdeal diyet; sebze, meyve,
tahıl ve düşük yağlı yiyeceklerle
gerçekleştirilir. Yüksek yağlı diyetler
meme, rahim ve prostat kanseri ile
bağlantılı olabilir. Sürekli kırmızı et
yiyen kişilerin kanser olma riski ayda
bir kez kırmızı et yiyenlere göre 2,5
kat fazladır. Bu nedenle kırmızı et
yerine tavuk, balık, hindi eti tercih
edilmelidir.
Tuzdan kaçının: Tuz doğrudan
kanser yapmasa da mide yüzeyinin
yapısını bozarak kanserojen maddelere zemin hazırlar. Tuzun bolca
kullanıldığı turşulardaki nitrozamin
kanser oluşumda etkilidir.
Fast food gıdalara son: Aşırı karbonatlı ve yüksek ısıda pişirilen
bisküviler bile kanser açısından çok
tehlikelidir. Patates kızartması,
tuzlu krakerler, katkılı konserveler,
fast foodlar da tehlike sinyali veren
yiyeceklerdir.
Sebzeleri iyi yıkayın: Dünyada
kanserin artma nedenlerinin başında
tarım ilaçlarının bilinçsiz kullanımı
geliyor. Bu ilaçlar sebze ve meyveleri
yıkamakla da çıkmıyor. Ancak yine
de etkisini azaltır.
Alkole bağlanmayın: Kronik alkol
bağımlılığı başta karaciğer kanseri
olmak üzere özellikle de sigara ile
tüketildiğinde ağız, boğaz, yemek
borusu, gırtlak ve mide kanserine yol
açar. Bu sebeple minimum tüketmeye özen gösterin.
Sigarasız bir yaşam: Sigaranın affı
yoktur, azaltmaksa çözüm değildir.
Kesinlikle bırakılmalı, içilen alanlarda
bulunulmamalıdır.
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A’dan Z’ye
Kansere Dair Her Şey

Yiyecekler ve hazırlanış
şekillerine dikkat!
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KANSERİ NE KADAR
TANIYORSUNUZ

Kanseri Ne Kadar Tanıyorsunuz
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Bildiğimiz gibi yara, hücre veya doku
yapısının bozulmasına yol açan fiziksel
bir hasarı ifade etmektedir. Yaranın
iyileştirilmesi, yaraya bağlı komplikasyonları ortadan kaldırmak açısından oldukça önemlidir. İnsan vücudu
kendini iyileştirme konusunda büyük
bir yeteneğe sahip olsa da, bir yerden
sonra yara iyileşmesi durur ve kronik
iyileşmeyen yaralara neden olabilir.
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Yaygın görülen kronikleşmiş yaraların en çok bilineni ve en çok acı
çektireni diyabetik ayak ülserleridir
(DAÜ). Kötü yara iyileşmesi milyonlarca diyabetik hasta için önemli bir
morbidite ve mortalite kaynağıdır.
Ciddi enfeksiyonlara, ampütasyonlara ve belirgin şekilde azalmış bir
yaşam kalitesine neden olabilir. 2018
yılı içerisinde Dünya geneli 60 yaş ve
üstü 1 milyara yakın kişi olduğu ve
diyabetli yetişkin bireylerin sayısının 500 milyondan fazla olduğu
bilinmektedir. Dahası, bu rakamların
önümüzdeki 10 yıl içerisinde çarpıcı
bir biçimde artması bekleniyor.

İyileşmeyen yaraların, kişilerin
yaşam kalitesi üzerinde büyük bir
etkiye sahip olmasının yanı sıra ciddi
mali kayıpları da beraberinde getirdiğini söyleyebiliriz. Kronik yaraların
bakımı için her yıl milyarlarca dolar
harcanmaktadır. Ayak ülserlerinin
ve yanık vakalarının görülme sıklığının artması, yaşlanan nüfus ve yara
bakım biyolojisindeki gelişmeler,
yeni teknolojik yara bakım pazarının
büyümesini de körüklemektedir.
Kronikleşen yaraların tedavisinde
konvansiyonel bakım ekipmanları
yerine, yeni nesil teknolojik yara
bakım malzemelerinin kullanımı
gereklilik arz eder. Yine aynı DAÜ’li

hasta örneğinden yola çıkacak olursa
yapılan araştırmalar bize, bu hastaların sadece %20’sinden azının
mevcut geleneksel bakım yöntemleri
ile başarılı bir şekilde tedavi edildiği
göstermektedir. Ciddi yara bakımı gerektiren hastalıklarda tedavi
oranının oldukça az olduğu geleneksel yara bakım yöntemleri, emici ve
kompozit pansumanlar, gazlı bez
pansumanları ve kompresyon tedavilerini içermektedir. Bu yöntemlerin
aksine nanoteknolojik yara bakım
yöntemlerinin başta DAÜ hastalar
olmak üzere, özellikle yanık ve yara
bakımında hali hazırda kullanıldığı
ve ciddi başarı yüzdeleri elde ettiği

Pek çoğumuz artık nanoteknoloji
kavramına aşınayız. Kimileri için
bir tehtit kimileri için ise heyecan
verici ve yeni bir alan gibi görünse
de aslında nanoteknoloji her zaman
bizimleydi. Ve yara bakımı bu teknolojiyi en fazla kullanan alanlardan bir
tanesi.
Nanoteknoloji esasen metrenin milyarda biri olan nanometre ölçeğindeki malzemelerin, cihazların tasarımının ve kontrolünün sağlanmasıdır.
Malzemeler nano boyutlara indirgendiğinde yüzey alanının artmasının
yanı sıra, makro boyutlarından farklı
fiziksel, kimyasal, elektriksel ve
mekanik özellikler sergilemektedir.
Nano boyuttaki malzemeler hemen
her alanda kendine çalışma imkanı
bulmakta. Özellikle sağlık alanında,
hastalık süreçlerinin hem tanı hem
de tedavi aşamalarında oldukça
spesifik moleküler müdahalelerde
kullanılmaktadır. Nanotıp ile ilaç
salınım sistemleri, gen terapileri,
doku, organ ve hücre içi görüntüleme
teknikleri, cerrahi alet tasarımlar ve
hücre yenileme alanlarında ilerleme sağlanmıştır. Yeni nesil yara
bandajları tek başına yara bölgesini
korumakla kalmayıp, nanoteknolojik
gelişmeler sayesinde ilaç ve protein
gibi moleküllerin taşınımında da rol
oynayarak, kontrollü ilaç salınımı
gerçekleştirebilirler.
Geliştirilen teknolojik yara örtüleri
sayesinde hücre rejenerasyonunun
artırılmasının yanı sıra bandaj kaldırılmadan yara iyileşme durumunun
monitorizasyonu da takip edilir.
Bath Üniversitesi tarafından geliştirilmiş yara monitorizasyon tekniğinin özellikle yanık yaraları için oldukça önemli olduğunuz söyleyebiliriz.
Yanık yarasına sahip bireylerde ölüm
nedenlerinin çoğu sepsisten kaynaklanmaktadır. Daha hafif enfeksiyonlar bile hastanede kalma sürecini
artırır ve skar oluşumuna neden olur.
Yanık hastalarında bakteriyel enfeksiyonun teşhisi zaman almaktadır.
Bu amaçla enfekte olduğunda renk
değiştiren bandajlar geliştirilmiştir.

Eneksiyon öncesi

Nano boyutlardaki gümüşün makro
boyutlarından farklı olarak antimikrobiyal bir özelliğe sahip olduğu ve
bu alanda kullanılmasına hepimiz
aşinayız. Gümüş nanopartiküller
hücre zarına ve duvarına bağlanıp,
zar geçirgenliğinin düşürerek bakteri
hücrelerinin ölümüne neden olmaktadır. Gram pozitif ve gram negatif
bakteri aktivitelerine karşı bir direnç
göstermesinin yanı sıra antifungal ve
antiinlamatuar etkiye sahip olması
nedeniyle yara bakımında sıklıkla
kullanılmaktadır.

NANOLİFLER

Enfeksiyondan 4 saat sonra (Image credit: University of Bath)
Kronik yaraların ortalama %20 ‘ye
yakınının bir yıldan uzun bir süre
çözüme kavuşmadığı tahmin ediliyor. İşte tam da bu problemi elimine
etme amacıyla, geçen yıllarda lansmanı yapılan taşınabilir MolecuLight
i:X cihazı ile yara bölgesi floresan
ışık ile gerçek zamanlı görüntülenip
zararlı mikrooranizmaların
tespitini gerçekleştiriyor.
Bu teknoloji
sayesinde
yara bakımında izlenecek
klinik açıdan
en etkili yöntemin en hızlı
bir şekilde
seçilmesiyle
birlikte,
yara bakım
maliyeti de
minimize
edilmiş
oluyor.

MolecuLight i:X cihazı

Ortalama lif çapları nanometre
boyutlarında olan nanolifler mekanik
bütünlük, yüksek yüzey alanı/hacim
oranı, yüksek gözeneklilik, sıcaklık
kontrolü, sıvı emilimi ve gaz değişimi
gibi hücre dışı matrikse yapısal benzerliği nedeniyle, doku onarımında
sıklıkla kullanılmaktadır. Başta yanık
tedavileri olmak üzere çoğu yara
bakımında sağlıklı hücre proliferasyonunu artırarak derinin kendini
onarmasını sağlamaktadır.

NİTRİK OKSİT (NO)
Oldukça reaktif olan NO radikalleri,
saklama koşullarında güçlük yaşanması nedeniyle, antimikrobiyal
aktivite sergilemesine rağmen yara
bakımında daha önceleri hiç kullanılmamış. Nanoteknolojik gelişmeler
sayesinde artık NO radikallerinin
dengede tutulması mümkün. Yapılan hayvan çalışmaları sonucu NO
nanoparakcıklarının yara enfeksiyonlarına karşı alternatif bir tedavi
yöntem olarak kullanılabileceğini
belirtiyor.
KAYNAKLAR
Cortivo R, Vindigni V, Iacobellis L, et al. Nanoscale particle therapies for wounds and
ulcers. Nanomedicine (Lond). 2010;5(4):641656.
Englander L, Friedman A. Nitric oxide nanoparticle technology: a novel antimicrobial
agent in the context of current treatment of
skin and soft tissue infection. J Clin Aesthet
Dermatol. 2010;3(6):45-50
Hromadka M, Reed C, Han L, et al. Nanofiber
Technology for Burn Care. J Burn Care Res.
2008. Available at: http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/18695622 [Accessed December
7, 2010].

Mart 2019

Öğr. Gör. Kübra GÖLEBATMAZ
Prof. Dr. Gülten Kaptan ATEŞOĞLU
Beykoz Üniversitesi

GÜMÜŞ
NANOPARTİKÜLLER

bilinmektedir. Gelişmiş yara bakım
teknolojilerine bakmadan önce nanoteknoloji kavramına değinmemiz
gerekiyor.
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YARA BAKIMINDAN
NANOTEKNOLOJİK
GELİŞMELER

Yara Bakımından Nanoteknoloji
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Gelecek Geldi

Değişimin
ivme
kazanarak
geliştiği bir çağda,
merak ve öğrenmeye
açıklık da büyük rol
oynayacak. Bu özelliklere
değişime uyum sağlamayı
ve belirsiz ortamda akıl ve
ruh sağlığını korumayı da
ekleyebiliriz…
Bugün yaşayan kuşağımızın, çocuk
ve belki de torunlarımızın, homo
sapiensin son kuşağı olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki bir yüzyıl içinde
yaşayacak olanlarla aramızdaki fark,
bugün neandertaller ve şempanzelerle aramızdaki farktan daha büyük
olacak. Birçok modern düşünüre göre
21’inci yüzyılın ekonomisinin temel
ürünleri silah ve makine değil, beyin
ve zihin olacak. Veriye sahip olanlar
insanlığı ve hayatı kontrol edecekler.
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21’inci Yüzyıl Yetkinlikleri
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20 yıl sonra bugün var olan iş ve
mesleklerin ne kadarının varlığını
sürdüreceğini ve yeni mesleklerin ve
iş alanlarının neler olacağını kimse
bilmiyor. Ancak herkesin hemfikir
olduğu konu, bütün iş ve mesleklerin
dönüşüm geçireceği… Hariri’ye göre
dört temel yetkinliğe sahip olanlar bu dönüşüm sürecinde ayakta
kalacaklar. Bu yetkinlikler ilişki
yönetimi, iş birliği, eleştirel düşünce
ve yaratıcılık. Bu özellikleri üzerinde
biraz düşünürsek bunlara özyeterlilik
(self efficacy) ve yılmazlığı (resilience) da ekleyebiliriz. Yılmazlık sorunla
karşılaşan kişinin yeni bir yol izleyerek sorunu çözmek için girişimde

bulunmasıdır. Bu çözümlerin başarıya ulaşması kişiye öz yeterlilik kazandırır. Hiç şüphesiz değişimin ivme
kazanarak geliştiği bir çağda merak
ve öğrenmeye açıklık da büyük rol
oynayacak. Bu özelliklere mutlaka
değişime uyum sağlamak ve belirsiz
ortamda akıl ve ruh sağlığını korumayı da ekleyebiliriz. Dünya böyle bir
rotada ilerlerken 20 yıl sonra hayatın içinde olacak ve bir bölümü de
yönetim basamaklarına gelecek olan
çocukları ve gençleri nasıl eğitiyoruz?
Bir başka ifadeyle eğitim sistemi bir
bütün olarak (eğitim hizmeti sunan
okullar, eğitim yöneticileri, öğretmenler ve aileler) bu dünyaya nasıl
hazırlanıyor?

İş Hayatında Başarı,
Başkalarıyla Birlikte Elde
Edilen Bir Sonuçtur
Zeka ile hayat başarısı arasındaki
ilişkinin (korelasyon) .2 gibi çok
düşük düzeyde olduğunu biliyoruz.
Anne ve babamızın boyu ile kendi
boyumuz arasındaki ilişkinin .7 olduğu düşünülürse zekanın ne kadar
zayıf bir etkiye sahip olduğu kendiliğinden ortaya çıkar. Benzer şekilde

ailelerin çocuklarının iyi bir eğitim
almaları için büyük fedakarlıklar
yaptıkları eğitim sürecinin de hayat
başarısı üzerindeki etkisini .5- .6
düzeyinde olduğu bildiriliyor. Zeka ve
akademik başarının sosyokültürel ve
sosyoekonomik faktörlerle belirlenen
klasik ‘hayat başarısı’ konusunda bu
kadar az etkili olması çok kişiyi haklı
olarak şaşırtıyor. Başarıyla zehirlenmiş ve kişinin değerinin başarısıyla ölçüldüğü bir anlayışla yetişen
çocukların ve gençlerin performansı,
başkalarının önüne geçmesiyle ölçülüyor. Böyle yetişen bir gencin, iş hayatında 20 yıl sonra çok gerekli olan
iş birliğini göstermesini ve iyi insan
ilişkileri kurmasını nasıl bekleyebiliriz? Zeka ve akademik başarının
hayat başarısı üzerinde beklenenin
çok altında etkili olmasının temel
nedeni; her iki özelliğin de kişisel başarıyı sağlayacak nitelikler olmasıdır.
Oysa iş hayatında başarı, başkalarıyla birlikte elde edilen bir sonuçtur. Bu
nedenle de ilişki yönetimi ve iş birliği
21’inci yüzyıl yetkinlikleri arasında
önemli bir yer tutmaktadır. Kasım
2018’de New York’da dinleme fırsatı
bulduğum Daniel Goleman, her türlü
işte duygusal zekanın başarıyı be-

Yapay Zeka Neyi
Değiştirecek?
Yapay zeka (YZ) bugün yöneticilerin
üzerindeki bir çok işi üstlenecek.
Accenture’ın yaptığı ve Harvard
Business Review’da yayınlanan bir
araştırmaya göre, bir yöneticinin
zamanının yüzde 54’ü idari işlerle
geçiyor. Buna karşılık üst düzey bir
yönetici stratejik planlamaya yüzde
10’dan, kendisine doğrudan bağlı astlarıyla birebir ilişki kurmaya
yüzde 7’den az zaman ayırabiliyor.
Oysa stratejik planlama ve astların
bağlılığı ve adanması yönetici başarısı esas için kritik başarı faktörlerini
oluşturuyor. Hızla gelişen sayıda YZ
uygulamaları, iş liderinin zamanının
büyük bölümünü alan düşük katma
değerli ve rutin işlerden kurtaracak.
Gartner’a göre YZ ve buna bağlı iş
yapma biçimleri, 2021 de yaklaşık
2.9 milyar dolar iş değeri yaratma
ve 6.2 milyar saatlik çalışan verimliliği doğurma potansiyeline sahip.
Böylece yöneticilerin yüksek katma
değer yaratan işlerde kullanmak üzere çok daha fazla zamanı olacak. Bu
gelişmeye ayak uydurmayı başaran
yarının yöneticileri aynı zamanda
daha hızlı ve veriyle desteklenmiş
stratejik kararlar alabilecekler.

Demokrasinin Geleceğini
Tehdit Eden Engel
Hariri, bilgi teknolojisinin biyoteknolojiyle
birleşmesinin
demokrasinin geleceğini
tehdit eden bir engel
olabileceğini söylüyor.
“Beni benden daha iyi bilen”
bir algoritmanın varlığı insanların
yönlendirilmelerine (manüplasyonuna) imkan verecektir. Böylece
duyguları yönlendirmek mümkün
olacaktır. Hariri, “Bunun sonucunda
bir diktatör benim onu sevmemi ve
muhalefetten nefret etmemi sağlayabilir” diyor. Bu durumda demokrasinin yaşaması zorlaşacaktır. Çünkü

Bilgiyle Ne Üretildiği
Önem Kazanacak
Yapay zeka konusunun öncülerinden
biri olan Ray Kurzweil’i geçen yıl
dinleme şansım olmuştu. Ona göre
günümüzdeki teknolojik gelişmelerin düzlemseL (linear) bir gidiş
yerine sıçramalı (exponantiel) bir yol
izlediğini görürüz. Şimdi bir araç yardımı ile bağlandığımız bulut (cloud)
teknolojisine, 20 yıl sonra gözümüze takacağımız mercek (lens), bir
göz kırpma hareketi ile neokorteks
kendiliğinden bağlanmak mümkün
olacaktır. Böylece elektrikli arabalar gibi hem doğal hem de bulutta
olan hibrit bir beyin kullanacağız.
Bu durumda kimsenin yeni bir şey
öğrenmesine ihtiyaç kalmayacaktır.
Bu aşamadan sonra, bu bilgiyle ne
üretildiği önem kazanacaktır.
Hiç şüphesizinsanlar daha zeki ve
esprili olacaktır. Böylece bir anlamda
sentetik neokorteks gelişmiş olacak.
İnsanı diğer
canlılardan
ayıran özellik,
neokorteksi
geliştirmiş olmasıdır.
Müzik ve sanatı bir

primata
anlatmak
mümkün değildir.
Bunu sağlayan neokortekstir.

Önümüzde Çok Şaşırtıcı
ve Dikkate Değer Bir
Yüzyıl Var
Bu gelişmeler gelecekteki problemler
konusunda, bugüne kadar kullandığımız düşünce sistemiyle öngörülemeyecek çözümleri de beraberinde
getirecek. Örneğin, birçoklarının
düşündüğü gibi fakirlik artmayacak.
150 yıl önce dünyanın %99’u fakirdi
ancak gelecekte sıçramalı teknolojiyle dünyadaki fakirlik ve açlık
önlenebilecektir. Dünyada bugün
üretim sorunu değil, dağıtım sorunu
yaşanıyor. Nüfus her yıl ikiye katlanıyor. Ancak teknoloji bir yılda iki
katı gelişiyor ve fiyatı yarıya iniyor.
Teknolojiyi olumlu yönde kullanmak
için ahlaki sebeplerimiz var. İnsanlar
biyo-teknolojiden korkuyor. Bu teknoloji tehlikeli olabilir ancak bugüne
kadar biyo-teknolojinin zarar verdiği
bir insan henüz yok. Diğer taraftan
YZ etiği, belki de yapay zeka hakları
da önem kazanacak. 2029 yılında
vicdan gelişimini tamamlanmış YZ
görmek mümkün olacak.

Sonuç
Dünya bir taraftan çok büyük bir
değişimin içinde ilerlerken, bütün
bunları 200 bin yıl önceki bir donanıma sahip beyin ile yürütüyor.
Anlaşılan bir süre daha yeni yolun
bir bölümünü eski ayakkabılarla
yürümeye devam edeceğiz. Yapay
zekanın da bir üst sürümü gelinceye
kadar, bu büyük değişimi eski donanım ile sürdürmek zorunda
olmak da homo sapiensin
son kuşağını oluşturan 21’inci yüzyıl
insanlarının
mücadelesi
olacak.
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demokrasi ve seçimler insan mantığı
üzerine değil, duygular üzerine kuruludur. Faşizm hayatı kolaylaştırır.
Faşizmin ilk ölçüsü, “işime yarıyor
mu?” sorusunun cevabıdır. Bunun
arkasından gelen ikinci soru, “beni
yüceltiyor mu?” Böylece insanı bunaltan hayatın karmaşıklığı basitleşmiş olur. Ortaya basit bir süreç çıkar.
“Beni iyi hissettiriyor mu? Benim
kimliğimi yüceltiyor mu?”

Popüler Bilim

GELECEK GELDİ

lirleme ölçüsünün yüzde 66, liderlik
pozisyonlarında ise bu özelliğin çok
daha belirleyici olduğunu ve yüzde
85 olduğunu söyledi.
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sanat

Sanat Eğitimi Almanın Bireyin Yaşamına Katkıları

“Sanat ne bir oyun ne de bir eğlencedir.
Sanat ancak, ruhun dışarıya vurarak kendisini
göstermesi gereksinimidir.”
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Sanat, tarihöncesi çağlardan
beridir insanların, kendilerinden
sonraki kuşağın bir iz bırakmak,
duygu ve anlatımlarını aktardıkları
araç olmuştur. İlk sanat yapıtları
sayılan mağara duvarındaki biçim
ve imgelerde ve Eski Mısır, Mezopotamya, Eski Yunan dönemleriyle
ilgili arkeolojik kazılarda bulunan
çanak, çömlek, heykeller üzerinde çizilen resimlerde o dönemin
yaşantısını, o tarihte insanların
ne şartlarda yaşadıklarına ilişkin
ipucular barındırır.
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Sanat hem toplumların hem de
bireylerin duygu ve düşüncelerini
iletebildikleri, gündelik yaşamın
karmaşasından kendilerini sıyırarak soluk alabilmelerine olanak
sağladığı için sağaltıcıdır. Resim,
müzik, sinema, heykel gibi sanatların ve buna dayalı sanat yapıtlarının bireyin yaşamında hem işlevsel
hem de güzel duyusal/estetik
açıdan etkileri bulunmaktadır.
Bir yazınsal yapıtı okuyan, müzik
dinleyen, film ya da tiyatro oyunu
izleyen, plastik sanatlarla ilgilenen
birey hem düşün dünyasını hem de
duygu dünyasını geliştirmektedir.1
Sanatla uğraşan ya da sanat yapıtlarını seyreden, izleyen, okuyan
kişilerin iletişim yetenekleri de
gelişmektedir.
Sanat, bireyin düş gücünü
varsıllaştırmakta, geliştirmektedir.
Bireyin farkındalığını arttıran, düş
gücünü geliştiren, yaşamdan zevk

E. G. Benite

• Sanat, bireyin yaşamının her anında
onun ayrılmaz bir parçasıdır; üstelik
de hemen hemen yaşamının her anında ayrılmaz bir parçasıdır denilebilir.
Brommer ve Horn’a göre, insanlar
nereye bakarlarsa baksınlar sanat ve
tasarım çalışmalarıyla karşılaşırlar. Bir
sabah kahvaltısı sunumunda, giyside,
mobilya da ya da sofra takımlarında
da sanatın izlerini bulmak olasıdır.
• Sanat yapıtlarının üretiminde renk
seçimi, yapıta biçim verilmesi bireyin
estetik yönünün yansıması sonucudur.
• Sanat, bireyin haz duygusunu
doygunluk vererek, yaşamda zevk
almasını katkıda bulunur.
• Sanat, bireyin düşlem gücünün
gelişmesine ve sonsuzluk içinde
yaratımlarda
•Sanat, insanların birbirlerini anlamalarını sağlayan bir iletişim aracıdır.
Sanatın yukarıda sayılan birey üzerindeki etkilerinden dolayı sanat eğitimi
günümüzde giderek önem kazanmıştır. Sanat eğitiminin okul öncesinden
başlayarak verilmesi bireyin yaşamını
anlamlandırmasına ve daha sağlıklı,
duygu ve düşüncelerini iyi aktarabilen, birbirine saygılı ve hoşgörülü
bireylerin ve toplumun oluşmasına
katkı sağlar. Sanat eğitimi, eğer zamanında verilmezse, bireyin estetik
duyarlılık, karşı görüşlere saygı, başka
başka kültürlere değer verme, sanat
yapıtlarını koruma bilinci kazanma ve
evrensel ortak bir değeri paylaşma vb.
gibi davranışları benimsemesine yol
açabilir.3
Nüket Güz, İstanbul: Akademisyen Kitabevi, 1.
Basım, 2018, s.21.
2

Nüket Güz & Pınar Seden Meral, a.g.y., s. 23.

3

Şenkaya Ören, “Sanatın Doğuşunda İletişim-

Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan’a
göre okuyan, öğrenen, yaratıcı ve yapıcı bireylerin yetişmesi için sanat eğitiminin gerekli ancak okullarda ikinci
plana itildiğini belirterek Atatürk’ün
“Sanatsız kalan bir milletin hayat
damarlarından biri kopmuş demektir.”4 sözünü ekler. İlköğretimde ve
ortaöğretimde görsel sanatlar, müzik
dersleri zorunlu, yazarlık ve yazma
becerileri dersleri ise seçmeli olarak
verilmektedir. Tüm sanat dallarını tek
çatı altında toplayarak verilen görsel
sanat dersinin içeriği öğrencilerin
sanatın tüm dallarını tanımaları
bakımından yetersizdir. Sanat eğitimi, topluma düşünen, sorgulayan,
yaratıcılığını ortaya koyabilen ve ayrı,
değişik düşünceler üretebilen bireyler
kazandırır.
Bireyin yaşantısına bakıldığında
sanatın onun yaşamına canlılık kazandırdığı, ayrı bir duyarlılık verdiği,
kim olduğunu ve neye inandığını
sorgulamayı desteklediği, kendisine ve içinde yaşadığı topluma karşı
daha bilinçli ve daha duyarlı olmasına yardımcı olduğu görülmektedir.5
Sanat eğitiminin temelinde yatan
algısal yetilerin geliştirilmesi, zihinsel
birikimlerin görsel olarak aktarılmasına yardımcı olunması ve kendini
özgürce ifade edebilmeye sağlamaktır. Bu açıdan sanat eğitiminde amaç
yalnızca sanatçılar yetiştirmek değil,
sanatı seven ve kültürü algılayarak
yorumlayan bireyler yetiştirmektedir.
Herkesin sanatçı niteliği kazanması
ya da sanatçı ruhu taşıması beklenemez oysa sanatı algılayan ve sanatın
özünü kavrayan bireylerin yetiştirilmesi hiç de güç değildir.6
le Aralarındaki Varoluşsal Birliktelik ve Sanat
Eyleminde Psikolojik İletişimin Önemi”, Atatürk İletişim Dergisi, Sayı: 8, Ocak 2015, s. 211.
4
Levent Mercin & Ali Osman Alakuş, “Birey
ve Toplum İçin Sanat Eğitiminin Gerekliliği”,
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
Dergisi, Sayı: 9, 2007, s.17.

Ezgi Aleyna Demirci, “Gören, öğrenen, yaratıcı
bireyler için sanat eğitimi şart”, Hürriyet Gazetesi, 07.07.2018, http://www.hurriyet.com.tr/
egitim/gören-ögrenen-yaratici-bireyler-icin-sanat-egitimi-sart-40889633

5

6
Derya Şahin & Münire Meral Yağcı, “Bireyin
Toplumsallaşma Sürecinde Sanat Eğitiminin
Önemi”, Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri
Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, 2012, s.273.
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1
Nüket Güz & Pınar Seden Meral, “Yaş Alma
ve Sanat”, Ed.: Gülten Kaptan Ateşoğlu,

İnsan her zaman çevresine yalnız yararlanma gözüyle bakmamış, sanatın
başlangıcı niteliğiyle öykünme/mimetizm (taklit) yoluyla doğanın sesleri
ve renkleri ona duygu yoğunluğu
yaşatarak, bu eşsiz güzelliği, sesinde,
sazında, çizgisinde ve yontusunda
yorumlayıp, bedenin diliyle doğaya
başka bir boyut eklemiştir.2 Bireyler
doğayı taklit ederek, kendi duygu ve
düşüncelerini güzel duyusal/estetik
değerler katarak, sanat aracılığıyla
göstergelere dönüştürerek anlamlandırır.

Popüler Bilim

eğitimi almanın
bireyin yaşamına
katkıları

almasını sağlayan, başka bireylerin
yaşamına dokunabilmesine olanak
sağlayan bir olgu özelliği taşımasının dışında, insanların birbirlerini
anlamasını, etkileşimde bulunmasını sağlayan bir iletişim aracıdır aynı
zamanda.1
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İnsan zihnini kontrol etmek

• İnsanın istemli kas hareketleri
engellenebilir mi?
• Duygular ve davranışlar uzaktan
kontrol edilebilir mi?
• Uzaktan uyku hissi verilebilir mi?
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• Hafızaya müdahale edilebilir mi?
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¶ Sahne anılar yaratılıp gerçek anılar
silinebilir mi?
• Zihnin güvenlik duvarı var mıdır?
Her birimiz bu soruları yanıtlamalıyız, çünkü bu teknolojiler bizi ya
köleleştirecek ya da özgür bırakıp en
yüksek potansiyellerimize ulaşmamıza olanak verecek. Ve buna karar
verecek olan bu nesildir.

YAŞAMIN KÖKENİ
Yaşam canlı hücrelerden oluşmaktadır. Her bir hücrenin içinde,
fiziksel varlık olarak bizi kontrol
eden bir genetik kodla birlikte DNA
bulunmaktadır. Genetik kod, hücre
gelişimini ve hücreler içinde protein
üretimini kontrol eder. Proteinler
hücreye yapı sağlar ve hücrelerin
kendilerini yenileyebilmeleri için
gereken enerji ve bileşenleri üreterek
besini kullanan kimyasal süreçlerin
bir parçasıdır.
Hücrelerdeki kimyasal reaksiyonların
tamamı, elektromanyetik osilasyon,
dalgalanma, titreşim ya da onları
oluşturan titreşen atom ve madde-

Elektromanyetik alanlar, insan bedenindeki herhangi bir canlı organizma ya da bireysel madde hedef
alınarak bedenin dışındaki araçlar
tarafından sağlanabilir. Elektromanyeyik spektrum içerisinde, saniyede
bir titreşimin onda biri kadar aşırı
düşük frekanslardan radyo dalgaları, ışık, mikrodalgalar, x ışınları,
kozmik ışınlar gibi çok daha yüksek
frekanslar bulundururlar. Bunların
her biri, canlılarda önemli etkiler
bırakabilir. Çoğu durumda enerji seviyeleri dünyanın normal radyasyon
seviyesinin altındadır, ama dünyanın
radyasyonu e evreli sinyaller, yani
canlılar tarafından yoğunlaştırılmış

Elektromanyetik kuplaj herhangi
bir canlı üzerinde belirli “kontrollü
etkiler” oluşmasına olanak verir.
Çözümlendiği anda, beden, beyin ve
zihindeki frekans kodlarının anlayışı insanlara uygulanabilir, viral ve
bakteriyel etkiler tedavi edilebilir,
bedendeki kimyasal ve metabolik süreçler düzenlenebilir, beyne
algıyı değiştiren bilgi transferleri
yapılabilir.

ZİHİN VE BEDEN
KONTROLÜ
Beyin dalga frekansları, beyinde
gerçekleşen aktivite türünü gösterir.
Çoğu zihinsel aktivitelerde özdeşleştirilen dört temel beyin dalga frekansı grubu vardır. İlki beta, dalgaları
(13-35 Hertz) normal aktivitelerde
ilişkilendirilir. Bu aralığın maksimum
değeri, düşünme ve mantık becerilerini olumsuz yönde etkileyebilen
stres veya telaşlı ruh hâlleri ile ilişkilendirilir. İkinci grup, alfa dalgaları
(8-12 Hertz) rahatlamayı gösterir.
Alfa frekansları öğrenme ve odaklı zihinsel fonksiyon için idealdir.
Üçüncüsü, teta dalgaları (4-7 Hetz)
zihinsel görüntü, anılara erişim ve
içsel zihinsel odak göstergesidir. Bu
durum genelde küçük çocuklarla,

davranış değişimiyle ve uyku/hayal
evreleriyle ilişkilendirilir. Sonuncusu,
son derece yavaş olan delta dalgaları
(0.5- 3 Hertz) kişi derin bir uykuda
olduğunda rastlanır. Genel kural ise,
kişi rahatladığında beynin baskın
dalga frekansı düşük seviyelerde, kişi
telaşlı ya da heyecanlı olduğunda ise
en yüksek seviyelerde olacaktır.

KİNEZİYOLOJİ
Belirli materyal veya enerji etkileşimlerinin, kas gücünü direkt etkileyerek bedendeki enerji akışı üzerinde

etkiler bırakmasıdır. Kas gücünü ölçme sistemi, kineziyologa bir insanın
sağlığı ile ilgili bilgiler verir. Örneğin
aklınıza şu resmi getirin: Bir insan bir
elinde bir madde tutuyor ve kineziyolog ne kadar kas direnci olduğunu
görmek için diğer kolu aşağı itiyor.
Örneğin, bir elinizde alüminyum

tutarsanız ve bunun sizde zararlı bir
etkisi varsa, diğer kolunuz güçsüzleşecektir. Ya da bir elinizde size güç
veren bir şey tutarsanız, yanınızdaki
kişi diğer kolunuzu aşağı itemeyecektir. Bu metot “sübjektiftir” çünkü
kineziyologun ne kadar güçlü bir
şekilde ittiğini bilemezsiniz. Kas tansiyometreleri kullanarak, kontakları
kolunuzun etrafına sarabilir ve kas
tansiyonunu ölçebilirsiniz. Dolayısıyla bu sübjektif değil, objektiftir.
Diğer bir deyişle, bir iğne ya da dijital
okuma kullanarak, kaslarda ne olup
bittiğini görebilirsiniz.

DMT
(RUH MOLEKÜLÜ)
DMT, istisnasız tüm canlılarda bulunan bir maddedir. Bu madde insan
beyninde bulunan epifiz bezi tarafından üretiliyor. Kozalağa benzer bir
yapıya sahiptir. İngilizce ismi “pincal
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Gelecek Tasarımcısı

Bir maddenin rezonans
frekansı, onun normal ve
doğal durumu altındaki titreşim
oranını ifade eder. Bir madde,
aynı rezonans frekansındaki bir
başka enerji kaynağı ile etkileşime
geçtiğinde, daha güçlü ve yoğun bir
reaksiyon oluşur. Eğer enerji maddeye darbe modülasyonlu yansıtılırsa,
insan bedenindeki kodlarda önemli
bir değişim sağlanabilir. Hücreleri
ve bedenin kimyasallarını oluşturup
parçalayan tüm süreçler, elektromanyetik osilasyon ile kontrol edilir.

bir seviyede anlaşılabilecek ritmik
sinyaller değildir.

Popüler Bilim

lerin frekansları ile
harekete geçmektedir. Bu herhangi
bir canlı organizmadaki atom,
molekül, hücre ve
bileşenlerin frekans
kodudur. Tüm fiziksel maddeler, en
küçük atomik ve
atom altı seviyelerde hareket halindeki sistemlerden oluşmaktadır.
Yaratılıştaki her şey
temel unsurlardan
ya da yapıtaşlarından
meydana gelmektedir,
ama eşsiz kombinasyonlarında, bireysel bir
rezonans frekansı izine
sahiptirler.

İnsan zihnini
manipüle etme
düşüncesi,
yüzyıllardır
insanlığı
merkez alan
bir konudur.
Ancak
bugün,
var olan
ve hızla
gelişen bilim
ve çeşitli
teknolojilerin
kümelenmesi
sonucunda,
zihni ve
duyguları
kontrol etmek
mümkün. Bu konu
daha önce hiç bu
kadar önemli olmadı.
İnsanı insan yapan
duygu ve düşünceleri
bir başkası tarafından
belirlendiğinde olabilecekleri bir düşünün…
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dır. Modern felsefenin babası kabul
edilen Descartes, epifiz bezinin ruh
ile bedenin birleştiği nokta olduğunu
düşünmüştür.
Bir mercimek tanesi büyüklüğünde
olan bu mini organ hipofiz bezimizin
arkasında küçük bir oyuğun içinde
bulunur. Bu organ gece ve gündüz
döngümüzü kontrol eden bir çeşit
biyolojik saatimizdir, yani vücudumuzun günlük ritmini düzenleyen
melatonin isimli hormonu salgılar ve
bu hormon ışığa karşı duyarlıdır.
Bu organ aynı zamanda seratonin
hormonu salgılar. Seratonin ise mutluluk hormonudur ve bu hormonun
vücudumuzda az olması durumunda

Suda, bazı gazlı içeceklerde, sigarada, diş macunlarında, paketlenmiş
bazı gıdalarda, civa içeren deniz
ürünlerinde bulunan sodyum florünün, kitleleri kontrol altında tutabilmek amacıyla kullanıldığı iddia
edilmektedir.
Nazilerin, yaptıkları deneyler sonucunda; sodyum florürün, beynin belli
bir bölgesini uyuşturduğunu, sinir
hücrelerinde tahribat yaptığı, IQ’yu
düşürdüğünü ve
bireylerin direnme
gücünü kırdığını
tespit edince;
sodyum florürün
nazi kamplarındaki içme sularına karıştırıldığı
söylenmektedir.
Çünkü sodyum
florürün yatıştırıcı
etkisi olduğunu, uzun süre
alımı durumunda,
beyni etkileyerek
insanların düşünemeyen sürülere döndüğünü
görülmüştür.

Kadınlar okur, araştırır, gezer, görür,
çalışır, üretir, düşünür, çabalar ve
gelişir. Kadın değer katar...
Atatürk, “Kadın ve erkek beraber
olarak ilim ve kültür edinmeli, bu ilim
ve kültürü aramak ve nerede olursa
oraya gitmek ve onunla dolu olmak
zorundadır. Türk sosyal hayatında
kadınlar ilim, kültür ve diğer hususlarda erkeklerden katiyen geri
kalmamışlardır” diyerek kadınların
önemine işaret etmiştir.
Nasıl bir toplum istiyorsak, rol model
de yine kadının kendisidir. Nasıl
erkekler olsun istiyorsak yine kadının
yetiştirdiği şekilde olacaklar. İlköğrenim hayatının başladığı yerdir
büyüdüğümüz yer.
Bir erkeğin karakter yapısı annesinin onu bıraktığı kattır. Bilinçaltı ilk
tohumlarını, duyguların temelini,
davranışların temelini, düşünsel
yeteneğini, estetik birikimlerini ne
olursa olsun içine doğduğu bu katta
tutar.
Söylenenleri doğrulayan davranış
biçimidir, bu yüzdendir ki annemizden ve babamızdan gördüklerimizi
davranış olarak alırız hayatımıza.
Babasını örnek alan bir erkek, gördüğü davranış biçimi ile davranışsal
yaklaşım gösterir.

Sizinle ayni yerde yaşayan kadın değiştiğinde,
değişen yalnızca bir
kadın değildir, hayatın
neredeyse bütünü değişir, bir başka dünyaya
geçersiniz orada her şey
farklıdır.
Yemek kültürünüz, dinlediğiniz müzik, arkadaş
ortamınız, yaşama
şekliniz..
Kadınlar! İşte bunlar için
erkekleri bu uyum içinde
bilgelikle ve sevgiyle
yetiştirmek zorundayız.

Dünyayı kadınlar
kurtaracak. Neden
mi?
Çünkü her erkeğin temelinde bir kadın vardır.
Sevgiyi, saygıyı, değeri,
ilgiliyi, iletişimi “ben görmedim, yaşamadım, bilmiyorum” diyerek sadece
ihtiyaçlar silsilesinde
görev icabı ebeveyn olmadan, kadın kimliğinin
değerini bilerek kendini
geliştirerek çocuklarına
aktararak güzel toplumların, güzel bir dünyanın
oluşmasını sağlar.

MART
DÜNYA
KADINLAR
GÜNÜ

TOPLUMUN
MİMARI
KADIN
Funda DURMAZ / Yaşam Koçu

365 gün kadın değerinde sevgiyle yaşanması
dileğimle Dünya Emekçi
Kadınlar Günümüz kutlu
olsun.

Sorumluluk almayı, yetinmeyi, saygı
duymayı, şefkati ve sevgiyi vermeyi
öğreten yine kadındır bir erkeğe.
Aileye.. Topluma..
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gland” olup, kozalaksı bez anlamına gelmektedir. Beynimizdeki her
bölüm simetriktir; bu nedenle tüm
bölümlerden iki tane bulunur. Bunun
tek istisnası, beynin tam ortasında
bulunan ve tek bir tane olan epifiz
bezidir. Epifiz bezinden iki farklı
hormon salgılanmaktadır. Bunlar,
melatonin ve seratonin hormonudur.
Bu maddeler aynı zamanda bitkilerden elde edilerek bir uyuşturucu
olarak kullanılmaktadır. DMT üretimi
insan beynindeki üretimi genellikle
çok küçük miktarlarda olduğu için,
psikedelik etkilerini deneyimlerinin
bir yolunu dışarıdan almaktadır. Bu
uyuşturucu, insanların farklı boyutları algılamasını mümkün kılmakta-

Nükleer atılardan elde edilen sodyum florürün, epifiz bezi üzerindeki
etkileri ile ilgili çalışmalar, epifiz bezinin vücutta florürü en fazla emen
ve katılaşıp, kireçlenerek küçülen ve
çalışamayan organımız olduğunu
bildirmiştir.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü,
kadının değerini hatırlatmak için 1
gün fakat bunu bilerek yaşamak ve
yaşatmak her gün olmalı.. Kadını
yargılamayı ve obje olarak görmeyi
bırakarak sevgi ve saygı ile yaşamak bu değerleri yaşatmak gerekir.

Popüler Bilim

depresyon, panik atak, aşırı asabiyet,
anksiyete bozukluğu gibi durumlara
sebep olmaktadır. Bir diğeri ise, DMT
moleküle yerine geçen Dimetil Triptamindir. Bu molekül, çok fazla DMT
psikedelik (hayal gördürüen) bir etki
yaratırken, yetersiz DMT ise dünyayı
donuk, sönük ve gri görmemize yol
açar. Bu sebeple DMT’ye “Ruh Molekülü” denmektedir. Epifiz bezinin
fonksiyonunu artırmak ve enerjisini
geliştirmek çok önemlidir çünkü bu
organ bedenin fiziksel tüm sistemini
etkilediği gibi psişik anlamda farkındalığınızı, bilinçlilik halinizi, algınızı
ve yaşam deneyimlerinizi genişletmek veya sınırlamak gibi büyük bir
potansiyele sahiptir.
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Birçok kültürde, medeniyette bahar
ile birlikte bir canlanma olgusu düşünülmüştür. Mitoslarla konuyu desteklemek amacıyla bakacak olursak;
temelde yatan türün yaradılış mitosları olduğunu söylersek yanılmış olmayız. Bu mitoslarda üç temel unsur
hemen hemen her medeniyette vardı
ve bunlar önce evrenin kökeni ile
başlar sonrasında evrenin düzenlenmesi ve de en son insanın yaradılışı
ile ilgili konularla desteklenmiştir.
Tüm dünyada; yıllarca süren sulak
ve kurak dönemler yaşanmış ve bu
dönemlerde her medeniyet kendine ait mitolojik öyküler üretmiştir.
Mart ayı ile birlikte baharın gelişinde
dikkatimizi çeken en önemli nokta;
Sümerlerden beri bilinen Dumuzi ve
İnanna’dan doğan mitostur.
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İlkbahar ile birlikte doğanın canlandığını görmekteyiz. Özellikle Eski Ön
Asya’da yeni yıl doğanın canlanması,
bitki ve hayvanların büyüyüp çoğalması ile yeni bir yaşamsal döngüye
girmeleriyle özdeş sayılmaktadır.
Kıştan çıkışla birlikte doğada çiçekli
bitkilerin açması ile başlayan bir
canlanma, bereketin bir çeşit sembolü niteliğindedir. Bu bereket için

lkbahar demek eriyen karlar ile bir-

likte suyun bereketlendiği, toprakta
tohumların filizlendiği bir dönemdir.
Yaz ayları ile birlikte toprağın kuruduğu, sonbaharda ürün hasadının
yapılması ile doğanın tekrar kışa geri
dönmesi ve bitkilerin öldüğü görülmektedir. İşte tam da bu noktada
Eski Ön Asya’da bereket ile ilgili olan
tanrı ve tanrıçaların öldükleri, bahar
ile birlikte tekrar bu döngüye dâhil
olacakları çeşitli mitolojik birçok
hikâyeyi doğurmuştur. Kısacası
tarılar bu yaşam döngüsü içinde yeraltına indiklerinde bitkilerin öldüğü
düşünülmektedir. Peki ya bu konu ile

alakalı elimizde ki en önemli semboller ya da ikonografik öğeler neydi?

Mitolojik hikâyelerin ilk örnekleri Mezopotamya’ da görülmektedir. Dicle
ile Fırat arasında kalan eski kentlerin
bulundukları yerleşimlerde yapılan
arkeolojik kazılarla birlikte, Sümer ve
Akad adları ile bilinen bu bölge, M.Ö
4000
yılına
kadar Sümerlilerin
varlığını
kanıtlamıştır.
Sümerlerde
görülen
mitoslar
önemli
sayılmaktadır.
Dumuzi ve İnanna mitosu ile birlikte
bahar ve bereket sembolizmlerinin
varlıklarının görülmesi açısından
önemli sayılabilmektedir. Öncelikle
tanrıların özelliklerini anlatmaya
başlarsak en doğrusu olacaktır.
Tanrı ve Tanrıça çiftleri olarak her
kültürde kavramlar bulunmaktadır.
Bunlara bakarsak olursak yeraltına giren tanrılar içinde bereketin
sembolü olan Sümerde; Dumuzi,
Assur-Arami’de Tammuz, Fenike’de
Adon/Eshmun, Frig’de Attis, Eski
Yunan’da Adonis/Kore, Roma’da ise
Bacchus’tur. Tanrıçalar ise Sümer’de
İnanna, Assur-Arami’de İştar, Feni-

İNANNA/İŞTAR
Temel olarak ele almak istediğim
konu aslında İştar İnanna idi ve
bunun etrafında konuyu geliştirmek niyetindeyim. Peki ya kimdi bu
İnanna? Sembolizmde bir anlamı
varmıydı? Günümüzle bir bağlantı
kurulabilir mi? Makalenin başında da
belirttiğim üzere bu tanrıça savaş,
aşk ve bereketin simgelediği tanrıydı. Sümerde İnanna olan bu tanrıça,
Samice de göğün kraliçesi anlamına
gelmekteydi. Olasılıkla Ninana’dan
türemiş olmalıydı ve Hinana’da cehennemin hanımı anlamına gelmektedir. Nanna ve Ningal’in kızıydı. Geç
dönemde ise Nergal ve Ereşkigal’in
kızıdır.

Çeşitli dönemlerde bu tanrıçanın
varlığını çeşitli isimlerle görmekteyiz
ve tanrıçanın kutsal hayvanı, tüm
tanrı ve tanrıçaların bir kutsal hayvanı ve sembolü yani simgesi vardır,
aslandır.

Hemen hemen her dönemde bu
tanrıçanın kutsal hayvanı ile birlikte
gösterildiği görülmektedir. Tasvirli
sanat eserlerinde, duvar kabartmalarında, mühürlerde hep bu tanrıça,
kutsal hayvanın üzerine basarak
veya sol bacağını açıkta bırakacak
şekilde sol ayağı ile aslanın üzerine ayağını basarken gösterilmiştir.
İnanna sadak ve ok ile silandırılmıştır. Erken dönemlerde ise genellikle
aslan eşliğinde gösterilmekteydi.
Ucu kıvrık yuvarlak şekilde yapılmış
bir de asası vardır.
Tasvirli sanat eserlerinde genellikle
savaşçı tanrıça olarak gösterilmekteydi. Sembolü ise her dönemde
yıldız diskiydi.
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Nazlı Azerhan EKİN / Arkeolog

yağmur suyunun varlığı dağlardan
gelmesi ile önem araz etmektedir.
Bu bağlamda birçok medeniyette
toprak ana olarak günümüzde de
nitelendirdiğimiz ana tanrıça ve de
su ile hava tanrıları yer almaktadır.

Mezopotamya’da yer altı tanrılarından olan Dumuzi (çoban tanrı)
bereketin temsilcisidir. Onun hem
eşi hem de kardeşi olan Tanrıça ise
İnanna’dır. İnanna/İştar savaş ve aşk
tanrıçasıdır. Yeraltı tanrısı Ereşkigal’in emiri üzerine yer altı dünyasına girmesi ile yani ölmesi ile birlikte
bitkilerin büyümesi durur ve hayvanlarda çiftleşmez olurlar. Su tanrısı
EA‘nın emri üzerine Tammuz’un yılın
ortasında dünyaya geri dönmesini ve
de tanrıça İştar ile birleşerek doğanın
canlanmasını sağlamıştır. Bu mitle
birlikte; Tammuz ve İştar birleşmiş
ve su tanrısı EA’nın da etkisi ile
tohumların su ile birleşmesi sonucu
bitkilerin ve doğanın canlanması
anlatılmak istenmiştir. Tıpkı diğer
kültürlerde de mitler hep aynıdır;
Kuzey Suriye’de bereket tanrısı Baal
ve kız kardeşi ve savaş tanrıçası olan
Anat arasındaki geçen mitte baştanrı El yardımcı olur (tıpkı su tanrısı
Ea gibi).Eski Mısır’da bitkiler tanrısı
Osiris’in ölümünden sonra eşi ve
savaş tanrıçası olan İsis tarafından
yaşama tekrar dönmesi de benzerdir.
Fenike mitolojik hikâyesindeyse;
Adon ile Eshmun arasında geçenler,
Yine Frig mitolojisinde Attis ve Kybele arasında geçmiştir. Eski Yunan
ve Roma mitolojisindeyse; Adonis ve
Baccus ile Aphrodite ile Venüs arasında geçtiği görülmektedir. Kısacası
farklı kültürlerde ve de dönemlerde
ortaya atılmış olan tüm bu mitolojik
öykülerin ortak noktası, bir bereketi
ve de doğanın canlanması ile ilgili
bizlere düşündürücü anlamlar ifade
etmektedir. Bu hikayelerden Sümer
döneminden başlayarak gelişen bu
hikayelerin içinde birçok ortak özellik
görülmektedir ve bazı yansımaları
günümüzde de görebilmekteyiz. Kısaca bu konulara değinmekte fayda
olabileceği kanısındayım. O zaman

benzer özellikler ışığında detaylıca
konuya bakmanın zamanı gelmedi
mi?

Popüler Bilim

MART AYI İLE
GELEN
BAHAR VE
İNANNA’NIN
ELİ

ke’de Astarte, Frig’de Kybele, Eski
Yunan’da Aphrodite ve Roma’ da
ise Venüs’tür. Yine bu Tanrı tanrıça
sıralamasında bazı kültürlerdeki
isimlendirmeler farklıdır. Örneğin öldürülen tanrı sıralamasında Mısır’da
tanrı Osiris varken, Suriye’de adına
tapınaklar bile yapılmış olan Ba’al
vardır. Savaşın simgesi olarak da İsis
ve Anat bulunmaktadır.
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Genelde yıldızlarla temsil edilen
tanrıçaydı.
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Bir diğer sembolü ise Omega idi ve
bu sembol aslında bu tanrıçanın aşk
ve bereketin varlığının bir simgesi
olarak gösterilmekteydi.

3000 yılları arası Mezopotamya’da
Uruk dönemine denk gelmektedir.
Bu dönemle birlikte tapınak kavramı
ortaya çıkmaya başlamış ve bir önceki dönem kültürleri olan Hassuna,
Samarra, Halaf ve Ubeyd dönemlerinden farklı olarak yavaş yavaş
şehirleşmenin ve de kutsal tapınım
alanlarının oluşturulması sağlanmaya başlamıştır. Özellikle bahsettiğim
Uruk döneminin tapınaklarla önemli
hale geldiğini söylememizde sakınca
yoktur. Bu tapınakların E-Anna alanında bulunmaktaydı be burada tanrıça İnanna’ya tapınım olacaktı. Bu
tapınaklarda temelde ilk olarak baş
tanrı Anu’ya sonra ise tanrıça İnnaya
tapınım vardır. Bu sebeptendir ki bu
tapınakta İnanna ile ilgili pek çok
unsurlar temsiliyeti simgelenmiştir.

Genellikle bereketi anımsatması
açısından önemli sayılan tanrıça,
göğüslerini tuta r vaziyette, çıplak
olarak gösterilmiştir. Anadolu’da
Neolitik dönemde Çatalhöyük’te
bulunan ana tanrıça gibi göğüsleri
açıkta ve iri kalçaları ile bereketi, doğurganlığı öne sürülmeye çalışılmış
olmalıdır.
Eski Mezopotamya’da yeni yıl yani
baharın başlangıcı Nisan(Nisannu)
ayında başlamaktaydı. Bu dönemde
kutlanılan bayram olan Akitu bayramı yaklaşık 25-27 Bisan tarihlerinde
kutlanırdı. Ön Sümer dönemine tarihlenen Uruk Vazosu’nda da da(MÖ
3200-3000) yine İnanna sembolüne
rastlanılmaktadır. Uruk’ta bulunan
Warka şehrinde İnnana tapınağında bulunan vazo alabasterdan (su
mermeri) yapılmıştır. Üzerinde dört
friz halinde alçak kabartma tekniğinde motifler işlenmiştir. Alttan üste
doğru nehri simgeleyen dalgalı hatlar
ile vazonun kabarmaları bastırılmıştır. En altta bereket sembolü buğday
başakları, ikinci sırada evcil hayvanlar, üçüncü sırada çıplak, hediye
getiren hizmetkarlar vardır. En üstte
bulunan son dördüncü sırada ise,
tapınağın önünde armağanları kabul
ede tanrıça İnanna işlenmiştir.

kapılarla desteklenmişti. Selevkoslar
döneminden kalan, olasılıkla daha
eski tarihe tarihlenmiş çivi yazılı bir
metne göre; Babil’de sayısız tapınak, sokak, semt ve sekiz kapının
da adı geçmektedir. Sokakların en
ünlüsü ise, Güney Saray’ın doğusu
boyunca uzanan İştar Kapısından
geçilen sokaktı. İştar Kapısı; savunma duvarları ile bütünleşecek şekilde
yapılmış ikili bir sisteme sahipti.
Nabukadnezar döneminde 3 kez
yenilenmiş ve her seferinde kapı
yükseltilmiş, son olarak yol seviyesine kadar yükseltilmiştir. Bu kapı
üzerinde; sırlı tuğladan hayvanlar ve
rozetlerle süslendiğini görmekteyiz.
Zemin rengi mavi, aslanlar ise sarı
yeleli olarak beyaz renk ile gösterilmektedir. Ya da kırmızı yeleli olarak
sarı renkte gösterilmişlerdir.

mührün sağ ve sol bitim ve başlangıç
noktalarında ucu kıvrık saz demeti
şeklinde İnanna’nın varlığını görmekteyken mührün ortasında ise
dönemin karakteristiği olarak, hayat
ağacı etrafında bulunan keçileri
görmekteyiz.

genellikle yıldızlarla birlikte gösterilmiş ama bir bacağını açıkta bırakacak şekilde aslanın üzerine basması
hep gösterilmeye çalışılmıştır.

Asur’un erken dönemlerinde de yine
İnanna sembollerini mühürler görmekteyiz. Başlarda savaşçı kimliği
ile, sırtında silahları ile gösterilmekteydi.

Suriye’de de etkilerinin görüldüğü
Till Barsip mühür örneklerinde genellikle asası ve aslan üzerinde gösterilmiş olduğunu görebiliriz.
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İnanna ya da İştar ile ilgili bilgilerimiz temelde Mezopotamya’dan
gelmektedir. Bu bağlamda Mezopotamya’nın erken dönem kültürlerinde çok fazla tasvirli sanat eserinde
bu tanrıçanın varlığı bilinmektedir.M.Ö4.000 ile yaklaşık olarak M.Ö

Dikkat etmek istediği bir nokta; ünlü
Babil kralı Nabukadnezar’dır. Bu kral
döneminde Babil kenti son derece
özenli hale getirilmiş ve Babil’in
asma bahçeleri terimini bile yansıtan
bir dönemi yansıtmıştır. Bu dönemde tören yolu dikkat çekici bir öneme
sahiptir. Babil’de iç kent, nehre
paralel uzanan kent duvarlarına
sahipti ve bu duvarlar büyük bronz

Gliptik sanatında bakmak gerekirse
bu tanrıçanın yansımalarını yine
görmemiz mümkündür. Tanrıçanın
tasvirlerinde, genellikle gliptik sanatı unsuru olarak, başında kat kat
gösterilmiş boynuzlu başlığı, kat kat
uzun etekle gösterilmesi önemlidir.
Uruk dönemine ait silindir mühürde

Orta Asur dönemine gelindiğinde artık mühürlerde daha stilize
işlenen konularda, bazen sadece
yıldız motifi ile bazen de yıldızların
yansımaları içinde gösterilen tanrıça
aslan üzerinde durması ile aslında
hiç değişmediğini yansıtmaktadır.
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İnanna aslına bakacak olursak, geç
dönem örneklerinde de vardır ve genellikle huysuz ve durup dururken
problem çıkaran bir tanrıça olarak
karşımıza çıkmaktadır.

İbadet anında hediyeleri kabul
ederken mühürlerde gösterilirken

Popüler Bilim
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Bazı tasvirli sanat eserlerinde ise
ucu kıvrık saz demeti şeklinde de
gösterilen tanrıçanın çeşili formlara
sahip olduğunu söylersek yanlış
olmamalı.
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Peki ya sizce de İnanna unsurları
hala günümüzde de yok mu?

Akad döneminde (MÖ 2350-2100)
de yine aynı tanrıçanın yansımaları
görülmüştür. Artık tanrıça elinde ışın
demetleri tutmakta ve belki de savaşçı kimliği daha çok belli edilmeye
başlanmıştı.

figürün temelde nereye dayandığı
bilinmiyor olsa da Mezopotamya’da
İnanna, İştar’a ait açık el figürü
çeşitli uygarlıklara ait kalıntılara
rastlanmıştır. Aynı zamanda Bu-

PEKİİİİ GÜNÜMÜZLE
BAĞLANTILARI
NELERDİ?
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Popüler Bilim

HAMSA…
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Stilize edilmiş el figürü olan “Hamsa”lar birçok kültürü kapsayan
evrensel bir koruma sembolüdür. Bu

dist kültüründe Buda’nın Mudra
olarak bilenen bu el duruşu çeşitli
kültürlerde de varlığını göstermiştir.
Yunan mitolojisinde, Venüs’ün eli,
Hristiyan kültüründe Meryem’in,
Musevi kültüründe Miriam’ın ve
İslam kültüründe de Fatima’nın eli
(Fatma anamızın eli) olarak koruyucu bir sembol olarak görülmüştür. Bu
bağlamda insanların evlerde bekâret
amacıyla kapı girişlerine asmaları,
uğur yada şans getirmesi amacıyla
kolyelerde, yüzüklerde ve çeşitli süsleme objelerinde de asırlardır yerini
korumuş bir sembol olarak karşımıza
çıkmaktadır.

YENİ YILDIZ
BALONCUKLARI
Arif SOLMAZ/ Çağ Üniversitesi, Uzay Gözlem ve Araştırma Merkezi

Büyük Macellan Bulutu’nun (LMC)
bu bölgesi ESO’nun Çok Büyük Teleskopu (VLT) üzerindeki Çoklu Birim
Tayfsal Kaşifi (MUSE) aygıtı ile alınan bu görüntüde çarpıcı renklerde
parıldamaktadır. LHA 120-N 180B ya
da kısaca N180 B olarak bilinen bölge
H II bölgesi olarak bilinen bir tür bu-

lutsudur ve yeni oluşan yıldızlar için
verimli bir kaynaktır.
LMC Samanyolu’nun bir uydu
gökadasıdır ve çoğunlukla Güney
Yarımküresi’nden görülebilmektedir.
Sadece 160 000 ışık yılı uzaklığı ile
aslında kapı komşumuzdur. Eve
yakın olmasının yanı sıra LMC’nin

Büyük Macellan Bulutu’nda
(LMC) yeni oluşan yıldızların
bu parıltılı bölgesi ESO’nun Çok
Büyük Teleskopu üzerindeki
Çoklu Birim Tayfsal Kaşifi
(MUSE) ile yakalandı. LMC’de
görece az miktarda bulunan
toz ve MUSE’nin keskin
görüşü bölgenin karmaşık
ayrıntılarının görünür ışıkta
ayırt edilebilir olmasını sağladı.

tekil sarmal kolu neredeyse tam
karşıdan görülebildiği için N180 B
gibi bölgelerin kolaylıkla araştırılabilmesini sağlamaktadır.
H II bölgeleri iyonlaşmış hidrojenden oluşan yıldızlar-arası bulutlardır — tamamen hidrojen atomları
çekirdeğinden yani. Bu bölgeler yıldız
doğumevleridir — ve yeni oluşan büyük kütleli yıldızlar çevredeki gazın
iyonlaşmasından sorumludurlar, bu
da manzarayı göz alıcı hale getirmektedir. N180 B’nin ayırt edici şekli
iyonlaşmış dev bir hidrojen baloncuğunun dört küçük küre tarafından
çevrelenmesiyle meydana gelmiştir.
Bu ışıldayan bulutun derinliklerinde
MUSE yeni doğmuş bir yıldızdan yayılan bir jet belirledi — Güneş’ten 12
kat daha fazla kütleye sahip büyük
kütleli genç bir yıldız. Herbig-Haro
1177 ya da kısaca HH 1177 olarak adlandırılan jet bu görüntüde ayrıntılı
bir şekilde gösterilmektedir. Samanyolu dışında bu tür bir jet ilk kez görüntülenmiştir çünkü genelde tozlu
çevreleri bu nesneleri örtmektedir.
Bununla birlikte, LMC’nin görece
tozsuz ortamı HH 1177’nin görünür
dalga boylarında gözlenmesini
sağlamaktadır. 33 ışık yılı uzunluğu
ile şimdiye kadar gözlenmiş olan en
uzun jetlerden biridir.
HH 1177 yıldızların erken dönemleri
hakkında bilgiler vermektedir. Jet
ışınları yüksek derecede hizalanmış
olup yayıldıkça az miktarda saçılmaktadır. Bunun gibi jetler yıldızlarının yığışma diskleri ile bağlantılı olup
yeni doğan yıldızların nasıl madde
topladıklarına ışık tutabilirler. Gökbilimciler hem büyük hem de küçük
kütleli yıldızların benzer mekanizmalarla HH 1177 gibi düzgün yayılan
jetler üretebileceğini buldular ki bu
da büyük kütleli yıldızların küçük
kütleli benzerleri gibi benzer yollarla
oluşabileceğini göstermektedir.
İlk ışığını Geniş Alan Modu ile
2017’de alan MUSE son zamanlarda
Uyarlamalı Optik Tesisi’nin eklenmesi ile geniş ölçüde geliştirilmiştir.
Uyarlamalı optik ESO teleskoplarının
atmosferin bulanıklaştırıcı etkisini
gidermek için kullanılan bir işlemdir
— titreşen yıldız ışığını yüksek çözünürlüklü görüntülere dönüştürmektedir. İlave edilen Dar Alan Modu ile
bu görüntülerin alınması MUSE’ye
NASA/ESA Hubble Uzay Teleskopu
kadar keskin bir görüş vererek Evren’i
şimdiye kadar görülmemiş ayrıntıda
keşfetme potansiyeli sağlamaktadır.

Mart 2019

Günümüzde bağlantılarına bakacak
olursak güncel olarak, sosyal medya ve de popüler kültürün getirdiği
birçok etmenle karşı karşıyayız. Bu
bağlamda 2015 yılında şarkıcı Katy
Prry Super Bowl Halftime Show adlı
programda, maçın devre arasında
ışıkların arasında, robot bir aslan
üzerinde sahneye çıktığında herkesin dikkatini çekmişti. İnnanna ile
benzer Unsurları taşımaktaydı.

Popüler Bilim

Mart Ayı ile Gelen Bahar ve İnanna’nın Eli
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İnsan olma empatiyle başladı; geliştirebildik mi? Okuyunuz!

Memleket isterim
Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun;
Kuşların çiçeklerin diyarı olsun.
Memleket isterim
Ne başta dert ne gönülde hasret
olsun;
Kardeş kavgasına bir nihayet olsun.
Memleket isterim
Ne zengin fakir, ne sen ben farkı
olsun;
Kış günü herkesin evi barkı olsun.
Memleket isterim
Yaşamak, sevmek gibi gönülden
olsun;
Olursa bir şikâyet ölümden olsun.
Cahit Sıtkı Tarancı
Bizi diğer canlılardan ayıran birçok
özellik sayılır. Ancak, bunlardan
ikisi sadece insana özgüdür: Merak
ve empati
Merakın insan yaşamındaki önemini çeşitli yazılarımda dile getirmiştim. Bilimsel gelişmenin ve düşünmenin; buna bağlı olarak kültürün
temelini oluşturduğunu çeşitli
örnekler vererek vurgulamıştım.
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Ancak sosyal gelişmenin ve insana
özgü duygusal dünyanın evrimleşmesinin de empati ile oluştuğu
kuşku götürmez bir gerçektir.
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Kültürleşme ve bilimsel gelişmeler
için merakın; sosyalleşme için empatinin ortaya çıkması kaçınılmaz
görünüyor. Ancak hangisinin önce
çıktığı konusunda doğrusu bilgimiz
yok; tartışmaya açık (belki merak
önce olabilir); ancak birbirini yani

merakın kültürel gelişmeyi, kültürel gelişmenin merakı; empatinin
sosyalleşmeyi; sosyalleşmenin de
empatiyi güçlendirdiği söylenebilir.

Empatinin tam olarak gerçekleşmesinin üç kuralı
vardır;

“Empati ya da eşduyum, bir başkasının duygularını, içinde bulunduğu
durumu ya da davranışlarındaki
nedeni anlamak ve içselleştirmek
demektir. Kendi duygularını başka
nesnelere yansıtmak anlamında da
kullanılır (örneğin saksıdaki bir çiçeği
okşamak gibi). Zıt anlamlısı: antipatidir.

1. Bir insanın kendisini karşısındaki
kişinin yerine koyarak, olaylara onun
bakış açısıyla bakmak,

Bebekler üzerinde yapılan incelemelere göre, empati, doğuşta
yüksek olmakla birlikte, yeterince
beslenmediği taktirde hızla yitirilen
bir yetenektir. Empati yeteneğini
sonradan kazanabilmenin yolunu ise
bilim adamları şöyle tanımlamaktadırlar: Açık uçlu sorular sormak,
temkinli hareket etmek ve temkinli
yorumda bulunmak, hızlı yargılara
varmaktan kaçınmak, kendi davranış
ve düşüncelerimizi anlamaya çalışmak, geçmişten ders almak, olayları
akışına bırakmak ve kendimiz ve
karşımızdakilerin davranışları için
belirli sınırlar oluşturmaktır.
Olumlu amaçlar için kullanıldığında
işbirliği, üretkenlik, refah ve mutluluğu artıran bu yetenek; kötü
amaçlar için kullanıldığında manipülasyonculuk şeklini alır.
Tekrar basit olarak tanımlarsak,
”Empati”, bir insanın, kendisini
karşısındaki insanın (bazen de canlı
diğer bir varlığın) yerine koyarak
onun duygularını ve düşüncelerini
doğru olarak anlamasıdır. Empati
sayesinde insan ilişkileri gelişir.
İnsanlar arasındaki kavgalar azalır ve
zamanla yok olur. Aile içi empati ise
aile bireylerinin karşısındaki insanı
kendi yerine koymasıdır. Bu sayede
bireyler karşındakinin ne tepki vereceğini bilir ve ona göre davranır.

2. Karşıdakinin duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlamak ve hissetmek,
3. O kişiyi anladığını ona açıkça ifade
etmek.” (Wikipedia, Vikipedi, özgür
ansiklopedi’den).
Her insanın egosu (ego ben demektir) vardır. Ancak insanın bu egosunu
toplum içerisinde sınırlaması empatinin doğuşunu hazırlar.

Empati, önce çocuğu (yerine
göre doğayı ve diğer canlı
varlıkları) sevmeyle başlar

Bir daha vurgularsak insan empati
taşıyandır. Bunun en açık tanımı,
kendine yapılmasını istemediği
şeyin, başka birine yapılmasını hoş
karşılamamaktır.

Çünkü, çocuklar ortak sevgimiz;
ortak değerimizdir; insanlık için en
küçük paydadır.

Acaba şu anda bulunduğumuz toplum bu nitelikte
midir?
Durum öyle görünmüyor; televizyonlarda her gün birilerini aşağılayan programların büyük bir kesim
tarafından beğeniyle izlenmesi, bu
insani vasıflara ne kadar ulaştığımızın ciddi bir göstergesi olabilir.
Dikkat edin, televizyondaki beğenilen dizilerin çoğu, oynayan kişilerin
birbirini azarladığı, aşağıladıkları,
aldattıkları, kandırdıkları ve dolandırdığı dizilerdir. Başka bir adamın
aşağılanmasını beğeniyle seyreden
bir kişinin ya da toplumun empatiyi
geliştirdiği söylenemez. Özünde empati eksikliğinin bugün ve geçmişte
neleri doğurduğunu, nelere neden
olduğunu bazı örneklerle görebiliriz:
Tarihin her döneminde her coğrafyada gelenek, görenek, bireylerin

Hiçbir şeye gülümsemeyen katı bir
yüz, hiçbir sevgiye demir atmamış
katı bir yürek, hiç kimsenin acısını
umursamamış duygusuz bir insan,
nice ölümlerin üstüne basıp geçmiş
ayaklar, hiç kimseyi umursamamış
gözler bile, bir çocuk karşısında en az
kendi yaşamının önemli bir parçası
olarak gördüğü kendi minik çocuğu
karşısında çözülme olasılığı taşır.
Kendi yaşamında, kendi ırkını, kendi
dinini, bazen kendi çıkarlarını, bazen
toplumun esenliğini koruduğunu
zannederek, başkalarına ölümü
fütursuzca reva görenler bile, kendi
çocuklarının doğumunu coşkularla
kutsamışlar; ölümlerinde acılara gark
olmuşlardır.
Bir çocuğun doğumuna kadar ortaya
çıkan olağanüstü biyolojik olayların hayranlık verici penceresinden
bakmak, onu yitirmenin, hatta değil
yitirmek, onu yitirme korkusunun
algılandığı bir ruh durumuna bakmak bile, başkalarının yaşamlarına
şefkatle yanaşmayı sağlayacak,

Sabah elinde oyuncak maymunuyla
sağa sola koşan çocuklarını, akşam,
soğuk morgda sevmenin ne demek
olduğunu, ancak, yaşayanlar bilir.
Bu acıyı tadanlar, yaşamın kutsallığını en iyi bilenlerdir. Bu nedenle
bir ana-babanın çocuklarını mezara
koyarken çektikleri acıyı ve bunu
insan eliyle koydukları kuralları öne
sürerek, başka hesaplaşmaların
objesi yapmanın aşağılatıcı duygusunu ancak bu empatiyi geliştirenler anlayabilir. Bir yaşamın değil ki
sonlandırılmasına, belirli bir kısmının
haksız olarak anlamsızlaştırılmasına
(örneğin haksız tutuklanmalarına)
bile tepkisiz kalmayı empati yoksunluğu olarak değerlendirir.
İnsan soyu, objesi aynı olan bu iki
duyguyu yani sevme ile korumayı,
öldürme ile yok etmeyi, bir araya
getirmede zorlandığı için, mobinglerin, tehditlerin, şantajların, işkencelerin, öldürmelerin, ölümlerin ve
şiddetin ardı arkası kesilmemektedir.
Bir yandan, bir başkasının vücudunun ortadan kaldırılmasından
medet umularak bir çeşit kutsanan
bir ölüme yasal ya da gayri yasal
imza atarken, diğer taraftan, kendi
parçasının, yani çocuklarının ölüme
yollanmasına karşı koyması ve onun
gözyaşlarını hissetmeye kalkışması,
bu çelişkinin en önemli iki halkasını
oluşturmaktadır. Onurlu bir insan
için ölüm, sadece kalbin durması
demek değildir; haksız yere suçlanması, tutuklanması, cezalandırılması; toplum nezdinde yaptıklarının
bir kalemde silinmesi, sistematik
olarak aşağılanması, zan altında
tutulması da manevi bir ölümdür ve
hatta böyle bir duruma düşürülmek
bu insanlar için bedensel ölümden
beterdir. Bütün bunları seyretmeyle
yetinenler, empati yoksunlarıdır.
Yaşam sadece bizimkinden ibaret,
gözyaşları da, sadece kendimiz ve
kendi çocuklarımız için boşalacak
kadar sınırlı değildir.
“Ateş düştüğü yeri yakar” sözcüğü
neden uygar bir insan için geçerli
olsun. Kendi korkularımız, kendi
acılarımız neden sadece bizim,
başkalarınki sadece onların olsun. En
azından bu duyguya, ortak paydamız
olan “çocuk sevgisinden” başlayarak
ulaşamayız mı?
Dünyanın en uygar ülkeleri olarak
bize sunulan batı dünyasını, birkaç
şirketini ekonomik krizden kurtar-

mak için trilyonlarca dolarını bir
anda gözden çıkarmasına karşın, bir
yudum suya, bir kaşık pirince hasret
kalan, kaburga kemikleri çıkmış çocuklara başka bir dünyanın çocukları
gibi bakmasını, teknolojisi olan,
ancak empatisi olmayan bir dünya
olarak görebilirim.

Empatiyi nerede ve ne zaman geliştireceğiz?
Empatiyi öğretmenin en iyi yolu
belki de sözlü bir iletişimi gerçekleştirmeden, çocuk ile hayvanlar
arasında dostluk kurmayı sağlayacak
eğitimlerle başlanabilir. Böylece çocuk, duymadan, işitmeden, açıklama
beklemeden, çıkar ilişkilerine henüz
başlamadan, kendi dışındaki bir canlının –insan dışında da olsa- duygularını bir anlamda anlayabilir; empati
kurabilir.
Toplumda herkes insanlıktan,
yardımdan, hoşgörüden, saygıdan,
özveriden söz ediyor; ancak bu
özelliklere sahip bir adam arıyoruz ki
heykelini dikelim.
Alt yapısı zaten bozuk olan böyle bir
topluma, amacı sadece ve sadece
kazanmak olan bir de vahşi kapitalizm enjekte etmişseniz, “empatiyi
yitirmiş” bu toplumun, karşısındaki
başka ya da farklı bir bireyi ya da
topluluğu (hele kendinden farklı
ise) düşünmesi ve anlaması artık
hayal olmuştur. Başka birinin iyiliği
için onun duygularıyla düşünmeyi
bir yana bırakalım, o insanı, çeldirebilme, kızdırabilme, yolabilmek,
kazıklayabilmek için düşüncelerini
okuyacak bin bir yol geliştirmeye
başlar. Birçoğu çocuklar için zararlı
olan bunca reklamın göz göre göre
yapılmasını (ve göz yumulmasını)
nasıl açıklayabilirsiniz?
Bir kısmınız bu yazdıklarıma tümüyle ya da bir kısmına katılmayacaktır.
Uygarlığın ulaştığı erdemlerden
örnekler vermeye kalkışacaklardır. Ancak o zaman şu soruyu da
kendilerine sormaları gerekecektir:
Bildiğimiz kapı kilidi ne zaman ne
için insan soyunun kullanımına
sokuldu? Hayvanlardan korunmak
içinse, sadece bir bariyer, çit ya da
kapalı bir mekân yeterlidir. O halde
kilide ne gerek vardı; eğer sizin saygı
duyduğunuz ve önem verdiğiniz bir
insan toplumu varsa. Kilit, empatisi
olan örnek bir toplum için utanç simgesidir. Bir apartman düşünün, 30 yıl
komşularınızla yemişsiniz içmişsiniz,
çocuklarınızı birlikte büyütmüşsünüz
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Özellikle geçmişte birbiri ile kavgalı ülkelerin vatandaşları bir araya
gelince birbirlerini suçlamaya, şu ya
da bu şekilde aşağılamaya çalışırlar. Sanki bunları yaptıklarında,
yani tartışmada üste çıktıklarında,
geçmişlerini ya da suçlarını aklayacaklarmış gibi. Ancak empatiyi
yeterince geliştirmiş olanlar, yani
insani özellikleri kazanmış olanlar,
bu konuşmayı şöyle bitirirler: Tencere
tencereye bakar, senin altın kara,
benimki senden kara dermiş. Başarıyı
ve iyiliği kabullenmek kadar, suçu
da üstlenerek ve nedenini ‘doğru
biçimde’ - suçu temizlemeye yönelik
uyduruk nedenlere dayandırmadan analiz etmenin bir erdem olduğunu
ve empatiye ulaşmanın en kestirme
yolunu bu olduğunu öğrenmemiz
gerekecektir.

insanlara çektirilen acıların bunca
azgınlaşmasını önleyecektir.

Popüler Bilim

İnsan olma empatiyle
başladı; geliştirebildik
mi? Okuyunuz!

davranış biçimleri, yaşama bakış şekilleri farklı olmuştur; bundan sonra
da olacaktır; ancak her dönem ve her
coğrafya için değişmeyen evrensel
duygusal değer ve tanım empatidir;
yani kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapmayacaksın,
dilemeyeceksin, yapılırsa da hoş
karşılamayacaksın.
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Empatinin geliştirilemediği toplumlar her türlü belaya açıktır. Çünkü
başka birini anlamadan yoksundurlar. Başka birini anlayamazsanız
sosyal organizasyonu ve insanın
insana saygısını geliştiremezsiniz.
Bunun için size –Türkiye’yi uzun bir
süre meşgul etmiş- geçmişten bir
örnek vermek isterim:

EMPATİ-BİR TELEVİZYON
OYUNU
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İnsanı insan yapan iki önemli özellikten biri olan empati bu topluma en
azından bir kesimine uğramamıştı da
ondan. İnsani özellikler diye saydığımız diğer birçok özellik, primatlar
(maymungiller) başta olmak üzere
hayvanlarda derece derece mevcuttur. Empatiyi bir daha tanımlarsak:
Kişinin kendini karşısındakinin yerine
koyup, onun duygularını okuma,
anlama ve aynen hissetme anlamına
gelir. Bunun sosyolojik ve psikolojik
tanımı, birinin kendisi için istemediği
bir şeyi, başkaları için reva görmemesi anlamına gelir.
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Anadolu’da, geçmişte, özellikle
kırsal sayılan illerde sinemaya gittiğimde, yanımdaki ya da çevremdeki
insanların, filmde bir kızın zorla
ırzına geçilirken, “gördün mü, adamı
böyle yaparlar, haydi dayan... gibi adi
teşvik edici sözcüklerle” takındıkları
tavırlar beni hep ürkütmüştür. Tecavüze uğrayan, kendilerinin anaları,
bacıları, kızları, eşleri de olabilir diye
düşünmeye bile yanaşmazlar.

BU EĞİTİM, EMPATİYİ
ÖĞRETEMEZ
Sağlıklı insanlarda görülen empati, gerçeği anlamanın en önemli
anahtarıdır. Eğer bu duyguya sahip
değilseniz, narsist (yalnız kendini seven) bir insan olursunuz. Bu kavramı
kendi özgün anlamından taşırarak,
toplumlara, geçmişe ve geleceğe de
uygulayacak şekilde genişletirsek,
bize kahramanlıklar olarak sunulan
çok şeyin barbarlık ve bir insanlık
dramı olduğunu anlarız. Örneğin,
kendi inancını kimseye zarar vermeden yürüten, bin emekle bağını
bahçesini kuran ve üreten, herkese,
her düşünceye saygılı bir toplum,
bir gün zırhlarla kuşanmış, gözlerini
kan bürümüş, talandan ve zulümden başka hiçbir değeri olmayan bir
gürüh tarafından çevriliyor. Atalarının ve kendinin biriktirdikleri her
şey bir anda yakılıp yıkılıyor, talan
ediliyor, bütün değerli şeyleri çekilip
elinden alınıyor, eğer kafası kılıçtan
geçirilmemişse kendisi köle, eşi cariye yapılıyor; çocukları bir daha geri
dönmemek üzere, kalmışsa ailelerinden çekilip alınıyor ve bütün bunların
“kendi üstün ırkı, tanrısı ya da uygarlık adına” yapıldığı söyleniyor. Hatta
bırakın yabancı bir dinden olmayı,
kendi dininden olup da, farklı bir yol
tutmuş olanların ve hak olarak kabul
edilmiş mezheplerin mensuplarının
dahi, düşman olarak görülmesi; 21.
yüzyılda bile bu inanç ayrılıklarından
dolayı insanların, şehirlerde, polisin
ve askerin gözü önünde, devletin de
göz yummasıyla katledilmesi ve yakılması; en acısı bu eylemleri “kendi
mezhebinden ya da yolundan olmadığı için müşrik sayarak, cehennemlik olduğuna karar vererek” tasvip
ettiklerini davranışlarıyla gösteren
insanların hâlâ en yetkili yerlerde,
hatta parlamentolarda bulunması,
bu düşüncenin ıslah olmayacağının
tipik bir kanıtıdır. Hiçbir hayvanda
utanma duygusu gelişmemiştir.
Bu özellik yalnız insana özgüdür.
Eğer bütün bunları utanmadan hâlâ
kahramanlık ve erdem olarak benimsiyor, öğretiyor ve savunuyorsanız, insanlık değerlerinizin bir daha
gözden geçirilmesi gerekir...
Siz eğitiminizde, sizin soyunuzdan
olduğuna inandığınız insanların
şiddetini, gaddarlığını, katliamlarını
“Taş üstünde taş, baş üstünde baş”
bırakmadı gibi cümlelerle orta eğitiminizdeki kitaplarda çocuklarınıza
öğretiyorsanız; bunun adı empati

değil, antipatidir. Böyle bir eğitimden geçmiş bir çocuktan başka birini
anlamasını beklemeyiniz. O kişi için
bir şey kendine yararlı ise her şey
mubah, değilse günah ve ahlaksızlıktır.
Bu tıynetteki bir kişi 15 yaşında bir
kızı alır, gerektiğinde hoca nikâhı
yapar ya da nikâhsız yaşar. Ancak
ailesinden bir kız bir gence, ailesine
danışmadan gönül verirse, onun
ölüm emrini verir; bu emri de 18
yaşını doldurmamış oğluna ya da
kardeşine icra ettirir. Çünkü sevme
ve sevilme hakkının sadece kendinde
olduğunu düşünür. Aslında sevmenin ya da sevilmenin bir insani özellik olduğunun farkında bile değildir.
İki elle sarıldığı öğretinin içeriğinde
de kişilerin birbirlerini gönülden sevmeleri öngörülmemiştir, kutsanmamıştır; seveceksen dini önderlerini
sevmelisin!!! En çirkini de yönetimde
olanların ya da icazet verme yetkisini
kendinde görenlerin, gelenek, görenek, töre, inanç sistemlerine aykırılık
gibi zırhların arkasına sığınarak, bu
tip eylemlere onay vermeleri (hatta
yasal yollarla cezaları hafifletmeleri)
ve yapanları yüreklendirmeleridir.
Dini değerlerin iyice pekiştiği son
10 yılda, töre cinayetlerinin ve genç
kızların aileleri tarafından öldürülme
olaylarının %1400 artmasını neyle ve
nasıl açıklayacaksınız?

Yanlış empati kurma (örnek
gösterme), doğrusundan
daha tehlikelidir
Kötü örnek alınarak kurulmuş
bir empatinin hiç kurulmamış bir
empatiden daha tehlikeli olduğu da
bilinen bir gerçektir. Örneğin zamanımızda bin bir rezilliğe imzasını
atan kişiler, örneğin imanı yerinde
olduğu söylenen kişiler, yasaların
bile yasakladığı suçları işledikten
sonra (örneğin küçük yaştaki kızlar
söz konusu olunca), televizyonlarda
peygamberimiz de böyle yapmıştı,
falanca din âlimi de böyle bir fiili
meşru kılmıştı gibi yorumlarla kendilerini savunmaları empatinin en kötü
örneklerini oluşturmaktadır.
Dünyanın her döneminde her coğrafyasında hoş karşılanmayan ya da
benimsenmeyen fiiler ve davranışlar
vardır. Ancak her dönemde bunları şu ya da bu şekilde yapanlar da
vardır. İşte kötü bir empati bu kabul
edilemeyen örneklerle eşleştirilerek
gerçekleştirilir.

EŞİM
ANİDEN
DEĞİŞTİ
Beynin

Frontal
Bölge
Hasarları
Dr. Semih DİKKATLİ / Psikiyatrist

Duygu ve düşüncelerin işleyişiyle
ilgili olarak ilk yapılan araştırmaların sonrası limbik sistem diye
adlandırılan bir sistem tarafından
beynin idare edildiği düşüncesi
oluşsa da duygu, mizaç ve düşüncenin beyinde bulunan birçok yapı
ve sistemle ilgisi olduğu son dönem çalışmalarında gösterilmiştir.
Şimdiki bakış açısına göre;
serebellumu (beyincik), frontal
korteksi (beynin ön lobu), singulat
girusu*, bazal ganglionları** ve
hormon sistemini içeren beynin
önemli yapılarının duygu ve mizaç
bozukluklarındaki rolü tartışılmaktadır.
Bu bağlamda; frontal Lob’un
duygu ve mizaç bozukluklarındaki
rolü üzerine de çok ayrıntılı çalışmalar yapılmıştır.

İnsan beyninin evrimindeki en
önemli morfolojik gelişimlerinden
biri olarak kabul edilen frontal korteks, anatomik olarak üç bölümden
oluşur:
1) Motor-premotor Korteks: Brodman’ın 4’ncü, 6’ncı, 8’nci ve 44’ncü
(Broca alanı) alanları,
2) Paralimbik korteks: anterior
singulat, paraolfaktör ve kaudal orbito-frontal bölgeler,

3) Heteromodal Assosiasyon
Korteksi: Brodman’ın 9’ncu,10’ncu,11’nci,12’nci,45’nci,46’ncı ve 47’nci
alanları.
Paralimbik ve heteromodal kortekse
”Prefrontal Korteks” de denir. (1)
Prefrontal Korteks, frontal korteksin
ön uç bölümlerine ve orbital yüzeyine verilen isimdir ve göz hareketleri,
konuşma gibi özgül hareketlerin
motor kontrolünü sağlayan ve davranışla ilişkili olan frontal bölgedir.
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ve bir gün yine yiyip içtikten sonra,
ayrılırken birbirinizin yüzüne baka
baka, çıtır çıtır kapılarınızı kilitlemişsiniz. Bunun anlamı şu, ben yine de
sana (size, bu çevrenin insanlarına,
topluma) güvenmiyorum. Siz gelir
benim malıma, canıma ve ırzıma
tasallut edebilirsiniz. Kilit kullanma
gereksinmesi duyulduğu sürece, insanın –biz ne zaman insan olacağız
sorusuna da yanıt olarak- gerçek bir
insan toplumuna yaraşır olgunluğa
ulaşması gerçekleşmeyecektir. Kilidi
kaldırmayı bir yana bırakalım; kapılarımıza birden çok kilit takmayı ve
kilitlerin en zor açılandan olması için
her türlü yolu deniyoruz. Esasında
kilit, empatinin anlaşılması için de
bir anlamda kilittir.

Popüler Bilim

İnsan olma empatiyle başladı; geliştirebildik mi? Okuyunuz!
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*Serebral yarımkürenin medial
kısmında, korpus kallozum üzerinde kemer gibi uzanan ve ondan bir
sulkusla ayrılan korteks şerididir.
LİMBİK SİSTEM’in bir bileşeni olarak
kabul edilir. Duyguların işlemlenmesinde, davranış düzenlemede rol
oynar.
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Popüler Bilim

**Ön beyinin çok derinlerinde yer
alan serebral korteks, talamus, beyin
sapı ve daha birçok beyin bölgesiyle sürekli iletişim halinde olan
çok sayıda nörondan oluşmuş bir
beyin bölgesidir. İstemli hareketlerin
kontrolünden, açık öğrenme, rutin
davranışlar, göz hareketleri, çeşitli
alışkanlıkların ve duyguların düzenlenmesinde görev alır.
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Frontal lob hasarı olan hastalarda
yargılama, içgörü, zihinsel esneklik,
usavurma, soyut düşünme, planlama, sıraya dizme ve yanıt ketlenmesi
gibi işlevlerde yetersizlikler görülür.
Frontal lobun orbital (göz küresi
arkası) yüzeyini tutan lezyonlar,
doğrudan bellek bozukluklarına yol
açabilir. Bellek bozuklukları ayrıca,
başka frontal lob işlevlerinin bozulmasına bağlı belirtiler, yani dikkat
bozukluğu, zayıf motivasyon ve
uygunsuz yanıtın tekrarlanması (perseveration) sonucunda dolaylı olarak
da ortaya çıkabilir (6).
Luria (1973)’nın klinik çalışmalara
dayanan görüşüne göre prefrontal
alanlar, karmaşık motor hareketlerin
programlanması, geri bildirimlerin
değerlendirilmesi ve hedefe yönelik
davranışın sürdürülmesi için önemli
alanlardır.
Buna göre frontal lobu zedelenmiş
hastalarda iki yetersizlik gözlenmektedir: Bunlardan ilki esneklik
(flexibility) yetersizliği, diğeri de
uygun yanıtı sürdürme (perseverans) yetersizliğidir. Esneklik,
baskın yanıt eğilimlerine direnebilme
yetisini gerektirmektedir. Esneklikteki yetersizlik, değişen koşullarda
uygunsuz kalan yanıt kalıbının sürdürülmesi (perseverasyon) sonucunu
doğurur.
Frontal lob hasarlarında oluşan
değişiklikler
1- Motor aktivitede değişiklikler

Frontal korteksin büyümesi, insan
beyninin evriminde ayırdedici morfolojik (yapısal) gelişmelerden biridir.
Bundan dolayı, frontal alanla ilgili
olduğu düşünülen öngörme kapasitesi, planlama ve dürtü düzenleme
(impulse regulation) gibi psikolojik
işlevler, insan uyumunun ayırdedici
özellikleri olarak kabul edilir.

Spontanlığın kaybı

Luria (1973) frontal lobun, tasarlama,
soyut düşünme, kendini denetleme
gibi yönetsel işlevlerin merkezi olduğunu ve davranışın prefrontal korteks tarafından denetlendiğini kabul
eder (4). Görenstein,(1982) isefrontal
lezyonlu (hasarlı) hastaların impulsif
(ani) davranışının, frontal korteks

Dikkat eksikliği

Mental/fizik aktivite hız ve miktarında azalma
Akinetik mutizm*
2- Entelektüel bozulma
Zayıf konsantrasyon
Plan yapma yeteneğinin kaybı
Emirlerin yerine getirilmesinde sıra
izlemede güçlük
Mental işlevlerde yavaşlama
* Akinetik mutizm, konuşmamaya
(mutizm) ve hareket etmemeye

(akinezi) meyilli hastaları tarif eden
tıbbi bir terimdir. Engelleyici kontrolün kalıbının artan pasiflik ve derece
derece azalan konuşma ve hareket
olduğu şiddetli frontal lob yaralanmasının sonucudur.
3- Kişilik değişiklikleri
Uysallık
Eylemlerin sonuçlarına karşı ilgi
azlığı
Sosyal uyumsuzluk: özellikle banyo,
giyinme, dışkılama ve idrar yapma
alışkanlıklarında uyumsuzluklar.
Çocuksu heyecanlanmalar

4- Dil bozuklukları
Brocca motor konuşma sahası;
(saha 44, 45) Dominant hemisferde
(baskın beyin yarımküresi), frontal
lobun alt ucunda bulunur. Bu merkez
konuşma ile ilgili bütün oluşumların
koordinasyonunu sağlar. Bu bölgenin
lezyonları sonucu oluşan konuşma
yeteneğinin kaybına expressive
aphasia denir: Hasta kelimenin
anlamını bilir ve onu söylemek ister.
Ancak söyleyemez, yazabilir, duyduğu ya da yazılı olarak kelimeyi
gördüğü anda kelimeyi ve ifade ettiği
kapsamı anlar. (3)

uyarılar birleştirilerek kompleks
algılar oluşabilir. Lezyonlarında,
konuşulan ve yazılan kelimenin
anlaşılma yeteneği kaybolur. Buna
receptive aphasia denir: Brocca alanı
sağlamdır ve konuşma bozulmamıştır. Hasta akıcı şekilde konuşur ancak
kullandığı kelimelerin anlamlarının
farkında olmadığı için hatalı veya
gerçekte mevcut olmayan anlamsız
kelimeler kullanır. Kendisi konuşmada yaptığı hataların hiç farkında
değildir.
Bu iki alanın birlikte dominant
hemisfer lezyonunda hasta hem
konuşamaz hem de konuşulan ve

Uygunsuz şakalar ve kelime oyunları

6-Karar verme, teşebbüs ve yargılama yeteneklerinin kaybı.
7-Emosyonel değişiklikler: Öfori
yönünde bir eğilim belirir.
Frontal loblar kendi içinde önemli
fonksiyonel nöroanatomik alanlara
bölünebilir ve bu alanlar herhangi
bir şekilde hasar gördüğünde veya
cerrahi olarak hasarlandığında veya
kapasitesinin ve hacminin azalması
durumunda; patolojik ve psikiyatrik
semptomlar verir.
50 yıllık araştırma ve vaka
raporlarına göz attığımızda;
apati, majör depresyon,
basit şizofreni ve afazik-perseveratif konuşma
ve düşünme rahatsızlığının;
daha çok sol lateral (dış)
ve onun kadar bilateral
frontal lob (her iki frontal
lobun dışı) anomalileriyle
bir ilgisi saptanmıştır. Kötü
inhibisyon durumları ve
perseveratif obsesif-kompulsiyon anormalliklerinin
sıklıkla frontal-striatal
bozuklukları içeren orbital
frontal lob disfonksiyonlarıyla bir ilgisi vardır. Bu
anlatılanlar her zaman
böyle açık değildir ve aynı
tanıya sahip hastalar farklı
semptomlar gösterebilirler ve bu semptomlar
beynin farklı bölgelerinde
bulunan ek anormallikler
yüzünden olabilir. Bundan
başka; frontal lob bölümleri
birbirleri içinde zengin bir
iletişime sahiptir. (8)

Kararsızlık ve duygularda yüzeyellik
(7)
Frontal lob hasarını izleyen kişilik
değişiklikleri eskiden beri klinisyenlerin ve araştırmacıların ilgisini
çekmektedir. 19. Yüzyılın sonlarında Harlow, dürüst ve güvenilir bir
demiryolu işçisiyken frontal bölgeye
isabet eden sert bir darbenin ardından sorumsuz, aldırmaz, çabuk
parlayan bir kişiye dönüşen, Phineas
Gage olgusu olarak literatüre geçen
bir olgu bildirmiştir. (1)
Çoğunlukla frontal bölgede oluşan
damar tıkanıklığına (stroke) bağlı hasarlarda kişilik değişiklikleriyle karşı
karşıya kalınır. Sendromların çoğunluğu bilateral frontal disfonksiyonun
(iki taraf frontal lobun dış bölgesinin
fonksiyonunun bozulması) sonucudur. Bu hasar sonucu oluşan davranış değişiklikleri çoğunlukla travma,
tümor, demiyelizan hastalıklar (MS
vd.) ve dejeneratif proçesler sonucunda ve stroke sonrası gelişir.
En göze çarpan anormalliklerse bu
durumlara eşlik eden nörodavranışsal problemleri kapsar, kişilikte göze
çarpan değişikliklere neden olur.
Bu bölge vasküler (damarsal) hasarın
sonuçları disinhibisyon, impulsivite,
yersiz şakacılık ve öforiye (hastalıklı
neşe halidir. Hoşnutluk duygusu
bilinç yoksunluğuna ve üzüntü yahut
sıkıntı duyamamaya dayanır) neden
olur. Hastalar sıklıkla labil affektivite
(değişken duygudurum), yargılama
ve içgörüde zafiyet ve çevre için kaygılanmayı bırakma, çevreyi takmama
gösterirler.

odağı saptanan hastaların %33’de
koku ve tat halüsünasyonlarına ek
olarak sefalik ve genel vücut halüsünasyonları tanımlanmıştır. (3)

Frontal lob disfonksiyonu

Konuşmanın duyu alanı (Wernicke lezyonları): 22 no.lu alandır.
Sol temporal lobun arka kısmında,
konuşmanın duyusal yönünü kontrol
eden bu bölge kelimelerin algılanmasından sorumludur. İşitme alanı ve
bağlantı korteksiyle çevrelenmişti ki,
bu sayede işitsel, görsel ve duyusal

yazılan dili anlayamaz. Bu tabloya
global aphasia denir. (3)
5-Algı Bozuklukları:
Primer işitsel halüsünasyonları olanlar incelendiğinde tümörlü hastalarda odağın %5 olguda frontal bölgede
olduğu gözlenmiştir. Frontal tumor

Nöropsikiyatride en önemli
sendromlar arasındadır.
Frontal lob disfonksiyonu
birçok idiopatik psikiyatrik
hastalıklar (depresyon, Şizofreni
ve Obsesif Kompulsif Bozukluk) ve
frontal lob lezyonlarının yarattığı
davranış değişikliklerini tanımlar.
Üç davranışsal kompleks frontal
sistem disfonksiyonu ile tanındı.
1) Orbitofrontal disinhibisyon send-
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Prefrontal saha: Frontal lobun ön
ve alt kısımlarında yer almış 9’ncu,
10’ncu, 11’nci,12’nci, 32’nci Ve 47’nci
sahalar emosyon, sosyal davranış
ve entelektüel zeka merkezleridir.
Limbik, otonom ve retiküler sistemlerin çalışmasında da geniş katkıları
vardır. Kısaca bu merkezlerdeki çok
karmaşık duyusal ve motor entegrasyonla bireyin kişiliği oluşur. Yaşanan duygunun derinliği, karar verme,
planlama ve yargılama bu merkezlerin görevidir. Bu alanlar duyu
deneyimleri ile çok özel assosiasyon
yeteneğine sahiptirler. Fikirlerin
soyutlanması ve ayırt edilmeleri,
kapsamlı düşüncelerin oluşması,
yargılamalar, emosyonların gelişmesi
ve kişiliğin gelişmesi gibi subjektif
yönleri de olan fonksiyonlarla ilgilidir. (3)

yüzey alanı sürekli gelişmekte olan
0-7 yaş arası çocuklarınkine benzediğini ileri sürer (5).

Popüler Bilim

Bu bölgenin medial ve lateral olmak
üzere iki yüzü vardır. (2)
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3) Frontal convexty motor programing hastalıklar.
Semptomların kombinasyonu istisnasız bütün hastalarda kuraldır.
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Popüler Bilim

Orbitofrontal sendrom; frontal lob
davranış bozukluklarının en gösterişli ve en iyi bilinenlerindendir. Sendromlu hastalar disinhibedir ayrıca
düşüncesiz sözler ve impulsif davranışlar gösterirler. Hastalar genellikle
kabadırlar ve diğer insanların hisleri
için çok az kaygı duyarlar. Bu hastalar gelecek planlarında başarısızlığa
uğrarlar ve gelecek ya da hastalıkları
hakkında ufak kaygılar sergilerler.
Moodları tipik olarak irritabl ve
labildir ve saçma bir öforiye sahiptirler. Uygunsuz şakacılık ve duyarsız
mizaç belirgin özellikleridir. Hastalar
sosyalliğin azalması ve yabancılarla
uygunsuz birliktelikler gösterirler.
Davranışsal değişikliklerle birlikte
belirgin nefret duygularına sahiptirler. Nörofizyolojik defisitleri olabilir
ancak dil, hafıza veya vizyospasyal
yetenekleri bozulmayabilir. Orbitofrontal sendrom posttravmatik
ensefalopatiyle, özellikle inferior
frontal menenjiomlar olmak üzere
frontal tümörler, anterior arter oklüzyonu yada anevrizma rüptürü, MS
ve dejeneratif frontal lob hastalıklarıyla (Pick hst gibi) birlikte görülebilir. Sendrom anterior serebral arter
oklüzyonları, travma, hidrosefali,
bilateral talamik infarkt ve talamus,
4. Ventrikül, hipotalamus, hipofiz
gibi orta hat tümörleri ile rapor
edilmiştir.
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Medial frontal lezyonlu hastaların
spontan davranışları, apati, jest mimikte kısıtlılık, motivasyonda fakirlik ve insiyatif kaybı ile karakterizedir. Nörodavranışsal ve nörofizyolojik
anormalliklerin çeşidi nöropsikiyatrik
hastalıklarla birlikte görülebilir. Sol
hemisfer lezyonlarıyla, hastalarda
transkortikal motor afazi, (konuşmaya başlamakla ilgili) akıcı konuşmada yavaşlama, eksiksiz anlama ve
tekrarlamanın korunduğu gözlenir.
Diğer hemisferin lezyonlarında, sol
el kontrolünde, öğrenilmiş motor
aktlarda, performansta yetersizlikle birlikte callosal apraxia olabilir.

Frontal lob tümörlerinde psikotik ve
diğer psikiyatrik belirtiler
Kafa içi tümörlerinin yaklaşık yarısı
psikiyatrik belirtilerle seyreder. Bunlar üç grupta toplanabilir.
1- Progresif bir entelektüel dağılma
ve konfüzyon
2- Davranış ve mizaç bozuklukları
3- Paroksismal bozukluklar (İyi belirlenmemiş görsel halüsünasyonlar ve
otomatizm ile giden)
Frontal lob, motor-premotor saha
ve prefrontal saha olmak üzere iki
bölgeye ayrılır.
Premotor-motor bölgelerin hasarı
eksremiterlede kuvvet kaybı, inkontinans, akinezi, apraksi, mutizm ve
Broca afazisi ile giden bir tabloya
neden olur.
Prefrontal bölge lezyonlarında
ise psikiyatrik semptomatoloji ön
plandadır ve “frontal lob sendromu”
dediğimiz tablo ortaya çıkar. Genel
olarak orbito frontal ve anteromedial
lezyonlar asıl olarak afektif semptomatoloji, dorsolateral lezyonlar
ise daha çok akıl yürütme ve ruhsal
uyum (mental fleksibilite) kaybı ya
da azalması ile birlikte gider.
Psikiyatrik belirtiler bu tümörlerde
erken bulgulardır. Nörolojik belirtiler
tabloya sonradan eklenir. Hastaların
(frontal tümörlü) % 14 ‘ünde miksiyon bozuklukları görülür. Hastaların
bir kısmı uzun yıllar teşhis edilememektedir. Bugün ortalama olarak
entelektüel dağılma başladıktan bir
yıl sonra tümör tanısı konulmaktadır.
Frontal lob tümörleri yanıltıcı olarak

yıllarca psikiyatrik bozukluk şeklinde tedavi görebilirler. Amerikan
psikiyatri hastanelerinde intrakranial tümör prevalansı (1/3’ü frontal
tümörledir) %1,3 - 2,6 arasında
bulunmuştur. Bu oldukça yüksek
bir rakamdır ve ortalama olarak 150
yatarak tedavi gören psikiyatrik
hastadan üç tanesinde intrakranial,
onlarında bir tanesinde frontal tümör bulunabileceğine işaret eder.
Frontal Lob Sendromunda ortaya
çıkan belirgin psikiyatrik sorunları
başlıklar halinde ele alırsak;

APATİ
Eğer depresyonla apati ilişkilendirilirse değişik demans sendromlarında
beraber ifade edilebilir ve hastalığın
şiddetinin çeşitli seviyelerinde beraber akla gelebilirler. Apati-depresyon
ilişkisi tanı gruplarına görede ayrıca
çeşitlendirilmelidir. Apati depresyondan ayrı spesifik bir nöropsikiyatrik
sendromdur. (9)

PSİKOTİK SEMPTOMLAR
Frontal lob hasarlarına bağlı olarak
gelişebilecek psikotik semptomların
neler olabileceği ve ne oranda bu
semptomların ortaya çıkabileceğini
anlayabilmek hastaya yardım anlamında önemlidir.

benzer semptomlarla tariflenen 14
vakayıda değerlendirerek bu durumu
“limbic psychotic trigger reaction”
olarak adlandırdılar (10).

OBSESİF-KOMPULSİF
SEMPTOMLAR
Frontal loblar kendi içinde önemli
fonksiyonel nöroanatomik alanlara
bölünebilir ve bu alanlar herhangi
bir şekilde hasar gördüğünde veya
cerrahi olarak hasarlandığında veya
kapasitesinin ve hacminin azalması
durumunda; patolojik ve psikiyatrik
semptomlar verir. 50 yıllık araştırma
ve vaka raporlarına göz attığımızda;
apati, majör depresyon, basit şizofreni ve afazik-perseveratif konuşma
ve düşünme rahatsızlığının; bilateral
frontal lob anomalileriyle bir ilgisi
saptanmıştır.
Bu anlatılanlar her zaman böyle açık
değildir ve aynı tanıya sahip hastalar
farklı semptomlar gösterebilirler ve
bu semptomlar beynin farklı bölgelerinde bulunan ek anormallikler
yüzünden olabilir. Bundan başka;
frontal lob bölümleri birbirleri içinde
zengin bir iletişime sahiptir ve frontal lob anormallikleri her zaman tam

ve iyi lokalize edilemez. (8)
Bir sabah uyandığınızda eşinizin
uzun yılların alışkanlıklarından
farklı davranmaya başladığını, sakin
biriyken aşırı öfkelendiğini, aşırı
öfkeliyken mülayim birine döndüğünü, unutkanlıklarının başladığını,
konuşurken bazı kelimeleri farklı
söylediğini, aşırı cinsel içeriğinin
oluştuğunu, takıntılı bazı sözleri
ardı ardına söylediğini, bazı takıntılı
davranışları sürekli tekrarladığını,
çocuklaştığını, plansız davrandığını,
aşırı yemeye başladığını, doymadığını fark ederseniz hemen onu doktora
götürün ve “EŞİM ANİDEN DEĞİŞTİ”
deyin.
Böyle ani davranış, duygu ve düşünce değişiklikleri, her zaman beyin
yapısı ve fonksiyonları açısından
araştırılmak durumundadır. Çünkü
beyin hastalıkları ve tümörleri başlangıç aşamalarında daha çok psikiyatrik bulgularla kendisini gösterir ve
bu aşamada yakalanan hastalık ve
tümörler hayat kurtarıcıdır.
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Gdanks medical akademisi psikiyatri
bölümünde 1976-1986 yıllarında 2797
psikotik hasta hospitalize edildi.
207 vakada (%7,4) ek olarak organik
beyin hasarı tanısı almıştı. Bu hastaların %57,6’sının tanısı depresyondu ve ikinci sıklıktaki tanı psikotik
bozukluktu. Şizofreni, şizofreniform
sendromlar ve mani daha az sıklıklaki tanılardı.
Bir başka yazıda ani, karakterinin
dışında güdüsel, plansız homosidal
ataklar geçiren künt duygulanımlı,
bilinç ve hafızasının korunduğu epizodları olan bir vaka dikkat çekiciydi.
Vaka yemek yerken ağzını kımıldattığı zaman aniden başından psikoz
ve transient otonomik hiperaktivite
geçiyordu. Takiben kötüye giden
streslerde hafifleme fakat hafızanın
ani canlanmaları oluşuyordu. Hasta
yamyamlaşmaya başladığı hakkında
delüzyonel inançlarıyla vücudunun
bir parçasının kesildiğinin duysal halüsünasyonları ile ilgili sıkıntılar yaşıyordu. Araştırmacılar daha öncede
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2) Frontal apathetic-akinetic sendrom.

Eğer lezyon medial central girusun
posterioruna uzanırsa belirgin bacak
ve ayakta contrlateral parezi oluşur.
Perseverasyon, (davranışın devam
anormalliği) şifting defisiti, ardısıra motor hareketlerde bozukluk,
alternatif programlar, resiprokal
programlar, multipl döngüler ve ardı
sıra el hareketlerinde bozuklukları
içerir. Hastalar kompleks figürleri
kopyalamayı kolaylaştırmada yeni
stratejiler geliştirmekte zorluk çekerler, yargılamada kusurlar ve soyutlaştırma testlerinde somutlaştırmayı
kullandıkları tespit edilmiştir.

Popüler Bilim
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Takıldığı gözlüğün yan bölümündeki
led ekrana konuşmaları yansıtarak
işitme engelli bireylere iletişim kolaylığı sağlayacak düzenek geliştirdi.
Mikrokontrol kart yardımıyla Android
işletim sisteminden aldığı sözel
veriyi, kodlar sayesinde yazıya çevirip
gözlüğün yanında bulunan ekrana
aktaran düzenek, engelli bireylere
karşısındaki insanın konuştuğunu
anlayabilme olanağı tanıyor.
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Akkuş, “Fizik kanunu gereği de
yansımalar sonucunda gözlüğün
önündeki camda yazılanları görmüş
oluyorlar. Öğrencilerin, yaşı ve almış
oldukları eğitime bakılınca güzel bir
proje ortaya koydukları gün yüzüne
çıkıyor. Bu proje sayesinde işitme engelli bireyler, belgesel ve sinemaları
izleyebilecek. Gözlüğün yan tarafında bir aparat var. Tamamen gözlük
içine yerleştirsek çok daha güzel olur
ama bizim teknolojimiz buna yeterli
gelmiyor ama bu olabilecek bir şey.”
değerlendirmesinde bulundu.

CNR Avrasya Boat Show-14.Uluslararası Deniz Araçları, Ekipmanları ve
Aksesuarları Fuarı’nda bir dizi yeni
ürün ziyaretçilerle buluştu. TÜMOSAN Marin Motor Projesi, Türkiye’nin
ihtiyaç duyduğu, hem yardımcı
motor ve marin genset kullanım
amacıyla hem de ortalama 12 metre
boyunda teknelerde kullanılabilecek
tip motorlara uzanan çözümler geliştirmek için başlatıldı. Proje ile 3 tarafı denizlerle çevrili Türkiye’de önemli
su yolları platformları için 75, 85, 95
ve 105 beygir güçlerinde ekonomik
ve milli-yerli çözümler sunulması ve
entegre edilmesi hedeflendi.
Marin motor ailesinin ilk üyesi
olarak geliştirilen 4DT-41M motor
(105 beygir), 30 yıldan fazla süredir
üretilen ve piyasada 270 binden
fazla adette kullanımda olan mevcut
motor temelinde geliştirildi. Motor,
güvenilir, ekonomik, korozyona karşı
dayanıklı, yüksek performanslı ve
düşük yakıt tüketimli bir çözüm
olarak kullanıcıların beğenisine
sunuldu.
Yerli motorlar, döviz kur farkından
dolayı fiyatları oldukça yüksek hale
gelen ithal marin motorların yanında önemli fiyat avantajına sahip
bulunuyor.

İNGİLTERE’DE KANSER
HÜCRELERİNE SIZAN
İLACIN DENEMELERİ
BAŞARILI OLDU
İngiltere’de yeni geliştirilen bir kanser ilacının hastalığı ilerlemiş kişiler
için umut olabileceği belirtiliyor.
Bilim insanları hastalıkları ilaca tepki
vermeyen 150 kişi üzerinde denenen
“TV” (Tisitumab Vedotin) adlı ilacın
kanser hücrelerine sızarak hücrelere
içeriden saldırdığını söylüyor.
İlacın 6 aya kadar etkili olduğu ifade
ediyor.
Merkezi Londra’da bulunan Kanser
Araştırmaları Enstitüsü ile Royal
Marsden Kanser Hastanesi uzmanlarının birlikte geliştirdiği ilaç, akciğer,
rahim ağzı, mesane ve yumurtalık
dahil toplam altı kanser türünde
denendi.
Sonuçları Lancet Oncology adlı tıp
dergisinde yayımlanan araştırmaya
göre, mesane kanseri hastalarının
yüzde 27’si, rahim ağzı kanseri
hastalarının da yüzde 26’sı tedaviye
olumlu yanıt verdi. Özofagus kanseri
ve küçük hücreli akciğer kanseri
hastalarında bu oran yüzde 13 oldu.
Endometriyal kanserli hastaların
yüzde yedisinde tömürün küçüldüğü
ya da büyümesinin durduğu görüldü.
Şimdi araştırma, bağırsak ve
pankreas kanseri hastalarını da
kapsayacak şekilde genişletiliyor.
Araştırmada, bu ilaca yanıt verebilecek hastaları belirlemek amacıyla
marker’lar da test ediliyor.

POPÜLER BİLİM

HOLLANDALI
BİYOLOGDAN DÜNYA
DIŞI YAŞAM ARAYIŞI
İÇİN ÖNEMLİ BULUŞ

ZEBRALARIN
ÇİZGİLER NEDEN
VAR?

Lucas Patty’nin bu hafta sunduğu
doktora tezine göre, evde yetiştirilen bir çiçeğe dokunduktan sonra el
feneri tutulunca, ışık bir tür tirbuşon
hareketi yapıyor. Bu tirbuşon hareketi, yaşamın karmaşası içinde bir
düzen oluşturuyor. Birbirinin aynısı
olan sağ ve sol elin, aralarında ayna
işlevi görüyor tıpkı eller gibi birbirinin
aynısı olan moleküller bulunduğunu
belirtiyor.

Bristol Üniversitesi’nde yapılan
araştırmada atların üzerine zebra
desenli ve tek renk örtüler örtüldü. Araştırma heyetininin başkanı
Prof. Tim Caro’ya göre hayvanlara
yaklaşan sinek sayılarında farklılık
görülmedi. Ancak sineklerin çoğunun zebra desenli atlara yaklaşırken
yavaşlayamayıp yalpaladıkları gözlendi. Bazı sineklerin de son anda
ata konmaktan vazgeçip uçmaya
devam ettikleri görüldü.

Canlı dokuların büyüme sırasında sürekli olarak bir şekil aldığını anlatan
Hollandalı biyolog, bu yüzden ışığın
karakteristik bir şekilde yansıdığını
vurguladı. Aygıt, şu anda üniversite
çatısından ağaçları ölçüyor.

Çizgiler uzaktan sinekleri
caydırmasa da, bu hayvanların
zebra desenli örtüsü olan atların
üzerine konma oranları dörtte bir
azaldı.

Tez danışmanları, henüz dünya
dışı orman ya da yabancı yosunları
algılamak için çok erken olduğu görüşünde. Çünkü günümüzde var olan
teleskoplar, dünya dışındaki gezegenlerdeki ışığı ölçemiyor. Aradaki
mesafenin çokluğu nedeniyle ışık,
yıldızların parlaklığında boğuluyor.
Leiden Üniversitesi’nden Prof. Ignas
Snellen ise, yeni buluşun kendi
güneş sistemimiz içindeki araştırmalarda daha yararlı olabileceğini
savunuyor ve Jüpiter›in uydusunda
daha fazla inceleme yapmak için bu
yöntemi öneriyor.

Bu konuda şimdiye kadar farklı teoriler ortaya atıldı. Bunlar arasında
çizgilerin hayvanların vücut ısısını
ayarlaması, yırtıcılara karşı koruma
sağlaması ve hatta bireysel tanınma gibi sosyal bir işlev görmesi de
var.
Prof. Caro, araştırmaya katılan
biyologların büyük bölümünün çizgilerin tek işlevinin sineklerle ilişkili
olduğunda görüş birliğine vardığını
söylüyor. Afrika at sinekleri, özellikle Latin Amerika’da her yıl binlerce
insanın ölümüne yol açan Rodezya
uyku hastalığı ve kasları eriterek
ölümcül olabilen Afrika at vebası
gibi hastalıklara neden oluyor.

DEPRESYONUN
NEDENLERİNDEN
BİRİ BAĞIRSAK
FLORASI
Bilim insanları, bağırsak florası ile
zihinsel sağlık arasında doğrudan
bağlantı olduğunu kanıtladı. Flaman Biyoteknoloji Enstitüsü’nden
Prof. Dr. Jeroen Raes, depresyondaki
insanlarda, mutsuz insanlarda bulunan bazı bağırsak bakterilerinin daha
az olduğunu saptadıklarını söyledi.
Raes, “Depresif kişilerde özellikle ‘Dialister’ ve ‘Coprococus’ adlı
bağırsak bakterisi önemli oranda
az. Bu iki bakterinin ortak özelliği, bağırsakta iltihabı baskılayan
maddeler üretmesi. Çünkü diğer
araştırmalardan, depresyonun sinir
sistemi iltihabıyla bağlantılı olduğunu biliyoruz. Bu nedenle bağırsak
iltihabı ile depresyon arasında bir
bağlantı vardır.” dedi.
Belçikalı araştırmacılar, bağırsak
florası ile depresyon arasındaki bağlantının kanıtlandığını vurguluyor.
Ancak nedensel bağlantı konusunda
araştırmalar sürüyor. Raes, farelerde
yapılan deneye göre bağırsak florası,
davranış değişikliğine neden olduğunu söylüyor. Yani, bağırsak florasındaki değişim depresyonu tetikliyor.
Şimdi, bağırsak florasının insan
davranışlarını somut olarak nasıl
etkilediği araştırılıyor. Uzmanlar,
gelecekte bağırsak florasından
elde edilen bakterilerin ilaç olarak
kullanılabileceğini ve depresyonlu
hastalarda eksik olan bakterilerin bu
sayede tamamlanarak, hastalığın
tedavi edilebileceğini düşünüyor.

HABER HATTI
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Düzce Bilim ve Sanat Merkezi
öğrencisi Ömer Berkay Biçen ve
Dağhan Akyürek, fizik öğretmeni
Adem Akkuş›un danışmanlığında,
işitme engelli bireylerin iletişimini
kolaylaştırmak amacıyla çalışma
yapmaya karar verdi.

YERLİ DENİZ
MOTORU
ÜRETİLDİ

Popüler Bilim

İŞİTME ENGELLİLER
İÇİN GÖZLÜK
GELİŞTİRİLİRDİ
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Marjinart Gallery, 2007 yılından
beri İstanbul’da sanat faaliyetlerini
sürdürüyor. Ülkemizde ve yurtdışında sergi ve fuarlarla sanatçılarımızın üretimlerini sanat çevrelerine
ulaştırıyor, sanatseverlerin ilgilerine
sunuyor ve Art Ankara fuarına ise bu
yıl dördüncü kez katılıyor.

46

Ulusal ve uluslararası sanat çevrelerini buluşturan Art Ankara Uluslararası Çağdaş Sanat fuarında bu
yıl, Marjinart Gallery, dört ressam
bir heykel sanatçısı olmak
üzere beş sanatçısı ile
birlikte yer alıyor;
Yakut Ayverdi (Heykel),
Nazan Kuşçu
(Resim),Nerkiz
Akçura
(Resim),
Şeyla
Gülman Niyego (Resim)
Süzet Haklı
(Resim)

(CHANGING PERSPECTIVES)

FİLM FESTİVALİ
06-10 Mart 2019, İstanbul

SALT Beyoğlu Açık Sinema ve Yeşilçam Sinemasında gerçekleştirilecek
ücretsiz film gösterimleri ve atölyelerin yanı sıra SUPA Suriye Pasajı Salon festival etkinliklerine ev sahipliği
yapacak. Ayrıca Festival kapsamında
SGDD-ASAM’da da film gösterimleri
yapılacak.
Başladığı yıldan bu yana izleyicisine
ve takipçilerine yeni bakış açıları
sunmak için çabalayan festivalin
2019 yılı teması ‘Mesafe. Mesafe
algısı farklı filmlerle izleyicilere
aktarılırken festival teması atölye,
söyleşilerle zenginleştirilecek.
Elliye yakın ülkeden yüze yakın filmin yer aldığı festival programı; Festivalin 2019 teması olan ve fiziksel
ve görünmez mesafeleri konu eden
Mesafe, kültürel görüş ve yaşam
farklılıkların ortaya konduğu Kültürel Bakış, hayatın absürt ve mizahi
yönlerinin konu edinildiği filmlerinin
yer aldığı Gülünç, güçlü kadın öykülerini ve deneyimlerini anlatan Mor
Portreler, her türlü ötekileştirmeye
ve ayrımcılığa karşı Şemsiye, keskin
dönüşlerle tamamen değişen hayatları anlatan Viraj, yakın tarih, kişisel
tarih ve nostalji üzerine filmlerden
derlenen Çok Uzak Çok Yakın, algıları
altüst eden Melez Algılar ve özgürleştiren ve köleleştiren insan ilişkilerini ve alışkanlıkları aktaran Bağlar
bölüm başlıkları altında izleyiciyle
buluşacak.
Film gösterimi ve festival etkinlikleriyle beş gün boyunca sinemaseverlere farklı bir festival deneyimi daha
sunacak.
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Marjinart Gallery, bu yıl 5.’sı gerçekleştirilecek olan Art Ankara
Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarına
beş sanatçısı ile katılıyor; yine ATO
Congresium Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştiriliyor.

7. FARKLI
PERSPEKTİFLER

Popüler Bilim

ART ANKARA
ULUSLARARASI
ÇAĞDAŞ SANAT FUARI,
14-17 MART
2019
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DÜŞÜNDÜREN
DÜŞÜNCELER
Fikirler cebir ve şiddetle,
top ve tüfekle asla öldürülemez.
M. Kemal Atatürk
Sevgi ve korunma açlığı
çekenler bu eksikliklerini
bir “şey”le tamamlamak
zorundadırlar. Bu “şey”,
bir “Tamamlama Fantezisi”dir. Bireyler ve toplumlar eksikliklerini bir
fantezi ile tamamlarlar,
hayal dünyası yaratırlar.
Hulki Cevizoğlu
Yanlış düşün bu sorun değil ama her zaman kendin
düşün.
G. E. Lessing
Cesaret de aşk gibi ümitle beslenir.
Napoléon

Mart 2019

Popüler Bilim

Başarı kolay elde edilir.
Zor olan başarıyı hak
etmektir.
Albert Camus
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Bir sorunu çözmenin en
iyi yolu nedenini yok
etmektir.
Martin Luther King

Bir gün uyandığında,
yapmayı isteyipte yapmadığın şeyler için zamanın kalmadığını fark
edeceksin.
Paulo Coelho
Kıymet bilmeyen milletlerde kıymet yetişmez
ve kıymet yetiştirmeyen
milletlerin kıymeti olmaz.
Cemil Meriç
Yok etme ihtiyacının
kesin nedeni, insan olmaktır, çünkü insan olmak nesne olmayı aşmak
anlamına gelir.
E. Fromm

Kötümser yalnız tüneli
görür, iyimser tünelin
sonundaki ışığı görür,
gerçekçi tünelle birlikte
ışığı hem de gelecek treni
görür.
J. Harris
Başkalarını bilen kimse
bilgili, kendini bilen kimse akıllıdır.
Lao-Tsze
Geleceği satın alabilecek
tek şey, bugündür.
Samuel Johnson
Gururla zayıflık, ikiz kardeştirler.
Lowell

Zamanınız kısıtlı. Bu
yüzden başka insanların
gürültüsünün kendi kalbinizin sesini duymanızı
engellemesine izin vermeyin.
Steve Jobs

Kötü kazanabilir ama
üstün gelemez.
Joseph Roux

Kendi kendine yenmek,
zaferlerin en büyüğüdür.
Eflatun

Kendi yolunda yanlış gitmek, başkasının yolunda
doğru gitmekten iyidir.
Dostoyevski

Tartışırken, doğruluk hep
kaybolur.
Syrus

