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“Her şey yaşam için”, hepimiz, canlı olan biyolojik olan 
her şey yaşamın bir parçası. İnsanların, toplumun bunu dü-
şünmediği çok oldu. Kendi dışındaki varlıkların hepsi, “ken-
disiyle ilişkisiz’, ya yararlanacağı nesne ya yok olması gere-
ken düşman oldu. Adeta ‘yaşam dışı” bir hayal dünya kendi-
sine inşa etti insanlık.

Oysa biz bir bütünüz, bütün içinde ayrı ayrı varlıklar, ama 
tek başımıza bir anlamı olmayan. Bütün, yaşamın kendisi. 
Büyük şairimiz Nazım Hikmet bunu sadece insanlık için ifa-
de etmişti, ama gelin bunu şimdi değiştirelim ve tüm yaşam 
için kaydedelim: “Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir 
orman gibi kardeşçesine.”

  Türker Kılıç, epey zamandır üzerinde çalıştığı, “bağlan-
tısal bütünsellik” kavramı ile açıkladığı “yeni bilim”in, bir 
bütün evren olarak da varoluşun bir beyin bilimci gözüyle 
manifestosunu, şimdi yeni korona virüs ile anlamlandırarak 
yazdı. “Yaşamdaşlık” kavramını ortaya atıyor ve “İnsanoğ-
lu uzun süreden beri ilk kez hiç tanımadığı insanların enfek-
te olmaması için maske taktı. Enfekte olmamanın ilkele-
ri ile enfekte etmemenin ilkelerinin benzer olduğunu anla-
dı. Bağlantısal bütünlük kültürünün ilk öğretisi ‘kendini ge-
liştirmek istiyorsan işe yanındakini geliştirerek başla’ ilke-
sidir. Virüs bize ‘kendin hastalanmak istemiyorsan önce ya-
nındakini enfeksiyondan koru’ pratiği ile bu ilkeyi öğretti,” 
diyor. Yaşamdaşlık bizi kurtaracak! Türker Kılıç’ın, Manifes-
tosunu okuyun, bu manifestonun konusu yakınlarda popüler 
kitap olarak bizlerle buluşacak..

 Cehalet ne demek?
Doğan Kuban çok temel bir konuda yine harika bir fi-

kir jimnastiği yapıyor, ilkel beynimiz ile gelişmiş beynimizin 
uygarlık içindeki konumlarını yansıtıyor, bir koleydoskoptan 
bakar gibi uygarlığı seyrediyor. Okumadan geçmeyin.

Bugüne kadarki nükleer silah denemelerinin iklimi değiş-
tirmiş olması ve atalarımızın bundan 45.000 yıl önce Avru-
pa’ya gelmiş olduğunun kesinleşmesi gibi birçok önemli ha-
ber, Araştırma Gündemi’nde Nilgün Özbaşaran Dede’nin 
kaleminden sizi bekliyor. Tekno Vitrin’de ise yine son çı-
kan teknoloji ürünlerinden haberdar olacaksınız. Erdal Mu-
soğlu Geleceğe Bakış sayfasında ekolasyon teknolojisini an-
latıyor. Karantina günlerinde makul düzeyde yiyecek stokla-
manın püf noktalarını, Bilim ve Beslenme sayfamızda bula-
caksınız: Raf ömrü uzun besinleri tercih edeceksiniz. 

Korona virüs üzerine çok şey
Covid-19 söz konusu olduğunda medyada sadece ölüm 

oranları veriliyor. Ancak tekil istatistik paylaşımı çok da 
doğru bir yaklaşım olmasa gerek. Bu haftaki Grafik-bilgi kö-
şemizde koronavirüs ile diğer hastalıkların neden olduğu 
günlük ölüm sayılarının karşılaştırması var. Korona, içlerin-
de giderek büyüyor.

Covid-19 tüm dünyayı etkisi altına alırken ve bazı ülke-
lerde yaşlı nüfus adeta gözden çıkarılırken (İtalya), Latin 
Amerika’da yerli halklar ise yaşlılarını “kültürel bellek” ola-
rak görüyor ve korumaya alıyor, Rita Urgan derledi.

İstanbul Kültür Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakülte-
si Hemşirelik Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Sevda Türen, 
önemli bir soruyu gündeme getirdi: Hipertansiyon hastaları 
Covid-19’dan daha fazla mı etkileniyor? 

İşyerlerinin havalandırılması nasıl yapılmalı ki korona vi-

rüsü havadan yayılıp tüm insanlara bulaşmasın? Peki aşı ko-
nusunda umutlar ne kadar gerçekçi, ilginç gelişmeleri oku-
yacaksınız, Reyhan Oksay toparladı. 

Yapay zekâ (YZ) Covid-19 pandemisinde de devrede! Ali 
Berkol ile Gözde Kara, filyasyon takibini kolaylaştırmak-
tan kişinin ses değişimlerinden enfeksiyon tanısı koymaya 
kadar YZ’nin Covid-19 dönemindeki faydalarını ele alıyor. 
Veli Akarsu, Covid-19 sürecine enteresan bir açıdan baka-
rak salgını biyolojik bir depreme benzetiyor. Coşkun Teci-
mer’in yazısı ise bulgularla inancın çelişkileri üzerine… Atı-
lım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Füsun Terzioğlu, Covid-19 sürecinde sağlık sistemlerinin 
zorlukların üstesinden gelebilme kapasitesinin genişletilme-
si üzerine yazdı.

Korona Günlerinde Felsefe serisinde Prof. Dr. Attilla Er-
demli, belirsizliğin yarattığı boşlukla karşılaştığında onu 
keşfetmeye girişmenin ve sınır durumlarında yaşama diren-
menin yalnızca insana özgü bir davranış olduğunu belirtiyor. 
Mustafa Çetiner, Pandemi yazılarının yedincisini yazdı.

Tanol Türkoğlu, Dijital Kültür köşesinde Ord. Prof. Dr. 
Cahit Arf’ın 1959’da Erzurum’da verdiği halk konferansın-
da “makinelerin nasıl düşünebildiğini” anlattığını aktararak 
günümüz Türkiye’sine dair çıkarımlarda bulunuyor. Cahit 
Arf, Alan Turing’in Yapay Zekâ meselesini yazdığı 1950’ler-
de, ülkemiz için dersler çıkartıyor. Cahit Arf’ın yeni ortaya 
çıkan bu önemli konuşmasına www.herkesebilimteknoloji.
com portalımızdan ulaşabilirsiniz. 

 Ali Akurgal, Normalleşme yazısında, “Gelişmişliğin ölçü-
sü, ne kadar çok değil ne kadar az enerji harcayarak yaptı-
ğımız iş olmalı, diyor. Sürekli köşelerimizden “Evrenin 10 
gizi”ne dikkat çekiyoruz. Bu sayıda Büyük Patlama’nın ön-
cesine gidiyoruz: Büyük Patlama’nın öncesinde ne oldu? Bu 
bağlamda diğer sürekli konumuz “Fiziğin henüz çözülmemiş 
en büyük gizemleri”ni de izleyin.  HBT klasiği haline gelen 
sayfamızdaki bulmaca, İlginç Sorular, Satranç, Sudoku ve 
DüşünBul gibi etkinlikler, özellikle evde kaldığınız günler-
de zamanınızı daha nitelikli geçirmenizi veya diğer yazıları 
okurken soluklanmanızı sağlayabilir.

Ebeveynler için önemli bir haberimiz var. Yaşamın erken 
döneminde sıkıntı ve gerginlik yaşayan kimi çocukların be-
yinlerinde erişkinlere benzer ağlar gelişiyor ve bu da erken 
yaşlanmak demek. Üstelik bu çocukların ergenlik dönemleri 
de daha uzun sürüyor.

HBT zorluklara boyun eğmiyor
Desteğinizle ayaktayız ve yayınımızı aksatmadan ve her 

türlü zorluğa karşın sürdürüyoruz. Sizin için her hafta dop-
dolu ve anlaşılır içerikler sunmaya çalışıyoruz. Bu süreç-
te dergiye ulaşmakta zorluk yaşadığınızı biliyoruz, fakat hiç 
biri bizden kaynaklanmıyor; dergimiz Cuma değil Çarşamba 
günleri raflarda yerini alıyor. Migros Sanal Market’in HBT’yi 
bulabilirsiniz. Veya sizin için sunduğumuz %10 dijital abone-
lik kampanyasından faydalanabilirsiniz.

Kısıtlamasız özgür günlerde sizlere kavuşmayı sabırsızlık-
la bekliyoruz.

Doğru bilginin yayılması ve ülkemizde bilim okuryazarlığı-
nın gelişmesi umudunu paylaşıyor ve iyi okumalar diliyoruz. 
Haftaya görüşmek üzere… 

Sevgi ve dostlukla kalın...

Korona: Başka bir dünya mümkün derken, yaşamın 
birliğini savunmanın kaçınılmazlığı
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‘Manevi Mirasım 
Bilim ve Akıldır!’
“Ben, manevi miras olarak 
hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir ka-
lıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim 
manevi mirasım bilim ve akıldır... Zaman 
süratle ilerliyor, milletlerin, toplumların, 
kişilerin mutluluk ve mutsuzluk anlayış-
ları bile değişiyor. Böyle bir dünyada, 
asla değişmeyecek hükümler getirdiğini 
iddia etmek, aklın ve bilimin gelişimini 
inkâr etmek olur... Benim Türk milleti için 
yapmak istediklerim ve başarmaya ça-
lıştıklarım ortadadır. Benden sonra beni 
benimsemek isteyenler, bu temel eksen 
üzerinde akıl ve bilimin rehberliğini kabul 
ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar.”

Mustafa Kemal
Milli Eğitim Bakanı Dr. Reşit Galip’in sorusuna Mustafa 
Kemal’in yanıtı. Kaynak: İsmet Giritli, Kemalist Devrim ve 
İdeolojisi, İ.Ü. Hukuk Fak.Yayınları



Erhan Karaesmen
3 Haftada Bir3

NORMALE DÖNÜŞ SÜRECİ
Dünya genelinde 5 milyonu aşkın insan SARS-CoV-2 ile enfekte oldu, yüzbinler-

ce insan COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Modern tıptaki gelişmelere rağ-
men, etkili aşı ve tedavinin yokluğunda salgını kontrol altına almak için mevcut 
yöntemler, fi ziksel mesafe, karantina ve seyahat kısıtlamaları. 

Birçok ülke salgınla mücadele ediyor, sağlık sistemi kapasitesinin aşılmama-
sı için toplum hareketliliğini sınırlandırıyor; kaçınılmaz olarak sürecin ekonomik 
sonuçları devasa boyutta, işsizlik hızla tırmanıyor, sadece COVID-19 değil, baş-
ka hastalıklar ve yetersiz beslenme için de risk altında olan insanlar için bu eko-
nomik sonuçlar uzun dönemde dayanılabilir olmayacaktır. Dünya üzerinde bugü-
ne kadar görülmemiş bir virüsün meydana getirdiği bu küresel salgınla ilgili bilgi-
lerimiz sınırlı, ancak bu sınırlılığa rağmen kritik kararlar alınmalı. Güvenli bir bi-
çimde normale dönüş için hazırlanılmalı. Bu hazırlığın en önemli yol gösteri-
cisi ise epidemiyolojik veriler.

SARS-CoV-2 enfeksiyonuna karşı bağışıklık gelişiminin araştırıldığı serolojik ta-
rama testleri, toplumların küçük bir yüzdesinin virüsle karşılaşmış olduğunu gös-
teriyor. Bağışıklığın süresinin bilinmemesinin yanı sıra, bu veri, normalleşme sü-
recinde insan hareketliliğinde artışla birlikte ‘’ikinci dalga’’ olasılığının var oldu-
ğuna işaret ediyor. Normalleşme süreci temkin ve yeni vakalar açısından sürek-
li izlem gerektiriyor.

Sürecin başlaması için ilk gereklilik, salgının tepe noktasının aşılmış olma-
sı. Üzerinde fi kir birliğine varılmamış olmasına karşın, birçok uzman tepe nokta-
sının aşılmış kabul edilmesi için en az iki hafta boyunca yeni vaka sayısının azal-
ması gerektiği düşüncesini dile getirmekte. Bu düşüşün test sayısındaki azalma-
nın sonucu olmaması için, pozitif test sonucu/toplam test sayısı oranı da düşüş 
göstermeli. Tepe noktası aşıldıktan ve sağlık sistemi kapasitelerinin aşılmayacağı 
öngörüldükten sonra temkinli bir biçimde ‘’tekrar açılma’’ süreci başlatılabilir.

Yaygın test
Salgının sınırlandırılamayacağı aşikâr, virüs bir süre daha aramızda dolaşmaya 

devam edecek. Enfeksiyonun toplum içinde yayılımını başarılı bir biçimde kont-
rol altına almış olan ülkelerin deneyimleri, sadece hastaneye başvuru gerektiren 
vakaların değil, tüm yeni vakaların mümkün olduğunca erken saptanması, en-
feksiyonun toplum içerisinde yayılımının belirlenmesi, etkili temas izlemi ve izo-
lasyon yöntemlerinin uygulanabilmesi için yaygın test yapılmasının gerekliliğine 
işaret etmekte. Bunun için test gereksinimi ölçütlerinin genişletilmesi gerekiyor. 
Aksi durumda yeni vaka sayısındaki önemli artışlar ya da yeni tepeler normalleş-
me sürecini sekteye uğratacak ve tekrar ‘’kapanma’’ gereksinimi doğuracaktır.

Yeniden açılma sürecinde acil olmayan hastane başvuruları ve ameliyatlar ar-
tacaktır. COVID-19’un hastane enfeksiyonu olarak yayılım gösterebildiğine iliş-
kin veriler mevcut. Hastane içi bulaşmanın önlenmesi için sağlık çalışanlarının 
kişisel koruyucu donanımlar ile enfeksiyondan korunması, hastane ile ilişkili va-
kaların erken ve etkili bir biçimde saptanması için hastane izlem sistemlerinin 
oluşturulması gerekmektedir.

Kalabalık işyerleri de salgının yayılmasında önemli bir yere sahip. Normalleş-
me sürecinde iş yerleri açılırken, bulaşmanın önlenmesi için personelin PCR ve-
ya serolojik testlerle taranmaları ve günlük olarak belirti varlığı açısından sorgu-
lanmaları, belirti gösterenlerin test sonuçları alınıncaya dek izole edilmeleri bu-
laşma riskini azaltır.

Salgını kontrol eden ülkelerin normalleşme sürecinde karşılaşacağı sorunlardan 
belki de en önemlisi, toplum içinde bulaşmanın yaygın bir biçimde devam etti-
ği ülkelerden gelenlerin oluşturacağı risk. Sınırlarda uygulanan ateş ölçümünün 
saptayamayacağı belirtisiz hastaların belirlenebilmesi için izlenmesi gereken yol 
henüz net değildir. Bugüne dek birçok ülkede uygulanan gönüllü ya da zorunlu 
karantina uzun dönemde sürdürülebilir olmayabilir. Bu durumda yolcuların has-
talığa bağışık olduklarını ya da enfeksiyon taşımıyor olduklarını hızlı ve etkili bir 
biçimde saptayacak tanısal yöntemlere gereksinim vardır.

Normale dönüş, uzun ve zor bir süreç olacak. Sınırlandırılamamış bir salgın 
hastalıkta normalleşmek ‘ ’sıfır risk’’ ile olmayacak, ‘’kabul edilebilir risk’’ kav-
ramı ise toplumdan topluma değişkenlik gösterecektir. Bu süreçte en önemli yol 
gösterici ise yaygın test ve sürekli izlem olacaktır.

Özlem Kayım Yıldız
ozlemkayim@yahoo.com

Stuttgart’taki Max Planck Enstitüsü 
Akıllı Sistemler bölüm başkanı Metin 
Sitti ve ekibi “mikroroller” adını ver-

dikleri minik robotlarla insan göğüs kanseri 
hücrelerine kemoterapi ilaçları zerk edecek.  
Ekip robotları tasarlarken insan vücudun-
daki akyuvarlardan esinlendi. Robotlar kan 
damarlarında kan akış yönünü izleyerek 
hedefi ne ulaşacak. Sitti, insan vücudunun 
derinliklerine ulaşmanın tek 
yolunun kan dolaşımı olduğu-
na dikkat çekiyor.

Cam mikro-
parçacıklardan 
yapıldı

Cam mikro-parçacıklardan 
yapılan mikroroller’lar küre 
şeklinde. Robotun bir yarısı 
nikel ve altından yapılmış çok 
ince nano-tabaka ile kaplı. Diğer yarısı ise 
doxorubicin isimli kanser ilacı ile kanserli 
hücreleri tanıyan moleküllerle örtülü.

Ekip simülasyon aşamasında fare kanı 
ve iç duvarları insan endotelial hücreleri ile 
kaplı sentetik kanallardan yararlandı. Çünkü 
insan kan damarlarının iç yüzeyi de endote-
lial hücrelerle örülü. Robotlar kanserli sağlıklı 
doku karşımı ile karşı karşıya kaldıklarında 
doğrudan gidip kanserli hücrelere bağlan-
dı.Ve morötesi ışık ile faal hale getirilerek 
doxorubicin isimli ilacı kanserli hücerelere 
enjekte etti. Manyetik alan uygulaması yar-
dımıyla ekip mikroroller’ları istedikleri yöne 
doğru yönelttiler. Mikroroller’ların hızı sani-
yede 600 mikrometreye ulaşabiliyor.

Alyuvarlardan küçük 
Metin Sitti robotların damar sisteminde 

bir kavşağa geldiğinde ne yaptığını şöyle 
anlatıyor: “Robot böyle bir kavşakta soldaki 
yola sapacağına sağa saparsa, tekrar geri 

dönüp doğru yolu buluyor.” Simülasyon 
çalışmalarında büyük umut vaat eden robot-
ların çapı 3 ile 7.8 mikrometre. Oysa insan 
alyuvarlarının çapı 8 mikrometre.

Gelecekte araştırmacılar ilaç zerk etmek 
için ısı veya kızılötesi ışık gibi farklı yöntem-
lerden yararlanmak istiyor. Ayrıca mikrorol-
ler’ları doğada çözülebilen malzemelerden 
yapmayı planlıyor. Böylece birkaç haftalık 

veya aylık bir çalışma 
süresinden sonra kendi 
kendilerine parçalanarak 
yok olabilecekler.

Ekip mikroroller’la-
rı önce hayvanlarda 
denemeyi düşünüyor. 
“Roller’lar yeterli miktar-
da kanser ilacı taşımak 
zorunda. Dolayısıyla 
fazla sayıda robota ihti-
yacımız var” diye konu-

şan Sitti, “Ancak lokal olarak doğru hedefe 
yönlendirilebilecekleri için yüksek dozlarda 
ilaca ihtiyacımız yok” diyor. Konvansiyonel 
terapilerde kişiye ve kanserli dokuya spesi-
fi k olmayan ilaçlar vucudun her noktasına 
ulaştığı için kanserli olmayan organlarda da 
ciddi yan etkiler yarabiliyor.

Çalışma 20 Mayıs tarihinde Science 
Robotics isimli dergide “Multifunctional sur-
face microrollers for targeted drug delivery 
in physiological blood fl ow” başlığı altında 
yayımlandı.

Son 20 yıldır bu araştırma alanı, üretim 
teknikleri, kullanılan malzeme, mikro maki-
nelerle ilgili mekanik ve elektriksel bilgilerin 
gelişmesine bağlı olarak çok büyük bir aşa-
ma kaydetmiş bulunuyor. 

Reyhan Oksay
https://www.is.mpg.de/news/rolling-into-the-deep
https://www.newscientist.com/artic-

le/2244195-tiny-robots-can-travel-through-rus-
hing-blood-to-deliver-drugs/

https://news.idw-online.de/2020/05/20/rolling-in-
to-the-deep/?groupcolor=3

TÜRK BİLİM İNSANININ BÜYÜK BAŞARISI:
Hayaldi, gerçek oldu: 
Damarlarımızda minik 
robotlar dolaşacak

Max Planck Enstitüsü’n-
den Metin Sitti’nin ba-
şında olduğu araştırma 
ekibinin geliştirdiği mik-
ro  robotlar, damarların 
içinde dolaşarak kanser 
ilaçlarını doğrudan kan-
serli dokuya taşıyacak.
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Meğer nükleer silah 
denemeleri iklimi 
değiştirmiş
1950’li ve 1960’lı yıllarda büyük devletler ta-

rafından gerçekleştirmiş olan nükleer silah 
denemeleri yüzünden, üst atmosfer tabakasına 
muazzam miktarda radyoaktif parçacıklar sav-
rulmuştu. Bu yoğun enerjili radyonüklidler dün-
yanın her tarafına yayılarak, dünyamızın etrafın-
da yapay bir ışın kuşağı oluşturmuşlardı. Bunlar 
tropikal bölgelerde bile kutup ışıkları üretiyordu. 
Bu nükleer atığın büyük bir kısmı artık indirgendi 
ama bir kısmı hala tespit edilebiliyor. Fakat atom 
bombası testlerinin başka etkileri de oldu. 
       Reading Üniversitesi’nden Giles Harrison 
İskoçya’daki Shetland adaları ve Londra ya-
kınlarındaki Kew hava istasyonlarına ait ölçüm 

verilerini (1962 -1964) ve farklı zaman dilimlerine 
ait diğer diğer verileri inceledi. Veriler arasında 
bulut yoğunluğu, yağışlar, elektrik yükü ve hava-
da radyoaktif kirlenmeyle ilgili bilgiler de var. 
Değerlendirmelere göre havadaki radyoaktif 
kirlenme arttığında Shetland Adaları’ndaki hava 
koşulları da kötüleşmiş. Nükleer silah testlerinin 
yapıldığı zamanlarda bulutlar yoğunlaşmış ve 
günlük yağış miktarı ortalama olarak yüzde 24 
artmış. 

Bu artışlar atom bombası testlerinin sona 
ermesinden sonra yaşanmamış. Hava koşulla-
rındaki değişimin nedeni şuydu: Yoğun enerji 
yüklü radyonüklidler havadaki gaz parçacıklarını 
iyonize edince atmosfer elektriksel olarak yük-
lenmiş. Bulutları oluşturan minik damlacıklar da 
fazladan elektrikle yüklenmişler. Halihazırdaki 
teoriye göre bu tür ilave iyonlaşma su bulutların-
da mikrofiziksel değişimlere yol açabiliyor. Elekt-
riksel yük minik yağmur damlacıklarının üst üste 
binerek daha hızlı büyümelerini sağlıyor diyor 
araştırmacılar. 

Bunun sonucunda da damlacıklar daha ça-
buk büyüdükleri için havada asılı kalamayarak 
yere düşüyor yani yağmur yağıyor. Soğuk Savaş 
dönemine ait hava verileri, atom bombası testle-
rinin binlerce kilometre uzaklıktaki hava motifleri 
üzerinde dahi etkili olduğunu göstermiş. Rad-
yoaktif kirleme ve buna bağlı iyonlaşma Avrupa 
üzerindeki bulutları ve yağışları güçlendirmişti. 
Precipitation Modification by Ionizaion, Physical Review 
Letters, 13.05.2020.
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45.000 yıl kadar 
önce Avrupa’da 

büyük bir değişim 
yaşandı: 250.000 
yıldır bu coğrafyada 
hakim olan Nean-
dertal iyice azalmaya 
başladı ve onun 
yerini Afrika ve Ya-
kındoğu’dan göçen 
Homo Sapiens aldı. 
Fakat türümüzün Av-
rupa’ya tam olarak 
ne zaman geldiği ve 
yayıldığı buluntuların yetersizliği nedeniyle bilinmiyordu. 
Bugüne kadarki en eski Homo sapiens kalıntısı, Roman-
ya’daki Pestera cu Oase mağarasında bulunan 41.000 
yıllık çene kemiğiydi. Erkeğe ait olan kalıntının DNA’sın-
dan ise büyük büyük dedesinin bir Neandertal olduğu da 
anlaşılmıştı.
       Max-Planck Evrimsel Antropoloji Enstitüsü’nde Je-
an-Jacques Hublin ile çalışan ekip, şimdi daha eski bir 
Homo Sapiens kalıntısı buldu. Bulgaristan’da Tuna’nın 
40 km  güneyinde Bacho-Kiro Mağarası’nda 2015 yılında 
yeni kazılar yapan ekip 2000’in üzerinde alet, binlerce 
işlenmiş hayvan kemiği ve bir diş ve birkaç tane de insan 
kemiği bulmuşlardı. Bu insan kemiklerinin hangi insan 
türüne ait olduğunu öğrenmek isteyen araştırmacılar, 
kemik kalıntılarından kolajen ve genetik malzeme ayrış-
tırdıktan sonra protein ve DNA analizi yaptıar. Mitokond-
riyal kalıtım sekanslarını karşılaştırarak kemiklerin hangi 
türe ait olduğunu belirlediler. Buna göre Bacho-Kiro 
Mağarası’ndaki mitokondriyal kalıtımlar, Homo sapiens’in 
“bant genişliği” dahilinde yer alıyor. Bu da atalarımızın bu 
mağarada izler bıraktığının kanıtı.      
Peki bu hangi tarihte olmuştu?
        Hublin’in meslektaşı Helen Fewlass, hayvan ve 
insan kemik kalıntılarının yaşını radyo karbon tarihlendir-
me sistemiyle belirledi. Kalıntılar 45.820 – 43.650 yıllık. 
Hatta bazı aletlerin yaşı 47.000 yıl öncesine kadar uzanı-

yor. Böylece araştırmacılar 
Avrupa’daki en eski Homo 
sapiens kalıntılarını bul-
muş oldular. Atalarımızın 
45.000 yıl önce Avrupa’ya 
geldiği artık kesin. Yani 
Romanya’daki mağara bu-
luntularının kanıtladığından 
çok daha önceleri. Homo 
sapiens’in Avrupa’da sa-
nılandan daha önce var 
oluşu diğer bir soruya da 
yanıt getirdi: Bulunan taş 

aletler hangi insan türüne ait? Kimilerinin Neandertal 
insanına ait  olduğu biliniyordu. Bacho-Kiro Mağara-
sı’ndaki buluntuların özelliği, kemik aletlerin ve kişisel 
takıların çeşitliliği ve bolluğu Araştırmacılar aşı boyasıyla 
renklendirilmiş aletler, fildişinden yapılma bir boncuk ve 
üzeri kazıma bezeklerle süslenmiş mağara ayısı dişleri 
buldu. Bu aletlerin işleniş biçimi Neandertallerin Üst Pa-
leolitik dönemi ve Homo sapiens’in İlk Neolitik dönemi 
arasındaki geçiş evresi buluntularına çok benziyordu. 
Fakat Bacho-Kiro Mağarası’ndaki aletler Neandertaller 
tarafından değil Homo sapiens’ler tarafından üretilmişti ki 
bu da atalarımızın bu “modern” kreasyonlarının büyük bir 
kısmından sorumlu olduklarını kanıtlıyor. 

New York Üniversitesi’nden Shara Bailey “bu bulun-
tular ve Neandertal buluntu yerindeki kalıntılar arasındaki 
benzerlikler iki popülasyon arasındaki etkileşimle ortaya 
çıkmış olmalı. Yani son Neandertaller bu tekniği Homo 
sapiens’ten “çalmışlardı” diyor.  Bilindiği kadarıyla Doğu 
Avrupa’da bu iki insan türü binlerce yıl boyu ilişki içinde 
yaşamışlardı. Bu yüzden birbirlerini kültürel olarak da 
etkiledikleri düşünülebilir. Bu da Neandertallerin kaybol-
malarından kısa bir süre önce niçin yeni teknikler geliştir-
diklerini de açıklıyor. 
Initial Upper Paleolithic Homo sapiens from Bacho Kiro Cave, Bulgaria, 
Nature, 11.05.2020
A ¹4C chronology for the Middle to Upper Paleolithic transistion at 
Bacho Kiro Cave, Bulgaria, Nature Ecology & Evolution, 11.05.2020.

Hangi Covid-19 hastalarının yoğun bakıma yatması ge-
rektiğinin erkenden tespit edilebilmesi önemli. Tongji 

Hastanesi’den Li Yan ve ekibi, bunu belirlemek için yeni bir 
yöntem geliştirdi. Korona salgınının merkezi olan Wuhan’da 
bulunan bu hastanede sürecin en başlarında 375 Covid-19 
hastasının kan örnekleri ayrıntılı bir şekilde incelenmişti. 
Bu kişilerin hastalıkları farklı ağırlıkta seyretmiş ve 174’ü da 
hayatını kaybetmişti.

Araştırmacılar bir bilgisayar programının yardımıyla kan 
analizlerinin verilerinde mortalite ile bağlantılı olabilecek 
biyolojik göstergeler aradılar. Bu şekilde üç kan içeriğine 
ulaşıldı: Laktat Dehidrogenaz (LHD) enzimi, bir protein (çok 
duyarlı C-reaktif proteini/CRP) ve akyuvarlarına dahil olan 
lenfositler.  ‘Bunlar en iyi tanı maddeleri’ diyen araştırmacı-
lar retrospektif olarak hastaların ölümünü 10 gün öncesin-
den yüzde 90’lık bir doğruluk payıyla tahmin edebildiler. 

Araştırmacılara göre bu üç madde,  yoğun vakaların 
olduğu  hastanelere yardımcı olabilecek. Aslında bu üç 

madde zaten 
biyogösterge 
olarak kullanı-
lıyor.  Örneğin 
yüksek LHD 
seviyesi doku 
bozukluklarını 
gösterir ve bunlar ağır akciğer hastalıklarıyla bağlantılıdır. 
CRP değerleri ise iltihabı gösterir ve bu sonuçlar akut akci-
ğer yetmezliği tanısında kullanılır. Kandaki lenfosit eksikliği 
ise SARS ve MERS gibi daha önceki koronavirüs salgınla-
rından bilinmekteydi. Bu üç kan bileşeni yüksek güvenirliğe 
sahip biyogöstergeler olarak kullanılabilir. Fakat araştır-
macılar çalışma az katılımcının yer aldığı restrospektif bir 
araştırma olduğu için yeni araştırmaların yapılması gerektiği 
konusunda da uyarıyorlar. 
An interpretable mortality prediction model for COVID-19 patients, Nature 
Machine İntelligence, 14.05.2020. 

Çinliler ölüm riskini tahmin 
eden kan testi geliştirdiler

Avrupa’nın en eski Homo sapiens’i bulundu
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kısa boylu?
Dünyanın en uzun insanları Hollandalılar. 

Ortalama 175,6 cm’lik boylarıyla (kadınlar 
ve erkekler birlikte) 1994 doğumlu Hollandalılar 
dünyanın tüm ülkelerindeki yaşıtlarından daha 
uzunlar. İki yüz yıl kadar önce ise tam tersiydi. 
Hollandalı erkekler ortalama 164 cm’lik boyla-
rıyla en kısa Avrupalılardı. Hollandalı erkeklerin 
günümüzdeki ortalama boyu 184 cm. 

Ülkelere göre yapılan istatistiklerde en son-
larda Asyalı ve Afrikalı ülkeler var. Amerika’da 
ise özellikle de Perulular çok kısa. 1994 do-
ğumlu erkeklerin boy ortalaması 164,2 cm aynı 
yaştaki kadınların boy ortalaması ise 152,9. 
Kadın ve erkek birlikte ele alındığında ise boy 
ortalaması 159 cm oluyor. Yani aynı yaştaki 
Hollandalı erkekler ve kadınlardan en az 16 cm 
kısalar. 

 Beden boyu ve ülkeler arasındaki farklılık-
lar özellikle de toplum genetikçileri için heye-
can verici bir konu. Çünkü bu özelliklere göre 
genlerin ve çevrenin etkileri çok iyi araştırılabi-
liyor. Ortalama boy uzunluğundaki farklılıkları 
açıklayanlar genetik faktörler ve ayıklanma mı? 
Yoksa Hollandalıların büyümelerini daha iyi 
beslenme gibi diğer faktörler mi açıklıyor. Bilim 
artık 4000 DNA varyasyonun beden boyu üze-
rinde etkili olduğunu biliyor. Her birinin ayrı ayrı 
katkıları çok az olsa da bir araya geldiklerinde 
farklılıkların yüzde 20’sini açıklayabiliyorlar. 
Araştırmacılar 3.134 Perulunun GWAS’sinde 
buldukları bir gen varyantının beden boyun-
da çok fazla etkili olduğunu buldular. İngiliz 
araştırmacı Samira Asgari, “Fibrilin 1/ FBN1 
genindeki  E1297G isimli bir mutasyon, beden 
boyunu 2,2 cm kısaltıyor” diyor. Bu gen var-
yantı hem anneden hem de babadan alındığın-
da beden boyu 4,4 cm kısalıyor. 

 Bu açıdan bakıldığında bu gen varyantı bi-
linen diğer 4000 varyantından çok daha büyük 
etki yapıyor beden boyu üzerinde. Fibrilin 1 
geni kemiklerin, bağdokusunun, cildin ve diğer 
dokuların oluşumunda katkısı olan bir protein 
üretiyor. Bazı ender FBN1 varyantları ise Mar-
fan Sendromuna neden oluyor. Bu hastalıkta 
insanlar aşırı derecede uzuyorlar ve kalp-da-
mar hastalıklarına ve diğer sağlık sorunlarına 
daha yatkın hale geliyorlar. Fakat E1297G 
gen varyantını taşıyan Peruluların hiçbirinde 
herhangi bir patolojik bulguya rastlanmadı. 
Mutasyon sıklığı coğrafi bölgelere göre de 
araştırıldı: Amazon bölgesinden 28 kişi, sahil 
bölgesinden 46 kişi ve And dağlarından 76 kişi 
incelendi. Peruluların yüzde 5’inde bulunan 
gen varyantı, sahil bölgesinde yaşayanlarda 
daha sık görülüyor;  bu da küçük yapının sahil 
bölgesine uyumla ilgili olabileceğini düşün-
dürüyor. Ancak hangi faktörlerin dahil olduğu 
bilmecesi hala çözülmüş değil.
A positively selected FBN1 missense variant reduces 
height in Peruvian individuals, Nature, 13.05.2020. 

Büyük ve etkin yanardağlarıyla ünlü olan 
Hawaii, Hotspot volkanizması için de 

örnek gösterilir. 6000km uzunluğundaki ada 
ve sualtı yanardağı zinciri, yerkabuğunun 
bir manto sütununa taşınması sonucunda 
oluştu. Yer mantosundan yükselen bu kızgın 
akıntı günümüzde bile Hawaii’deki muazzam 
volkanları beslemeye devam ediyor. Mauna 
Loa bugüne kadarki en büyük kalkan vol-
kan olarak bilinirdi. Fakat artık yeni bir rekor 
sahibi var: Pūhāhonu volkanı. Bu yanardağı 
Oahu adasının 900 km  kuzeybatısında  ve 
Kuzeydoğuda uzanan küçük adacık zincirinin 
bir parçası. Suyun üzerinde sadece 52 metre 
yüksekliğinde bir kayalık görülüyor. 

Bilim insanları daha 1974 yılında bu volkanın denizde 
kalan büyük bir kısmının bulunabileceğini tahmin etmiş-
lerdi. Hawaii Üniversitesi’nde Michael Garcia ve ekibi 
Pūhāhonu yanardağının yeniden ölçerek, kayaç bileşimini 
ve yapısını analiz ettiler. Bu 12,5 ila 14,1 milyon yaşındaki 

yanardağı, 148.000 kilomet-
reküplük alanıyla Mauna 
Loa’dan iki misli büyüklükte. 
Diğer bir özelliği de lavlarının 

yüzde 91,8 oranında forsteritik olivinden 
oluşması. Bu Hawaii’deki lavlarda bulu-
nan en yüksek forsteritik olivin oranı. Bu 
kahverengimsi beyaz, saydam kristalle-
ri, yoğun silikatlı kayaç eriyiklerin hızla 
soğuyarak, kristalleşmesi sonucunda 
oluşur. Yoğun forsteritik olivin miktarı, 
Pūhāhonu lavlarının yüksek hızda erdiği 
anlamına geliyor. 

Tahminlere göre bu çok sıcak magma, 
Hawaii Hotspot noktasından çok güçlü 
bir etkinlik tepisi sırasında yer kabuğuna 
ve yüzeye ulaşmıştı. Bu Pūhāhonu yanar-
dağının niçin bu kadar devasa olduğunu 
da açıklıyor. O tarihlerde yer mantosu bu 

bölgede çok kızgın ve manto sütunu da çok daha aktifti. 
Kızgın manto bu büyük magma hacmini üretebilecek en 
olası mekanizmaydı diyor araştırmacılar. 

Largest and hottest shield volcano on Earth, Science, 14.05.2020. 

Dünyanın en büyük kalkan volkanı

Egzozdan hızlı bir şekilde nasıl ince toz oluşuyor?
2,5 mikrometre çapından daha kü-

çük olan ince toz tanecikleri genel-
de doğrudan doğruya örneğin motorlu 
araçlar veya kaloriferlerdeki yanma 
süreçleriyle oluşur. Uzmanlar bunları 
“birincil ince toz” olarak tanımlarlar. 
İkincil ince toz ise sülfürik asit, nitrik 
asit veya amonyak gibi gaz halinde-
ki organik maddelerin, minik nano 
partiküllerinde birikerek daha büyük 
parçacıklar haline gelmesiyle oluşur. 
İkincil ince toz partiküllerinin, havası 
kirli olan yoğun nüfuslu bölgelerde ne 
şekilde yeniden oluşabildikleri bilinmiyordu. 

Çünkü hesaplamalara göre minik parçacıklar çoğalmak 
yerine daha büyük partiküllerde birikiyorlar. İkincil ince tozun 
oluşumunu açıklamak isteyen CLOUD (Cosmics Leaving 
Outdoor Droplets) projesi araştırmacıları mega kentlerdeki 
sokakların koşullarını bir iklim odasında yarattılar. Mega 
kentlerin ara sokaklarında, yüksek emisyon ve düşük hava 
sirkülasyonu yüzünden amonyak ve nitrik asit gibi zararlı 
maddeler havada kısa bir süre içinde çok fazla birikebilir. 

Bu yüksek konsantrasyonlarda bu iki 
zararlı madde birkaç nanometrelik parti-
küller olarak yoğunlaşabilirler. Bu şekilde 
amonyum nitrat oluşur ve nanopartiküller 
birkaç dakika içinde büyüyerek istikrarlı 
aerosol parçacıkları oluştururlar. Büyü-
me bazen sülfürik asit gibi bilinen diğer 
zararlı maddelerden kısmen yüz misli 
hızlı gerçekleşir. Bu nedenle bu süreç 
metropollerde ince toz oluşumuna önemli 
ölçüde katkıda bulunur, ama yalnızca kış 
mevsiminde. 

Nitekim bu süreç sadece beş santigrat 
derecenin altındaki sıcaklıklarda işliyor. Daha sıcak hava ko-
şullarında parçacıklar çok uçucu olduklarından, büyümeye 
katkıda bulunmazlar. Bilim insanları amonyak ve nitrik asit-
ten gelen aerosol parçacıklarının bazen daha yüksek atmos-
ferik katmanlarda oluştuklarından kuşkulanıyorlar. Öncelikle 
tarım etkinlikleriyle üretilen amonyak, yükselen hava akım-
larıyla üst troposfere ulaşır. Nitrik asit, atmosferik azottaki 
çakıntılarla oluşur. Rapid growth of new atmospheric particles by nitric 
acid and ammonia condensation, Nature, 13.05.2020. 

İster avlanma, isterse 
yaşam alanı için müca-

dele, veyahut vahşi di-
nozor düellosu olsun, fo-
sil buluntularında ilkel 
yaşamın ölümcül tarafları 
da izlenebiliyor. Isırık iz-
leri, kırık dişler veya bir-
birine dolanmış iskeletler şiddetli saldırıların ve başarısız av-
ların kanıtları. İlkel bir kavganın son derece dramatik bir ör-
neğini, Plymouth Üniversitesi’nden Malcolm Hart ile çalı-
şan paleontologlar buldu. 19. yy’da İngiltere’nin güney kıyı-
larında bulunan bir fosilin, kireçtaşında koruna gelen ve 200 
milyon yıl kadar önce ölen iki hayvanın ölümüne mücadele-
si izleniyor. Birinci hayvan, balık avladığı bilinen Clarkeiteut-
his montefiorei mürekkepbalığı. Bunun önünde ise mürek-
kepbalığının dişli iki kolu ile kavranmış, yaklaşık olarak 20 
santim uzunluğunda bir balık var. Mürekkepbalığının kolla-

rı balığın solungaçlarının he-
men yanında yer alıyor. ‘Ba-
lığın kafasındaki kemikler bir 
şekilde kırılmış ki bu da çok 
şiddetli bir saldırıya işaret 
ediyor’ diyen araştırmacı-
lar, saldırıyı şu şekilde açık-
lamaya çalışıyorlar: Mürek-

kepbalığı her zamankinden daha büyük olan avına önden 
saldırmıştı. Balığı kollarıyla kavrayarak alt etmeye çalışmış ve 
bu saldırı sırasında balığın kafatası kırılmış ve balık ölmüş-
tü. Araştırmacıların bu konuda iki senaryoları var. İlkine  gö-
re mürekkepbalığı normalden çok büyük olan avı tarafından 
yutulmuştu. Diğer bir olasılığa göreyse mürekkepbalığı bü-
yük avı yüzünden dibe çökerek, oksijenin kıt olduğu bölgeye 
gelmiş ve burada boğularak avıyla birlikte çamura gömülüp, 
konserve olmuştu.Fossil reveals evidence of 200-million-year-old ‘squ-
id’ attack, Science, 6.05.2020

Ölümle sonlanan avlanma 
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yıl içinde çözünecek

Dünyanın plastik şişe ihtiyacı ne yazık ki 
bitmiyor. Fakat bir plastik şişe doğada 
ancak 400 yıl içinde çözünebiliyor. İşte 
Hollanda merkezle Avantium şirketi bu 
soruna çözüm olarak Kağıt Şişe Projesi’ni 
başlattı. Bu çalışmada buğday, mısır ve 
pancardan elde edilen şeker kullanılacak 
yeni plastik şişe üretiminde. Yüzde yüz 
bitki bazlı ve geri dönüştürülebilir poli-
merden (polietilen furanoat-PEF) üretile-
cek olan şişelerin halihazırda kullanılan 
plastik şişelere kıyasla daha üstün ısı ya-
lıtımına sahip olacağı da söyleniyor. Bitki 
bazlı şişeler asitli içeceklerde de rahatlık-
la kullanılabiliyor. Danone, L’Oreal ve The 
Absolut Company gibi firmalar tarafından 
da desteklenen projeyle alınan ilk ürünle-
rin 2023 yılında raflarda yerlerini almaları 
bekleniyor. https://www.ecowatch.com/plas-
tic-bottle-plants-sustainability-2646025779.html

Realme TV geliyor
Yakında tanıtıl-
ması beklenen 
Realme TV ile 
ilk bilgiler Hin-
distan’ın e-ti-
caret platformu 
Flipkart’da 

yayımlandı. Realme TV çok ince bir çer-
çeveyle dikkat çekiyor. Chroma Boost 
Picture Engine görüntü işleme teknolojisi 
sayesinde çok iyi bir görüntü kalitesine 
sahip. Maksimum ekran parlaklığı 400 
cd/m² (nit). Yeni akıllı televizyon daha 
önce hiçbir televizyonda kullanılmayan 
64 bit Media Tek işlemciden güç alıyor, 
toplamda 24 watt gücünde hoparlör ve 
Dolby Audio desteğiyle gelecek. Böylece 
yüksek kaliteli bir ses deneyimi de su-
nacak https://www.flipkart.com/launching-real-
me-smart-led-tv-store

Daha çok dekoratif amaçlı kullanılan müzik kutuları 
da teknolojiye ayak uydurdu. Bu müzik kutularında 
tarak biçiminde dişleri olan bir metal plaka ve çıkın-
tıları olan çelik bir silindir vardır. Silindir döndükçe 
çıkıntılar metal plakanın kollarına takılıyor ve notalar 
ortaya çıkıyor. Bu ilkeden yola çıkan Muro Box isimli 
müzik kutusu, akıllı özellikler de kazanarak oldukça 
gelişmiş bir müzik aletine dönüşmüş. Akıllı müzik ku-
tusu hem çevrim dışı hem de çevrim içi sayısız melo-
di çalabiliyor. Muro Box daha önceki benzer model-
lerin aksine telefondan da kontrol edilebiliyor. Patenti alınan silindirin üzerinde birden fazla küçük daire var. Çalan melodiyle göre 
bu daireler sırayla devreye giriyor ve metal tarağa çarparak notaları oluşturuyorlar. Bilgi için: https://murobox.com/en/

Çift Nvidia ekran kartlı 
Alienware Aurora R11 
oyuncu bilgisayarı 
Oval tasarımlı Alienware Aurora R11 
bilgisayarının ön kısmında, logoda ve 
Alienware yazısında RGB aydınlatma 
yer alıyor. Bilgisayar kasası özelleştiri-
lebilir donanımıyla üst seviye oyunların 
ihtiyaçlarına hitap ediyor. Altı çekirdekli 

Intel Core i5 işlemcisinden 10 çekirdekli 
Intel Core i9 10900KF işlemcisine kadar 
seçenekler bulunuyor. Ekran kartı olarak 
GeForce GTX 1650 4 GB modelinde 
NVLink SL açık çift GeForce RTX 2080 
Ti 8 GB ekran kartına kadar seçenekler 
mevcut. 8GB/16GB/32GB/64GB Hy-
perX Fury DDR4 RAM bellek seçenekleri 
sunan sistemde başlatma için 1TB/2TB 
SSD seçenekleri ve depolama için de 
2TB 7200RPM SATA 6 GB/s HDD sürücü 
kullanılmış https://www.tomsguide.com/news/

Xiaomi’den yeni bir kablosuz kulaklık daha
Xiaomi yeni tam kablosuz kulaklığı,  Mi Air-
Dots 2 SE’yi duyurdu. Yeni kulaklık modeli 
Android ve iOS işletim sistemlerini destekle-
yen telefonlarda kullanılabiliyor. Yeni kulaklık 
Mi AirDots 2 ve 2S’nin daha ucuz bir versiyo-
nu. Kulaklıklar 14.2 mm’lik sürücülere sahip 
ve çift mikrofonla gürültü azaltma özelliğiyle 
dikkat çekiyor. Bluetooth 5.0 ve dokunmatik 
kontrol gibi özellikler de sunan Mi AirDots 
SE, ayrıca XiaoAI, Google Asistan ve Siri gibi sesli asistanlarla da uyumlu. Kulaklık-
ların her biri tek şarjla beş saatlik kullanım süresi sunarken bu süre şarj kutusunun 
desteğiyle 20 saate kadar çıkıyor. Kulaklıklar yaklaşık olarak 1,5 saat içinde şarj 
ediliyor https://www.notebookcheck.net/Xiaomi-Mi-AirDots-2-SE-New-Apple-AirPods-alternati-
ves-that-cost-under-US-25.465768.0.html

Mophie Powerstation Wireless 
XL ile kablosuz şarj
Mophie firması yeni kablosuz taşınabilir şarj cihazı Mophie 
Powerstation Wireless XL modelini tanıttı. Kablosuz şarj 
teknolojisine sahip taşınabilir cihazları şarj edebilen cihaz, 
10.000 mAh’lik pil kapasitesine sahip ve iki yönlü USB-C 
bağlantı noktasıyla dikkat çekiyor. 18 wattlık hızlı şarj tek-
nolojisine de destek veren şarj cihazının, Lightning bağ-
lantı noktası da var. Kablosuz şarj özellikle telefon ve ku-
laklıklar tek tuşa basılarak şarj edilebiliyor. Dört ışıklı LED 

güç göstergesi ile şarj durumu ve pil ömrünü takip etmek mümkün. Fiyatı: 
100 Dolar. https://www.engadget.com/mophie-powerstation-wireless-xl-202911596.html

Dünyanın ilk akıllı 
müzik kutusu

Microsoft Surface 
Duo yıl sonuna doğru 
satışa sununacak  
Microsoft’un iki tarafta aralarında 360 
derecelik menteşe bulunan iki eşit ekrana 
sahip Surface Duo açıldığında 4.8 mm 
ve kapandığında ise 9.6 mm kalınlığın-
da oluyor. Cihaz, 1800 x 1350 piksel çözünürlüklü (401ppi) iki adet 5,6 
inç Amoled ekrana sahip ve Android 10’u, Microsoft’un uygulamalarıyla 
çalıştıracak. Snapdragon 855 çip setine sahip cihaz, 6GB RAM ve 64GB/
256GB dahili belleğe sahip, ancak mikro SD kart yuvası bulunmuyor. 5G 
bağlantısı bulunmayan telefonun bataryası 3460mAh kapasitesinde. Cihaz 
parmak izi okuyucusu da var.: https://www.tomsguide.com/news/microsoft-surfa-
ce-duo

Yeni özellikleriyle Bang 
& Olufsen Beosound A1 
Beosound A1 modelinin ikinci nesli olan ho-
parlör iki yeni özelliğe sahip. Bu özelliklerden 
ilki suya dayanıklılık. IP67 sertifikası sayesinde 
suya ve toza karşı dayanıklı olan hoparlör, 
3.000 mAh pil sayesinde 18 saatlik bir çalışma 
süresi sunuyor. Bluetooth 5.1 bağlantı nokta-
sıyla mobil cihazlarla iletişim kurabilen hopar-
lörde üç yönlü mikrofon yer alıyor. Hoparlör 
dahili mikrofon sayesinde gelen aramaları ya-
nıtlama olanağı tanıyor. USB C üzerinden şarj edilen hoparlörün Alexa desteği de 
mevcut. Bu sayede hoparlör sesli olarak da kontrol edilebiliyor. İki farklı renk seçeneği 
bulunan hoparlörün fiyatı 250 Avro. https://
www.wallpaper.com/technology/bang-olufsen-be- Hazırlayan: Nilgün  Özbaşaran Dede
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Akıl, insan beyninin ürettiği yaşamı sürdürme (sur-
vival) mekanizması. Fizyolojik olarak beynin, pri-
mat’larla aşağı yukarı aynı nitelikte bir eski bölümü 

var. Buna Eski Beyin deniyor. İçgüdüsel ve ‘yaşamı koru-
mağa ilişkin’ spontane tepkileri içeriyor. Bir de çok sonra 
gelişmiş bir Neokorteks, Yeni Beyin var. 

İkisi, bir tür ağ sistemi içinde, aklı oluşturuyorlar. 
Onun için musiki besteleyen akılla silah yapan akıl, bir 
bütüncül sistemde, aynı fabrikada üretiyorlar. 

Bir konuda bilgisi olmayan, o konunun cahilidir. Hiç 
okumamış kara cahildir. Dünya hakkında çok az deneyi-
mi ve bilgisi olana da cahil denir. Toplumsal yaşam cahi-
li de var.

İnsanlar binlerce yıldır yaşamlarını sürdürüyorlar. Do-
ğaya ve birbirlerine karşı savaş vererek dünya yüzünde 
sayılarını milyarlara yükselttiler. Yaşamı sürdürmenin kişi 
ve toplum olarak gerektirdiği çarelerin bazılarını öğrendik-
leri, ve her gün, doğaya karşı bir savaş kazandıkları için, 
değişik düzeyde de olsa, ideal tanımlara uymasa da, uy-
garlık denen bilgilenme ve toplumsal davranışlara değişik 
düzeylerde sahipler. 21. yüzyıl, 19. yüzyıldan daha geliş-
miş, insana daha çok değer veren bir çağ. 

Uygarlık başarımları farklı
Homojen, aynı olanaklara va kültüre sahip olmayan, 

değişik bilgi ve davranış basamaklarında yaşayan top-
lumların uygarlık performansları eşit değildir. Başta Avru-
pa, toplumlar değişik kültür ve uygarlık katlarında yaşı-
yorlar. Fakat toplumların aydın geçinenleri uygarlığın ka-
tegorileri olduğunu kabul etmez, değişik uygarlıklara sa-
hip olduklarını savlarlar. Genelde bu tepki üst düzey uy-
garlık aşamasına ulaşamamış, ekonomik olarak sömürü-
len bir toplumun işaretidir. Türkiye için de karakteristik bir 
tepkidir.

Ulaşım ve iletişimin gelişmemiş çağlarından kalan 
davranışları sürdüren toplumlar kuşkusuz var. Fakat dün-
yanın ortak yaşamından bağımsız yaşayabileceğini dü-
şünen insanlar kör cahildir. Bir yandan çağdaş dünyanın 
ürettiği her şeye sahip olmak, öteyandan bağımsız kültür 
çığırtkanlığı yapmak çelişik ve komik bir tavırdır. 

Otomobil için kuyruğa giren adamın kendi özgün kül-
türüne inanması, cahilliğin eski beynin içgüdüsel tepkile-
rinin etkisine bağlanabilir. En geri toplumda en uygar in-
san da yaşar. Varlıkları toplumu daha uygar yapmasa da, 
yerkürenin her köşesine ulaşan bir iletişim çağında yaşa-
dığımızı hatırlatır. 

Böylece dünyanın her köşesine ulaşan evrensel uy-
garlık bilinci, insanların daha iyi bir gelecekten umutlarını 
kesmemelerine olanak verir. Bu nedenle, umut edenlerle 
umut yitiren cahiller arasında bitmez tükenmez çekişme, 
tartışma sürer gider. Bunlar terör ve savaşın da temel ne-
denleri olmasa bile motivasyon sloganlarıdır. 

İletişim: Uygarlık aracı
Evrensel iletişim, dünyada geleceği umutla bekleyen 

milyarlar yaratmıştır. Çağdaş iletişim bir uygarlaşma ara-
cıdır. Yeni bir dünya vizyonu yaratmış, eskinin belini kır-
mıştır. Yine de pek çok kurumun dağıttığı, bilgiye değil, 
inanca dayalı propaganda dünyadaki karmaşayı ayakta 

tutuyor. Desteğini de dünyanın en uygar ülkelerinin eko-
nomilerinin kuramsal ve ideolojik temeli olan kapitalizm-
den alıyor. 

Burada insanlığın çözmek zorunda olduğu bir ikilem 
var: 

En uygar ülkeler kapitalist. Bilim ve teknolojiye sahip 
olan kapitalist dünya uygarlıkla birlikte en barbar ölüm 
araçlarına da sahip. A. Kroeber bunun insanın doğasını 
oluşturan ilkel beyin ve neokorteks arasındaki uyuşmaz-
lığı gösteren bir çelişki olarak görmüş, ve çağdaş insanlı-
ğın dramını iki yüzü olan Roma tanrısı Janus’la simgeleş-
tirmişti.

Çağımızın güncel gereksinimlerini karşılayan meka-
nizmaları işleten milyonlarca insan var. Çöpçü’den Cum-
hurbaşkanı’na uzanan bir merdiven. Bunların ödeve ge-
tirilmesi uygarlık düzeyi sınavından geçmiyor. Bürokra-
tik ve politik kurallara dayanıyor. Toplumun bilgi yetersiz-
liği, fakirliği, işsizliği, açlığı, dünyanın her köşesinde, de-
mokratik oy sistemi denilen kontrolu zor, güç sahiplerinin 
politik mekanizmalarla, yasalarla kolayca yönlendirdikle-
ri işlemlerle gerçekleşiyor. Onun için dünyanın yarı kent-
leşmiş Türkiye gibi ülkelerinde, demokrasinin sadece adı 
var. Bir tiyatro gibi oynanıyor. 

Bu sistem çok uzun süredir oynanan bir oyun olduğu 
için, halk bunun içeriğini sorgulamıyor. Bu, kapınızda ak-
şamları yemek verileceğini bilen kedi ya da köpeğin dav-
ranışına benzer. Bu gözlem insanları aşağılamak için de-
ğildir. Beynimizin yarısının, yani eski beynin hayvanlarla 
ortak olduğunu kanıtlayan biyolojik bir gözlemdir.

Yirmibirinci yüzyıl 
Çağdaş yaşamımıza egemen olan teknolojidir. Tekno-

loji bilimsel düşüncenin güncel yasama yansıyan pratikle-
ridir. Bilim, Neokorteks’in ürettiği bir üründür. Pratik gün-
cel yaşam ise, Neokorteks’le birlikte eski beynin de katıl-
dığı sadece rasyonel olmayan, duygusal ve içgüdüsel ta-
vırların da ortak egemen olduğu bir süreçtir. 

Yirmibirinci yüzyılın iç çelişkisi, teknolojinin kontrol et-
tiği bir yaşamda insan davranışlarının rasyone-
li ile, eski beynin içgüdüsel tepkilerinin çatışması-
nının yaşamı çığrından çıkarmasıdır. Kuşkusuz bu 
durumda insanı irrasyonel davranışlara sürükle-
yen bağlamda sadece insan fi zyolojisi değil, top-
lumsal gelişmenin, çok nüfuslu ve sorunları çö-
zümlenemeyen toplumların, özellikle zengin ve 
fakirler arasındaki eşitsizlikleri, açık haksızlıkları 
teşvik eden ortamını da unutmak olanaksızdır.

Eşitsizlikleri korumak için açılan savaşlardan, 
barbarlık katsayısı, öldürülen ve aç kalanların ar-
tan sayılarıyla oransal olarak yükselen bir dünya-
dan söz ediyoruz. İdeal bir uygarlık tanımı ve bu 
düzeyde yaşayan bazı insanların varlığı, hayvan-
sal dürtüleri azaltmıyor. Bu insan yapısının bel-
ki de çözümü olmayan bir hastalığı olarak kala-
caktır. 

21. yüzyıl teknolojisi yaşam konforunu arttıran 
olanaklar sağladı. Fakat insanlık için büyük, bel-
ki de ölümcül tehlikeler içerdiğini de haber ver-
di. Dünya enerjisinin bu gün kullandığı kaynakla-

rın (kömür, petrol ve doğalgaz olarak) ürettikleri CO2 gazı 
nedeniyle dünya ısısını arttırdığını ve kuraklık tehlikesiyle 
birlikte büyük iklimsel değişiklikler getirerek yaşamı teh-
likeye soktuğunu öğrendik. Bu vesileyle, liberal kapitaliz-
mi yaşatmanın, insanları yaşatmaktan daha önemli oldu-
ğunu öğrendik. Zengin ülkeler enerji kaynaklarından hat-
ta, hepsinden daha tehlikeli olan atom enerjisinden bile 
vazgeçemediler. 

Bu çağdaş ve uygar denilen insanın, milyarlarca insa-
nın geleceğini, kendi rahatı için tehlikeye atacağını kanıt-
ladı, ve insanın egoist, irrasyonel ve hayvan gibi duyar-
sız olabildiğini de kanıtladı. Bütün tarihi geçmişini kolay-
ca çöpe atacak milyonlar yaşıyor aramızda.

İyi için mücadele
Günümüz uygarlığının bunu kontrol edecek bilimsel 

kuramları, yasaları, kuralları var. Fakat bunlara karşı çalı-
şan güçler de var. Çağımızın hepimizin bildiği bu tehlike-
lerine karşı mücadele etmek çağdaşlıktır. Çağdaş bilim 
ve teknoloji bize daha iyi bildiğimiz bir dünyada insanın 
daha güvenli yaşamak için formüller öneriyor. Bu sadece 
bir değerlendirmedir. 

Eski yollarda direnen insanlar yer yer bilime kulak tıkı-
yorlar. Fakat bilime dayalı bir teknolojinin kendilerine sağ-
ladığı her konforu elde etmek için kuyruğa giriyorlar. Baş-
ka bir deyişle, insanlar bilime kendilerine kolayca elde 
edebilecekleri bir menfaat sağladığı zaman dört elle sa-
rılıyorlar. Fakat bu yeni araçları kullanmanın sonuçları ve 
koşulları hatırlatıldığı zaman, duymak istemiyorlar. Bu, 
dünyanın geleceğini olduğu kadar, her ülkeyi de bağımsız 
olarak tehlikeye sokuyor. 

Bunları başında, Türkiye gibi, cahil ve geri kalmış ül-
keler geliyor. İslam dünyasının hali yeterince açık ve acık-
lı. Milyonlarca insan yurtlarından kaçıyor. Yollarda ölüyor. 
Bunların sefaletlerini hangi topraklarda sürdürecekleri ko-
nusunda tartışmalar oluyor. Uluslararası rüşvetler teklif 
ediliyor. Fakat ülkeleri savaş sahnesi olmağa devam edi-
yor. Uygarlar kendi aralarında pazarlık ederken, silah sat-
maya, hatta savaşa devam ediyorlar.

 Uygar denilen ülkelerin egemenliğindeki dünyada, in-
sanlık diye öğrendiğimiz ve savunduğumuz herşeye ay-
kırı, para şakırtılı bir bataklık. Dünya egemenlerinin ve or-
taklarının sürdürdüğü bu oyun sona erer mi?

Tayfun Akgül

Cehalet ne demek?
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Ekolokasyon, ses ya da elektromagnetik dalgala-
rı kullanarak, cisimlerin yerleri, hızları, yönleri, bo-
yutları ve yapısı (malzemesi) gibi özelliklerini belir-

leme yöntemine deniyor. Bu amaçla ortama kısa süre-
li ve güçlü bir ses ya da elektromagnetik dalga gönderili-
yor ve bunun çeşitli cisimler ve engellere çarpıp geri yan-
sımaları, yani ekoları (yankıları) algılanıyor. Gönderilen ile 
alınan sinyallerin arasındaki zaman farkı, kullanılan ses ya 

da ışınımın yayıldığı ortamdaki hızı ile çarpılınca yankının 
kaynağının uzaklığı belirleniyor. Gönderdiğimiz enerji pa-
ketinin yönü de bilindiğinden o cismin konumu (yeri) de 
belirlenmiş oluyor. 

Ekolokasyonun karanlıkta da çalışması ve bizler gör-
düğümüz cisimlerin hız ve uzaklıklarını yalnızca tahmin 
edebilirken ekolokasyon ile bu büyüklüklerin doğru ve 
duyarlı biçimde ölçülebilmesi önemli avantajları.

Ekolokasyon amacı ile ürettiğimiz enerji darbelerini 
değişik yönlere gönderir ve yansımaları algılayıp bir ek-
randa görüntülersek bulunduğumuz bölgeyi haritalamış 
yani bir tür fotoğrafını çekmiş oluruz, Sonar ya da Radar 
ekranlarında olduğu gibi. Öte yandan, yansımayı yapan 
cisim hareketli ise geri dönen enerji dalgasının frekansı 
da değişecektir. Doppler etkisi adı verilen bu olayı hepi-
miz sürekli deneyimleriz. 

Bir araç bize yaklaştığında sesi incelir, uzaklaştığında 
ise kalınlaşır. Bunun nedeni ise algıladığımız ses dalgala-
rının frekanslarının araç yaklaşırken artması, uzaklaşırkan 
ise azalmasıdır. 

Doppler etkisi biz hareketli ve ses kaynağı sabit iken 

de aynen geçerlidir. Ayrıca, yine Doppler etkisi ses için 
olduğu kadar elektromagnetik dalgalar için de geçerlidir. 
Radarlar da, bu nedenle, hareketli cisimlerden aldıkları 
ekoların frekans kaymalarından hareketle hızlarını ve yön-
lerini belirleyebilirler. Alınan yansımaların gücü de yansıtı-
cı cismin büyüklüğü ve yapısı konusunda bilgi verir.

Hareketli cisimleri, ekranımızda, ölçülen hızlarına gö-
re değişik renklerde, büyüklüklerine göre de değişik par-
laklıkta görüntüleyebilir ve çevremizde olup biteni daha 
iyi izleyebiliriz. Gönderdiğimiz işaretin (enerji paketinin) 
yönünü değiştirmek için ise onu yayan anteni döndüre-
bilir, ya da, anten dizilimi (antenna array) denilen düzene-
ği kullanarak çoklu sabit antene farklı tür işaretler gönde-
rerek bu yön değişimini (çevreyi taramayı) sağlayabiliriz. 
Son olarak, gönderilen enerji darbesinin frekansı da sabit 
değil değişken olabilir ve bu yolla daha az enerji kullana-
rak daha duyarlı eko alımı mümkün olur.

Yankı ile konum belirleme prensibi ile çalışan teknolo-
jilere ve uygulamalara gelince:

SONAR 

Ses dalgaları, gaz, sıvı ya da katı, taşıyıcı her ortam-
da yayılabilirler. Örneğin atmosferde yayılabilmeleri biz 
ve diğer karada yaşıyan canlıların işitmelerini sağlar, ama 
enerjilerini hızla kaybeder ve çok uzaklara gidemezler. 
Suda ise sesler hem daha hızlı yayılır hem de çok uzun 
mesafelere ulaşabilirler. Biz insanlar frekansı 20 Hertz ile 
20.000 Hertz (20 kHz) olan sesleri işitebiliriz, diğer canlı-
lar ise bizlerin duyamadığımız çok daha yüksek frekans-
ları (ültrasesleri) de işitebilirler. Örneğin yarasalar 200 
kHz’e kadar yükselen ültrases frekanslarını duyabilirler.

Sonar (Sound Navigation and Ranging) sistemleri yu-
karıda açıkladığımız ekolokasyon prensiplerini kullanarak 
özellikle su altındaki cisimleri belirlemek için kullanılırlar. 
Hepimizin filmlerden bildiğimiz gibi savaş gemileri ve de-

nizaltılar için 
sonar yaşam-
sal bir araçtır. 
Diğer tekne-
lerde de, de-
rinlik ölçmek, 
balık sürüleri-
ni bulmak ve 
yaklaşan teh-
likeleri belirle-

mek için kullanılırlar.
Ultraseslerin yankılarının yansıtan cisim ya da yüze-

yin emici özelliklerine göre değişmeleri ve mesafe ile hız 
ölçümüne olanak vermeleri tıpta da çok yaygın kullanım-
larına yol açmıştır. Kısaca Eko cihazı olarak adlandırılan 
bu aygıtlar birçok organın görüntülenmesinde kullanılırlar.

RADAR
Radarlar (Radio Detection And Ranging), cisimle-

rin yeri ve hızını belirlemek için ses dalgalarını değil radyo 
dalgalarını kullanan sistemlerdir. Kullanılan elektromag-
netik dalgaların frekansları radarın türüne göre 3Mhz den 
300 GHz’e kadar değişebilir. Uzay, hava ve kara araçla-
rında ya da yer istasyonlarında kullanılan radarlar ikin-
ci dünya savaşı öncesinde bulunmuş ve savaş sırasın-
da geliştirilerek kullanılmaya başlanmıştır. Radarlar, gü-
nümüzde, seyir (navigasyon) sistemlerinden, güvenlik ve 
savunma sistemlerine, meteorolojiden, jeolojiye pek çok 
alanda kullanılmaktalar.

LİDAR
LASER’lerin (Light Amplification by Stimulated Emis-

sion of Radiations) gelişmesi, radyo dalgaları yerine ışığı 
kullanan LİDAR (Light Detection And Ranging) sistemle-
rinin oluşmasını sağladı. Lidarlar, hedefi ışıkla (çoğu kez, 
kızıl ötesi-infrared, gözlere zarar vermeyen ışınlarla) tara-
yarak onun üç boyutlu (3D) bir görüntüsünü oluştururlar. 
Ayrıca, kendisi de bir elektromagnetik bir dalga olan ışı-
ğın 1mikrometre (milimetrenin binde biri) civarındaki dal-
ga boyu, radar ışınlarının 1cm bölgesindeki dalga boyun-
dan çok küçük olduğundan verdiği görüntülerin çözünür-
lüğü de çok daha yüksektir.

Lidarlar, arazi ölçümlerinde, arkeolojide (örneğin or-
manların altında saklı arkeolojik sitelerin belirlenmesinde),  
sismoloji, ormancılık, atmosfer fiziği, laserli yönlendirme 
sistemleri ve laser altimetrelerinde kullanılırlar. Lidarlar, 
ayrıca, özellikle son yıllarda, sürücüsüz araçlarda seyir ve 
yönlendirme amacı ile kullanılmaktadır. Bu amaçla, zifiri 
karanlıkta bile çalışabilmeleri ve oluşturdukları 3D görün-

tülerin gerçek zamanlı olarak (anında) güncellenme özel-
likleri (4G görüntü alma) ile ön plana çıkmaktadırlar. 

Lidarların arkeolojideki uygulamalarına güncel bir 
örnek verelim: Orta Amerika’daki yağmur ormanlarının 
içinde Maya’lardan kalma arkeolojik siteleri bulmak için 
normal koşullarda yıllar süren seferler düzenlemek ve ça-
lışmalar yapmak gerekmektedir. Uçaklardaki Lidarlar yar-
dımı ile ise bu araştırmalar birkaç haftada tamamlanabil-
mekte ve ağaçların altından alınan yansımalar sayesinde 
ekteki fotoğrafta görüldüğü gibi siteler apaçık ortaya çı-
karılabilmektedir.

HAFTAYA: Ekolokasyon kullanan canlılar,GÖRME 
ENGELLİLER BALİNALAR YUNUSLAR YARASALAR

Ekolasyon: Yankı ile konum belirleme
Ekolokasyon temelli sonar, radar gibi teknolo-
jiler geçen yüzyıl başından beri kullanımda ve 
her gün yeni uygulama alanları buluyorlar. Ama 
bu yöntemi milyonlarca yıldır kullanan balina-
lar, yunuslar ve özellikle de yarasaların perfor-
manslarına hayran kalmamak da elde değil.
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NORMALLEŞME
Gelişmişliğin ölçüsü, ne kadar çok değil, ne kadar az enerji 
harcayarak yaptığımız iş olmalı.

Politik Bilim Köşesi için “normalleşme”, herhalde bilim ve teknoloji konu-
larına geri dönüş şeklinde olacak. Her ne kadar, toplumsal hayatta normal-
leşme yönünde atılan adımları, “bitti bu iş” şeklinde yorumlayıp uygulayan-
larımız nedeniyle, hafif bir yeni bir vak’a artışı veya düşme yerine yatay seyir 
dönemine giriyor olsak da, önlemlerin uzatılması ile salgın denetim altında 
tutuluyor. Biz biraz da teknolojiye bakalım, ama, siz lütfen kendinizi ola-
bildiğince koruyun.

Çürük enerjiyi geri kazanmak
Youtube’da Kerem Deveci isimli bir girişimcinin metrobüs yoluna yerleştir-

diği bir dizi rüzgâr türbinini gösteren güzel hazırlanmış bir haber var. Metro-
büslerin yol alırken yarattığı hava akımlarından enerji üretiyor bu türbin-
ler. Ama bu enerjinin tümü “hebâ olmuş (çürük) enerjinin geri kazanımı” de-
ğil. Bir kısmı, sırf o türbinler oraya konuldu diye hareketi zorlaşan hava akı-
mını ilerletmek için otobüsün motoruna ek enerji harcama etkisi yapıyor. Ha-
ni, tünele giren bir tren ya da karşı yönlerden gelen iki tren tam karşılaşma 
noktasında ufak bir hız değişmesi geçirir ya? işte o. Bir kamyon veya otobüsü 
geçen bir binek aracı da aynı şekilde etkilenir. 

Metrobüslerin, ön tarafındaki neredeyse dikey ve kenarları kıvrık olmak-
la birlikte düze yakın cam yüzey, buradaki havayı yanlara ve yukarıya atmaya 
çalışırken önemli bir enerji harcıyor. Etraf açık ise, havayı itmek daha kolay, 
ama etrafta havayı durduracak reklam panosu, türbin gibi nesneler varsa da-
ha zor. Elon Musk’ın metrosu, bu etkinin ortadan kaldırılmasını / azaltılması-
nı hedefliyordu. 

O zorluğu yenerek, havayı o engele karşı itmek için fazladan bir enerji har-
canması kaçınılmaz. Araç motorundan rüzgâr yaratmaya ve türbin çevirip 
elektrik üretmeye bakarsanız, %3-5’lerde bir verimlilik şaşırtıcı olmayacak. 
Hani, şu fazladan harcanan mazotu bir gaz türbininde yakıp elektriğe dönüş-
türsek daha ekonomik olabilir. Bunu, Kerem kardeşimizin yaratıcılığını yer-
mek için yazmadım. Bu tip yeniliklere ihtiyacımız var, Kerem, lütfen devam 
et, “Deveci”yi marka yap. 

Aslında profesyonel MegaWatt gücünde rüzgâr türbinlerine değinmek is-
tiyorum. Acaba, bu türbinleri yan yana dizsek, doğal hava akımlarının önü-
ne bir engel çıkartsak, yüksek basıncın, alçak basınca ulaşmasını zorlaştır-
sak ne olur?  Büyük olasılık, basınç farklılıkları öncekine göre artar, bunun so-
nucu hava akımları sertleşir. Fırtınalar boraya, kasırgaya dönüşür, hortum-
lar artar. Sıcak yerler daha sıcak, soğuk yerler daha soğuk olur. Son 10 yılın 
hava olaylarına bakın, tanıdık mı geliyor bunlar? Yalnızca türbinler değil, bi-
nalar da var engel çıkartan.

Temel sorun
Enerji harcamasını gelişmişliğin bir sonucu saymak, hattâ, enerji har-

camasına bakarak gelişmişliğe puan vermek günümüzün bir alışkanlığı. Ki-
şi başına düşen elektrik tüketiminin artması ile övünüyoruz. Sanki, enerji yu-
tan karadelikler olmazsa olmaz, başarılı ülkeler, bu karadeliklere daha fazla 
enerji boca edebilenler. 

Halbuki, yapılacak bir işi, ne kadar az enerji harcayarak yaptığımız, ge-
lişmişliğin bir ölçüsü olmalı. Örneğin, bir otomobil fabrikamız, üretmekte ol-
duğu araçları, bir önceki seneye göre %10 daha az enerji harcayarak yapabil-
meye başlamışsa, bu onun ne kadar ileri teknoloji içeren bir üretim tekniği-
ne sâhip olduğunun göstergesidir bana göre. Dünyanın dengesini o zaman da-
ha az bozmuş oluruz.

Sözün özü, yeşil enerji dediğimiz güneş ve rüzgâr enerjisi evet petrol ve 
doğalgaza göre daha masum ama, tamamen de masum değil. Bizi kurtara-
cak olan, o karadeliği küçültmek, yaptığımızı daha az enerjiyle yapabilmek. 
Bunlara da ürünün tasarımında karar verilmiş oluyor. Eğer söylendiği gibi CO-
VID-19 sonrası dünya eskisi gibi olmayacaksa, bir de bu açıdan düşünelim. 

Söz konusu videonun kaydı: https://www.youtube.com/watch?v=1nqp09nFQZA

Günde kaç kişi hangi 
hastalıktan ölüyor?
COVID-19 ile diğer hastalıkların neden olduğu ölümlerin karşı-
laştırması bize ne söylüyor?
Medya, Covid-19 salgını devam ettikçe bizi istatistiklere boğmaya devam ediyor. 
Ancak karşılaştırmak için bir referans çerçevesi olmadan, yani sadece ölüm sayı-
sı gibi tek yanlı istatistiklerin yorumlanması çok da doğru bir yaklaşım olmayabi-
lir. Örneğin koronavirüs, küresel olarak günde on binlerce insanın canını alan diğer 
hastalıklar kadar can alıyor mu? 
Burada, dünyadaki günlük ölümlerin toplam sayısıyla koronavirüs ölümleri arasında 
bir karşılaştırma yapmak doğru bir yaklaşım olabilir. Sözgelimi 2017 verilerine göre, 
dünya çapında her gün yaklaşık 150.000 kişi ölüyor. Bu rakamın neredeyse üçte bi-
rinden sorumlu olan kardiyovasküler hastalıkları, “dünyanın en azılı katili” olarak ta-
nımlayabiliriz.
Visual Capitalist’in hazırladığı bu grafikte ise bugüne kadar 310.000’den fazla insa-
nın canını alan Covid-19’un neden olduğu günlük ölüm sayılarıyla diğer hastalıkların 
neden olduğu günlük ölüm sayıları karşılaştırılabilir.

En çok ölüm kardiyovasküler hastalıklardan
COVID-19 ölümleri günlük olarak haberlerde yer alsa da 
daha geniş kapsamlı bir karşılaştırma yapılmıyor.

Dünyada her gün yaklaşık 150.000 
insan ölüyor. Aşağıdaki grafikte, günlük 
ölümler 2017’den bu yana nedenine gö-
re sıralanıyor. Grafiğin sonunda ise karşı-
laştırma yapabilmek için bugüne kadarki 
günlük COVID-19 ölüm sayıları yer alıyor.

BULAŞICI OLMAYAN HASTALIK
BULAŞICI HASTALIKLAR İLE DOĞUŞTAN GELEN 
VE BESLENME HASTALIKLARI
YARALANMA

Kalp ve kan da-
marı hastalıkla-
rı dünya çapında 
önde gelen ölüm 
nedenidir.

KARDİYOVASKÜLER 
HASTALIKLAR

KANSERLER
ÜST SOLUNUM 
HASTALIKLARI

ALT SOLUNUM YOLU 
HASTALIKLARI

DEMANS

SİNDİRİM 
HASTALIKLARI

DOĞUM 
BOZUKLUKLARI

İSHALLİ 
HASTALIKLAR

DİYABET

KARACİĞER 
HASTALIKLARI

TRAFİK 
KAZALARI

BÖBREK 
HASTALIKLARI

TÜBERKÜLOZ HIV-AIDS İNTİHAR SITMA CİNAYET PARKİNSON

BOĞULMA

MENENJİT
BESİN 
EKSİKLİĞİ

YETERSİZ 
BESLEN DİYABET

ALKOL İLAÇ 
KULLANIM 

BOZUKLUĞU

ÇATIŞMA

HEPATİT
YANGIN

ZEHİRLENMELER

ISI (sıcak ve soğu-
ğa maruz kalma) TERÖRİZM DOĞAL AFETLER

COVID-19 GÜNLÜK ÖLÜM 
ORTALAMALARI
Farklı zaman aralıklarına göre 
hesaplanan tahminler

31 Aralık - 15 Mayıs
11 Mart - 15 Mayıs
13-19 Nisan

Grafik bilgi
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Dünyada üretilen 
yiyeceklerin üç-
te birinin sofrala-

rımaza ulaşamadığına 
dikkat çeken Birleşmiş 
Milletler Gıda ve Tarım 
Örgütü (FAO) kurulu-
şundan bu yana yiye-
cek israfının önlenme-
si için önlemler alıyor. 
Koronavirüs nedeniyle 
bir süre evlerinde kal-
mak zorunda kalanlara 
yiyecek alışverişlerinde 
raf ömrü uzun olanları 

tercih etmelerini öneriyor.   
İşte uzun süre bozulmadan stoklayabileceğiniz ba-

zı ürünler:
Yulaf:  Gıda uzmanları normal ve hızlı pişirmeye 

uygun yulafın açılmadan ya da ağzı yeniden kilitlenmiş 
şekilde kilerde iki ya da üç yıla kadar dayanabileceğini 
söylüyor. Kolesterol düşürücü lifle yüklü olan bu eko-
nomik ve kullanışlı tahıl, sabahları yulaf ezmesi olarak, 
geceleri atıştırmalık olarak tercih edilebilir. Ya da kura-
biye veya ekmek yapımında sağlıklı bir alternatif ola-
rak kullanılabilir.

Çiya tohumu: Chia tohumu, içinde bulunan 
dokuz esansiyel amino asidin yanı sıra aynı zamanda 
çok önemli bir lif kaynağıdır. İçerisinde, kalp hastalık-
ları riskini önleyen bir omega 3 türü olan ALA da bu-
lunur. Buzdolabında, hava almayan bir kapta bekle-
tildiğinde lezzetini korur ve bir yıla kadar bozulmadan 
bekleyebilir.

Soya sosu: Şayet buzdolabınızda pek de sık 
kullanmadığınız bir soya sosunuz varsa, soya sosları-
nın açılmamış oldukları sürece neredeyse sonsuza ka-
dar bozulmadan kalabildiğini bilmek sizi mutlu edebi-
lir. Ne var ki açılmış şişeler buzdolabında yalnızca iki 
ile üç yıl arasında bozulmadan saklanabilir.

Hardal: Açılmamış hardal üç yıla kadar saklana-
bilir. Kilit bir kere açıldıktan sonra ise hardalın bozul-
ması yaklaşık bir yıl sürer. Ancak çeşidine göre bazı 
hardallar iki yıla kadar da bozulmadan saklanabilir.

Kırmızı şarap: Kırmızı şarabı tek başına tüket-
menin yanı sıra birçok sosta ve yemek tarifinde de 
kullanılabilir. Kırmızı şarabın içinde yüksek dozda an-
tioksidan ve resveratrol adı verilen, kalp sağlığına fay-
dalı bir bileşik bulunur. Şişelenmiş kırmızı şarap açıl-
madığı sürece yalnızca 2-3 yıl durabilir. Mayo Clinic’e 
göre kırmızı şarabın içerisindeki antioksidanlar yüksek 
yoğunluklu iyi kolesterol (HDL) seviyelerini artırabilir ve 
kolesterol birikimin, engeller. 

Kenevir tohumu: Kenevir tohumu açılmamış 
halde kilerinizde 14 aya kadar bekleyebilir. Diğer to-
humlara kıyasla kenevir tohumunun içinde daha yük-
sek oranda bitki proteini, lif ve kalp sağlığına yarar 
sağlayan omega yağları bulunur. Kenevir tohumunu 

smoothie’lerinize katabilir, tostlarınıza koyabilir ya da 
meyve ve yoğurt eşliğinde tüketebilirsiniz.

Konserve domates: Gıda uzmanları, kon-
serve domatesin de bir son kullanma tarihi olduğu-
nu ama açılmadığı sürece iki yıla kadar dayanabildiği-
ni söylüyor.

Kuruyemiş: Kurutulmuş meyvelerin raf ömrü bir 
ila iki yıl arasında. Lezzetlerini uzun süre kaybetme-
melerini istiyorsanız kuru meyvelerinizi buzlukta sakla-
yabilirsiniz.

Pirinç:  Pirinç türleri, hava almayan bir kapta 
durdukları ve paketlendikleri zaman içlerinde herhangi 
bir böcek yumurtası bulunmadığı sürece yıllarca sak-
lanabilir. Pirinç kabını ya da poşetini açtığınızda pirinci 
taze tutmak için hava almayan bir kaba ya da buzdo-

labı poşetine koyun. Bu kurala dahil olmayan tek pi-
rinç türü ise lif yüklü esmer pirinç. İçerisinde bulunan 
yağ, esmer pirincin yaklaşık altı ay sonra bozulması-
na yol açar.

Kurufasulye: Fasulye her kilerin olmazsa olma-
zı. İçerisinde bol miktarda lif ve besin maddeleri bu-
lunan kurufasulye aynı zamanda uzun bir raf ömrüne 
de sahip. Barbunya, börülce ve kuru fasulye, hava al-
mayan bir kaba konduğunda bir yıla kadar saklanabi-
liyor. Ancak fasulyelerinizi serin ve kuru yerlerde, doğ-
rudan güneş ışığı almayan bir şekilde sakladığınızdan 
emin olun.

Konserve ton balığı:  Konserve konusunda 
uzmanlara göre sebze, et ve balık gibi konserve gıda-
lar, steril oldukları ve bakterinin girmesi imkansız oldu-
ğu için beş yıla kadar saklanabiliyor. Ne var ki konser-
venin şiştiğini ya da akıttığını gördüyseniz içindeki be-
sini ne kadar taze durursa dursun yemeyin. Her ne ka-
dar konserve gıdalarda zehirlenme yaşanması çok na-
dir görülse de hasar almış ürünlerin kontaminasyon 
ihtimali daha yüksektir.

Tuz: İster sofra tuzu olsun ister deniz tuzu, ne ka-
dar beklemiş olursa olsun tuzunuzu gönül rahatlığıyla 
yemeğinize ekleyebilirsiniz. Serin, kuru yerlerde bek-
letildiğinde tuz sonsuza dek taze kalır. Tek istisna ise 
yaklaşık beş yıl kadar saklanabilen iyotlu tuzdur.

Zeytin: Açılmamış zeytin konserveleri üç yıla ka-
dar saklanabilir, bu nedenle birkaç konserve zeytini 
yedek olarak saklayabilirsiniz.

Mısır nişastası:  Tariflerde kıvamlaştırıcı ola-
rak kullandığımız mısır nişastası, serin ve kuru yerler-
de saklandığında süresiz olarak saklanabilir ve güven-
le tüketilebilir.

Bal: Virüs ve bakteri karşıtı özellikleri sebebiy-
le beslenme uzmanlarının gözdesi olan balın aynı za-
manda raf ömrü de sınırsızdır. Kumlanabilir ve rengi 
değişebilir ancak antibiyotik özellikleri lezzetini korur 
ve balın bozulmasını engeller. Sertleşmiş bal kabını sı-
cak suyla dolu bir kâseye koyup bal eriyene kadar ka-
rıştırabilirsiniz.

Şeker: İster inanın ister inanmayın, şeker as-
la bozulmaz. Tanelerin öbekleşmesini ve böcek çek-
mesini önlemek için hava almayan bir kaba ya da kilitli 
plastik torbaya koyun.

Makarna: Makarna paketleri kilerinizde aylar-
ca durabildiğinden karantinada tercih edilebilecek ha-
rika bir besindir.

Kinoa: Kinoa kilerde aylarca durabilir; hem tatlı 
hem tuzlu yemeklerde kullanılabilir. Kinoayı pirince al-
ternatif olarak ya da sabahları yulaf ezmesine protein 
katkısı olarak ekleyebilirsiniz.

Mercimek: Kuru fasulyeden sıkıldıysanız mer-
cimek tüketebilirsiniz. Çorbası, yemeği ya da salatası 
yapılan mercimek kilerde aylarca saklanabiliyor.

Sevda Deniz Karali
https://www.eatthis.com/food-that-doesnt-go-bad/

COVID-19 nedeniyle ço-
ğunluk evinde yiyecek 
depolamaya başladı. Ev 
koşullarında depolaya-
bileceğimiz ürün mikta-
rı kısıtlı olabileceği için 
özellikle raf ömrü uzun 
olanları tercih etmekle 
yiyecek israfının da önü-
ne geçmiş oluruz.

KARANTİNA GÜNLERİNDE YİYECEK STOKLAMANIN PÜF NOKTASI: 

Raf ömrü uzun besinleri tercih edin!
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Stargardt Hastalığında umut 
veren bir klinik çalışma

Amerikan biyoteknoloji şirkeri Moderna bu 
ayın 18’inde yaptıkları açıklamada geliştir-
dikleri koronavirüs aşısının ilk fazının sona 

erdiğini ve elde edilen sonuçların ümir verici oldu-
ğunu söyledi.

mRNA-1273 adı verilen aşının ilk dozunun ve-
rildiği 45 deneğin 15 gün içinde fark edilebilir 
oranda antikor geliştirdiği görüldü. Massachuset-
ts, Cambridge’de merkezi bulunan Moderna ilk fa-
za katılan 45 deneği 3 gruba ayırdı ve he gruba 
farklı dozlarda (25 mikrogram, 100 mikrogram ve 
250 mikrogram) aşı yapıldı.  Yaklaşık bir ay sonra 
katılımcılara ikinci doz verildi. Doz arttıkça üreyen 
antikor miktarının da arttığı tespit edildi. 

Üreyen antikor miktarı, COVID-19’a yakalanıp iyile-
şen hastalardan alınan kan örneklerindeki antikor miktarına 
eşitti veya daha fazlaydı.

Bu veriler, koronavirüse saldıran antikorları değil,  “bağ-
lanan” antikorları işaret ediyor. Fakat araştırmacılar ayrıca 
nötralize eden antikorlarla ilgili veriler de topladılar. Bu an-
tikorlar enfeksiyonu bloke eder. Bu veriler yalnızca 8 de-
nekten elde edildi, diğer deneklerle ilgili veriler henüz çık-
mış değil. 

Bu sekiz katılımcıda (dördü 25 mikrogram, diğer dör-

dü de 100 mikrogram) nötrolize eden antikorlar tespit edil-
di. Fareler üzerinde yürütülen farklı bir deneyde ise benzer 
nötrolize eden antikorlar bulundu. 

Yeni bir teknoloji
Şirket raporunda aşı ile ilgili ilk verileri “çoğunlula güve-

nilir ve tolere edilebilir” olarak değerlendirdi. Hiçbir katılım-
cıda ciddi bir yan etki tespit edilmedi. Yan etkiler aşı bölge-
sindeki kızarıklık, hafif ateş ve baş ağrısı şeklinde tanımlan-
dı ki bunlar normal bir grip vakasında da görülebiliyor. 

Moderna’nin aşısı bugüne dek onaylanmış hiçbir aşıda 
kullanılmayan yeni bir teknolojiden yararlanılarak üretildi. 

Bu teknolojide haberci RNA (messenger RNA-mRNA) ola-
rak bilinen bir molekülden yararlanılıyor. Bu molekül hücre-
lere viral proteinler üretmeleri için direktifini veriyor. Koro-
navirüste bu molekül virüsün insan hücrelerini enfekte et-
mekte kullandığı spike-proteinlerdir. Buradaki ana düşün-
ce şöyle: Bağışıklık sistemi spike proteini tanıyan antikor-
lar üreterek koronavirüsün hücreleri enfekte etmesini en-
gelliyor.

FDA’den yeşil ışık 
Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) geçen günlerde Moderna’ya 

ikinci faza geçmeleri için onay verdi. Bu fazda ilave olarak 
600 insan daha aşılanacak. Şirketin hedefi Temmuz ayın-
da yüzlerce-binlerce katılımcı bularak 3. Faza geçmek. Bu 
fazda aşının işe yarayıp yaramadığı, katılımcılarda ciddi yan 
etkilerin oluşup oluşmadığı saptanacak. Şirket bu veriler-
den yararlanarak doğru dozu ayarlayacak.

Moderna’nın tıbbi yetkililerinden Dr. Tal Zaks, “Faz 1 
verileri, mRNA-1273 aşısının doğal enfeksiyonda oluşan 
antikor kadar antikor ürettiğini ortaya koydu. Bu veriler-
le, fare çalışmalarından elde edilen verileri birleştirince mR-
NA’nın COVID-19’u önleme potansiyeline sahip olduğu 
inancımız güçlendi. Böylece ileri çalışmalarımızdaki dozu 
da bunlara dayanarak ayarlayacağız” diyor.      

Reyhan Oksay
https://www.livescience.com/coronavirus-vaccine-moderna-shows-pro-

mise-early-results.html?utm_source=Selligent&utm_medium=email&utm_cam-
paign=18139&utm_content=20200519_Coronavirus_Infographic+&utm_ter-
m=3368718&m_i=aZVGWeX8r7hfqjJiqKy3hYvHyg4OcokjzBQ0JS8CSUJQ8Y-
d9xBWi5K1cEcqWDXlj1YNnW6F0SkrC34F9Qkt4VCCsaHMd1J

https://www.sciencenews.org/article/coronavirus-covid-19-moderna-vac-
cine-immune-response-people

Yeni teknoloji ile üretilen aşıdan 
alınan ilk sonuçlar ümit verici

Dr. Umur Kayabaşı
Nöro-oftalmoloji (Göz Sinirleri Hast.)

Stargardt hastalığı (Stargardt maküler dist-
rofisi- fundus flavimaculatus) retinanın ka-
lıtsal bir hastalığıdır. Hastalık tipik olarak 

çocukluk veya ergenlik döneminde görme kay-
bına neden olur, ancak bazı formlarında görme 
kaybı yetişkinlikte ortaya çıkabilir. Çoğu hasta-
da görme kaybı zaman içinde yavaş yavaş 1/10 
veya daha kötüye doğru ilerler. 

Stargardt hastalığında yavaş ilerleyen mer-
kezi görme kaybı gelişir. Hastalar görüşlerinin 
merkezinde gri, siyah veya puslu lekeler fark ede-
bilir veya ışıktan karanlık ortamlara geçerken 
adaptasyon normalden daha uzun sürebilir. Gözleri par-
lak ışığa duyarlı olur, renk körlüğü gelişebilir.

Semptomların ilerlemesi her kişi için farklıdır. Hastalı-
ğın erken başladığı kişilerde daha hızlı görme kaybı görü-
lür. Hastalar yaşları ilerledikçe, periferik (yan) görüşlerinin 
bir kısmını kaybetmeye başlayabilir. 

Bu hastalıkta makulada (sarı nokta bölgesi) bulunan 
görsel ayrıntıları ve rengi görmemize yardımcı olan koni 
hücreleri daha güçlü bir şekilde etkilenir. ABCA4 genin-
deki otozomal resesif mutasyonlar, Stargardt hastalığının 
yaklaşık yüzde 95’ini oluşturmaktadır. 

Vakaların diğer yüzde beşine farklı genlerdeki daha 

nadir mutasyonlar neden olur. Bu mutasyonların bazıları 
otozomal dominant geçişlidir. Genetik geçişli retina has-
talıkları içinde, sırasıyla retinitis pigmentosa 35,7 %, kon-
rod distrofileri  22,0 %, Stargardt 19,6 % ve diğerleri sı-
ralanmaktadır. Akraba evliliklerinin yoğun olduğu ülkeler-
de, bu hastalıklara daha sık rastlanmaktadır.

Yeni araştırma
Faz 2 çok merkezli yeni bir çalışmanın sonuçları, 

Stargardt hastalığına bağlı maküler atrofisi (hücre kaybı) 
olan hastalarda Emixustat adlı ilacın doza bağlı etkinliği-
ni göstermiştir. 

Emixustat, görme duyusunu modüle eden A vitami-

ninin retinada geri dönüştürüldüğü kimyasal yolu yeni-
den düzenleyen ve ağız yoluyla alınan küçük moleküllü 
bir ilaçtır. RPE65 genini inhibe (engelleme) ederek, toksik 
moleküllerin öncüsü olan 11-cis-retinalin varlığını azaltır. 
23 denek içeren çalışmada, üç farklı dozda emixustat et-
kinliği, 11-cis-retinalin mevcudiyetine bağlı olarak Elekt-
ro-retinografi (ERG) testi üzerinde oluşan fotokimyasal 

değişiklikler incelenerek saptan-
mıştır. 

10 mg/gün ile tedavi edi-
len deneklerin ortalama yüzde 
96.7’sinde ERG değişimi izlenir-
ken, 5 mg/gün ile tedavi edilen-
lerin ise yüzde 68’inde orta dü-
zeyde ERG değişimi saptandı. 
2.5 mg/gün grubunda herhangi 
bir etki gözlenmedi. 

Bu sonuçlar ışığında, Star-
gardt hastalığına bağlı maküler 
atrofinin tedavisi için plaseboya 
karşı 10 mg/gün Emixustat faz 3 
çalışmasına başlama kararı alın-

dı. Klinik çalışmada, Emixustat’ın maküler atrofi üzerin-
deki etkileri çeşitli retina testleri ile değerlendirecek. Di-
ğer izlenecek parametreler görsel fonksiyon değişiklikle-
ri ve hastaların yaşam kalitesi olacak. 16 yaş ve üstü 189 
hastaya ,11 ülkedeki 29 merkezde 24 ay boyunca günde 
bir kez 10 mg Emixustat veya plasebo, random ( rasgele) 
şekilde verilecek. 2022’ün üçüncü çeyreğinde önemli so-
nuçların elde edilmesi bekleniyor. 

Referans: Gregory J, et al. Randomized clinical trial evaluating 
the pharmacodynamics of emixustat in subjects with macular atrop-
hy secondary to Stargardt disease. Presented at: Association for Rese-
arch in Vision and Ophthalmology annual meeting; May 6, 2020 (virtu-
al meeting).

Stargardt H. (Sağ Göz)               b- Normal Retina (Sol Göz)
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Yaşam insanla yaşantı diliyle konuşur. Bilim 
bu dili anlar ve yaşantılardan eski doğruların 
üzerine eklemlenecek yeni daha doğrular 

keşfeder, felsefe de bu yaşantıları ve yeni ‘daha 
doğruları’ anlamlandırır (Dinleri de olanı anlamlan-
dırmaya çalışan felsefenin alanına yerleştiriyorum). 
Yaşamın enformasyondan oluşan bağlantısallık 
ağı insan zihninde felsefe ve bilimle modellenir ve 
varoluş ağının o alanı yine felsefe ve bilimle seçilen 
yaşantılar üzerinden ‘yaratılır’.

Korona salgını sürecini bilimin yeni yöntemi ile, 
bağlantısal bütünsellik ile, anlayıp anlamlandırma-
ya çalışalım.

 

1.  Yaşam, iç içe varolan bir
 enformasyon kodlamalarının bağ-
lantısal bütünlüğüdür

 Covid-19 virüsü 30.000 çift nükleotidli küçük 
bir biyolojik enformasyon sistemidir. Tüm bilgi 
işleyen sistemler gibi kendini şekillendirir. Yaşam 
ağının bu küçücük parçası, sadece insan türünü 

hasta edecek bir yeni şekillenme göstererek, 
30.000 çift nükleotidi ile kendisinin 100.000 katı 
büyüklüğündeki insan hücresi genomunu kendi 
varoluş ağı için kullanabilir hale geldi.

Virüsteki bu değişim, bir böceği öldüren ya da 
plastiği yok edebilen etki gösterseydi, belki hiç 
fark edilmeyecek ya da sevinçle karşılanacaktı. 
Ama bizim kendi türümüzü etkileyince lanetli bir 
pandemi halini aldı. Wuhan’daki kelebeğin kanat 
çırpışının New York’ta kasırga oluşturmasının me-
teorolojik şansından daha az olan bir gerçeklik ağı 
oluştu. Bugün itibariyle dünyada 4 milyon insanın 
enfeksiyonuna sebep olan virüsün toplam ağırlığı 
bir kelebeğin ağırlığı kadar bile değil. Enformasyo-
nun kütlesi yoktur.

Yaşam ağı içinde ister virüs, ister ekonomik 
kriz kodlarının yayılımı (2008 krizi), ister sosyal 
ağda bilginin yayılımı ya da hakikat sonrası dö-
nemin algı oyunlarının dalgalanması ya da kanser 
hücresinin kanser dokusu haline gelirken damar-
lanma biçimi, merkezi otoritenin halkına maske 
ulaştırma ağı gibi etkileşim ve bilgi işleme gerekti-
ren tüm ‘sistemler’, nöronların bağlantısallığı üze-
rinden düşünce ve zihin oluşturması matematiği ile 
modellenip anlaşılabilir.     

 

2.  Her bilgi 
işleyen sis-
tem zekâ 
(dönüşüm, 
yeniden 
oluşum, 
adaptas-
yon süreci) 
üretir

 Beyin doku-
su, her an yeni bir 

bağlantısallık biçimi oluşturan, enformasyon işle-
mek ve olası zihinsel modeller içinde birini seçerek 
onu varoluş ağına yeni bir yaşantı oluşturmak 
üzere özelleşmiş organdır. Biz en etkin bilgi işleyen 
sistemin insan beyni olduğunu düşünüyorduk, 
oysa gördük ki en etkin bilgi işleyen sistem, yaşa-
mın kendisi.

Covid-19 virüsünün kendisinin zaman içindeki 
biyolojik farklılaşması (mutasyonlar) ve bir komp-
leks sistem olarak salgının yayılımının, yaşam ağı 
içinde bu enformasyon ağlarının nasıl insan zihni 
ile öngörülmesi zor, hatta günümüz için imkansız 
olabileceğini yaşadık.

 Her enformasyon işleyen sistemin er-geç yeni 
bir farklılaşma göstereceğini 1972’den bu yana 
(Maturana ve Varela’dan beri) autopoiesis (ken-
di-yaratma) adıyla biliyoruz. Termodinamiğin ikinci 
yasasına aykırı olan bu durumun 1980’lerden beri 
(İlya Prigogine sonrası) biyolojik sistemler için ge-
çerli olduğunu öğrenmiştik.

Beyin-bilim çalışmalarımızdan öğrendiğimiz ilk 
sonuçlardan biri, termodinamiğin ikinci yasasının, 
enformasyon işleyen sistemler için de geçerli ol-
madığı.

‘Beyin nasıl düşünce üretiyor, zihin yaratıyor?’ 
sorusunun yanıtı olabilecek modellemenin gerek-

tirdiği yeni matematik, Descartes-Bacon-Newton 
biliminin yarattığı günümüz kültüründe ‘kaos’ ola-
rak tanımlanan karmaşıklığın ardındaki bağlantı-
sallığı anlamamızı sağlamaya başladı. Artık yaşam 
ağının içinde olup biten her şey, Covid-19 salgını 
dahil, bağlantısal bütünsellik bilimsel yöntemi ile 
eskisinden daha yetkin biçimde yeni bir bakış açı-
sıyla değerlendirilebilir.

 

3.  Bilim, tümdengelim ve tüme-
varımdan sonra, ‘bağlantısal bü-
tünsellik’ yöntemiyle de gelişip 
dönüşme gerekliliğiyle tanıştı

Bilimsel yöntem, belirsizlikle karşılaştığında, ki 
en büyük belirsizlik ölüm ve ölüm tehdididir, insan 
zihninin çare arayışının ilk çözüm sığınağıdır. Bu 
COVID-19 salgınında da böyle oldu. An-
cak bu kez sorun, insanlık evinin içinde 
insanların bir paylaşamamazlık kavgası 
değildi, (insanoğlu bu tür kendi-kendine 
karşı savaşlarda pek eğitimli ve mahir-
dir); bu kez insanlık ağının bağlantısallığı 
üzerinden ilerleyen, etkileme alanındaki 
bütünün tüm parçalarını eşit etkileyen 
(yanıtlar farklı olsa da) yeni bir yaşam 
kodlaması ile ‘mücadele’ söz konusu 
oldu.

 Bilim, insanoğlunun esas ait olduğu 
yerin, yaratmaya çalıştığı ‘insanlık evi’ 
değil, yaşam ağı olduğunu fark etmek-
te. Anlaşılmakta ki, ‘insanlık evi’, insanı yaşamın 
merkezine koyan anlayış, işi zihin oluşturmak olan 
beyin dokusu içinde bir grup hücrenin (bu hiye-
rarşik olarak üstünlük atfettiğimiz nöronlar olabilir) 
yeni bir doku oluşturmasına benzer. Çoğunlukla bu 
dokuyu beynin biyolojik sistemi ortadan kaldırır, bu 
olamazsa bu kontrolsüz doku tümör adını alır ve 
içinde bulunduğu bütünlüğü sonlandırır.

Yani bilimin konusunun artık bütünün parçaları 

değil bütünü oluşturan parçaların önce birbirle-
riyle, daha önemlisi, bütünle etkileşim ağı olduğu 
anlaşıldı.

 

4.  Her şey içinde bulunduğu ağ ile 
anlamlı

 İnsanoğlu uzun süreden beri ilk kez hiç tanı-
madığı insanların enfekte olmaması için maske 
taktı. Enfekte olmamanın ilkeleri ile enfekte etme-
menin ilkelerinin benzer olduğunu anladı. Bağlan-
tısal bütünlük kültürünün ilk öğretisi ‘kendini geliş-
tirmek istiyorsan işe yanındakini geliştirerek başla’ 
ilkesidir. Virüs bize ‘kendin hastalanmak istemiyor-
san önce yanındakini enfeksiyondan koru’ pratiği 
ile bu ilkeyi öğretti.

Yaşam-orman, insan-yaprak benzetme mo-
deli üzerinden gidersek; kendisini yanındaki diğer 

‘yapraktan’ çok farklı, ‘ben’ adını verdiği bir ‘varlık’ 
olarak algılayan insanoğlu, yaşamın içindeki virüs 
denen enformasyonun ‘yapraklar’ arasında ayrım 
yapmadığını ve kendi ‘iyiliğinin’ yanındaki ‘yapra-
ğın’ iyiliğine ‘bağlı’ olduğunu anladı.

Sonuçta salgın, dünyada bu gün varolan tüm 
insanların kendi yaşam sürelerinde ilk kez karşıla-
şıp deneyimledikleri, yanındaki yaprağın ve toplu-
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Beyindeki bağlantısallıktan, yaşamdaki bağlantısallığa: 
Yeni bir Bilim ve Kültür Manifestosu

Yaşamdaşlık kültürü, bağlantısal bütünsel-
lik yöntemini bilen ve mesleğinde uygulayan 
bilim insanlarından çok, bu bilimsel yöntemi 
yaşam üslubu olarak da içselleştirmiş; yaşam-
daşlığı öncelikle kendisi yaşayan zihin önder-
leri ve bu düşünce önderlerinin kurumsallaştı-
racağı akademiler gerektirir.

Yaşamdaş bilim insanı ve akademisinin 
özellikleri şunlar olabilir:

 
a.  Dönüştürmek değil, dönüşmeyi gös-

termek.
 b.  Yaşam sevincinin, bilmek ve anla-

maktan doğacağını bilmek ve yaşamak:
Hakikat-sonrası denilen dönemin temel 

insan modelinde, içten içe varolan (yaşamın 
sonsuz çeşitliliği karşısındaki) yetmezlik duy-
gusu ve kederi, 
hep bayır yukarı 
çıkıyormuş hissi-
ni, her zaman bir 
düşmana ya da 
kaybedene duyu-
lan ihtiyacı, ‘doğru 
olarak sunulan 
şeylerin aslında 
gerçek olmaması’ 
labirenti aşacak 
zihin durumunun, 
‘bilmek ve anlamaktan doğan sevinci’ yaşa-
mayı öğrenmiş insan olacağını, bunun da ya-
şamdaşlık ile kültürleşeceğini düşünüyorum.

  c.  Bilimci değil, bilim-insanı olmak
 ‘Bilimci’ sözcüğünü, gerçekten bilimi bir 

yaşam üslubu olarak benimsemeden, toplu-
mun ya da siyasetin bilime atfettiği olumla-
malardan yararlanmak için bilim insanı olama-
dan, ‘-mış gibilikle’ çevresindekileri sonra da 
kendisini yanıltan-aldatan kişilerden bahsedi-
yorum. Bilim insanı ‘imiş’ gibi davranıp yaşa-
yan ‘bilimciler’ bilimsel statü ‘pazarlarlar’.

Bağlantısal bütünsellik bilimsel yöntemi 
baştan bu tür bir ‘bilimci ruhban sınıfı’ redde-
der. Yaşam için bilimin en önemli freni, ‘ben 
ya da (en fazla) biz için bilimcilik’ ötesine 
geçemeyen bilimcilerdir. Yaşamdaşlık kültürü-
nün bilim insanı ile bilimcinin en önemli farkı, 
bilimcinin ‘her olanı bir şeye göre’ ötekileştir-

mesi, kendisini önkabul olarak iyiye koyarak, 
‘iyiden önce kötüye’ odaklanmasıdır; bağlan-
tısal bütünselliğin bilim insanı için yaşam ağı 
içinde öteki yoktur, tek öteki bilinmeyendir ve 
zaten o da bilimin konusudur.  

 d.  Mutlak doğrunun olmadığını bilerek, 
söylediklerimizin de daha doğrusunun bir 
gün söyleneceğini ve o günün de her gün 
olabileceğini anlamanın getirdiği alçakgö-
nüllülükten ayrılmamak.

 e.  Merkeze ‘Ben’i’ değil, ‘Biz’i’ değil, 
hatta ‘insanlığı’ da değil; ‘yaşamı’ koyan 
bir bilim, insan ve yaşam anlayışına sahip 
akademi yaratmak, böyle bir devlet modeli 
yaratmak kadar zor.       

 f.  Merak, İyilik, Yaratıcılık
 Yaşamdaşlığın en önemli özelliğinin me-

rak olduğunu dü-
şünüyorum. Me-
rak yaşamın ger-
çeklik ağının zi-
hinde modellen-
mesi becerisi ve 
sürecidir. Yaşam, 
insanla yaşantı-
lar aracılığı ile et-
kileşir. Merak et-
me arzusu yaşan-
tılar üzerinden ya-

şamla sürekli bir etkileşim isteği, süreci, içeri-
sinde olmaktır.

Merak, bilmek ve anlamaktan doğan yaşa-
ma sevincinin temel arzusudur ve yaşamdaş 
bilim insanının zihninin cansuyu meraktır.

***
Korona sonrası dönemde, insanlığın bir-

kaç ay içinde, hele karşılaşacağı ekonomik 
sıkıntıların da etkisi ile yaşadıklarının anlamını 
ve alması gereken dersleri bu ‘beyin-bilimci 
gözüyle korona manifestosunda’ yazdım.

Dilerim, covid-19 salgını deneyimi, insan-
lığın artık kendisine ve yaşama karşı bir nitelik 
almaya başlayan günümüz ‘sahip olma uy-
garlığından’, yaşamı merkeze koyan “yaşam-
daşlık” bilim ve kültürüne doğru evrilmesini 
sağlayıcı küresel eğitim süreci olarak tarihteki 
yerini alır.

Yaşamdaşlık kültürünün 
yaratılmasında merakın, 
bilimin ve akademinin yeri

İnsanoğlu uzun süreden beri ilk kez hiç tanı-
madığı insanların enfekte olmaması için maske 
taktı. Enfekte olmamanın ilkeleri ile enfekte 
etmemenin ilkelerinin benzer olduğunu anla-
dı. Bağlantısal bütünlük kültürünün ilk öğretisi 
‘kendini geliştirmek istiyorsan işe yanındakini 
geliştirerek başla’ ilkesidir. Virüs bize ‘kendin 
hastalanmak istemiyorsan önce yanındakini en-
feksiyondan koru’ pratiği ile bu ilkeyi öğretti.

Yazının devamı 14.. sayfada

İnsanoğlu aydınlanma ile birey oldu. Ulus-devlet ile 
yurttaş, sonra vergisini ödeyen vatandaş, neoliberal 
ekonomi ile global tüketici olmayı öğrendi.
Şimdi, bağlantısal bütünsellik bilimi ve ortaya çıkmakta 
olan kültürü ile de, yaşamdaş olmayı öğrenecek.
Yaşamdaşlık, zihnin “yaprak” olmaktan çıkıp, ‘ormanın’ 
bağlantısallığı içine yerleşmesi demek.

KORONA 
SALGININDAN NE 

ÖĞRENDİK?

Konnektom sosyal ağlar ve virüs
Enformasyonun beyinde işlenmesi ile belirli bir enformasyonun yayılması aynı bağlantısallık ilkeleriyle gerçekleşiyor.

Beyinimizdeki ağ Sosyal ağ Virüsün yayılma ağı
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Baştarafı 12-13. den devam
ca bulundukları ağacın ‘sorumluluğunu’ üstlenip, (belki 
de farkında olmadan) yanındaki ‘yaprakların’ iyiliğini 
isteyip, bunu için davranışlarda bulunmanın, gerekirse 
‘fedakarlık’ yapmanın öğrenildiği ilk kez evrensel anlam-
da deneyimlendiği bir ‘yaşam için iyilik ayini’ yarattı.  

 

5.  Her şey içinde bulunduğu ağ ile 
anlamlı ve her etkileşim ağı da parçası 
olduğu bütünlük ile var

 Son on yılda yoğunlaşan ve beyin-bilimin yeni bir 
döneme girip, bilimin belirsizlik denizindeki bu yıllardaki 
buzkıran gemilerinden olmasını sağlayan beyin araştır-
malarının ilk dönemlerinde, en yetkin bilgi işleme siste-
minin beyin dokusu ve ‘tabii ki’ insan beyni olduğunu 
düşünüyorduk.

İlk öğrendiğimiz, zihnin ‘yaşam gerçekliğinin enfor-
masyon modellemesinin’ nöronların bağlantısallığının 
sonucu oluştuğu ve connectome=nörozihin adını verdi-
ğimiz bu modellemenin bir matematiğinin keşfi idi. Son-
raki aşamada enformasyonun ve bilginin işlenmesinin, 
(yapıtaşının atom olduğunu sandığımız) yaşamın varoluş 
esası olduğunu anlamaya başladık.

Artık biliyoruz ki en yetkin bilgi işleme sistemi beyin 
değil yaşamın kendisi.

Yaşam sonsuz sayı ve farklılıkta enformasyon kod-
lamalarının iç içe var olduğu, hep dönüşen bütününden 
oluşuyor. Farklı kodlama özelliklerine sahip paradigmala-
rın bilgi işleme bağlantısallıkları, her enformasyon işleyen 
sistemin er ya da geç zekâ üretmesi (autopoiesis=kendi 
yaratma) ilkesi gereği sürekli dönüşüm, değişim halin-
dedir.

Yaşam bütünlüğü açısından, onu oluşturan bağlantı-
sallıkların hiyerarşik ayrımı yoktur. Yaşam dediğimiz en-
formasyon ağlarının bütünlüğü açısından, onu oluşturan 
bilgi sistemlerinin örüntüleri arasında önem farkı bilginin 
doğası gereği yoktur. Yaşamın karşısında, balinayla 
selvi ağacının, insanla arıkuşunun, salyangozla kirpinin 
arasındaki fark önem farkı değil, bilgi sistemlerinin etki-
leşimde olduğu ağ içerisindeki bağlantısallık niteliği ve 
niceliğindedir.

Yaşamı temsil eden bir bahçeniz ve bir de tembel, 
elinden iş çıkmayan bir bahçıvanınız olduğunu düşünün. 
O bahçedeki köstebek, o tembel bahçıvandan, o bahçe-
deki ekosistem için daha önemli olabilir.

 

6.  Yaşamdaşlık
 İnsanoğlu aydınlanma ile birey oldu. Ulus-devlet ile 

yurttaş, sonra vergisini ödeyen vatandaş, neoliberal eko-
nomi ile global tüketici olmayı öğrendi.

Şimdi, bağlantısal bütünsellik bilimi ve ortaya çık-
makta olan kültürü ile de, yaşamdaş olmayı öğrenecek.

Yaşamdaşlık, zihnin “yaprak” olmaktan çıkıp, ‘orma-
nın’ bağlantısallığı içine yerleşmesi demek.

Bu uygarlığımızın yetmezlik noktasının özetlendiği, 
‘yaşam insan için var, yaşam benim için var’ kendiliğin-
den kabullenişinin, ‘insan yaşamın bir parçası olarak ve 
onun için var, ben de bu yaşam ağı için varım’ anlayışına 
geçişi demek. Orman-yaprak metaforu ile anlatırsak; 
‘yaprağın’, ormanın kendisi için var olduğu zannından 
kurtularak, kendisinin ‘orman’ için olduğu gerçekliğini 
anlaması demek.

Covid-19 pandemisi insanoğlunun yaşamdaşlık 
antremanıydı. Bu egzersiz elbette son olmayacak, insan 
öğrenen bir canlıdır ama kolay öğrenen, hele alışkanlık 
dediğimiz bilgi akış kodlarını kolay değiştiren bir canlı 
değildir. Ancak yaşam da en sabırlı ve etkili öğretmendir, 
çünkü zaman insan için aktığından çok farklı biçimde 
akar yaşam için.

İnsan zihinleri için yıllara, bu zihinlerin hayat verdiği 
kurumlar, kültür ve devlet yapıları için on-yıllara yayılan 
bir değişim yaşanacak ve insanoğlu yaşam ağının par-
çası olduğunu, yaşamın merkezinde olmadığını önce 
anlayacak sonra bunu yaşamaya başlayacak ve ardın-
dan bu yeni kültürün kurumlarını oluşturacak.

3Aynen maskesini yanındakini hastalandırmamak 
için takmayı, (yüzyılların biriken kirinden arındıramadığı) 

ellerini, virüs sayesinde nasıl yıkamayı öğrendi ise;
3her akşam ölüm sayısını öğrenip TV kanallarında 

‘boğazında tüp, yoğun bakım tavanına bakmak, evde 
yakınlarınla birlikte olup sıkılmaktan çok daha kötüdür” 
diyenleri dinledikçe,

3hep kutsadığı ‘özgür iradesinin’ ancak yaşam ağın-
da etkin olan o virüs denen küçücük bilgi ile sınırlanma-
sını kabullendi ise;

3nasıl bir haftada yıllardır yapılamayan uzaktan ve 
kişiselleştirilebilecek eğitim reformu gerçekleştiyse ve 
ekonomik piyasalar yeniden yapılandıysa;

3toplum içinde bilim insanları ve sağlıkçıların yeri 
nasıl birkaç günde yeniden konumlandı ise,

3ekonomik bağı sağlayan (eskiden görmediğimiz) 
kargo çalışanları ile, emeği ile üretime can verenlerin 
önemi anlaşıldı ise;

3Papa’nın St Peter meydanındaki tarihteki ilk seyir-
cisiz vaazını, tüm dini mabetlerin kapanmasını ortak akıl 
‘yeni normal’ olarak karşıladıysa,

3yaşamdaşlık dönüşümü de önce zihinleri, sonra 
bilimi ve kültürü, ardından ekonomiyi, hukuku, devlet 
anlayışını ve kurumlarını değiştirecek.

Yaşam, bu değişimi kolaylıkla yapabileceğini bu pan-
demi ile gösterdi.

 
Uygarlığımız da dönüşecek

 Aydınlanma ile nasıl tümdengelim üzerine eklem-
lenen deneycilik, yani tümevarım ile bilimsel bir devrim 
oluşturup ‘kabullenişin ve sebep-sonuçsuz düşüncenin’ 
yerine insanı ve aklını koydu ve bu günkü insanoğlunun 
yaratabildiği bu en üst düzey uygarlığımız ortaya çıktı.

Her uygarlık gibi, içinde bulunduğumuz ve muhte-

şem zannettiğimiz uygarlığımızın da elbette bir dönü-
şüme ihtiyacı var. Nasıl tümdengelime, tümevarımın 
eklemlenmesiyle rönesans ve reform ortaya çıktı ise, 
varolan bilimsel yönteme bağlantısal bütünsellik bilimsel 
yönteminin eklenmesi, ‘deneycilikle aydınlanmış birey-
den’, yaşam ağı içinde varlık bulan ‘yaşamdaş’a dönü-
şümü sağlayacak.

Minnet, sevgi ve saygı duyduğum ancak dönüşüm 
zamanlarına denk geldiğimiz uygarlığımızın yarattığı 
hakim neoliberal düzenin tüketici vatandaşı, yaşamdaş 
haline geldikçe kutsadığı değerler olan ‘ben’ için sahip 
olmak, çalışkan olmak ve zeki olmak özellikleri, ‘yaşam’ 
için iyi olmak, meraklı olmak ve yaratıcı olmak ile özellik-
leri ile eklemlenecek.

Ben için sahip olmak, yaşam için iyi oldukça insanın 
yaşamı zenginleşecek. Teknolojik dönüşümü bir kenara 
koyun, esas içerikte eğitim değişecek.

Varolan üstün olma eğitimi, yerini iyilik eğitimine bı-

rakacak.
İnsanın hakkını yaşama karşı koruyan hukuk sistemi, 

yaşamın hakkını insana karşı koruyacak.
Varolan, merkezi güce bağımlı ekonomik modeller 

yerini hiyerarşik yapının olmadığı kararın ‘enformasyon 
ağı’ tarafından verildiği, bitcoin gibi ilkel işaretlerini gör-
düğümüz ağsal ekonomik yapılara bırakacak.

Ancak belki de en önemli değişim ölümün anlam-
landırılmasında yaşanacak. Varolan uygarlığımızda, 
insanoğlunun zihin yeri olan ‘yaprağın’ sararıp düşmesi 
o yaprağın sonu olarak olumsuzluk ile karşılanırken, 
yaşamdaşlık uygarlığında zihnin konumlanacağı ‘orman’ 
açısından sonbaharda yaprağın sararıp düşmesi, varolu-
şun doğallığı içinde algılanacak. Çünkü artık biliyoruz ki 
binayı vareden, onu oluşturan tuğlalar değil, onları bira-
raya getiren bağlantısallıktır.

 Yaşam dediğimiz bu eşsiz öğretmen için, dünyamız 
için, doğanın ekolojik devamlılığı için, insan türünün öne-
mi arı türü kadar bile değil.

Corona salgınından öğrendiğimiz bir diğer sonuç 
da şu oldu, tabiat insansız çok mutlu. Yani insanoğlu, 
yaşamdaşlığı öğrenemez ise, yaşam denen öğretmenin 
yeni ‘egzersizleri’ ile karşılaşacak; bunlar yine yaşam 
bağlantısallığı içinde, aynı matematik ile varlık bulacak 
yeni ekonomik krizler, ekolojik yıkımlar, iklim değişikliği 
sonucunda ortaya çıkabilecek açlık, sadece arıları etki-
leyecek bir başka virüs ‘pandemisi’ ile doğanın yaşana-
mayacak bir hale gelmesi vb.

İnsanoğlu önümüzdeki on ya da yüzyıllarda kendini 
yok edip soyunu tüketmez ise, bizi 20 milyar galaksi 
(belki de daha fazla) ile paylaşacağımız şahane bir ya-
şam bekliyor.

Yani yaşamdaşlık er-geç öğrenilecek.

BİR BEYİN-BİLİMCİ GÖZÜYLE KORONA MANİFESTOSU

Beynin nörozihin yapılanmasında ortaya çıkan ağsal yapılanma biliminin matematiksel modelleme ilkeleri, bu 
şekillerde de görüldüğü gibi sosyal ağların ve virüsün yayılımının da temelini oluşturur. 

Beynin nöro-
zihin (conne-
ctome) yapı-

lanması
Ağsal Yapılanma 
Modellemesi ve Matematiği
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ERZURUM’DA DÜŞÜNEN MAKİNELER
Ord. Prof. Dr. Cahir Arf, 1959’da Erzurum’da verdi-
ği halk konferansında makinelerin nasıl düşünebile-
ceğini anlatmış!

İngiliz matematikçi Alan Turing’in 1950 yılında Mind der-
gisinde yayınlanan “Bilgisayar Mekanizması ve Zeka” isim-
li makalesi şu kışkırtıcı soru ile açılır: “Makineler Düşünebi-
lir Mi?” Bu makalede yer alan ve Turing Testi olarak isimlendi-
rilen hipotetik deney, yapay zeka olgusunun da temelini oluştu-
rur. Sonraki yıllarda çeşitli tartışmaları da beraberinde getirmiş 
olan bu test bir “makine”nin insan düzeyinde zekasının olup 
olamayacağını, olursa bunun nasıl tespit edilebileceğini irdeler.

Bundan altı sene sonra ABD’de “yapay zeka” konulu yaz se-
minerleri düzenlendiğini ve Amerikan üniversitelerinin inişli-çı-
kışlı da olsa o gün bugündür bu olguya odaklandığını biliyoruz. 
Ancak yakın zamana dek bilmediğim(iz) bir şey geçtiğimiz gün-
lerde internette dolaşıma çıktı. Bir konferans metni. Yer: Erzu-
rum. Yıl: 1959. Konferansın adı: Makineler Düşünebilir mi ve 
Nasıl Düşünebilir? Konferansı veren Ord. Prof. Dr. Cahit Arf. 
Hoca kime vermiş bu konferansı? Halka! 

Atatürk Üniversitesi’nin düzenlediği Halk Konferansları’nda 
Hoca, herkesin anlayabileceği bir dille, gündelik yaşam pratik-
lerinden örnekler vererek, ama adını anmadan algoritma, bil-
gisayar, yazılım olgularını anlatıyor. Hoca’nın bir derdi var. Ko-
nuşmasının girişinde bunu özellikle açıklıyor: “Fakat benim işa-
ret etmek istediğim husus kendi akl-ı selimimize olan güven-
sizliğimizdir. İlmi derin adamların mütaleaları tabiatıyla kul-
lanılacaktır, fakat bunlar netice değil akl-ı selimimizi işletmek 
hususunda kullanılmalı ve neticeyi aklımız vermelidir. Aynı 
zihniyetin bir başka tecellisi Garplıya, Garplının yaptığı işe olan 
aşırı güvenimizdir. Eskinin ilmi derin olan hocasının yerine bu-
gün adeta Alman veya Amerikalı kaim olmuştur. Bilgiye olan iş-
tiyakımızın kendine bir yol bulması kanaatimce akl-ı selime gü-
vencin yayılmasına bağlıdır. Bu güvençle kastettiğim şey kö-
rü körüne kendi aklımızı beğenmek değildir. Bu daha ziyade bir 
nevi acizdir. Hiçbir şeyi anlamadan kabul edememek, yapama-
mak, anlamadan öğrenememek, bilmemekten ziyade anlama-
maktan acı duymak ve samimi olarak anlamağa çalışmaktır”.

Altmış sene öncesinden vatandaşı ikaz ediyor Hoca. Belli ki 
biraz da “Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla!” babından 
zamanın bilim insanlarına sesleniyor: Nakilci olmayın, akılcı 
olun! Kendinizi aciz görmeyin, meydan okuyun! İrdeleyin, an-
layın!

Bunu ispat edercesine, örneğin yaşlı bir insanın evlatlarına 
bıraktığı ve mal varlığının çocukları arasında nasıl dağıtılacağı-
nı belirleyen vasiyetini ele alıyor. Vasiyette yer alan koşulları-
nı yerine getiren bir algoritmayı bir düzeneğe uyarlıyor. Böyle-
ce herkesin gözü önünde aklını çalıştıran her insanın, dünyanın 
neresinde olursa olsun, her türlü problemi ne kadar karmaşık 
olursa olsun çözebileceğini gösteriyor. Makalenin sonunda Ho-
ca’nın konferansta bahsettiği düzenekler elektronik devre veya 
kavramsal tasarım şekilleriyle de verilmiş.

Turing’in makalesinin üstünden yetmiş, Erzurum’da Hoca’nın 
verdiği halk konferansının üstünden altmış küsur sene geçtikten 
sonra bugün dünya nerede? Türkiye nerede? Günlerimiz mü-
cadele içinde geçmiş olsa da o mücadele en iyi şartlarda kay-
bettiğimiz eşekleri bulmaktan öteye geçememiş adeta. Evet bir 
ilerleme kaydetmiş olabiliriz. Ama dünyanın kaydettiği ilerle-
meye baktığımızda bizimki “ihmal edilecek” düzeyde kalmış.

Latin Amerika’daki yerli topluluklar korona vi-
rüsünün özellikle de kültürel mirasın bekçileri 
olan yaşlılar için ciddi bir tehlike oluşturabile-

ceği kaygısıyla kapılarını dış dünyaya kapatıyorlar. 
Şili ile Arjantin’in güneyindeki kayalık Patagon-

ya bölgesinden, Brezilya’nın yağmur ormanlarıy-
la örtülü Amazon bölgesine ve Kolombiya’nın And 
dağları eteklerine uzanan topraklarda yaşayan 
yerli topluluklar yabancıların köylerine girmesine 
izin vermedikleri gibi, karantina kurallarını çiğne-
yen üyelerine de sert cezalar uyguluyorlar. 

42 milyon yerlinin barındığı Güney Ameri-
ka’da yerli topluluklar toplam nüfusun yaklaşık 
yüzde 8’ini oluşturuyorlar. Ancak madencilik, pet-
rol çıkarma çalışmaları ve ormanların yok edilmesi 
nedeniyle şimdiden yaşamları ciddi biçimde teh-
likede olan bu topluluklar için, koronavirüs çok 
daha yıkıcı sonuçları beraberinde getirebilecek 
yeni bir tehdit.

 Latin Amerika’da yaşayan yerli toplulukların 
genelde okuma yazmaları olmadığından, tarihleri 
yazılı belgelerden çok, yaşlıların anlattıkları ve ku-
şaktan kuşağa aktarılan öykülere dayanıyor. Yerli-
lere özgü tüm bilgi ve deneyimler sözel olarak bir 
sonraki kuşaklara aktarılıyor. Brezilya’da yerlilerin 
en eski yaşam alanı Xingu’da topluluğa bağlı 16 
kabileyi her yıl biraraya getiren Kuarup dans ayin-
lerine yaşlılar kılavuzluk ediyorlar. Amazon bölge-
sindeki yerlilerin yaşamlarıyla ilgili belgeseller ya-
pan 32 yaşındaki Jair Kuikuro, “Çok kaygılıyız. 

Yaşlılarımızı yitirirsek, onların sahip oldukları 
tüm o bilgiler, kültürel gelenekler ve dinsel tö-
renlerin yanı sıra, atalarımızdan kalma otacılık 
yöntemleri de yok olup gidecek,”diyor. 

Latin Amerika’nın kırsal kesimi korona vi-
rüsünden en son etkilenecek bölgeler arasın-
da yer alıyor. Bu uzak bölgelerde korona tes-
ti uygulaması son derece kısıtlı olmakla bir-
likte, resmi veriler virüsün oralarda da yayıl-
maya başladığını gösteriyor. Londra Univer-
sity College küresel sağlık uzmanlarından Ca-

rolyn Stephens, kimileri yalnızca birkaç yüz ki-
şiden oluşan yerli topluluklarının özellikle de bu 
türde yeni bulaşıcı hastalıklara çok daha duyar-
lı olduklarına dikkat çekiyor. Çiçek hastalığının 
Avrupalıların Latin Amerika’daki ilk sömürgeleşme 
dalgasıyla birlikte gelerek milyonlarca yerlinin ölü-
müne yol açtığını anımsatan Stephens, yeni koro-
na virüsüyle de benzer bir durumun yaşanabilece-
ğini belirtiyor. 

 Resmi olarak tanınan en az 35 yerli toplu-
luğu içinde barındıran Arjantin’de kimi topluluk-
lar yaşlıların kendilerini dışarıdan gelenlerden so-
yutlamaları yönünde birtakım katı önlemler alma-
ya başladılar. Tucuman ve Salta bölgelerinde ki-
mi topluluklar köylerin girişine barikatlar yerleştir-
diler. Kolombiya’nın Narino bölgesinde yaşayan 
Pasto yerlileri de uygulanan sıkı karantina kuralla-
rını çiğneyenlere kırbaçlama gibi bedensel ceza-
lar veriyorlar. 

Yerli toplulukların, yüzyıllardır uygulanan ge-
leneksel sağaltım yöntemlerini bildiklerine dikkat 
çeken 77 yaşındaki Mapuche kadını Estela As-
torga Porma, “Bir Mapuche üyesi olarak kendi 
bildiğimiz ilaçları aldığımız sürece iyileşebiliriz,”-
diyor. Ancak bu geleneksel ilaçların COVID-19 gi-
bi hastalıklarda etkili olup olmadığı yönünde bilim-
sel bir kanıt yok.

Derleyen: Rita Urgan
Why it’s vital indigenous communities protect their elders 

from coronavirus

YERLİ TOPLULUKLARDA 
KORONAVİRÜSE KARŞI 
YAŞLILARIN KORUNMASI 
YAŞAMSAL ÖNEM TAŞIYOR

Onlar halklarının 
kültürel belleği

Evrenin kaçınılmaz sonu nasıl olacak?
Evrenin kaderi bilinmeyen bir değeri olan Ω faktörüne bağlıdır. Ω faktö-

rü, kozmos boyunca madde ve enerjinin yoğunluk ölçüsüdür. Eğer Ω 1’den 
büyükse, uzay-zaman devasa bir kürenin yüzeyi gibi “kapanır”. Eğer karan-
lık enerji yoksa, böyle bir evren zamanla genişlemesini durdurur; tam ter-
si büzüşmeye başlar ve zamanla kendi üzerine çöker. Bu olaya “Büyük Çö-
küş-Big Crunch” diyoruz. Evren kapalı ise, fakat karanlık enerji varsa küresel evren sonsuza dek geniş-
ler. Bir başka alternatife göre Ω 1’den küçükse, uzayın geometrisi “açılır”. Bu durumda evrenin nihai ka-
deri “Büyük Donma-Big Freeze”dir. Bunu “Büyük Yırtılma-Big Rip” izleyebilir. 

Önce evrenin dış hızı galaksi ve yıldızları parçalar. Bu da tüm maddeyi donmuş ve tek başına bıra-
kır. Daha sonra hı zı o kadar güçlü bir şekilde artar ki atomları bir arada tutan kuvvetlerin etkisini alt eder. 
Böylece her şey burkularak kopar.  Eğer Ω = 1 ise, evren yassılır; tüm yönlere doğru sonsuz bir düzlem 
gibi genişler. Karanlık enerji olmaz ise böyle düzlemsel bir evren sonsuza dek genişler, fakat bu genişle-
menin hızı sürekli azalır ve sonunda duraklar. Eğer karanlık enerji olursa yassı evren nihayetinde Büyük 
Yırtılma’ya yol açacak hızla genişler.Sonu ne olursa olsun evrenin ölmekte olduğu anlaşılıyor. Bu konu 
2015 Aralık ayında astrofi zikçi Paul Sutter’ın bir makalesinde ayrıntılarıyla açıklanıyor.   
https://www.livescience.com/34052-unsolved-mysteries-physics.html

Fiziğin çözülmemiş en büyük gizemleri: 5
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Yaşamın erken döneminde sıkıntı ve gerginlikler 
yaşayan kimi çocukların beyinlerinde erişkin-
lere benzer ağlar gelişiyor ve bu çocuklar da-

ha yavaş bir yaşlanma sürecine işaret eden belirtiler 
sergiliyorlar. Dahası, söz konusu çocukların ergenlik 
dönemleri de daha uzun sürüyor. 

Stanford Üniversitesi’nden Jonas Miller ve arka-
daşları tarafından yapılan araştırmada, yaşları 9 ile 13 
arasında değişen 214 çocuk iki yıl boyunca izleme-
ye alındı. Çalışmanın ilk aşamasında deneklere daha 
önce doğal afet, kaza, ya da şiddet olayı gibi gergin-
liğe yol açabilecek herhangi bir deneyim yaşayıp ya-
şamadıkları soruldu. 

Bu arada her bir denekten tükürük örneği alındı. 
Miller, bu örneklerdeki hücrelerden-kromozomların 
uçlarında bulunan ve yaşlandıkça kısalan DNA baş-
lıklarının- bir başka deyişle, telomerlerin uzunluklarını 
inceleme olanağına sahip oldu. 

 Daha sonra çocuklara, farklı duyguların yansı-
tıldığı erişkin yüzlerinden oluşan görüntüler izletildi. 
Çocuklar bu görüntülere baktıkları sırada, beyinleri 
de taramadan geçirildi. Bu verilerden yola çıkan Mil-
ler ve arkadaşları çocuklarda beynin amigdala bölge-
siyle-başka işlevlerin yanı sıra, davranışları da etkile-
diği bilinen-prefrontal korteks bölgesi arasında nasıl 
bir etkileşim olduğuna baktılar. 

Çocuklarda beynin amigdala bölgesiyle prefron-
tal korteks bölgesi ge-
nellikle birlikte devinime 
geçme eğiliminde olurlar. 
Oysa erişkinlerde farklı 
bir örüntüye tanık olunur. 
Prefrontal korteks etkin 
olduğunda, amigdala-
nın etkinliğinde genellik-
le bir azalma olur. Bu sü-
recin insanların duygula-
rını denetlemeleri açısın-
dan önemli bir rol oyna-
dığına inanılır. 

 Araştırma sonucun-
da küçük yaşlarda bir-
takım gerginlikler yaşa-
yan çocukların beyinle-
rindeki bağlantı örüntü-
lerinin erişkin beyinlerine 
benzer özellikler göster-
diğine tanık olundu. Da-

hası, tanık olunan bu örün-
tüler görünürde daha yavaş 
bir biyolojik yaşlanma ile de 
ilintiliydi. 

Araştırmacılar denekleri iki 
yıl sonra yeniden gözden ge-
çirdiklerinde, beyin etkinliği 
erişkinlerinkini daha çok andı-
ran çocukların ergenlik döne-
minden daha yavaş geçtikleri 

ve telomerlerinde yaşıtlarına kıyasla daha düşük dü-
zeyde bir kısalma olduğu da görüldü. 

Koruyucu etkisi de var
Araştırma ekibinde yer almayan Londra King’s 

College uzmanlarından Nuria Mackes, bu çalışma-
nın beyinde çocuklukta yaşanan gerginliklere bağlı 
olarak meydana gelen değişikliklerin olumlu birtakım 
sonuçları da olabileceğine işaret eden ender bir ör-
nek oluşturduğuna dikkat çekerek, “Görünüşe bakı-
lırsa, (gerginlik ve sıkıntılara bağlı) değişikliklerin tümü 
de kötü sonuçlar doğurmuyor-bunların bir bölümü de 
koruyucu bir etki yaratabiliyor,” diyor.   

Araştırmaya katılan deneklerin ABD’de yaşa-
yan ve anababaları tarafından destek gören sağlık-
lı gençler olduklarını belirten Mackes, anababalarının 
kötü davranışlarıyla ve güçlüklerle boğuşmak zorun-
da kalan çocuklarda sonuçların daha farklı olabilece-
ğinin de altını çiziyor.  Britanya Bath Üniversitesi’n-
den Graeme Fairchild da, elde edilen bu sonuçların 
ille de bu tür çocukların ileri yaşlarda ruhsal hastalık-
lar karşısında daha dirençli olacakları anlamına gel-
meyeceği yönünde bir  uyarıda bulunuyor.   

Derleyen: Rita Urgan
Stress early in life can make a child’s brain more like an 

adult’s  New Scientist/

Küçük yaşta stres 
çocuk beynini erken 

yaşlandırıyor
Büyük Patlama’nın 
öncesinde ne oldu?
İlk kez on yıl önce belirlenen radyo dalgalarında-
ki patlamalar sıçrayan kara deliklerden gelmiş 
olabilirler-bu da bizimkinden önce bir evrenin var 
olabileceğine işaret ediyor

Gelmesiyle gitmesi bir olduğundan, patlamayı fark et-
memiş olmamız hiç de şaşırtıcı olmasa gerek. Patla-
ma, 2007 yılında, yani olaydan altı yıl sonra Batı Vir-

ginia Üniversitesi’nden Duncan Lorimer ve öğrencisi David 
Narkevic tarafından fark edilebildi. O sırada Avustralya Ye-
ni Güney Galler’deki radyo teleskobundan gelen arşivlik ve-
rilerini taramadan geçirmekte olan araştırmacılar radyo dal-
galarında akılalmaz şiddette bir patlamaya tanık oldular. 24 
Temmuz 2001’de yeryüzüne çarpan ve 5 milisaniyeden da-
ha kısa süren bu patlama aşağı yukarı güneşin beş günde 
saldığına eşit miktarda bir enerji salımına neden oldu. 

O tarihten bu yana bu türde 30’u aşkın hızlı radyo patla-
malarına (FRB) tanık olundu-ve bu patlamaların kaynağı ko-
nusunda da henüz kesin bir görüş birliğine varılmış değil. Bu 
konuda çarpışan nötron yıldızlarından tutun da, dünya dı-
şı uzay araçlarına uzanan çok çeşitli görüşler öne sürülüyor. 
Ancak çeşitli görüşler arasında akla en yatkın olanı bu patla-
maların kara delik sıçramalarından kaynaklandıkları yönün-
de. Bu da, kabul edilmesi zaten yeterince güç olan bu görü-
şün, aynı zamanda evrenin büyük bir patlamayla oluşmadığı 
anlamına da gelebileceğine işaret ediyor.

Yerleşik inancı yerle bir eden bu görüşün temelinde, 
Einstein’ın genel görelilik kuramına dayalı bir olgu olan, te-
killik (singularity) yatıyor. Genel görelilik kuramı, kütle çeki-
min nasıl uzay-zamanın bükülmesinden kaynaklandığına bir 
açıklama getiriyor.  

Tekillik, Einstein’ın denklemleri akla yatkın gelmediğinde 
ortaya çıkıyor, çünkü kütle öylesine yoğun bir yapıya sahiptir 
ki, uzay-zaman için de -tıpkı kara deliklerin içleri gibi- son-
suza dek bir bükülme söz konusudur. Genel kanıya göre, ra-
hatsızlık yaratan bu tekillikleri yok etmek için uzay-zamanın 
pürüzsüz ve sonsuz kereler şekilenebilen bir yapı olmaktan 
çıkartılıp, iri ve farklı parçalardan oluştuğunu savunan bir ku-
antum kütleçekimi kuramına gerek vardır. 

2014 yılında, o dönemde Fransa Aix-Marseille Üniver-
sitesi’nde görevli olan Carlo Rovelli ve Francesca Vidot-
to bu parçaların bükülme ve sıkışma miktarlarının bir üst sı-
nırı olduğunu fark ettiler. Bir kara delik belli bir yoğunluğa 
ulaştığında, uzay-zamanın kendisinden kaynaklanan dışarı-
ya doğru bir basınç,   kütleçekiminin üstesinden gelebilirdi. 
Bunun sonucu da, kara deliği kendinden öncekilerin tüketti-
ği her şeyi püskürten bir “ak deliğe” dönüştüren bir patlama, 
ya da kuantum sıçramasıdır. 

Sonuç: Bildiğimiz evrenin yoktan var olmak yerine, ön-
cesinde var olan bir evrenin daha fazla küçülemeyeceği bir 
noktaya ulaşıncaya dek büzülmesi ve ardından patlaması 
sonucunda ortaya çıkmış olabileceği tartışmaya açılmış du-
rumda. 

Rita Urgan
https://www.newscientist.com/article/mg23931960-300-10-

mysteries-of-the-universe-what-came-before-the-big-bang/
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Dr. Öğr. Üyesi Sevda Türen   
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

Dünya Sağlık Örgütü tarafından salgın hastalık ilan edi-
len Yeni tip Korona Virüs (COVID-19) hem dünyada 
hem de ülkemizde hızla yayılmaya devam etmektedir. 

Virüs, ileri yaş ve ek hastalığı bulunanlarda (astım, kronik 
obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), diyabet, kalp hastalık-
ları gibi) daha ağır seyretmektedir. Bildirilen ilk raporlara gö-
re; virüs nedeniyle hastaneye yatışı yapılan hastaların yarıya 
yakınında kardiyovasküler (kalp ve damar) veya serebrovas-
küler (beyin damarları) hastalıklar eşlik etmektedir. 

Hipertansiyon; başka bir deyişle yüksek tansiyon (ka-
bul edilen son değerler 140/90 mmHg ve üzeri) gibi kronik 
hastalığı olan kişiler virüsü alırlarsa ciddi komplikasyon ris-
kiyle karşı karşıya kalabilmektedir. Amerikan Kalp Derne-
ği (American Heart Association- AHA), Avrupa Kalp Birliği 
(Europe Society of Cardiology-ESC), Türk Kardiyoloji Der-
neği (TKD) ve diğer önde gelen birliklerin bilim önerileri ön 
plana çıkmakta ve bilim insanları konu hakkında görüş bil-
dirmektedir. Güncel bilgiler ışığında koroner kalp hastalı-
ğı ya da hipertansiyonu olan yaşlı bireyler (60 yaş üstü) virü-
se daha duyarlı olmakta, semptomları daha şiddetli geçirme 
olasılığı yüksek seyretmektedir. COVID-19 ile ilgili yayım-
lanan çalışmalarda ilk göze çarpan hipertansiyon başta ol-
mak üzere eşlik eden kardiyovasküler hastalıkların varlığın-
da ölüm riskinde artış olmasıdır. 

Çin’in Wuhan kentinden elde edilen verilere göre (11 
Şubat 2020 tarihine kadar 72.314 hasta) kardiyovasküler 
hastalığa sahip COVID-19’lu hastaların ölüm oranı %10,5 
iken, bu oran diyabeti olanlarda %7,3;  kronik akciğer has-
talığı olanlarda %6,3; hipertansiyonu olanlarda %6 ve kan-
ser hastalarında %5,6 olarak bildirilmiştir. İtalya’da CO-
VID-19 nedeniyle ölen hastaların (20 Mart tarihine kadar 
481 hasta) %74’ünde hipertansiyon ek hastalık olarak ilk sı-
rada bildirilirken; ABD’de %32 oranı ile diyabet (yoğun ba-
kıma yatışı olan 31 Mart tarihine kadar 457 hasta) ek hasta-
lık olarak ilk sırada yer almıştır. Tabii bu oran ülkeden ülkeye 
değişiklik göstermektedir. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 
1 Nisan 2020 tarihinde yaptığı açıklamaya göre; ülkemizde 
COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden hastaların %79,5’ini 
60 yaş üstü bireylerin oluşturduğu görülmüştür. Ayrıca ya-
pılan bu açıklamada, hayatını kaybeden hastaların ek has-
talıklarına bakıldığında %68,8 oranı ile hipertansiyon birin-
ci sırada yer almaktadır. Yoğun bakımda tedavi altında olan 
hastaların %63,3’ünde hipertansiyon yine sık görülen bir ek 
hastalık olarak dikkat çekmektedir.

Tansiyon düşürücü (Anti-hipertansif) ilaçlarımı alma-
lı mıyım?

Hipertansiyon hastalarının kullandığı tansiyon düşürücü 
ilaçların [ACE inhibitörleri ve anjiyotensin reseptör blokerle-
rinin (ARB)] şiddetli COVID-19 enfeksiyonu ile ilişkili olabile-
ceği yönünde bazı tartışmalar mevcuttur. Bu konuda henüz 
yeterli bilimsel kanıtlar bulunmamakta ve kanıt düzeyi yük-
sek kohort çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Türk Kardi-
yoloji Derneği uzlaşı raporunda bu konuda yapılan çalışma-
ların şu an için yetersiz olduğu vurgulanırken, hekim öneri-
si olmadan tansiyon ilaçlarının bırakılmaması veya değiştiril-
memesi gerektiği yönünde görüş bildirilmektedir.

Hipertansiyon hastaları nelere dik-
kat etmelidir?

Avrupa Kalp Birli-
ği tarafından 2018 yılında 
yayınlanan Hipertansiyon 
kılavuzunda hipertansi-
yon hastalarının dikkat 
etmesi gerekenler özetle 
aşağıda yer almaktadır.

Tansiyon (kan basıncı) takibi: Kan basıncı takibi hi-
pertansiyon hastalarında büyük önem arz etmektedir. Doğ-
ru ölçüm için kalibrasyonu yapılmış tansiyon aletleri tercih 
edilmelidir. Ayrıca, kan basıncı ölçümlerinde doğru sonuç 
alabilmek adına bazı koşullara dikkat edilmesi gerekmekte-
dir. Bunlar:

Ölçüm esnasında kolu sıkan kıyafetler çıkarılmalı ve kol 
alttan desteklenmelidir. Kolun kalp hizasında olması sağlan-
malı ve el yumruk yapılmamalıdır.

Ölçümün yaklaşık 20-30dk öncesinde kahve, sigara ve-
ya çay tüketilmemesi gerekmektedir.

Ölçümün yapılacağı odanın çok soğuk veya sıcak olma-
masına dikkat edilmelidir.

Ölçüm mümkünse sessiz bir odada yapılmalıdır. Kişi ra-
hatça oturabileceği bir pozisyonda olmalıdır.

Ağrı, yüksek stres ve egzersizden hemen sonra kan ba-
sıncı artacağı için ölçümün yapılması ertelenmelidir.

Doğru sonuç için tansiyon manşonunun (ölçme bandı-
nın) boyutları kişiye uygun olmalıdır.

Kilo kontrolü: Kilonun normal sınırlarda tutulması (Be-
den kitle indeksi hesaplama: kilonun boyun karesine bölün-
mesi ile bulunur. Beden kitle indeksinin 18,5-24.9 aralığında 
tutulması önerilir) ve fazla kilonun verilmesi hipertansiyonun 
kontrolünde önemli bir basamaktır. 

Egzersiz: Bu dönemde yapılacak basit ev içi aerobik 
egzersizlerden vazgeçilmemeli ve hareketsiz kalmaktan ka-
çınılmalıdır.

Düzenli ve dengeli beslenme: Günlük tuz alımı 6 

gr.’dan (yaklaşık bir tatlı kaşığı) az tutulmalıdır. Aşırı çay ve 
kahve tüketiminden kaçınılmalıdır. Taze meyve ve sebzeden 
zengin dengeli ve düzenli beslenmeye dikkat edilmelidir.

Stres yönetimi: Stres kan basıncını yükseltebileceğin-
den kişiye özgü baş etme yöntemleri ve gevşeme teknikle-
ri (meditasyon, dua, kitap okuma, olumlu hayal kurma gi-

bi) kullanılabilir. Hafi f ve dinlendiri-
ci müzikler stresle baş etmede ter-
cih edilebilir.

Sigara veya tütün ürünlerinin 
bırakılması: Sigara hem kardiyo-
vasküler hem de COVİD-19 enfek-

siyonuna yakalanma riskini arttırmaktadır. Bu nedenle siga-
ra veya tüm tütün ürünleri bırakılmalıdır.

Alkolün bırakılması/sınırlandırılması: Aşırı alkol alımı 
yüksek kan basıncı için önemli bir risk faktörüdür. Alkol alı-
mı hipertansif hastalarda önerilmemektedir fakat kullanılma-
sı durumunda erkeklerde haftada 14 birim kadınlarda ise 8 
birim (1 birim 125ml şarap veya 250ml biraya eşittir) ile sı-
nırlandırılmalıdır.

Düzenli ve yeterli uyku: Düzenli ve yeterli uyku stresin 
azaltılmasında ve dolaylı yoldan kan basıncının kontrolün-
de rol oynarken; vücut direncinin güçlenmesinde olumlu et-
kiye sahiptir.

Kaynak:
 1- Sanchis-Gomar F, Lavie CJ, Perez-Quilis C, Henry BM, Lippi G. Angioten-
sin-Converting Enzyme 2 and Anti-Hypertensives (Angiotensin Receptor Blo-
ckers and Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors) in Coronavirus Disease 
2019 (COVID-19). Mayo Clinic Proceedings March 30, 2020. 
2- DOI: https://doi.org/10.1016/j.mayocp.2020.03.026. 
COVID-19: AHA Guidance on Hypertension, Latest on Angiotensin Link (Eri-
şim: 05.04.2020)  
3- Türk Kardiyoloji Derneği Uzlaşı Raporu: COVID-19 Pandemisi ve Kardiyovas-
küler Hastalıklar Konusunda Bilinmesi Gerekenler. Erişim: 04.054.2020) 
4.  Kardiyovasküler Akademi Derneği. Korona Virüsü (COVİD-19) ve Kalp Has-
talıkları. (Erişim: 03.04.2020) 
http://www.kvakademi.org/kvakademi/uploads/fi les/KVAD167_COVID19_BUL-
TEN_V7_240320(1).pdf
5. Türen S, Enç N. Hipertansiyon. İçinde: Enç N (editör). Kardiyovasküler Hem-
şirelik. Nobel Tıp Kitabevi. 2019; ss.49-58.
6. Williams B, Mancia G, Spiering W, Rosei EA, Azizi M, Burnier M, et al. 2018 
ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension: The Task 
Force for the management of arterial hypertension of the European Society of 
Cardiology (ESC) and the European Society of Hypertension (ESH). European 
Heart Journal 2018;39(33):3021–3104. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehy339

Hipertansiyon hastaları COVID-19’dan 
daha fazla mı etkileniyor?

Hekiminiz önermedikçe kullanmakta 
olduğunuz hiçbir kalp ilacınızı değiş-
tirmeyiniz ve/veya kesmeyiniz.
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Prof. Dr. Attilla Erdemli

Bilgisiz  dünyaya gelmek olanaksız; 
genetik bilgilerimiz var; önceki ku-
şakların yinelenen yaşama deneyle-

riyle edinilmiş ve doğmadan önce bizlere 
devredilmiş bilgiler var. Bu bilgilerin yaşa-
mamızda bir yeri ve gücü bulunuyor, fakat  
yaşamamızı kurarken, kazanmamız, yarat-
mamız, geliştirmemiz gereken, umutlarımı-
zı, kaygılarımızı, beklentilerimizi, tasarımla-
rımızı, korkularımızı oluşturan ve hatta bes-
leyen oldukça önemli ve geniş bir bilgi ağı-
na ihtiyacımız var. Bunlar  dünyaya gelirken 
sahip olmadığımız bilgiler. Bunlar olmadan 
yaşamaya tutunmamız olanaksız.  

Yalnızca İnsan değil, hiçbir canlının kendisine özgü 
bilgileri bulunmadan yaşama olanağı yok. Her canlının 

yaşaması mutlaka sahip oldu-
ğu bilgilere göre biçimlenmiş-
tir. Canlılar dünyasına baktığı-
mızda, orada türlerin bilgi-ya-
şama Bağlamı bakımından en 
yalından en karmaşığa; yani 
tek hücreliden, bir yüksek or-
ganizma olan İnsana doğru di-
zildiğini görürüz. H. Bergson, 
Yaratıcı Evrim’ de bu gelişme-
yi,  türlerin iç güdüden sezgi-
ye doğru gelişimi olarak an-
latır. Bu sürecin başlaması için 
Yaşama Atılımı (élan vital) adını 
verdiği yaratıcı kuvvetin mad-
deye girmesi ve canlılığın devi-
nimini başlatması gerekmekte-
dir. Bergson’a göre Evrim böy-
le başlar. Tüm canlılar dünyası 
sonsuza açılan bir yaratıcı sü-
recin içindedirler. Yaratıcı Devi-
nim bilgidir. Evrim Bilgidir. Her 

şey Bilgidir. Ne var ki, İnsan bu bilgilere çok sınırlı ola-
rak ulaşabilmektedir. İnsan bu nedenle bilgi bakımın-
dan çıplak olarak doğar.

Devinimin gelişimi bilinemiyor; fark edilen yalnız-
ca sonsuz bir gelişim. Devinimin bu gelişimini Spino-
za, Etika’nın 1. bölümünde sonsuz sayıdaki Öznite-
likler ve Evrensel  Mekanizm ile anlatır. Dünyamızdaki 
tüm canlılar bu evrim sürecinde yer alır ve Doğa dedi-
ğimiz Bütün’ü oluştururlar. Hepsi doğanın bir öğesidir: 
Var olanlar da doğadır, yok oluşlar da doğadır. Doğa-
daki tüm canlıları böyle bir tasarım uyarınca bilebiliyo-
ruz, fakat yalnızca İnsan; sorun olan O. Bu düzen için-
de İnsan’ı bilemiyoruz. İnsan da kendisini bilemiyor.

Belirsizliğin davranışlar üzerinde-
ki etkisi

 En önemli bilinmez İnsanın kendisidir. Kimi du-
rumlarda gerekli ve hatta çok önemli olmasına kar-

şın, kendimizi bilemeyiz. Yalnız değiliz. Diğer İnsanlar-
la, dünya ile, doğa ile beraberiz, fakat onları da  doğ-
ru dürüst bildiğimiz söylenemez. Çok zaman sanılar-
la, zannetmelerle iş görürüz. Yaşamımızda kendimiz-
den dünyaya, doğaya uzanan çizgide bilgisizliğimiz-
den doğan büyük boşluklarla karşılaşırız. Önümüzde 
sürekli belirsiz bir ortam vardır. Ne yapacağımızı bile-
meyiz. 

     Boşluk, belirsizlik değişik davranma biçimleri 
barındırır: Kimileri tanıyıp, bilip  keşfetme isteği ile var-
sayımlar oluştururlar, kimileri denemelere girerler, kimi-
leri korkarlar, kimileri umut ederler, beklentiler gelişti-
rirler, ibadet ederler, kimileri  durumu kabul ederler, ki-
mileri yadsırlar, hayal kurarlar, isyan ederler...vb gibi. 
Bunların her biri boşluğa elimizi uzatma, 
bilinmeyeni bilinir kılmaya çabalamadır. 
Genellikle deprem, büyük yangınlar, sa-
vaş, doğa katliamları, toplumsal hareket-
ler, salgın hastalıklar...vb gibi kriz durumla-
rında İnsan bilginin böylesine sınır durum-
larına gelir. Orada güveneceği, kendisiy-
le olumlu bir şeyler yapacağı bilgiye ihti-
yaç duyar, fakat karşısında ezen, bitiren bir 
boşluk vardır. İnsan yine de  o boşluğu, o 
bilinmezi, o belirsizliği aydınlatmaya, tanı-
maya  çabalar. 

TV Programlarında izlediğimiz, akşam-
ları alkışlarla sevgimizi ve güvenimizi gön-
derdiğimiz Tıp İnsanları’nın yaklaşık dört 
aydan beri ağır bir sorumlulukla çalışmala-
rı, varsayım geliştirmeleri, denemeleri Ko-
vid-19 denilen bilinmezi, belirsizi tanımak, 
bilmek, o boşluğu aydınlatmak çabasın-
dan başka bir şey değildir. Onlar, sırasın-
da canları pahasına bilgi, beceri ve dona-
nımlarıyla ellerini Covid-19 denilen boşlu-
ğa uzatmaktadırlar.   

     
Covid-19 denen boşluk

Belirsizliğin yarattığı boşlukla karşılaştığında  onu 
keşfetmeye girişmek yalnızca İnsana özgü bir davra-
nıştır. Sınır durumlarına geldiğinde, bilinmezin yarattı-
ğı boşlukla karşılaştığında yaşamada direnen tek can-
lıdır İnsan. Oysa aynı koşullarda diğer canlılar ölü-

me pek direnmezler, çünkü onların varlığında-
ki doğa artık Bütün’e katılmaya hazırdır; sakin-
ce giderler ve Bütün olurlar. İnsanlar arasında, 
ender de olsa, kimileri bir tür bilgelikle zama-
nın geldiğini düşünüp, karar verebilirler. Pla-
ton, Phaidon Diyaloğu’nda Sokrates’in böyle-
sine bilgece tavrını anlatır. Sokrates ölümü bü-
yük bir merakla istemektedir. Merak ettiği, bü-
yük bir sevgiyle bilmek istediği boşluğun, be-
lirsizin, bilinmemiş olanın kendisidir. Günübir-
lik yaşamaya  alışmış, sıradan değerlere, ko-
şullanmış, sıradan hazlara bağlı olanlara ise, ne 
olduğunu bilemedikleri o bilinmeyen dünya, o  
boşluk  korku verir, tanımlanamaz  bir tedirgin-
lik, bir yaşama sıkıntısı yaratır. 

Durmadan  bilinmez olanı bilmeye çabalamak, 
durmadan boşluğun bir yanını aydınlatmak, belirsizliği 
belirli kılmaya uğraşmak sanılacağı gibi  o denli olum-
suz değildir. Yaşamamızın önündeki bilinmez, bizle-
ri saran Hiçlik, İnsan Olma’ nın en önemli koşulların-
dan biridir. Burada bir kez daha diğer canlılara baka-
lım: Tüm yaşamaları türlerine bağlı olan belirli, değiş-
mez bilgiler uyarınca gerçekleşir. Bir automat gibi Ne-
yi, Ne zaman, Nerede, Nasıl ve Ne kadar yapacaklarını 
bilerek dünyaya gelirler. Bilgiye ihtiyaçları yoktur.

Bilgiye ihtiyaç duymadan dünyaya gelseydik nasıl 
bir yaşamamız olurdu?

Bir automat gibi yaşardık. Kant’ın diliyle söylersek 

Yaşamamız: Güttüğü koyunlardan pek farkı olma-
yan arkadyalı bir çoban’ ın yaşamı gibi olurdu. Oy-
sa İnsan Özgürlük Olanağı’na sahip dünyamızdaki tek 
canlıdır. Özgürlük  Olanağı, önümüzdeki bilinmezde, 
belirsizliklerle dolu boşluktadır.

 (Bu konuyu ayrıca irdelemekte yarar var)

Belirsizliğin yarat-
tığı boşlukla karşı-
laştığında  onu keş-
fetmeye girişmek 
yalnızca İnsana öz-
gü bir davranış-
tır. Sınır durumla-
rına geldiğinde, bi-
linmezin yarattığı 
boşlukla karşılaştı-
ğında yaşamada di-
renen tek canlıdır 
İnsan

KORONA GÜNLERİNDE FELSEFE  (4)
Özgürlük, belirsizliklerle  dolu boşluktadır

Bilgiye ihtiyaç 
duymadan 
dünyaya 
gelseydik nasıl 
bir yaşamımız 
olurdu?



Ali Akurgal- Reyhan Oksay

Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı (EASA) 
başta olmak üzere bazı kuruluşlar, bina 
ve uçaklardaki havalandırmanın korona-

virüsün yayılmasını önlemek için iyileştirilmesi-
nin gerekli olduğuna dikkat çekiyor.

Koronavirüsün hava yoluyla bulaştığı bi-
linse de ayrıntıları tam bilinmiyor. Kesin olan 
bulaşı şekli, enfekte olması muhtemel kişilerle 
havalandırması çok iyi olmayan kapalı alanlar-
da yeterli süre birarada bulunmak. Bu koşullar-
da risk çok yüksek.

Virüsü yayma 
olasılığı yüksek

Enfekte olan insanlar ök-
sürme, hapşırma şarkı söy-
leme, bağırma, konuşma 
hatta soluk alma yoluyla 
havaya virüs içeren damla-
cıklar çıkartırlar. Bu kişilere 
ne kadar yakın durursanız 
bu damlacıkların gözünüze, 
ağzınıza veya burnunuza 
girme olasılığı o kadar 
yükselir. Çin’in Guangzhou 
kentinde 10 Ocak tarihinde 
bir lokantata yemek yiyen 
farklı gruplardan 10 kişinin 
enfekte olmasının, lokanta-
nın havalandırması olduğu düşünülüyor. Was-
hington Eyaleti’ndeki küçük bir kilisede prova 
yapan 61 kişilik bir korodan 32 kişinin enfekte 
olmasının sorumlusu ise bir kişiydi. Korodakiler 
sosyal mesafe, el yıkama ve yüze dokunmama 
tedbirlerine uyduklarını belirtseler bile, hava-
landırmanın açık olması 32 kişinin hastalığı 
kapması için yeterli olmuştu. İki kişi öldü

Havadan bulaşmanın iki şekli
Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre ko-

ronavirüs görece iri damlacıklarla taşınıyor 
ve damlacıklar hızla yere çöküyor: “Damlacık 
transmisyonu”. Bir de 5 mikrometreden daha 
küçük damlacıklarla taşınan virüsler var ki 
buna da “havada asılı kalan transmisyon” 
deniyor. Bunlar havada uzun süre kaldıkları için 
aerosol oluştu-
ruyorlar. DSÖ’ye 
göre aerosol 
bulaşma riski 
en çok hastane 
ortamında has-
tayı ventilasyona 
bağlarken ortaya 
çıkıyor.

Ancak, Virgi-
nia Tech.’den Lin-
sey Marr, enfekte 
olmuş kişilerden 
yayılan damlacık 
boyutlarının çok 
değişken olduğu-

nu ve bunları sınıflamanın mümkün olmadığını 
söylüyor. Marr, virüs taşıyanların genelde daha 
çok havada asılı kalan küçük damlacıklar çı-
karttıklarını ve insanları enfekte edenlerin de 
bunlar olduğunu düşünüyor. Mikroskopik dam-
lacıklar havada daha uzun mesafelere taşına-
bildikleri için Marr’a göre bunların yoğunluğu, 
sigara dumanında olduğu gibi mesafe uzadık-
ça azalıyor. 

Kanıtlar arttıkça havada asılı kalan damla-
cıkların hastalığı daha fazla yaydığı olgusun-
dan hareketle havalandırma sistemlerinin 

virüsün yayılmasındaki rolü 
giderek önem kazanıyor. İngil-
tere’nin Bina Hizmetleri Mü-
hendisliği Enstitüsü (CIBSE), 
yaygın uygulamadaki gibi bina 
içindeki havayı dolaştırmak 
yerine mümkün olduğunca dış 
havanın kullanılmasını öneri-
yor. Eğer bina içindeki hava 
kullanılacaksa, havada asılı 
duran virüsleri yok etmek 
için HEPA veya daha etkin 
filtrelerin veya morötesi 
sterilizerlerin (UV-C) kullanıl-
masını söylüyor. 

Ne var ki bu kuruluşların 
önerilerinin ne kadarının uygu-
lanacağı bilinmiyor. Ama beri 
yanda, zararlı atıkların havaya 

salınmasını önleyici termik santrallerdeki baca 
filtreleri, sanayide kimyasal işlemlerin yapıldığı 
yerlerdeki havada asılı duran maddeleri yaka-
layan “scrubber”lar, yaygın olarak kullanımda.

Beri yanda, sterilizasyon için en etkin 
yollardan biri de UV-C ışınları. Flüoresan 
ampul boyunda, şeffaf, ışığı göze az görünen 
mor renkli, pahalı olmayan bir ampulle nitelikli 
elektrikçilerden alınabilecek bir ışık kaynağı. 
Tıbbi alanda yaygın olarak kullanılmakta. Hattâ 
genel UV ışınları insanı bronzlaştırdığı için UV 
lambaları solaryumlarda yaygın. Ancak, bunları 
insanların bulunduğu ortamlarda kullanmak 
sakıncalı. Gözde katarakta neden oluyor. 
Solaryum gözlükleri o nedenle takılıyor. Doz 
aşımında deri sorunları yaşanabiliyor. Fakat, 
havalandırmada, “gözden uzak” yerlerde 
rahatlıkla kullanılabilmekte. Dahası, doktorla-
rımız (Ankara’da) COVID-19 hastalarının nefes 

borularından içeri 
akciğerlerine, fibe-
roptik cam kıllarla 
UV-C ışınları vere-
rek dahili dezen-
feksiyon denemiş 
ve başarılı olabil-
mişler.
www.news-
cientist.com/
article/2243646-pla-
nes-and-offi-
ces-must-impro-
ve-ventilation-to-redu-
ce-coronavirus-risk/
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HEPA filtre nedir?
HEPA (High Efficiency Particulate Arresting – Yüksek 
Etkinlikte Partikül Yakalayıcı) filtre %85 ve üzerinde, 
0,3 mikrona kadar havada bulunan partikülleri hava-
dan arındırabiliyor. %99,97 oranına sahip olan filtre-
lere True HEPA (Gerçek HEPA) filtre, %99,99 oranına 
sahip olan filtrelere ise ULPA filtre denir. 
Scrubber nedir? İçerisinde askıda zararlı maddeler 
bulunduran hava, atmosfere salınmadan önce, bir sıvı 
dolu tankın tabanından, binlerce ufak delikten küçük 
kabarcıklar oluşturacak şekilde sıvının içine salınır. 
Küçük kabarcıklar yüzeye çıkana kadar içlerindeki 
zararlı maddeler, sıvıya bulaşır, dışarı salınan hava 
temizlenmiş olur. Sistem, “nargile”ye çok benzer. 
Koronavirüs özelinde, sıvı tankına alkol konulabilir.

Güncel Tıp
Mustafa Çetiner
dr.m.cetiner@gmail.com

BÜYÜK SALGINLAR-VII. EDWARD LENNER, 
LEYDİ MONTAGU ve SÜTÇÜ KIZLAR…

18. yüzyılda İngiltere’de başlayan ve Avrupa’ya da yayılan bir inanış vardır, “süt-
çü köylü kızlar, güzel ve sağlıklı olurlar…”

Aslında bu söylencenin bir nedeni var. İlk olarak 10. yüzyılda başlayan ve tüm 
dünyaya yayılan çiçek hastalığı, insanlığın başına bela olmuştur. 

Çiçek hastalığı, her yaş ve cinsiyette görülen, iltihaplı kesecik benzeri kabarcık-
lara neden olan, iyileşirken yüzde izler bırakan, ateşli ve tehlikeli bir bulaşıcı has-
talık. Bu nedenle hastalığı atlatan insanların yüzlerinde izler kalır.

Bu izler insanların fiziksel olarak güzelliklerinin de bozulması anlamına gelir. 
“Güzel, köylü, sütçü kızlar” efsanesinin nedeni işte bu çiçek hastalığıdır.

Çiçek aşısını ilk bulan Dr. Edward Lenner, 18. yüzyılda bu süt sağan kadınların 
ciltlerinin pürüzsüz olduğunu ve hiç çiçek hastalığı izi taşımadıklarını fark etti. Bu-
nun nedenini, çiçek hastalığının (smallpox) büyükbaş hayvanlarda görülen formu 
(cowpox) ile inek sağarken temas etmelerine ve bağışıklık kazanmalarına bağladı. 
Bu kadınların çiçek hastalığına yakalanmadıklarını ve bu nedenle yüzlerinde yara 
oluşmadığını ve pürüzsüz ciltlere sahip olduklarını ileri sürdü.

Aslında bu bir söylenceydi, işin gerçeği bu efsaneden farklı. 
Çiçek aşısının mucidi olarak kabul edilen Dr. Edward Jenner, bir köy papazının 

oğlu olarak dünyaya geldi ve sonra tıp okudu. 1775 yılında, çocuklar üzerinde   çi-
çek hastalığına karşı ilk aşı çalışmalarını yaptı. Aslında yaptığı, hasta olmayan ki-
şilere düşük miktarda büyükbaş hayvanlardan elde ettiği çiçek virüsünü (cowpox) 
vermekti. Bu şekilde çiçek hastalığına karşı bağışık hale gelen kişilerde asıl çiçek 
hastalığı (smallpox) ortaya çıkmıyordu. 

Dr. Jenner buluşu ile ayrıntılı bir makale yayınladı. Ancak o günün otoriteleri ya-
zıyı küçümsediler ve Jenner’ın yaptıklarını ciddiye almadılar. Dr. Jenner’ın biyog-
rafisini yazan arkadaşının, bu “süt sağan güzel köylü kızlar” hikayesini biraz da 
Jenner’ın popülaritesini arttırmak için kasıtlı olarak uydurduğu ve yaydığı söylenir. 

Aslında Jenner’dan önce de çiçek hastalığı lezyonlarını kendi vücuduna süren ki-
şilerin – bu işleme inokülasyon ismi veriliyordu – hastalığa karşı bağışıklık kazandığı 
biliniyordu. Jenner bu işlemi daha bilimsel bir şekle sokmuş ve büyükbaş hayvan-
larda görülen çiçek hastalığı virüsünü kullanarak insanları bağışık hale getirmiştir. 
Çiçek aşısının mucidi Dr. Edward Jenner’dır ancak Jenner’dan bahsedip de Mary 
Worthley Montagu’yu anmadan olmaz. 

Leydi Montagu ile çiçek hastalığı arasındaki ilişkiye geçmeden biraz ondan söz 
etmek yerinde olur.

Leydi Montagu, 1700’lü yılların ilk çeyreğinde İngiltere’nin Osmanlı büyükelçile-
rinden biri olan Edward Worthley Montagu’nun eşiydi.  1716 yılında yani Lale Devri 
yıllarında 2 yıl süreyle İstanbul’da yaşadı. Çok iyi eğitilmiş, o zamanın koşulların-
da olabildiği kadar özgür bir soyluydu. Babasının ona seçtiği koca adayını reddede-
cek ve âşık olduğu bir diplomat ile evlenecek kadar da cesurdu.  Leydi, yazdığı ki-
tap ve şiirlerle zaten bilinirdi ancak özellikle İstanbul dönüşü İngiltere’de çok da-
ha fazla konuşulan birisi haline geldi. Kadın hakları konusunda çağının çok ilerisin-
de görüşleri vardı. İstanbul’dan ayrıldıktan 20 yıl sonra, 40’lı yaşlarındayken bir 
İtalyan soylusuna âşık olmuş ve eşini terk ederek İtalya’ya yerleşmiştir.     

Leydi Montagu’yu ünlü yapan onun İstanbul’u konu alan “Şark Mektupları” isimli 
eseriydi. Bu mektuplar Osmanlı hakkında yergiden çok övgüler içeriyordu. 

Bu olağanüstü kadının en büyük şanssızlıklarından biri çiçek hastalığı ile karşı-
laşmasıydı. Hastalık o güzel ve pürüzsüz yüzünde izler bırakarak iyileşmişti. Kir-
pikleri dökülmüş ve göz etrafı kırmızı bir renk almıştı.   

Bu tatsız olay eşinin İstanbul’a tayini çıkmadan bir yıl önce olmuştu. Belki de 
eşi, Montagu’yu bu halde İngiltere’de bırakmamak için çocuklarıyla ile beraber İs-
tanbul’a gelmesi konusunda onu ikna etti. 

İstanbul’a geldiğinde insanların yüzlerinde çok az çiçek hastalığına ait izler ol-
duğunu gördü. İstanbul’da çiçek hastalığına biri yakalandığında hastanın da oldu-
ğu, 10-15 kişilik toplantılar düzenlendiğini, bazı yaşlı kadınların iğnelerle hasta ki-
şinin kanından aldıkları virüsü toplantıya katılanların kollarına batırarak aktardık-
larını yazdı. Hatta 3 yaşındaki oğluna da bu şekilde inokülasyon yaptırdı ve çiçek 
hastalığına karşı ilk bağışık İngiliz olarak tarihe geçmesini sağladı. 

Leydi Montagu’nun hikayesi ilginç, önümüzdeki hafta devam edeceğim. 

Uçak ve ofislerde havalandırma 
sistemleri değişmeli

Virüs taşıyan birinin ne-
fesiyle bulaştığını bildiği-
miz koronavirüse karşı alı-
nacak en önemli tedbirler-
den biri de havalandırma 
sistemlerinin virüsün ya-
yılmasını önleyecek şekide 
düzenlenmesi. 
Neler yapılmalı?
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Sudoku
Geçen haftanın 

çözümü

 SOLDAN SAĞA
1. Amerika’daki Baylor College of Medicine’deki kar-

diyoloji bölümünde profesör olan, aynı üniversitenin Kalp 
Yetmezliği Araştırma Kış Merkezi ve Mary ve Gordon Ca-
in Vakfı Başkanı olan, tıp bilimi insanı. 2. Jüpiter’in bir 
uydusu – “… Güntürkün” (Bochum’daki Ruhr Üniversite-
si’nde Biyopsikoloji Profesörü) – Eski Yunan mitolojisin-
de, aşk tanrısı. 3. “Kon …” (1947 yılında, Norveçli gezgin 
Thor Heyerdahl’ın, Peru’dan Polinezya’ya yelken açtığı 
balsadan imal edilmiş salın adı) – Diya – Lityumun sim-
gesi. 4. Alizelere karşıt olarak, her iki yarı kürede, ekvator 
bölgelerinden kutuplara doğru 3 ila 10 km yüksekliklerde 
esen rüzgar – Alanya’nın eski adı. 5. Sıvı ölçüm biriminin 
simgesi – Tibet’in başkenti – “… Akbay” (NASA’da çalı-
şan ilk Türk mühendis). 6. Bir toprak türü – “… İmamoğ-
lu” (Kuantum optiği ve kuantum hesaplama konuların-
da yaptığı çalışmalarıyla tanınan, Amerikalı-Türk bilim in-
sanı, fi zikçisi) – Enerji. 7. Platon ile Batı düşüncesinin iki 
büyük fi lozofundan biri olan, Eski Yunanlı fi lozof, fi zikçi, 
gökbilimci – Ahır. 8. Bir müzik yapıtının cana yakın, tat-
lı, sevimli bir biçimde çalınacağını anlatan müzik terimi 
– Temel, ana. 9. Karagöz perdesi – Erken – Yenecek ye-
mek listesi – Duman kiri. 10. Radyumun simgesi – Deniz-

li’nin bir ilçesi – Bir iskambil falı. 11. Rutenyu-
mun simgesi – Edebiyat. 12. Meydan – Bir no-
ta – Birleşmiş Milletler Örgütü – Rusya’da bir 
ırmak. 13. Haberci – Cemal Gürsel’in lakabı 
– Yüzyıl. 14. Randıman – Güney Amerika’da-
ki ırmak – Uzaklık anlatan sözcük. 15. Ceylan, 
karaca – Diyarbakır’ın bir ilçesi – Vezir.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1.Harvard Üniversitesi ve NASA Astrobi-

yoloji Enstitüsü’nde astrobiyolog olarak gö-
rev yapan bilim insanı – Müjde. 2. Süzgeç – 
Ceriha – Fena değil. 3. Kıyı, sahil – Karşılık-
lı lanet okuma – Afrikalıların, Kilimanjaro Da-
ğı’na, “özgürlük” anlamına gelen, yeni verdik-
leri ad. 4. Karidese benzeyen küçük bir de-
niz canlısı – Voleybolda topa bir vuruş biçimi – 
Yüce, ulu. 5. Sümer su tanrısı – Sarma, kuşat-
ma – Hile, entrika – Divit, yazı hokkası. 6. Or-
gan, uzuv – Dikilitaş. 7. Sümer sağlık tanrıça-
sı – Mitoloji – Titanın simgesi – Gümüşün sim-

gesi. 8. Bir ağırlık birimi – Kırık bir yeri tutturmakta kulla-
nılan, uzun, sert nesne – Demirin simgesi – Japon Buda 
rahibi. 9. Yasak, kaçak şeylerin saklandığı yer – Bayrak 
– Ayakkabı, çanta ve benzeri şeyler yapımında kullanılan 
parlak bir deri. 10. Ece – Ölümcül, çok acı çeken hasta-
nın kendi isteğiyle hayatına son verme. 11. Matem – Es-
ki Roma’da, özellikle soylulardan oluşan yöneticiler mec-
lisi. 12. Bir şeyi unutmamak için parmağa bağlanan iplik 
– Zeki Ökten’in bir fi lmi – Gorki’nin bir romanı. 13. Türki-
ye’nin plaka imi – 91,4 cm’lik İngiliz uzunluk ölçüsü biri-
mi – Tuzla ürünlerinin 
satıldığı yer. 14. Çe-
şitli hayvansal ve bit-
kisel katı ve sıvı yağ-
larda doğal olarak 
oluşan bir yağ asidi 
– Anakara. 15. Gü-
ney Anadolu’da bir 
ırmak – El ile doku-
narak duyma – Kı-
sa imza.

Ender Aktulga

Bir parabolün kolları arasına, iki daire çizilmiştir. 

Dairelerden birincisi, parabolün minimumuna içten değ-
mektedir ve parabol ile başka bir ortak noktası yoktur. Bu 
dairenin yarıçapı, bu koşulları sağlayan yarıçapların en bü-
yüğüdür.

İkinci daire ise parabolün kollarına içten, ilk daireye de dış-
tan değecek biçimde çizilmiştir.

SORU: İkinci dairenin yarıçapının, birinci dairenin yarıçapına 
oranı kaçtır?

 216. sayıdaki “Daire ve Parabol III” isimli bulmacanın yanıtı: 

1.5437

Bulmacayı doğru çözen okuyucularımız: Ahsen Canat-İz-
mir, Selçuk Kumbasar-İstanbu

Hazırlayan: İlker Mumcuoğlu

BİR PANABOL İKİ DAİREDüşün Bul

Dünyanın en sıcak ve en soğuk 
bölgesi neresi?

Soru: Yeryüzünün en soğuk yeri neresidir?
Yanıt: Yeryüzünün en soğuk bölgesi 21 Temmuz 1983 

tarihinde ölçülen -89.2 °C dereceyle Antarktika’daki VOS-
TOK İstasyonu’dur. Ancak “kusursuz” soğuk hava koşul-
larının hüküm sürdüğü koşullarda -96 °C gibi daha düşük 
değerler ölçülebilir.

İngiliz Antarktik Araştırmaları’ından John Turner ve 
meslektaşları bu rekor düzeydeki soğuğu yaratan ha-
va koşullarını incelediği zaman bu soğuğun nedenin sıra-
dışı, neredeyse hiç hareket etmeyen bir atmosferik vor-
teks (girdap) olduğunu keşfetmiş. Turner bu koşulları şöy-
le açıklıyor: “Bu koşullar Vostok’u tecrit ediyor ve nor-
mal olaral denizden gelmesi beklenen ılık kava dalga-
larını engelliyor.” Bu en soğuk dereceden sonra sıcak-
lık bir gün içinde sıçrama yaparak 20 derece birden ısına-
biliyor (Journal of Geophysical Research-Atmospheres, 
DOI:10.1029/2009JD012104).

Turner, rüzgâr hızının daha az ve benzer bir vorteksin 
Vostok üzerinde yer alması durumunda sıcaklığın 6 dere-
ce daha da düşebileceğini tahmin ediyor. Fakat bilim in-
sanları en soğuk noktanın Dome Argus civarında olabile-
ceğine söylüyor. Bu noktada daha yüksek irtifanın sıcak-
lığın -100’ün altına düşeceği anlamına gelebilir. Turner, sı-
caklık oynamalarının Antarktik buz-özü (ice-core) kayıtla-
rının yorumlanmasında çok önemli bir rolü olduğunu be-
lirtiyor.

Soru: Yeryüzünün en sıcak yeri neresidir?
Yanıt: Kuzeybatı Libya’da bulunan El Aziziye kenti, 

90 yıl boyunca dünyanın en sıcak yeri olarak kabul edildi. 
Bu durum kentin 13 Eylül 1922 tarihinde 57.8 °C sıcaklı-
ğa sahip olduğunu ifade eden bir rapordan kaynaklandı. 
2012 yılında bu kaydın derinlemesine soruşturulması son-
rasında, Amerika Birleşik Devletleri ve Libya dahil olmak 
üzere dokuz ülkenin iklim uzmanlarından oluşan soruştur-
ma komitesi, bu raporun geçersiz olduğu sonucuna vardı.

En sıcak yer ünvanı’nın El Aziziye kentinin elinden 
alınmasının ardından, bu sıfatı bu konuda uzun zamandır 
rekabet içinde oldukları Kaliforniya’da bulunan Death Val-
ley (Ölüm Vadisi) almıştır. 10 Temmuz 1913 günü, Ölüm 
Vadisi’ndeki Greenland Çiftlik istasyonunda 56.6 °C  sı-
caklık kaydedildi. 
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Yapay zekâ özellikle son 10 yıllık dönemde oldukça 
popülerleşen bir teknoloji haline geldi. Ancak ya-
pay zekâyla ilgili en büyük yanılgılardan biri; yapay 

zekânın her problemin çözümünde kullanılabilecek en et-
kili teknoloji olduğu görüşü. Allen Newell ve Herbert A. 
Simon 1957’de bilgisayar ile insanın bilgiyi işleme ben-
zerliklerine dayalı bir problem çözme modeli ileri sürmüş-
tü.2 Bu model yapay zekanın nasıl çalıştığını ve kısıtlarının 
neler olduğunu anlamamıza yardımcı olduğu için önemli. 
Birçok istatiksel analizde kullanılmasına gerek olmayan 
yapay zeka teknolojisinin yarattığı asıl değer; neden-so-
nuç ilişkileri oluşturma (çıkarımsama), veri üzerinden ge-
nellemeler yapma (öğrenme), ve daha önce hiç görülme-
miş durumlar üretme (keşif) alanlarındaki problemlerde 
ortaya çıkar.3

Bu açıdan bakıldığında yapay zekâ,  COVID-19 pan-
demisine yönelik çeşitli problemlerin çözümünde de kul-
lanılabilir. Çiçek hastalığı ile 
mücadele sürecinde dijital 
sistemlerin kullanılmış olma-
sı gibi Covid-19’da da amaç, 
ilk hastaya bir an önce ulaş-
mak için agresif bir ön tanı 
çalışması yapmak.4  Burada, 
hiç belirti göstermeden has-
talığı geçiren kişilerin tespi-
ti çok önemli. Örneğin kişinin 
ateşi 38 dereceye hiç ulaş-
mamış ise yüksek ateş gru-
buna girmeyeceğinden ken-
disine test yapılmayabilir.5 
Bunu desteklemek adına ki-
şideki mevcut kas ağrılarını değerlendirmek ile ilgili neler 
yapılabileceği sorusuna yardımcı olacak yazılımlar gelişti-
rilmeye çalışılmaktadır.6

Filiasyonda takibi kolaylaştırıyor
Benzer şekilde, ilk vakanın kim olduğu ve virüsün 

kimlere yayıldığının tespit edilmesinde, özetle fi liasyon-
da da yapay zekâ önemli. Bu alanda halihazırda sahada 
en çok kullanılan sistem Kanadalı fi rma Blue Dot’ın “Insi-
ghts” adlı ürünü. Bu uygulama üzerinde kullanım arttıkça 
değerler kişiselleştiriliyor ve bu sayede sistem; belirti ta-
kibi, fi liasyon bilgilendirmesi, hastanın durumuna göre en 
yakın sağlık merkezinin gösterilmesi ve en uygun doktor-
dan randevu alınması gibi hizmetler sunabiliyor.7

 Yapay zekânın diğer teknolojilerle entegre kullanımı 
sonucunda ortaya çıkan karar destek çözümleri de var. 
Burada akciğer tomogrofi si üzerinden 3 boyutlu model-
leme ve sonrasında pnömoni teşhisi yapılması tecrübe-
si kullanılıyor.8 Yapay zekâ ile entegre akciğer navigasyon 
sistemlerinde doktor istediği damar yolu bilgisini çıkartıp, 
aynı Google Maps ya da Yandex’te olduğu gibi bir cad-
de (bir damar) üzerinde ilerliyor ve hangi broştan geçme-

si gerektiğine karar veriyor. Doktorun kanser tedavisinde 
lezyona ulaşması gibi, bu sistem sayesinde akciğerde-
ki hasarlı bölge tespit edilebiliyor. Bu işlemler esnasında 
hangi bölgelerin kontrol edilmesi gerektiğini, yapay zeka 
destekli navigasyon sistemi gösteriyor. Kanser tanısı için 
başlayan çalışmaların bugün Covid-19’a uyarlanabilme-
sinin sebebi ise, bu sistemlerin sağlık sektöründeki onay 
süreçlerinin çoktan tamamlanmış olmaları.9

Bunun yanı sıra, hapşırma, öksürme ya da bağırarak 
konuşma gibi dışarıya damlacık yaydığımız durumlarda 
yapay zeka tabanlı modeller sayesinde o damlacıkların 

nerelere yayılabileceği, gerçek görüntü üstüne artırılmış 
gerçeklik teknolojisi kullanılarak görselleştirilebiliyor.10

Akciğerdeki enfeksiyonu sesten 
tanıma  

Teknolojide gelinen son nokta (state-of-art) ise, ses 
işleme yapılarak yapay zekânın eğitilmesi. Buradaki 
amaç, kişinin görünen hiçbir enfeksiyonu olmasa bile ses 
değişimlerinden akciğerinde enfeksiyon olup olmadığı-
nın kontrol edilip ona göre tomografi ye ya da teste yön-
lendirilmesi.11

Ülkeler de alacakları tedbirlerin gerekliliği ve uygulan-
dıkları takdirde etkilerinin ne olacağı konularında fi kir yü-
rütebilmek için yapay zekaya başvuruyor.12 Örnek olarak; 
Amerika’da gerçekleştirilen “COVID-19 Open Research 
Dataset Challenge”, AB’nin desteklediği “AI-ROBOTICS 
vs COVID-19 Initiative of the European AI Alliance” ve İn-
giltere’de yürütülen “CoronaHack - AI vs. Covid-19” et-
kinlikleri verilebilir.13

Bütün bu değerlendirmeler ışığında, bazı ülkelerin 
yüksek teknolojiye verdikleri önemin karşılığını bu pande-
mi sürecinde aldıkları görülüyor. Bu ülkelerden birisi Gü-

ney Kore. “Çok hızlı tanı kiti” Güney Kore’de 3 haftada 
geliştirildi ve 1 hafta içinde AB’den kullanım onayı aldı.14 
Güney Kore neden ve nasıl bu kadar kısa sürede başa-
rılı olabildi? Bunun sebebinin, Güney Kore‘nin yapay ze-
ka yatırımları ile birlikte Mers salgınından aldığı tecrübe-
ler olduğu söylenebilir. Ülke, 2015 yılındaki Mers salgı-
nı sırasında bir Akıllı Karantina sistemi geliştirmişti. Bu-
rada amaç; bir hasta izleme sistemi kurup, hasta nereye 
gitmiş, kimlerle görüşmüş ve/veya temas etmiş hepsinin 
kayıt altına alınmasını sağlamaktı. Covid-19 pandemisinin 
henüz başındayken Güney Kore bu sistemi hemen dev-
reye aldı ve bu şekilde virüsün hızla yayılımının önü kesil-
miş oldu.15

Pandeminin başladığı ülke kabul edilen ve diğer ül-
kelere göre hastalıkla daha uzun süredir etkileşimde olan 
Çin’de ise, Xray bilgileri ve bilgisayarlı tomografi  verile-
ri üzerinden ön tanı yapılmasında kullanılan sistemler ile 
radyoloji verilerini işleyip tavsiyede bulunan sistemler, bu-
gün Covid-19 pandemisine destek vermek için kullanıl-
makta.16
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Filiasyon takibini kolaylaştırmaktan, 3 
boyutlu modelleme ile pnömoni teşhi-
sine, kişinin ses değişimlerinden enfek-
siyon tanısı koymaya, akıllı karantinaya  
kadar değişik alanlarda yapay zekâ 

Yapay zekâ COVID-19 
pandemisinde de devrede 
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Gözlenebilir evrenin doğuşundan günümüze 
13,7 milyar yıl geçmiştir [4]. Evrenin doğuşu 
sonrası, şu an genişleme evresinde olup, bir 

de sonu olacaktır (bu bir varsayım). Evren, milyarlar-
ca galaksi, trilyonlarca yıldızlardan oluşmaktadır. Ev-
renin bir merkezi olmayıp, merkezsizliği (çok sayı-
da merkezin olması) söz konusudur. Güneş sistemi-
nin çevresinde dönen dünyamız, 4,5 milyar yaşında 
olup, canlı yaşamın olduğu özel bir gezegendir. Gü-
neş sisteminin karanlık maddeye dönüşüp yok olma-
sıyla birlikte belki de yok olacaktır (varsayım). Yani sı-
fırı tüketecektir.  Sıfır hem günümüz uygarlığının baş 
aktörü, hem de yaşamdaki olayların, olguların, feno-
menlerin doğuşunu ifade etmektedir. 

Çin’in Wuhan şehrinde doğan Coronavirüs (Co-
vid-19) endemi yaşamından sonra, insanların do-
yumsuzluğu, bencilliği, egoizmi ve doymak bilmeyen 
tüketim ve vurdumduymazlığı sayesinde pandemile-
şerek, dünyadaki yaklaşık 7,8 milyar insana [1] ölümü 
ensesinde hissettirecek konuma yükselmiştir. Dünya-
da,  4,18  milyon vaka, 286 bin insanın ise ölümüne 
sebep olmuştur [2]. Ülkemizde ise 140 bin vaka 3841 
insanın ölümü söz konusudur [2].    

Bu durum karşısında bilim de çaresiz kalmış-
tır. Henüz somut bir çözüm elde edilememiştir. Co-
vid-19’un yayılmasını önlemek için bulunan çözüm 
ise evlerde kalmak şeklindedir. Bunun yanında çeşitli 
tedavi yöntemleri uygulanarak enfekte olmuş insan-
lar tedavi edilerek sağaltımları sağlanması yanında, 
tüm dünyada ve ülkemizde aşı araştırma çalışmala-
rı hızla sürmektedir. 

Biyolojik deprem üzerine
Dünya’da covid-19  biyolojik fay hattı kırılmış 

olup, dünya biyolojik bir deprem yaşamıştır. Belki 
dünya sıfır noktasına geri dönüş yapacaktır (ilkel ya-
şama dönüş). Uzun vadeli çözüm, doğanın işleyişi-
ne saygılı olmak, doğayı öğretmenimiz olarak ka-
bul etmek ve hep doğanın öğrencisi olmaktır.

Zonguldak-Kilimli sahilinde durgun denizde ahes-
te aheste hereket eden bir gemi ve güneşin batımının 
gökte oluşturduğu, kızıl, açık ve koyu mavi ve açık ve 
koyu sarı renkler ile kaplanmış gök kubbeyi görün-
ce, dünyamız adeta etrafı atmosfer tabakasının, bir 
annenin çocuğunu sarıp sarmalaması gibi koruduğu 
duygusunu yaşarsınız. Dünyamız esasında özel koru-
naklı bir denge içinde oluştuğunu insan anlayabiliyor. 

Bu gök kubbenin içerisinde canlı yaşamın oluş-
ması ise başlı başına bir mucizedir. İşte bu dünya-
nın kadrini yaklaşık 7,8 milyar insanın bilmesi gereki-
yor. İstenildiği kadar bilimde ileri gidilsin, doğanın bi-
limi hep üstün olacaktır. Bilim doğayı alt edemez. Et-
mek isterse covid-19 gibi (depremler, seller, kurak-
lıklar, koruyucu ozon tabakasının delinmesi vs.) ko-
zunu kullanır. Bu insanoğluna önemli bir uyarıdır. Co-
vid-19’un temel arkeası’ da  dünyaya canlılık ve ha-
yat veren sudur. Thales, günümüzden 2500 yıl ön-
ce doğanın oluşum mekanizmasını sorgularken, 
dünyadaki her şeyin  oluştuğu madde su oldu-
ğunu söylemişti [5]. Ama yanılmamıştı. Covid-19, 

0.003-0.5 mikron [3] boyutlarında  cansız-canlı ara-
sında, yarı canlı sudan oluşmaktadır.

Dünya üzerinde sadece canlılar değil, varolu-
şunu sürdürmek, daha da geliştirmek ve kendini 
sürekli yapılandırmak için canlılar birliği söz ko-
nusudur [4]. Kendini geliştirme dinamiği, yaşama 
uyum sağlama gücüyle mümkün olabilmektedir. 

Evrendeki yapılar çok derin ve karmaşıktır. İnsa-
noğlu bu karmaşık ve derinliği çözecek yapıya gü-
nümüzde henüz sahip olamadı. İnsanın doğanın bi-
lincini çözmesi zor, fakat hayal edebilir. Bu hayal ise 
paradoksal olacaktır. Bu yüzden insanlık Coronavi-
rüs (Covid-19)’un yapısal dinamiğini çözmesi zor ola-
bilir. Pisagor, evrenin özünün su, hava, ateş, top-
rak veya benzeri somut bir şey olmayıp, evrenin 
özünün soyut sayıların oluşturduğunu ve bu öz-
de örüntüler halinde kendini gösterdiğini düşü-
nüyordu [6]. Yaşam, sürekli uyum sağlama, hatırla-
ma ve öğrenmektir. Bizlerde bugün covid-19 pande-
misine uyum sağlama, geçmiş pandemileri hatırlama 
ve öğrenme süreçlerini yaşıyoruz. Yaşamın yaratıcı-
lığı insanoğlunun kontrolünde değildir. Covid-19 
pandemisi bunu somut olarak ispatlamaktadır. İnsan-
lık daima doğa olaylarına uyum sağlamakta zorlan-
mıştır. Bu nedenle doğa olaylarına karşı çeşitli mito-
lojiler yaratmıştır. 

Bugün covid-19 salgınına karşı, küresel boyutta 
hayatta kalma mücadelesi veriyoruz. Belki yarın co-
vid-19’u yendik diyeceğiz. Evrende sürekli bir deği-
şim, dönüşüm, süreci / süreçleri yaşanmaktadır; do-
layısıyla kazanmaktan çok uyum sağlamak söz ko-
nusu olacaktır. Yani küresel ölçekte, pandeminin mi-
nimize edilip, covid-19 ‘u kendi doğal sürecine gön-
dermektir. İnsanoğlunun davranışsal esnekliği, sem-
bolik dil üretme özelliği nedeniyle, bilimsel ve kültü-
rel birikimini nesilden nesile aktarabilmesinden do-
layı, hayatta kalmayı başarabilmiştir. Bu paylaşım-
cı özelliğini covid-19 için küresel ölçekte yapılan ça-
lışmalarda görebiliyoruz.

 Sanıyorum coronavirüs (covid-19)’u çok kızdırdık 
ki, tüm insanlığı uyarıyor. Benim ile dost olun, düş-
man değil. Mevlana’nın dediği gibi, ‘‘Küsmek ve 
darılmak için bahaneler aramak yerine, sevmek 
ve sevilmek için çareler arayın…’’. Ben sizin düşma-
nınız değilim, aksine dostunuzum. Ama sizler bana 
yaşama hakkı vermiyorsunuz. Yaşam alanlarıma mü-
dahale ediyorsunuz. Bu müdahalede vazgeçerseniz, 
eskide olduğu gibi, dostça birlikte yaşayabiliriz. İste-
meden zarar verdiğim, hayatlarının sonlanmasına se-
bep olduğum tüm insanlardan özür diliyorum. Barış 
içinde yaşayalım diyorum. 

Sizler kısa bir süre daha evlerinizde kalınız. Hoş-
ça kalınız insanoğlu, ben yuvama geri dönüyorum.
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HOŞÇAKAL İNSANOĞLU
Biyolojik deprem üzerine...

Bulgular inançlarla çelişirse 
Coşkun Tecimer 

1979 Nobel Fizik Ödülü’nü Pakistan’lı fizikçi Abdüsselam aldı. Bu, 
Müslüman bir bilim adamına fen alanında verilen ilk Nobel ödülü idi. 
Abdüsselam başarısının arkasında güçlü Müslüman inancı olduğunu 
söylemişti. Hatta Nobel ödül töreninde yaptığı konuşmada Kur’an’da-
ki Mülk Suresi’nden ayetler bile okudu: “Birbirinin tıpkısı olan yedi kat 
göğü yaratan O’dur. Rahmân’ın yaratışında bir uygunsuzluk göremez-
sin. İşte gözünü göğe çevir bak! Bir çatlak görebilir misin? Sonra gö-
zünü bir daha, bir daha çevir. Gözün, aradığı çatlak ve düzensizliği 
bulamayıp âciz ve bitkin halde sana dönecektir”.  

Buradan yola çıkan İslamcı yazarlar din ile bilimin çelişmek şöyle 
dursun birbirini destekleyen iki alan olduğunu dillendirmişlerdir. Bu id-
dialarını güçlendirmek için 9. ve 13 yüzyıllar arasında ortaya çıkan İs-
lamcı birçok bilim adamının bilimdeki keşif ve başarılarını gündeme 
taşıdılar. Gerçekten de özellikle Abbasi döneminde İslam coğrafyasın-
dan çıkan bilim adamları cebirden felsefeye astronomiden biyolojiye 
bilim ve düşünce dünyasına çok önemli katkılarda bulunmuşlardı. 

İslamcı bilim adamlarının bilimsel buluş ve başarıları, din ile bilimin 
çelişmediğini gösterir mi? Fizikçi Abdüsselam başarısının arkasındaki 
motivasyonun din olduğunu söylerken ne kadar gerçekçiydi? 

Abdüsselam’a Nobel ödülünü getiren çalışmaları arasında Büyük 
Birleşme kuramı, süpersimetri ve en önemlisi elektrozayıf kuvvet teori-
si vardı. Bunlarda inançla ilgili bir uyuşmazlık görünmüyordu. 

Hatta daha ileri gidelim. Örneğin fizikte evrendeki kara delikler ve 
kara enerjiyle ilgili buluşlar ya da mikro evrendeki atom altı parçacık-
ların keşfi sizin dini inancınızla çelişecek bilgiler üretmiyorsa, bir inan-
cınızın olması bu alanlarda çalışmanıza engel oluşturmaz. Çünkü dinin 
bu konularla ilgili direkt bir söylemi yoktur. Hatta Abdüsselam’ın yap-
tığı gibi dinin birçok âyetine bilimsel keşifleri olumladığı ya da önce-
den haber verdiği anlamında yorum bile getirebilirsiniz; bu da size ça-
lışmalarınızda önemli bir motivasyon sağlar. 

Din ile bilim arasında varoluşsal çelişkiyi görmez ve bilimselliği da-
ha çok teknik anlamda gelişme olarak değerlendirirseniz aralarında 
uzlaşmazlık olmadığını düşünebilirsiniz. Ancak dinsel yazımların ol-
duğu alanlara girerseniz olguları  yorumlarken hep bu dinsel arka pla-
nı gözetir ve çalışmalarınızı buna göre yönlendirirsiniz. Yani bir anlam-
da özgürce çalışamazsınız. Eski çağlarda yaşananları düşünün. Bir 
zamanlar evrenin merkezinin dünya olduğuna inanılırdı. Kopernik’ten 
sonra Galileo bu inancın kökten değişmesine katkıda bulundu. Dün-
yanın güneşin çevresinde döndüğünü açıklamasıyla Ortaçağ’daki bü-
yük bir dogma yıkıldı. Kilise’nin otoritesi sarsıldı. Galileo’ya yapma-
dıklarını bırakmadılar. Onun, buluşunu yadsıyarak yaşamını kurtardığı 
söylenir. Ancak gerçekler yadsımayla değişmiyor. Bugün kimse dün-
yanın güneşin çevresinde döndüğünü tartışmıyor ama bilimsel keşifler 
inanç ile bilim arasında yeni uyuşmazlıklara neden olmaya devam edi-
yor. Örneğin evrim konusunda dinsel söylem ile bilimsel literatür ara-
sında belirgin bir çelişki var. Siz bir biyolog iseniz dinin bu konudaki 
söylemlerini bırakmak zorundasınızdır yoksa özgür olamazsınız ve ev-
rime ait bulguları dinsel inancınızla bağdaştıracak zorlama yorumla-
ra gidersiniz. 

Evrimle ilgili bilimsel buluşların artması, artık bunların yadsınama-
yacak noktaya gelmesi birçok dini otoriteyi tedirgin etmektedir. Bir za-
manlar dünyanın güneşin çevresinde döndüğüne karşı çıkan Kilise 
bugün evrim teorisini doğrudan reddetmek yerine Tanrı’nın, varoluşu 
evrim aracılığıyla ortaya koyduğuna dair imada bulunmaktadır.  Dene-
yimlerimizden biliriz. Birbiriyle uyumlu gibi görünen birçok olgu aslın-
da uzlaşmazlık içindedir. Bu, biraz da olaylara hangi pencereden bak-
tığımızla ilgilidir. Dinin ve inançların aksini söylemediğiniz zaman so-
run yoktur ama inanç alanında istenmeyen bir mecraya girerseniz işte 
o zaman sorunlar başlar. 

Din ile bilim arasında çelişki olmadığını söyleyenler kanımca bir 
noktayı atlıyorlar ya da görmezden geliyorlar: Din inançlar üzerine ku-
rulur, dinde şüpheye yer yoktur; oysaki bilim, şüphe ve keşfetmeye 
dayanır, meraktan güç alır. İnanç ile şüphe birbirine zıt iki zihinsel fa-
aliyettir. Din ve bilim de bu faaliyetlerin farklı  yönlerde kurumsallaş-
mış ürünleridir. Bilim inançla çelişmeyecek alanlarda gezinebildiği gibi 
inancımızın bulunduğu alanlara da yönelebilir. O nedenle dinin bilim-
le çelişmediğini söyleyenler şunu mu demek istiyorlar? İnançlarımız-
la uzlaşan yeni bilgilere evet ama bu inançları sarsacak bulgu ve yo-
rumlara hayır. Üstelik bir de bunları inancımız doğrultusunda rasyona-
lize edemiyorsak.
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İnsanoğlu yeryüzünde var olduğu ilk yıllardan 
itibaren, doğal çevredeki olayların dışında her gün 
kendi yarattığı sürekli bir değişimi yaşamaktadır. 

Değişimin hızı asırlarla değil, saatlerle hatta daki-
kalarla ölçülür hale gelmiştir. Dünyanın neresinde 
olursanız olun, sağlık ve sağlık ihtiyaçlarının karşı-
lanması, toplumsal kaygıların ve tartışmaların odak nok-
tasıdır. 

Bu durum, bazıları tahmin edilebilir, bazıları ise tah-
min edilemez birkaç sebepten kaynaklanabilir ve  glo-
bal sağlık sistemlerinin kırılganlığı anlaşılmıştır. Aynı dere-
cede diğer bir zorluk ise, pandemiye neden olan küresel 
sağlık krizleri ile karşı karşıya kalınmasıdır. Dünya Sağ-
lık Örgütü (DSÖ)›ne göre pandemi olabilmesi için gerekli 
kriterler; toplumda daha önce görülmemiş bir hastalığın 
ortaya çıkması, hastalığın etkeni olan patojenin insanlara 
bulaşarak tehlikeli bir hastalığa yol açması ve hastalık et-
keni patojenin insanlar arasında kolayca ve devamlı ola-
rak yayılması yani bulaşıcı olmasıdır. Dünyada ilk pande-
mi nedeniyle karantina uygulanması 1377 yılında Dubro-
vnik ve Venedik’de cüzzam salgını nedeniyle olmuş ar-
dından 300 yıl sonra ise İngiltere’de veba salgını ile de-
vam etmiştir. Pandemi tarihine baktığımızda bugüne ka-
dar insanlığı etkileyen 21 pandemi meydana geldiğini, 
çok sayıda insanın ölümü ile sonuçlandığı ve dünyayı en 
çok etkileyen salgınlar arasında cüzzam, veba, kolera, 
grip, AIDS, SARS, Ebola ve simdi de COVID19 olarak 
gündeme gelmiştir. 

Bu salgınlar sağlığın korunması için global düzey-
de ülkelerin harekete geçebilmesinin önemini göstermiş-
tir. Enfeksiyonlarda, aynı insanlar gibi sınırları aşabilmek-
te ve dünyanın her bir köşesine yolculuk etmekte, ülke 
sınırı tanımamakta ve dünyadaki tüm ülkelerin sağlığını 
etkilemektedir. Dünya sağlığını etkileyen virüslere yöne-
lik ortaya çıkan salgınlar ülkeler arasında hızlıca yayılabi-
liyor; hızlı ve etkin şekilde müdahale yeteneğine sahip bir 
sağlık sistemi yoksa çok büyük sorunlara yol açabiliyor 
(WHO 2014; WHO 2015b). 

Günümüzde de ortaya çıkan COVID-19 salgınından 
en çok etkilenen ülkelerde gördüğümüz manzara,  yeter-
siz sayıda sağlık çalışanına ve sağlık ekipmanlarına sahip 
sağlık sistemleri son derece kırılgan bir yapıya sahip ol-
masıdır. Müdahalelerin zamanında yapılmaması, mevcut 
sağlık hizmetlerinin çökmesine, salgından etkilenen in-
sanların tedavisinden sorumlu sağlık hizmeti çalışanları-
nın hayatını kaybetmesine ve dolayısı ile de toplum sağ-
lığının daha büyük tehditlere maruz kalabilmesine neden 
olmaktadır. 

Bu süreçlerden en fazla etkilenenlerden birisi de sağ-

lık çalışanları oluşturmaktadır.  DSÖ (2015) Ebola’dan et-
kilenen sağlık çalışanlarının %50’sinden fazlasının hem-
şirelerin oluşturduğunu ve virüsten etkilenen sağlık çalı-
şanlarının üçte ikisinin hayatını kaybettiği belirtmiştir. CO-
VID-19 sürecinde de pek çok sağlık çalışanının hem ken-
disi hem de aile ve yakınları etkilenmiş, hayatını kaybet-
miş ve etkilenmeye de devam etmektedir.  

Bir sağlık sisteminin zorlukların üstesinden gelebilme 
kapasitesi, çatışma, doğal afet ve bir hastalığın aniden 
yayılması gibi kriz durumlarına maruz kalındığında cevap 

verebilme, uyum sağlayabilme ve güçlenebilme kapasi-
tesine bağlıdır (Campbell ve ark., 2014).  “Küresel Sağ-
lık 2035: Tek kuşakta birleşen Dünya” isimli Lancet Ko-
misyon raporunda, sağlığa yapılan yatırımların ne kadar 
önemli olduğu belirtilmekte; sağlık teknolojilerinin seviye-
sini yükseltecek ve dağıtım sistemlerini iyileştirecek ge-
lişmiş yatırımlar ile anne-çocuk ölüm oranlarının yanı sı-
ra bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanan ölüm oranları-
nın da evrensel düzeyde düşük seviyelere çekilebilece-
ğini gösteren ayrıntılı bir analiz sunmaktadır. Bu sağlanır-
sa, 2035’te alt ve alt-orta gelir seviyesindeki ülkelerde 10 
milyona yakın ölümü önlenebileceği öngörülmektedir (Ja-
meson et al., 2013, p.1898).

Zorlukların derecesi ne olursa olsun, herkese her yaş-
ta sağlıklı yaşam ve iyi olma durumu sağlamaya odaklan-
manın sürdürülebilir gelişmenin esaslarından olduğu, gü-
nümüzde küresel düzeyde kabul görmektedir. Güçlü, zor-
lukların üstesinden gelebilen ve hızlı değişimlere anın-
da cevap verebilen sağlık sistemlerine olan ihtiyaç, Bir-

leşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 
(SKH’ler)’nin tam kalbinde yer almakta ve her yaş-
tan herkese sağlıklı yaşam sağlamak ve sağlıklı ol-
mayı teşvik etmek, diğer sürdürülebilir kalkınma he-
deflerine ulaşmanın temelini oluşturmaktadır. 

Evrensel Sağlık Güvencesi sadece ihtiyacı olan-
lara sağlık hizmetlerini ulaştırmayı değil, insan mer-
kezli kaliteli sağlık hizmetlerinin sunulmasını amaç-
lıyor. Bu, yeterli sayıda iyi eğitilmiş ve istekli sağlık 
çalışanına sahip iyi işleyen bir sağlık sistemini ge-
rektirmektedir. 2030’da yaklaşık 10.1 milyon sağ-
lık çalışanı (hemşireler, ebeler, hekim) açığı olaca-

ğı öngörülmektedir (GHWA 2015). Binyıl Kalkınma Hedef-
leri’ne ulaşmada zorluk yaşayan ülkelerin çoğu, sağlık iş 
gücü eksikliği ve bu iş gücünün yanlış dağıtımından muz-
darip olmaktadır. Hemşirelerin de dahil olduğu kalifiye 
sağlık personelinin azlığı, etkin sağlık sistemine ulaşma-
daki en büyük engellerden biri olarak görülmektedir (Bu-
chan ve Aiken, 2008). 

Bu nedenle, Dünya Sağlık Örgütü , Sağlık’ta İn-
san Kaynakları üzerine Küresel Strateji ( HRH ): İş Gü-
cü 2030’u geliştirmiştir. Tüm sağlık çalışanlarının, güvenli 
ve insancıl yaşam koşullarına sahip olmaları ve her türlü 
baskı ve şiddetten korunması gerektiği vurgulanmıştır. 
Sağlık sistemlerini güçlendirmede ve bunların zorlukların 
üstesinden gelme kapasitelerinin arttırılmasında toplum-
sal sağlığın rolünün tüm sağlık çalışanları için bir öncelik 
olduğu açıktır. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Sağ-
lıkta İnsan kaynakları önerilerinde yer alan, karar alma-
ya dair bütün tavsiyeler, sağlığın sosyal belirleyenleri üze-
rinde yapılacak çalışmaların, uzun vadede klinik sonuçla-
rı iyileştirmesi, para ve zaman tasarrufu sağlaması sebe-
biyle, sağlık çalışanlarının işinin merkezi bir parçası olma-
sı gerektiği önerilmektedir.  

Günümüzde sağlık profesyonellerinin ve özellik-
le 24 saat kesintisiz hizmet veren  hemşirelerin günlük 
uygulamalarında, güçlü sistemlerin oluşturulması yolunda 
ciddi bir role sahip oldukları açıktır. Sağlıklı yaşamı ve 
sağlıklı olmayı teşvik etmenin özünde bütün sağlık pro-
fesyonelleri için temel prensip, sosyal adalet kavramı-
dır. Sosyal adalet kavramı, sağlığa ve sağlık güvencesine 
odaklandığında sağlık hizmetlerine erişimden daha fazla-
sına işaret ederek; ayrıca, barınma, gıda güvencesi, ula-
şım, çalışabilme ve eğitime erişim anlamına da gelmek-
tedir.  Sosyal adalet için harekete geçmek, farklıklıkla-
rı azaltmak ve eşit erişim imkanını yaymak anlamına gel-
mektedir. 

Sonuç olarak, sağlık sisteminin zorlukların üstesin-
den gelme kapasitesi, sağlık sistemi öznelerinin, kurum-
ların ve ülke nüfusunun krizlere verimli şekilde tepki ve-
rebilmesi ve bunlara hazır olması, krizle karşılaşıldığın-
da sistemin fonksiyonlarını devam ettirebilmesi, kriz sıra-
sında öğrenilenlerden ders çıkarabilmesi ve eğer koşul-
lar gerektiriyorsa baştan organize edebilmeleri anlamına 
gelmektedir. 

Günümüzde sağlık profesyonellerinin ve özellikle 
24 saat kesintisiz hizmet veren  hemşirelerin gün-
lük uygulamalarında, güçlü sistemlerin oluşturulma-
sı yolunda ciddi bir role sahip oldukları açıktır. Sağ-
lıklı yaşamı ve sağlıklı olmayı teşvik etmenin özün-
de bütün sağlık profesyonelleri için temel prensip, 
sosyal adalet kavramıdır. 
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Balıklar solungaçlarında suyu pompalamak için başlarındaki kasları kulla-
nırlar. İlk kara hayvanları benzer bir teknik kullandı ki, günümüzde kurba-
ğalar hala havayı akciğerlerine taşımak için baş ve boğazlarındaki kasla-

rı kullanıyor. Daha sonrasında omurgalı evriminde, nefes almayı başa kısmın-
da gövdeye kaydıran bir dönüşüm gerçekleşti. Sürüngenlerde ve memelilerde, 
kaburgalar esneyerek, nefesle alınan hava için bir boşluk oluştururlar. Peki bu 
değişime ne sebep oldu?

Kertenkeleler yürürken yanlara doğru bü-
külür. Kaburgalar ve omurların bu hareketteki 
rolünü araştıran uzmanlar, kertenkelelerin ha-
reketlerini bilgisayarlı tomografi ve X-Ray gö-
rüntüleme teknolojileri kullanarak inceledi. El-
de edilen görüntüler, kertenkelelerin yürürken 
kaburgalarda görülen hareketinin, sürüngen-
lerin nefes alıp vermesi sırasında kaburgala-
rın hareketiyle hemen hemen aynı olduğu gö-
rüldü. 

Araştırmacılar, bu sonuçtan hareketle, söz 
konusu kaburga hareketlerinin önce yürüyüşü 

kolaylaştırmaya yönelik olarak ortaya çıktığını, ardından nefes alıp verme rolü-
nü üstlendiğini ifade ediyor.

İlk tetrapodların günümüz kertenkelelerininkine benzer bir yürüyüş şek-
li olduğu ancak muhtemelen kafadaki kasların solunumda rol oynadığı düşü-
nülüyor. Araştırmacılar, solunum sırasında gerçekleşen kaburga hareketleri-
nin, en başında alınan mesafeyi arttırmak ya da yürüyüş sırasında göğüs ka-
fesini sabit tutmak gibi işlevlere sahip olduğunu ve bir noktada, ilk amniyotlar-
da bu kaburga hareketlerinin nefes alıp vermede rol üstlenecek şekilde evrim-
leştiği ifade ediyor.

https://attheu.utah.edu/facultystaff/ribs-evolved-for-movement-first/

Kaburgalar önce hareket, daha sonra nefes 
almak için evrimleşti

Çalışma, ergenlik dönemindeki köpeklerin verilen komutları umursamama olasılı-
ğının daha yüksek olduğuna ve dolayısıyla bu dönemde eğitilmelerinin daha zor 
olduğuna işaret ediyor. 

 Ortalama 8 aylıkken ergenlik dönemine girdiklerine yavru hallerindeki sevim-
liliklerini kaybeden, kontrolü zorlaşan köpeklerin sıklıkla yeniden sahiplendirildiğini be-
lirten uzmanlar, yavru köpek edinmek isteyen kişilerin, köpeklerin de ergenlik döne-
minden geçtiğini bilmeleri gerektiğini ifade ediyor.

İlk aşamada 69 köpekten oluşan bir grupla çalışan araştırmacılar, Labrador ve 
Golden Retriever cinslerinin ergenlik sürecinde ve öncesinde verilen komutlara itaat-
lerini gözlemledi. Köpeklerin, ergenlik döneminde sahiplerinin ‘otur’ komutuna cevap 

vermelerinin daha uzun sürdüğü ancak komut bir yabancı tarafından verildi-
ğinde yerine getirmelerinin daha hızlı olduğu görüldü.  

Alman çoban köpeklerinin de dahil edildiği 285 köpekle yapılan sonraki 
çalışma da, ergenlik dönemindeki köpeklerin, sahiplerince verilen komutları 
yerine getirme oranında düşüş olduğu görüldü. Öte yandan köpeklerin ya-
bancı eğitmenlere itaatinin ergenlik döneminde arttığı tespit edildi.

Araştırmacılar, yine insanlardaki duruma benzer olarak, sahiplerinden 
aşırı ilgi isteyen ve ayrı kaldıklarında kaygılanma gibi davranışlar sergileyen 

yavruların ergenliğe erken gir-
me olasılığının daha yüksek ol-
duğunu tespit etti.

Birçok köpek sahibi ve 
eğitmenin, ergenlik döneminde 
köpeklerin davranışının değişti-
ği kendi gözlemlerine dayana-
rak bildiklerini belirten araştır-
macılar, çalışmalarının, bu dö-

nemde köpeklerin birincil bakıcısıyla aralarındaki çatışmanın tıpkı insanlardaki duruma 
benzer olduğunu gösteren ilk araştırma olduğunu ifade ediyor.

Uzmanlar bu geçiş aşamasında, sahiplerin itaatsizlik nedeniyle köpeklerini ceza-
landırmamalarının veya duygusal olarak onlardan uzaklaşmaya başlamaları önemli ol-
duğu, aksi takdirde durumun, insanlarda olduğu gibi, daha da kötüleşebileceği konu-
sunda uyarıyor.

Hazırlayan: Murat Altaş
https://www.ncl.ac.uk/press/articles/latest/2020/05/teenagedogs/

 Araştırmacılar, kaburga 
hareketlerinin önce yürü-
yüşü kolaylaştırmaya yö-
nelik olarak ortaya çıktı-
ğını, ardından nefes alıp 
verme rolünü üstlendiğini 
ifade ediyor.

Ergenlik dönemi köpekler için de zor

İngiliz araştırmacıların çalışması, in-
sanlarda ergenlik dönemine özgü ti-
pik davranışların köpeklerde de or-
taya çıktığını gösteriyor.


