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Merhaba,

Geleceği inşa etmenin bilinç ve sorumluluğuyla yol alan HASAL ailesi 
olarak bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri takip etmekteyiz.  Ku-
rumumuz yetenekli ve azimli gençleri her alanda desteklemekte onlara 
yeni ufuklar açmak için imkânlarını gençlerin hizmetine sunmaktadır.
 
Bizler genç ve parlak beyinlerin ülkemizin en değerli zenginliği olduğu-
nun farkındayız. Ülkemizin geleceği için bu pırıl pırıl gençleri, gelece-
ğin bilgi kuramlarına uyumlu ve geleceğin bilgi kaynaklarına ulaşabilen 
daha da önemlisi geleceğin bilgisini üretebilen nitelikte yetiştirmek zo-
rundayız. Görünen o ki; bilim çevrelerinin gündeminde yer alan soyut 
zekâ, algoritma, kriptoloji, kodlama, yazılım, sosyal antropoloji, mate-
matiksel düşünce geleceğin dünya düzenini şekillendirecek, gücü güç-
lüyü belirleyecek olan bilimsel verileri üretecek. İşte tam bu noktada 
öğrencilerimizin bilim ve teknolojiye yönlendirmek,  var olan merakla-
rını doğru kaynaklardan gidermelerini sağlamak bizim ülkemize bor-
cumuzdur. Genç nesilleri yetiştirirken onları bugünün popüler meslek-
lerine değil, bilimsel alt yapısı ve geleceği olan mesleklere yönlendirmek 
bu borcun ifası sayılmalıdır.

IQ ve EQ’nun ardından DQ yani dijital zekâ, zekânın bir alanı olarak 
tanımlanıyor. Teknolojik gelişmeler ne kadar heyecan verici olsa da be-
raberinde bir takım olumsuzluklar da getirebiliyor. Çocukların dijital 
dünya ile tanışma yaşı her geçen gün daha da düşüyor. Buna karşılık 
internette kaldıkları zaman hızla artıyor. Çocuklarımızın çevrimiçi or-
tamda hangi tehlikelerle karşılaşabileceklerini ve kendilerini nasıl ko-
ruyacaklarını düşünmemiz gerekiyor. Çocuklarımıza öncelikle dijital 
vatandaşlık bilincini ve dijital dünya kurallarına uyma duyarlılığını ka-
zandırmak kendi sorumlulukları yanında haklarını da öğretmek önem 
kazanıyor.

Dijital dünya çağımızın en geniş bilgi edinme ve eğlenme ortamı. Ne 
var ki bu ortamda teknoloji bağımlılığı, siber zorbalık, radikalleşme, 
dolandırıcılık, müstehcen ve şiddet dolu içerik gençlerimizi tehdit edi-
yor. Gençlerimizin dijital hayatın zorluklarıyla yüzleşmelerini ve gerek-
lerine uygun davranışlar sergilemelerini sağlamak da bizim görevimiz. 
Bilgi bir insanı, bir insan bir toplumu değiştirir. Bilgi edinmenin ve bi-
lim üretmenin yolu merak etmekten, soru sormaktan geçer. Gençlere 
doğru soruyu sormayı, araştırmayı öğretmeliyiz. Çünkü sorgulanma-
yan hayat yaşamaya değmez.
               
                     Haluk DEĞİRMENCİ

MÜDÜRÜMÜZÜN TAKDİM YAZISI
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Elinde Bir Bilim Dergisi Tutuyor Olmanın Ayrıca-
lığını Hissetmesini İstediğim Arkadaşım, Değerli 
Okur,

Bilim, insanlığın gerçeği bulmak amacıyla durma-
dan ilerlediği bir yol ve bu yolda kazanılan birikim-
lerdir. Nitekim bu birikimler dünya medeniyetinin 
bir parçasıdır ve gelişme yolundaki temel kaynak 
durumundadır. Günümüzde bilimin sistematikleş-
tirilmesiyse fen bilimleri ve sosyal bilimler, spesifik 
pek çok alt dala ayrılmıştır. Fakat tüm bu alt dalla-
rın temelinde bilimsel düşünce yer almaktadır.

Bir milletin medeniyetten faydalanması yolunda 
bireylerin bu bilimsel düşünceyi kavraması çok 
önemlidir. Bu düşünceyle yola çıkarak ilk sayısını 
çıkardığımız Sentez dergisini size sunmaktan ekip 
olarak mutluluk duymaktayız.

Dergiyi hazırlama sürecimizden kısaca bahsetmek 
isterim. Derginin ilk sayısını çıkarıyor olduğu-
muzdan, karşımıza çıkacak zorlukların bilinmezli-
ği bize hem stres hem de tatlı bir heyecan yaşattı. 
Fakat adım adım bu zorlukların üstesinden gelerek 
yazıları size ulaştırmaya biraz daha yaklaştık ve bi-
raz daha rahatladık. Yaklaşık beş aylık bir süre zarfı 
sonunda Sentez, yazıları ve tasarımıyla baskıya ha-
zır bir duruma geldi.

Dergideki yazılardan bahsedecek olursam, dergiyi 
okurken HASAL'ın her döneminden, farklı konu-
lara ilgi duyan çok değerli kişilerin ilgiyle yazdık-
ları yazılarla karşılaşacağınızı söyleyebilirim. Tam 
da en başında amaçladığımız gibi birlik içerisinde, 
bilgi paylaştıkça çoğalır düşüncesiyle herkesin bil-
gisini paylaşmasını sağlayarak... Bunun yanında 
Tübitak Marmara Araştırma Merkezinden Göktürk 
uydusunun kriptolanmasında görev almış değerli 
kriptoloğumuz Orhun Kara'dan, ülkemizin gelişme 
yolunda atmış olduğu önemli bir adım olan Dev-
rim Arabaları'nın talihsiz bir sonla biten hikâyesini 
okuyacaksınız.

Dergimizi keyif alarak okumanız dileğiyle...

              Eren KARAKUŞ
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YAPAY ZEKÂNIN YÜKSELİŞİ

Son zamanlarda yapay zekâ 

ile ilgili yapılan çalışmaları 

mutlaka duymuşsunuzdur. 

Gerek Sophia olsun, gerek 

Facebook’taki robotların ken-

di başlarına aralarında oluş-

turduğu gizli dil olsun; son 

bir ayda yapay zekâ alanında 

onlarca haber yayıldı. Haliyle 

insan bunları görünce robot-

ların gelecekte neler yapabi-

leceği konusunda tedirginliğe 

kapılıyor. Peki gerçekten te-

dirgin olmalı mıyız?

Aslında bu konuda robotik 

camiası ikiye ayrılıyor; dola-

yısıyla kesin bir sonuca ulaş-

mak mümkün değil. Ancak bu 

konudaki fikir ayrılıkları neden 

oluyor? Geçenlerde uzaya 

araba gönderen Elon Musk 

yapay zekânın denetilmeden 

kullanılmasının tehlikeli oldu-

ğunu savunurken, genç yazı-

lım dâhisi, Facebook’un kuru-

cusu Mark Zuckerberg aksini 

düşünmekte. 

Bilişim alanına bu denli dam-

gasını vurmuş kişilerin farklı 

düşünmesindeki sebep nedir 

acaba?

Bunu cevaplayabilmemiz için 

bir makinenin nasıl çalıştığını 

bilmemiz gerekiyor. Makine 

denince aklımıza televizyon, 

robot ve bilgisayar gelmeme-

li. Kendisine komut verilince 

tepki veren mekanizmaya 

makine denir. Makineler emre 

ve veriye ihtiyaç duyar. Bun-

lar olmadan bir makine bir 

metal levhadan veya bir tah-

tadan farksızdır. “Yapay zeki” 

olmayan makineler komutsuz 

çalışamazlar, buna bilgisayar 

örnek verilebilir. Bir internet 

sitesine girmek için farenizin 

koordinatlarını internet sağla-

yıcınızın koordinatları üstünde 

sol tuşuna çift tıklatmadığınız 

sürece interneti açamazsınız. 

Oysaki bunu binlerce defa 

yapmışsınızdır ama bilgisa-

yarınız hiçbir zaman işinizi 

kolaylaştırmak için çaba sarf 

etmez. Mesela farenizi o yön-

de ilerlettiğinizde anında açsa 

fena olmazdı. 

E peki, yapay zekâ çok mu 

zeki? Aslına bakarsanız ya-

pay zekâ denilen şey yaptığı 

hatalardan ders çıkartan bir 

makineden başka bir şey de-

ğil. Örneğin bir yapay zekâ 

programlama yöntemi olan 

“Nöral Ağ” kavramına gerçek 

hayattan bir örnek verelim. 

Annesinin sözünü dinlemeyip 

elini ilk defa kızgın bir tavaya 

değdiren küçük bir çocuğu 

düşünün. Annesi onu uyar-

mış olmasına rağmen yara-

mazlıktan geri kalmayıp elini 

yaktı. Bundan sonra da bir 

daha dokunmadı. Hâlbuki bu 

davranışının ona zararlı ola-

cağını biliyordu. Peki, o za-

man neden yaptı?
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Hayattaki tecrübelerimizin bir “etki derecesi” 
vardır. Bu örneğimizde; bir anne sözü bir ya-
nıktan daha düşük bir etki derecesine sahiptir. 
Dolayısıyla çocuğun akıllanması için kendisi-
ni daha çok etkileyecek bir tecrübe gereki-
yordu. İşte nöral ağ ilkesi buna dayanmak-
tadır. Bu ilkeyi dört aşamada sıralayabiliriz.

1- Veri toplama (Kızgın tavaya dokunulabilir.)
2- Alınan verilerin analizi (Kızgın tava can acı-
tır. Olumsuz değer, -1)
3- Alınan verilerin etki dereceleriyle değerle-
rin hesabı(Anne sözü= 0.1, Can acısı=0.8 )
4- Genel tecrübenin yenilenmesi(Kızgın bir 
tavaya dokunduğumda %92 olasılıkla canı-
mı acıtacak.)

Fark ettiyseniz çocuğun tavaya dokunma ih-
timali küçük de olsa halen var. Çünkü bun-
dan sonra tavaya değdiğinde elinin yanıp 
yanmayacağını bilmiyor. Peki, bunun için 
ne lazım? Evet, tahmin ettiğiniz üzere daha 
çok veri gerekiyor. Ancak iyi ki insan beyni 
hızlı öğrenir. Böyle olmasaydı, bunu öğre-
nene kadar elimizi çoktan pişirmiştik. Ta-

Yukarıdaki resimlere bir göz atın, inanmayacaksınız ama bu insanlar gerçek değil. On bin-
lerce ünlünün fotoğraflarını analiz eden bir yapay zekanın ürettiği insan yüzleri. İnsanı hay-
rete, daha da çok dehşete düşüren teknoloji. Bundan sonra karar sizin; yapay zeka lütuf mu 
yoksa bizim sonumuz mu?
 

bii bunun negatif yönleri de yok değil. Hızlı 
öğrenilen olgular çok hata doğurur. Bir iş 
yavaş öğrenildiğinde o işte daha iyi oluruz.

Yapay zekâda ise bu böyle değildir. Yapay 
zekânın öğrenme hızını ayarlayabiliyor ol-
sak bir insanın veri haznesi bir yapay zekâ 
ile karşılaştırılamaz. Sıradaki örneği ele ala-
lım. Şu ana kadar hiçbir şey yapmamış ama 
yazılmış tüm televizyon kullanım kılavuzlarını 
okuyan bir adamla bir genel kültür yarışma-
sında karşı karşıya geldiniz. Sizce bu bilgi ya-
rışmasını kazanma ihtimaliniz nedir? İsterse 
adamın bilgisi sizin bilginizin on katı olsun. 
Bu bilgi yarışmasını kazanacağınız garanti-
dir. Çünkü kimse genel kültür yarışmasında 
televizyon kullanım kılavuzundan soru sor-
maz. Şimdi insanların yüz hatlarının fotoğraf-
larını analiz eden bir yüz tanıma yapay zekâ 
programını ele alalım. Siz bu programa bir 
elektrik soketinin fotoğrafını gösterirseniz 
bunu bir yüz hattına benzetecektir. Çünkü 
daha önce binlerce insan fotoğrafı görme-
sine rağmen bir elektrik soketi görmemiş-
tir, hatta varlığından haberdar bile değildir.

ALİ TEOMAN DEMİR
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      Bilgisayarlar, günümüzdeki teknolojinin başlangıcı niteliğini taşıyan ve hızına yetişilemeyen 
elektronik cihazlardır. Günümüzde birçok bilgisayar çeşidi vardır. Bu çeşitlilğin nedeni, insanların 
farklı kullanım amaçlarına hizmet eden farklı ihtiyaçları olmasıdır. Fakat bu çeşitlilik ile yetinmeyen 
bilim insanları ve mühendisler mucizevi cihaz olan “kuantum bilgisayarlar”ı yarattılar.

Adı Neden Kuantum Bilgisayar? 
Bildiğimiz üzere kullandığımız bilgisayarların 
içinde “bilgisayarın beyni“ niteliğinde olan 
işlemci vardır. Ve bu işlemciler içinde bulunan 
“bit”ler sayesinde çalışır ve işlem yapar. Bitlerin 
çalışma prensibi “0 ve 1“dir. Siz bilgisayarınızda 
herhangi bir şey yaparken bu “0 ve 1”ler sürekli 
işlemci ve diğer aygıtlar arasında gidip gelir 
ve bu işlem belirli bir sıraya göre çalışır (önce 
bunu yap sonra bunu yap gibi). İşte tam bura-
da Kuantum Bilgisayarların farkı ortaya çıkıyor. 
Kuantum Bilgisayarlarının işlemcilerinin içinde 
bitler yerine “kübit”ler vardır ve doğal olarak bit 
ve kübitler arasında farklar vardır.

Kübitlerin Çalışma Prensibi: 
Bitlerin çalışma prensibi 0 ve 1’i ayrı ayrı gön-
dermek olmasına karşın kübitler 0 ve 1’e aynı 
anda sahiptir. Bu biraz karışık gözüküyor fakat 
buna bir örnek verirsek kavrayabiliriz: Bir şifre 
olduğunu ve bu şifreyi kıracağınızı (bulacağı-
nızı) düşünün. Elinizde sayısızca kâğıt ve bu 
kâğıtların birinde doğru şifrenin yazdığını düşü-
nün. Doğal olarak tüm kâğıtlardaki şifreleri teker 
teker deneyeceksiniz. Bir de sayısız klonunuz 
olduğunu düşünün. Bu sayede şifreyi bulmanız 
saliselere inecek. İşte kübitlerin çalışma mantığı 
da buradan geliyor. Hem var hem yok yani “sü-
perpozisyon” teorisinden geliyor. Sonuç olarak 
20 adet kübit ile 1.048.576 işlemi aynı anda 
yapabilirken, 20 adet bitle 1.048.576 işlemden 
sadece 1’ini yapabilirsiniz.

Şekilleri Nasıl Bu Bilgisayarların?
2012 yılında yeni yeni kurulmaya başlayan 
kuantum bilgisayarları, tıpkı normal bilgisayar 
gibi ilk halinde oda büyüklüğündeydi. Fakat 
kuantum bilgisayarlar laboratuvar ortamında 
üretilmiş olan devasa makineler değiller. Tam 
tersine laboratuvar ortamında üretilmiş olan 
gözle görülemeyecek kadar küçük materyaller. 
Bunun sebebi kübitlerin henüz büyük sayılarda 
denenecek kadar bilinmemesi ve kontrol edi-
lememesi. Bu nedenle üretilen çipler en fazla 
bozuk para ebatlarındalar ve fazla sayıda kübit 
içermiyorlar.

KUANTUM BİLGİSAYARLAR

Bu Bilgisayarlarla Ne Yapabiliriz?
 Şu an için şifre kırma ve buna benzer olasılık    

 içeren problemleri çözmeye yarıyorlar.

YUNUS  KORKMAZ

Bu Bilgisayarlarla Oyun Oynanabilir Mi?
Bu sorunun cevabı şu an için hayır çünkü ça-
lışma prensipleri basit mantık yerine tamimiyle 

kuantum mekaniğine dayanıyor.
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    Ralph Merkle tarafından ortaya atılan bir fikir 
üzerine Whitfield Diffie ve Martin Hellman adlı 
iki matematikçinin çalışmalarıyla 1976 yılında 
yayınlanmış “New Directions in Cryptography” 
adlı makaleyle Diffie-Hellman şifrelemesi tek-
nik olarak hayatımıza girdi. Hayatımıza girdi 
derken kastettiğim aslında kimsenin ruhu bile 
duymadan birçok alanda kullanılmaya başla-
ması ve bu konuyla ilgilenmeyen insanların adı-
nı dahi duymamış olması. Yazının ileri kısmında 
açıklayacağım üzere bu şifre, diğer birçokları 
gibi matematiğin zaafını kullanıyor. Çünkü bazı 
matematiksel işlemleri geri döndürmek nere-
deyse imkânsız. Bu sebepten dolayı bu şifre 
açık anahtarlı bir şifreleme ve bu yönüyle ilkel 
diyebileceğimiz ilk çağ şifreleme yöntemlerin-
den ayrılıyor. Açık anahtarlı şifreler, şifrelendiği 
saklanmayan şifrelerdir. Örneğin ilk yapılan şif-
relemelerde Roma veya Bizans İmparatorluk-
ları şifrelenmemiş metni ne kadar koruyorsa 
şifrelenmiş olanı da o derece korumak zorun-
daydı. Çünkü biraz çabayla çözülebilirdi. Oysa 
bu şifrelemeyi çözmek için görmek kesinlikle 
yeterli değil. Bu da iletinin şifrelendikten sonra 
da gizlenmesi ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Dif-
fie Hellman şifrelemesinde hiç bir adımda şifre 
güvensiz durumda değil, hatta bazısında daha 
güvenli. Bu derece güvenli olması da onu gü-
nümüz teknolojisinde veri tabanlarının korun-
masında bir numara yapan etkenlerden biri. 
Eğer sağlamlığından hala şüphe duyuluyorsa 
tek yapılması gereken sayıyı büyütmek ve bir-
kaç yeni basamak eklemek o kadar. 
    Matematiksel işlemlerini şimdilik bir kenara 
bırakıp bu olayı somutlaştırmak istersek şu ör-
neği verebiliriz. 
     

Bob, Alice’e bir kutu göndermek istemekte ve 
içinde ne olduğu bilinsin istememekte. Bob 
kutuya bir asma kilit takar ve Alice’e gönde-
rir. Alice’de Bob’un kilidini açacak anahtar 
olmadığı için Bob’un kilidinin yanına kendi 
kilidini takar ve Bob’a gönderir. İki kilitli kutu-
dan kendi kilidini çıkaran Bob, Alice’in kilidi-
nin bulunduğu kutuyu son kez Alice gönderir. 
Kendi kilidini açan Alice, Bob’un gönderisine 
ulaşmış olur. Bu aktarımlar sayesinde kutuda 
daima en az bir kilit bulunmuş olur. Ne yazık 
ki şifrenin çözümünü zorlaştırmak için daha 
fazla kilit takmak matematiksel açıdan müm-
kün değildir. Mümkün olan daha büyük kilitler 
takmaktır. Bu daha büyük kilitler iletişimi ya-
vaşlatmanın yanı sıra şifrenin içeriğine daha 
çok ilgi gösterilmesine neden olabilir. Tıpkı 
günümüzde bu yöntemle bilgilerine en büyük 
kilitleri takan ve hackerların büyük ilgisini çe-
ken arama motorları gibi. Ama henüz kimse 
onları gerçekten başarılı bir şekilde kıramadı 
değil mi? 

DIFFIE-HELLMAN ANAHTAR DEĞİŞİMİ

     Ve nihayet matematiğine gelecek olursak. Bu şifreleme  yönteminin püf noktası g^ab=g^ba  
(mod p) eşitliği. Alice ve Bob herkese açık bir şekilde bir g ve asal bir p sayısı seçerler. Daha son-
ra Alice kimsenin bilmediği bir a, Bob kimsenin bilmediği bir b değeri seçer. Alice g^a  (mod p) 
değerini Bob’a gönderir. Bob bu sayıya kendi sayısını da ekleyerek g^ab (mod p) değerini elde 
eder. Bob da g^b (mod p) değerini Alice gönderir ve Alice kendi sayısını ekleyerek Bob ile aynı 
sayıyı yani g^ab (mod p) değerini elde eder. Bu elde edilen değer ise anahtar olarak şifrelemede 
kullanılır. 
      Böylelikle fazla yer kaplamayan, güvenli ve yeterince hızlı  bir şifreleme yöntemimiz oldu. Ama 
elbette ki gün geçtikçe daha hızlı ve daha güvenli şifreleme yöntemleri bulunmaya devam ediliyor. 
Tıpkı daha iyi şifre kırma yöntemleri bulunduğu gibi.
                            
 ŞEVVAL BELİN YAVUZ
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Güney Afrika’da dünyaya gelen Elon Musk çocukluğunu da burada geçirdi. Annesi ve baba-
sı ayrı yaşayan Elon, maddi durumunu göz ardı edersek zor bir çocukluk geçirdi. Annesi hem 
güzelliğiyle hem de zekasıyla insanları kendine hayran bırakan bir kadındı. Babası ise soğuk-
kanlı bir mühendisti. Elon, henüz 10 yaşındayken bir bilgisayar görüp ona hayran kaldı ve ba-
basından bilgisayarı ona almasını istedi. Bilgisayarı alır almaz kullanımını öğrenmek amacıy-
la verilen kitapçığı okumaya başladı. Normalde bu kitapçık altı ayda bitirilebilirken Elon bu 
kitapçığı uyumadan üç günde bitirdi. Bu durumdan da öngörülebileceği gibi Elon kitap oku-
mayı çok seven bir çocuktu. Okulunun kütüphanesindeki ve hatta karşı okulun kütüphanesin-
deki tüm kitapları bitirmiş bir insandan böyle olağanüstü bir davranış kolaylıkla beklenebilirdi.

ELON MUSK: Çağımızın Dehası

Ortaokul ve ilkokulunda okulda sürekli zorbalık gören Elon bu 
dönemde birçok okul değiştirdi. Hatta okulda gördüğü şiddet 
dolayısıyla burnundan ameliyat olmak zorunda kaldı. Zor bir 
dönemden geçen Elon okul derslerinde de zorluklar yaşı-
yordu. Çünkü ilgi duymadığı derslerden sadece o dersleri 
geçecek kadar not alabiliyordu. Fakat fizik ve bilgisayar 
dersleri her zaman mükemmeldi ve alınabilecek en yüksek 
notları o alıyordu. Bu dönemde her zaman aklında olan 
yurt dışına gitme fikri yoğunlaşmaya başladı ve annesi 
sayesinde Kanada vatandaşlığı alır almaz bir uçağa at-
layıp oraya gitti. Asıl amacı bir an önce Amerika’daki 
Silikon Vadisi’ne gitmek olan Elon’un bir diğer amacı 
da Afrika’da askerlikten kaçmaktı. Kanada’da gide-
ceği üniversiteyi seçerken nerede daha çok güzel 
kız varsa oraya gitmeyi tercih eden Elon aseksüel 
olsaydı belki de şu an Mars’ta yaşıyor olabilirdik.

“Neyi bilmediğiniz hakkında 
hiçbir fikriniz yok.”
   -Elon Musk



Üniversitede tanıştığı kız arkadaşı Justine ile sürek-
li yarış halinde olan Elon sonunda kendine uygun 
bir kız bulmuştu. Kanada’da kaldığı süreçte evinin 
kirasını ödemek için ayda bir evde parti veren Elon 
ve arkadaşı bu sayede zekice para kazanmışlardı. Bu 
dönemlerde üzerinde çalışmak istediği üç konuyu 
(elektrikli arabalar, güneş enerjisi ve roketler) belir-
leyen Elon, bu konular hakkında çalışmalara başladı. 
Elon 1995 yılında ilk atılımını Zip2 ile yaptı. Zip2 
denilen program gazetelere lisanslı çevrimiçi şehir 
rehberliği yazılımı sağlayan bir kuruluştu. Bu kuru-
luşu kardeşi Kimbal ile kuran Elon burdan kazandığı 
parayı (yaklaşık 12 milyon dolar) X.com’a yatırdı ve 
kişisel kullanımı için 4 milyon dolar parayı kendisine 

SolarCity şirketlerine gönül rahatlığı ile yatırdı. Spa-
ceX ve Tesla şirketlerini kendisi kuran Elon; SpaceX’e 
100 milyon dolar, Tesla’ya 70 milyon dolar ve Solar-
City’ye 10 milyon dolar yatırım yaptı. Eğer bir gün 
elektrikli bir arabanız olursa (Tesla) onu uyurken 
şarj edebilen bir priziniz varsa bu Tesla Motors’un 
yan kuruluşu olan SolarCity sayesindedir. Nasa’nın 
%50 verimle çalışan güneş panellerine nazaran %22 
verim alınabilen SolarCity panelleri bu bakımdan 
kulağa başarısız gelse de Nasa’nın panellerinden 
daha dayanıklı ve fiyat olarak çok daha ucuzdur.
Tesla Motors ise Elon’un önem verdiği konulardan 
olan elektrikli arabaların yapıldığı bir şirkettir. Riskli 
bir başlangıçla şirket büyük yatırımlar yaparak bir 
süre para kaybetmişti. Fakat o arabaları üretmek için 
çok kararlı olan Elon Musk, şirkete 20 milyon do-
lar daha yatırmış ve şirketin her şeye rağmen ayakta 
kalmasını sağlamıştı. Çok dayanıklı ve bir o kadar da 
kullanışlı arabalar üreten bu şirket sayesinde otomo-
tiv sektörü çok yeni bir girişimle karşı karşıya kal-
mış ve diğer otomobil firmaları da artık atağa geç-
mek zorunda kalmıştı. Aslında benim için en ilginç 
olan ve Elon adına gurur duyduğum kısım şuydu: 
Tesla arabalarının satıldığı ve sergilendiği yerlerde 
bu arabaların patentlerinin de halka açık bir şekilde 
sergilenmesi. Bu demek oluyor ki isteyen herhangi 
bir insan bu patente bakıp arabanın aynısını gerek-
li malzemelerle kendisi de yapabilir. Bir konuşma-
sında da “Deliklerle dolu bir gemideyiz ve bu gemi 
her gün su alıyor. Biz de Tesla ile bu suyu boşaltan 
bir kova yaptık siz olsanız bu kovanın tasarımını 
paylaşmaz mısınız?” diyerek gerçek bir bilim adamı 
ve deha olduğunu tekrar kanıtlamıştı Elon Musk.

ayırdı. X.com internet bankacılığını kolayca gerçek-
leştirebileceğiniz tarzda bir sitedir ve çevrimiçi öde-
me sistemleri olarak bilinmektedir. Henüz sektörde 
çok yeni olan Elon bu atılımıyla büyük bir risk al-
mıştı. X.com çok çabuk büyümüş ve bununla birlikte 
Elon’ın omzundaki yük de artmıştı. O sırada Justine 
ile evlenmişti. Balayındayken gelen şoke edici haber-
le yeni popülerlik kazandığı Silikon Vadisi’ne geri 
dönmek zorunda kalmıştı. Çünkü onu CEO’luktan 
atıp şirketin ismini PayPal olarak değiştirmişlerdi.
Bunun sebebi Elon’ın istediği şeyleri diğer ortaklara 
göre çok riskli olsa da gerçekleştirme isteği idi. Fakat 
bu arada bir danışman olarak şirkette çalışıp şirke-
te yatırım yapmaya devam etti ve en büyük hissedar 
konumuna yükseldi. PayPal’dan dışlandıktan sonra 
Elon tekrar üzerinde çalışmak istediği üç konu hak-
kında çalışmalarını büyük bir özenle sürdürmeye 
devam etti. PayPal, eBay’e 1.5 milyar dolara satıl-
dıktan sonra cebine yaklaşık 165 milyon dolar giren 
Elon bu paranın tamamını SpaceX, Tesla Motors ve 
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SpaceX ise bana göre Elon’un insanlık için yapmış ol-
duğu en büyük iyilik. SpaceX 100 milyon dolarla kurulmuşken 

yıllık bütçesi 19 milyar dolar olan Nasa ile yarış halinde olacak bir 
duruma yükselmiş bir şirkettir. Ayrıca bu şirket Elon’ın Mars gezegenini 

kolonileştirip bu gezegeni insanların yaşayabileceği bir yer haline getirme 
amacındaki en büyük yardımcısıdır. Elon burada uzayla, roketlerle ilgili ça-

lışmalarını sürdürmeye başlamıştı.Hatta şirkete alacağı insanları bizzat kendisi  
mülakata alarak seçmişti. Düşüncesine göre iyi mühendislerin böyle bir uzay araş-

tırmaları kuruluşunda çalışması hem onlar hem dünya için bir gereksinimdi. Elon bu 
işe ilk başladığında şirketin bir duvarına Mars’ın şimdiki halinin fotoğrafını karşısında-
ki duvara da Mars’ın insanların yaşadığı bir koloni olmuş halininin fotoğrafını asmıştı.

SpaceX kurulduğu ilk zamanlarda ürettiği roketlerin çoğunda başarısız ol-
muş bir şirketti. Fakat sonrasında ilkleri gerçekleştiren bir şirket oldu. Dünya-
da hangi noktaya ineceği belirlenmiş bir roketin ayrılan ilk parçasının hasar-
sız şekilde  o noktaya inip sonra tekrar kullanılabilecek bir halde olmasından 
bahsediyorum mesela. Hatta geçen günlerde Falcon 9 ile uzaya fırlatılan üç ro-
ketten ikisini ilk deneyişinde dünyaya başarılı bir şekilde indiren Elon, aynı gün 
içerisinde kendi Tesla’sını da Mars’ın yörüngesine farklı bir roketle gönderdi.

Tüm bu yaptıklarına bakarak ona nasıl deli demeyiz ki? Alınabilecek 
tüm riskleri alarak insanlık için elinden gelenin en iyisini yapan bir 

deli hatta. Bazen insanlık tarihinde tüm dünyayı hatta uzayı de-
ğiştirecek farklı biri gelir. İşte bu kişi Elon Musk. Azmi ve eş-

siz vizyonuyla her gün kendine ve insanlığa farklı şey-
ler katarak hayalini adım adım gerçekleştiriyor.

SERENAY UZUNALİ
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     Oxford Üniversitesiden filozof Nick Bostrom, 
2001 yılında yayınladığı ‘Bir Bilgisayar Simülas-
yonunda Mı Yaşıyoruz?’ adlı makalesiyle insan-
ları doğa yasalarının bilgisayar kodlarından iba-
ret olduğunu düşünmeye itti. İnsanların aklında 
oluşan ilk soru, bu kodlamalarda bir hata çıkar-
sa veya simülasyon durdurulursa ne olacağıydı. 
Bostrom, bu sorulara gelişmiş bir bilgisayarla 
çalıştırılan beyin simülasyonunun kendine ait bir 
bilince sahip olduğunu söyleyerek cevap verdi. 
Fakat ünlü fizikçi Richard Feynman ve Roger 
Penrose’a göre gelecektekiler de dâhil olmak 
üzere hiçbir bilgisayar bir insan bilincine sahip 
olamaz; çünkü insan bilinci insan beyni gerek-
tirir.
    Feynman’a göre yapay bir bilincin olabilece-
ğine inanmak, bir çevrimiçi video oyunundaki 
dijital karakterlerin gerçekten canlı olduğunu ve 
kendilerinin farkında olduğunu kabul etmektir. 
Bu fikre göre hiçbir insanüstü varlık yaşadığı-
mız evrenin simülasyonunu yapamaz. Feynman 
hayatta olmasa bile Penrose, Bostrom’a karşı 
çıkmayı sürdürüyor. Asla bir yapay bilinç yapa-
mayacağımızı, bunun için insan beyninin gerekli 
olduğunu söylüyor. Penrose’un fizik dünyasında 
kabul görmeyen ‘Kuantum Bilinç Teorisi’ doğru 
olsa bile yapay olarak üretilen organik insan be-
yinleri bir bilince sahip olabilir çünkü bilinç, in-
san beyninde ortaya çıkan bir şeydir.
    Peki, matematik gerçek midir? Tıpkı yerçeki-
minin farklı yerlerde değişmesi gibi fizik kural-
ları da evrenler arasında farlılık gösterebilir mi? 
Evrenimizdeki matematiği kodlayanlar bunu is-
tediği gibi değiştirebildiğine göre fizik kuralları 
da farklılık gösterebilir. Tıpkı video oyunlarında 
karakterimizin fiziksel özelliklerini değiştirebildi-
ğimiz gibi.

    Bostrom’a göre bir şeyin simülasyonunu yap-
mak gerçeğini yapmaktan daha kolay. Örneğin, 
bir filmde hayali bir şehri inşa etmektense bunu 
görsel efektlerle yapmak daha kolay. Bu üstün 
bir ırkın yeni evrenler keşfetmektense onları ya-
ratmak isteyebileceğini açıklıyor. Bostrom’un 
görüşünü kabul etmemek için de nedenler var 
tabi:
-Gelişmiş ırklar bizleri deney faresi olarak gör-
dükleri için ahlaki sebeplerden dolayı evren si-
mülasyonu yapmak istemez.
-Evrendeki/Evrenlerdeki hayat çok nadir oldu-
ğundan simülasyon yapacak kadar gelişmiş çok 
az uygarlık var.
-Pek az uygarlık bir evren simülasyonu yapabile-
cek kadar zeki.
              Bundan binlerce yıl sonra, gelişerek kendi ev-
ren simülasyonumuzu yapabiliriz. Peki ya bizi 
oluşturan ırk da bir simülasyonsa? Aynı şekilde 
binlerce yıl gelişerek bizi yaratmışlarsa? Yani bir 
evren simülasyonunun içindeki başka bir evren 
simülasyonu olabiliriz. Bir nevi matruşka evren 
de diyebileceğimiz bu evrenlerin ilk yaratıcısı 
bizleri kontrol ettiğine göre bizlerin yarattığı ev-
renleri de bu yaratıcının istediğini varsayabiliriz. 
Peki bu evrenlerden kaç tane olabilir?
    Bu evrenler bir deney üzerine yapılmışsa bul-
mak istedikleri şey doğrultusunda bu sayı de-
ğişebilir. Bu evrenleri zevk için yapmışlarsa, bir 
zaman sonra sıkılacaklardır. Bizlerin bir filmi 100 
defa izlemekten sıkılacağımız gibi bir zaman 
sonra bırakacaklardır. Bu durumda bu evrenlerin 
çok fazla olmadığını söyleyebiliriz.
  Geçmiş yıllarda Recode Kod Konferansı’na 
katılan Elon Musk da Bostrom ile aynı düşün-
ceye sahip. Yaşadığımız evrenin gerçek olma 
ihtimalinin milyarda bir olduğunu söyleyen Elon 
Musk, 40 yıl önceki video oyunlarıyla şimdiki vi-
deo oyunlarının farkını belirttikten sonra böyle 
giderse oyunları gerçekten ayıramayacağımızı 
da söyledi.
   Bostrom’un Farksızlık İlkesi’ne göre birbirinin 
zıttı olan iki öneriden birini kanıtlamanın yolu 
yoksa ikisinin de gerçek olma ihtimali vardır. Bu 
iki önermeden birini kesin olarak çürütemeyece-
ğimize göre bir simülasyon olup olamayacağı-
mızı da bilemeyiz.
  
   ÖZGÜR OZAN SÖYLEMEZ

Simülasyon 
Hipotezi
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GÖZLEMLENEBİLİR EVREN
     Yaptığı çalışmalarla bilim dünyasına sayılamayacak kadar çok 
katkı sağlamakla birlikte esprili kişiliğiyle de gönülleri fetheden 
Stephen Hawking’in hayatını ve çalışmalarını sizler için yazımızda 
topladık.
     1942 yılında İngiltere’de dünyaya gelen Hawking’in yaşamı, ço-
cukluk  yıllarında neşeli ve zeki olmasının getirdiği özellikleriyle so-
runsuz devam ediyordu. Okula başlamasıyla ilk başta yazmada ve 
öğrenmede zorluk çektiği düşünülse de zamanla okulunda ‘‘Eins-
tein’’ olarak anılmaya başlandı fakat hala akademik olarak başarılı 
bir öğrenci olarak görülmüyordu. Üniversite yıllarında ALS (Am-
yotrophic Lateral Sclerosis) yani “motor nöron” hastalığına yaka-
landı. Bu hastalık hayatının sıkıntılı, tekerlekli sandalyeye mahkûm 
sürecinin de başlangıcıydı. ALS hastalığı, merkezî sinir sisteminde, 
omurilik ve beyin sapı adı verilen bölgede motor sinir hücreleri-
nin (nöronların) kaybından ileri gelen bir hastalıktır. Bu nöronla-
rın kaybı kaslarda güçsüzlük ve erimeye (atrofi) yol açar. Zihinsel 
fonksiyonlar ve bellek ise bozulmaz. 1965 yılında evlendiği dilbilim 
öğrencisi Jane Wilde ile mutlu aile yaşantısından iki oğlu ve bir kızı 
dünyaya gelmiştir. 
     Profesör Hawking, Newton ve Einstein’dan sonra gelen en büyük fizikçi olarak kabul edilmekte-
dir. Çok yetenekli fizikçilere verilen unvan olan “Lucasian Profesörlük Unvanı” Cambridge Üniversi-
tesince Newton ve Dirac’ten sonra bir de Hawking’e verilmiştir. Teorik fizikte çok güncel olan, fizik-
teki dört çeşit kuvveti birlikte açıklamaya çalışan Büyük Birleşim Teorisi’nin kurucusu olan Hawking, 
aynı zamanda Einstein’e ait rölativite teorisi ile modern fiziğin en sofistike teorisi olan kuantum me-
kanik teorisini birleştirmeye çalışmaktaydı. Bu birleştirmeler gerçekleşseydi evrenin oluşumu hak-
kında daha sağlam ve net bilgilere erişilecekti. Hawking, kozmoloji ve evrenle ilgili bilgileri hemen 
hemen herkesin anlayabileceği bir dille, Zamanın Kısa Tarihi (A Brief History of Time) adlı kitabında 
yazdı. 1987 yılında yayımlanan bu kitap, günümüzde Türkçeye çevrilmiş ve basılmıştır. Hawking 
herkese hitap edebilmek için kitaplarında formül kullanmaktan olabildiğince kaçınmıştır. Profesör 
Hawking’in diğer kitabı da 1973 yılında George Ellis ile birlikte yazdığı Uzay-Zamanın Büyük Öl-
çekteki Yapısı (The Large Scale Structure Of the Spacetime) adlı kitabıdır. Bu kitabın da Türkçesini 
bulmak mümkündür. Daha birçok kitabı olmakla beraber 2007’de kızı Lucy ile birlikte “George’un 
Evrene Açılan Gizli Anahtarı” adlı çocuk kitabını yazmaları ve çocuklara bilimi sevdirmeleri de Step-
hen Hawking’in ne kadar değerli bir insan olduğunu kanıtlar niteliktedir.
     Hawking’in doktora tez hocası Prof. Roger Penrose ile birlikte yaptığı tez çalışması sonucunda 
uzayın ve zamanın Büyük Patlama (Big-Bang) ile başladığını ve evrenin Friedman modeline göre 
genişlediğini göstermekle birlikte Einstein’in genel rölativite teorisinin geçerliliğini ispat etti. Bu ça-
lışmasını, tez danışmanı ile birlikte 1970 yılında yayımladı. 
     Evrenin yapısı üzerine çalışmalarını ölene dek sürdüren ünlü fizikçi, birçok ödüle layık görüldü. 
12 onur derecesi bulunan Hawking, İngiltere Kraliyet Cemiyetinin ve Amerikan Bilimler Akademisi-
nin de üyesiydi.
     Stephen Hawking’in nasıl konuşabildiği de büyük bir merak konusuydu. Bilgisayar ile iletişim 
yazılımı olarak Word Plus Inc. firmasının EZ Keys programını kullanıyordu. Programın oldukça iyi 
bir kelime tahmin özelliği vardı. Stephen Hawking’in gözlüğüne monte edilmiş, yanak kaslarından 
birisine temas eden Infrared Switch sayesinde bilgisayara mouse tıklama tarzı bir komut gönde-
riliyordu. Bu sisteme Single Switch Control adı verilmektedir. Yazdığı yazılar da ayrı bir konuşma 
donanımı olan Speech+ kullanarak seslendiriliyordu.
    İngiliz fizikçi, evrenbilimci, astronom, teorisyen ve yazar Prof. Dr. Stephen William Hawking 14 
Mart 2018 tarihinde ALS hastalığından dolayı 76 yaşında Cambridge’de hayata gözlerini yumdu. 
Kendisini saygıyla anıyoruz.

ZEYNEP TOSUN

STEPHEN HAWKING
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Bir parçası olduğumuz evrenin genişlemekte 
olduğunu hemen hemen hepimiz biliyoruz. 
Ama bu genişlemenin ışık hızına ulaştığını 
biliyor muydunuz? Evren noktasal olarak ge-
nişlemez bu yüzden evrenin her noktasında-
ki genişleme hızı farklıdır. Uzayda ne kadar 
uzaktaki bir cismi gözlemlersek o noktada 
evrenin genişleme yani cismi öteleme hızı ışık 
hızına yaklaşır hatta bu hızı geçebilir. Ama bu-
rada ışık hızından bahsederken evren, bizim 
günlük hayatta bahsettiğimiz gibi bir hız ha-
reketi yapmaz, yalnızca genişler. Yani bu de-
mek oluyor ki evrenin genişlemesi sayesinde 
uzayda herhangi iki noktada bulunan iki cisim 
birbirlerinden ışık hızıyla uzaklaşabilirler ama 
bu Einstein'ın özel görelilikte bahsettiği "Hiçbir 
şey uzayda ışık hızından hızlı hareket edemez" 
kuramına ters düşmez mi? Hayır, düşmez. 
Çünkü bu kuram uzayın istediği gibi genişle-
mesini kapsamaz sadece cisimleri konu alır.
1920’lerin sonunda Hubble, evrenin genişle-
diğini görmemizi sağladı. Evrende gözlem-
lediğimiz cismin uzaklığı arttıkça cismi ötele-
me hızının da ışık hızına yaklaştığını söyledik. 
İşte bu değerin ışık hızına ulaştığı nokta bizim 
Hubble Küresi olarak adlandırdığımız hayali 

bir kürenin sınırlarıdır. Yani bu kürenin dışında-
ki her şey bizden ışık hızından hızlı bir şekilde 
uzaklaşıyor.  Bu size Hubble Küresinin dışındaki 
hiçbir nesneyi göremeyeceğimizi düşündürte-
bilir, işte burada devreye gözlemlenebilir uzay 
(observable space) giriyor. Şimdi bunun nasıl 
işlediğine bir bakalım. Hubble küresinin dışında 
bizden ışık hızından yüksek bir hızla uzaklaşan 
bir galaksi hayal edin. Bu, o galaksinin yaydığı 
ışığın da bizden aynı hızla uzaklaşacağı anla-
mına gelmektedir. Ama uzayın gittikçe hızlanan 
genişlemesinden dolayı Hubble Küremiz de 
büyüyecek ve o cismin yaydığı ışık kendi hızı 
ve Hubble küresinin genişleme hızı sayesinde 
bizim Hubble Küremize girecek ve böylelikle 
biz de orada bir yerlerde bir cisim, bir galaksi, 
bir yıldız olduğunu anlayabileceğiz. Aslında şu 
an bize gelen, evrenin ilk 5 milyar yılına ait olan 
tüm fotonlar, o zamanlar uzayın bize göre daha 
hızlı hareket eden bölgelerinden gelmekte. O 
fotonları yayan cisimler ışık hızından hep hızlı 
hareket ettiler ama onların ışığı bizim Hubble 
Küremize girdi ve ışıklarının bize ulaşabileceği 
kadar zaman geçti ki biz onları görebiliyoruz. 

Gözlemlenebilir Evren, Pablo Carlos Budassi

Tabii Gözlemlenebilir Uzay, Hubble Küresinden 
büyüktür. O da parçacık ufkuyla kısıtlanmış du-
rumda. Buna aynı zamanda kozmik ışık ufku 
da denir. Bu ışık veya başka sinyallerin Dün-
ya oluştuğundan beri geçen sürede Dünya'ya 
ulaşabilecek zamanı bulması sonucu şimdiki 
zamanda gözlemleyebildiğimiz cisim ve mad-
delerden oluşmaktadır. Evren ortalama 13,8 
milyar yaşındadır. Yani Gözlemlenebilir Uzay bu 
13,8 milyar yıl içerisinde ışığı Dünya'ya ulaşan 
cisimleri kapsar. Sonuçta ışığı bize ulaşmayan 
bir cismi göremeyiz değil mi? Evren hep ge-
nişlediği için ve bu genişleme hep hızlandığı 
için cisimler bizden 13,8 milyar ışık yılından 
çok daha uzakta, yani Gözlemlenebilir Evren 
46 milyar ışık yılından daha büyük bir yarıçapa 
sahip, çapı yaklaşık 93 milyar ışık yılı kadar, bu 
da görebileceğimiz bir sürü şey demek oluyor. 
(Bu sayı evrenin yaşı ve genişleme hızı hesaba 
katılarak bulunuyor.)   

NUR SELİN SOYSAL

GÖZLEMLENEBİLİR EVREN

These worlds in space are as countless as all the 
grains of sand on all the beaches of the earth.
                                                         Carl Sagan

The universe is a pretty big place. If it's just us, 
seems like an awful waste of space. 
                                                         Carl Sagan



   İnsanlık, kendini bildi bileli uzaya ve dünya dışın-
daki canlıların var olması ihtimaline ilgi duymuştur 
fakat bu ilginin gerçekten kapsamlı bir araştırmaya 
dönüşmesinin ilk adımı 1959 yılında Giuseppi Coc-
coni ve Philip Morrison’un Nature’da mikrodalga 
radyo dalgalarının yıldızlararası iletişim kurabilmek 
için kullanılabilmesi ihtimalini belirten bir yazı yaz-
malarıydı. 

  1960 yılında ise Frank Drake, mikrodalga radyo 
dalgalarını kullanarak başka güneş sistemlerin-
den gelebilecek olası sinyalleri aramaya başladı ve 
2 ay boyunca çalışmalarını sürdürdü. Bir sonuca 
ulaşamamasına rağmen projesiyle birçok başka 
araştırmacının ilgisini çekti. Dünya dışı akıllı yaşam 
araştırması konusunda ilk bilimsel iletişim kurma 
çalışmasını gerçekleştiren kişi olan Frank Drake, 
SETI’nin kurucusudur.

SETI :             
The Search 
For Extra-           
terrestrial  
Intelligence
Dünya Dışı Akıllı Yaşam 
Araştırması Ve Tarihi



Frank Drake, projesi için kullandığı 25 
metrelik radyo gözlem çanağıyla

     Frank Drake’in gerçekleştirdiği bu ilk çalışma üzerine projeye 
ilgi duyanlar arasında Sovyetler Birliği, 1960’larda SETI projesin-
de güçlü bir konum elde etti ve SETI projesi genişletilerek olası 
sinyallerin sadece yakınlardaki yıldızlarda aranması yerine daha 
geniş alanlarda aranması kararlaştırıldı.

     1970’lerin başında NASA, daha etkili bir araştırma yapabilmek 
adına gereken teknoloji hakkında bir araştırma başlattı. Bu araş-
tırma sonucunda SETI projesindeki bilimsel ve teknolojik eksik-
ler hakkında bir rapor hazırlandı ve bu araştırma daha sonraki 
birçok çalışmanın temelini oluşturdu. 1988 yılında NASA, proje-
nin gerçekleştirilebilmesi adına projeye finansal bağışta bulun-
maya başladı. 1992 yılında, yani Cristopher Columbus’un Yeni 
Dünya’ya varmasının 500. yıl dönümünde gözlemler başlatıldı. 
Fakat 1 yıl içerisinde NASA’nın finansal desteğine son vermesiy-
le SETI başka bağışçılar aramaya başladı.

    Proje 2011 yılında kaynak yetersizliğinden dolayı durdurulmuş 
fakat 2012 yılında yeniden başlatılmıştır ve şu anda 100’ü aşkın aktif çalışması bulunmaktadır. Pro-
jenin genel amacı ise dünya dışı akıllı yaşam formlarından gelebilecek mesajların saptanması ve 
incelenmesi olarak tanımlanmaktadır.

PROJECT PHOENİX 
 
Dünya’nın en hassas Dünya Dışı Akıllı Ya-
şam Araştırma Projesi olan Phoenix Projesi, 
1995’te Avusturalya New South Wales’teki 
Parkes Radyo Teleskobuyla yürütülmeye baş-
lanmıştır. 16 haftalık bir çalışma sonucunda 
Phoenix, kuzey teleskoplarından gözlemlene-
meyen yaklaşık 200 yıldız tespit etti. Bundan 
sonra ise kuzeydeki yıldızlarla ilgilenmeye 
başladı. Bu ise Amerika Birleşik Devletleri’n-
de West Virginia’da gerçekleşti.
Phoenix Projesi, tüm gökyüzünü taramak yeri-
ne daha çok bizim Güneş Sistemimize benzer 
sistemleri araştırmaya odaklanmış bir proje-
dir. Hedefi yaklaşık 200 ışık yılı uzaklıktaki 800 
yıldızı kapsamaktadır. Proje, başka uygarlık-
lardan gelebilecek radyo sinyallerini ararken 
diğer SETI projelerinden çok daha geniş bir 
aralıkta aramaktadır. Mart 2004’te proje liste-
sindeki 800 yıldızın tamamını araştırmanın ar-
dından dünya dışı akıllı yaşam formlarına dair 
hiçbir ize ulaşamadığını açıklamıştır.

Wow sinyali, 15 Ağustos 1977’de Amerika                    
Birleşik Devletleri’nde Ohio Eyalet Üniversitesinin 
Big Ear radyo teleskopundan ulaşılmış ve Dünya 
Dışı Akıllı Yaşam Araştırmasını desteklemek için 
kullanılmıştır. Sinyalin Saggitarius takımyıldızından 
geldiği ve dünya dışı akıllı yaşam formlarından 
beklenen özellikleri taşıdığı anlaşılmıştır. Sinyal, 
astrolog Jerry R. Ehman tarafından fark edilmiş-
tir. Jerry R. Ehman sinyale o kadar şaşırmıştır ki 
sinyali daire içine alarak üzerine “Wow!” yazmıştır, 
sinyalin Wow Sinyali olarak anılmasının sebebi de 
budur. Sinyal 72 saniye sürmüştür ve tüm çabala-
ra rağmen yeniden tespit edilememiştir. 
Sinyalin kaynağının ne olabileceği üzerine birçok 
fikir öne sürülmüş, fakat hiçbiri kanıtlanamamıştır. 
Aksine bu fikirleri desteklemeyen birçok sonuç 
araştırmacılar tarafından listelenmiştir.

WOW! SİNYALİ

IRMAK BERİL AYKUT
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YERLİ VE MİLLİ 
OTOMOBİLİMİZ 
DEVRİM 
Şu sıralar bizim neden yüzde yüz yerli ve milli bir 
otomobilimiz yok diye tartışıyoruz. Hâlbuki bun-
dan tam 57 sene önce yerli üretim bir otomobi-
limiz vardı. Üstelik 129 gün gibi son derece kısa 
bir sürede sıfırdan imal edilmişti. Evet, tahmin 
ettiniz; hemen hepinizin bildiği, duyduğu Devrim 
otomobillerinden bahsediyorum. 
“Biz kendi yerli otomobilimizi imal edebilir mi-
yiz?” sorusu 1961 yılının başlarında da ülkemiz-
de bir gündem maddesi olarak tartışılmaya baş-
lanır ve yıl sonuna kadar da bu tartışma devam 
eder. Tarihler 29 Ekim’i gösterdiğinde halkımız bu 
sorunun cevabını öğrenir: Evet, yapabiliriz. Hatta 
yaptık bile! Devlet Demiryolları fabrikasında imal 
edilen iki otomobil, Cumhuriyet Bayramı tören-
lerinde halkın coşkun sevgi gösterileri ve hatta 
gözyaşları ile hipodromda geçişini yapar. Peki, o 
yılın Cumhuriyet Bayramı geçiş törenlerinde boy 
gösteren yerli üretim iki otomobilin hikâyesi ne-
dir?
Yerli otomobil imalatı tartışması o yılın mayıs ayı-
nın ortasında gerçekleştirilen otomobil endüstrisi 
kongresine de taşınır. Kongredeki genel havaya 
“Biz otomobil yapamayız.” yaklaşımı hâkimdir. 
Konuşma yapmak için kürsüye çıkan o dönem 
Milli Birlik Komitesi Başkanlığını yapan (daha 
sonra cumhurbaşkanı olacak) Cemal Gürsel sı-
radan bir konuşmasının sonuna “Pekâlâ biz de 
otomobil üretebiliriz.” ifadelerini ekleyiverir. Hatta 

TÜBİTAK 
BAŞUZMAN 

ARAŞTIRMACI
 ORHUN KARA

1974’de Van’ın Özalp kazasında doğan Orhun 
Kara babasının memuriyeti nedeniyle Anado-
lu’nun çeşitli kasabalarında ilköğrenimini ve 
ortaöğrenimini tamamladı. İ.D. Bilkent Üni-
versitesi Matematik Bölümünden 1996’da li-
sanstan, 1998’de yüksek lisanstan ve 2003’de 
doktoradan mezun oldu. 1996 yılından 2000 
yılına kadar İ.D. Bilkent Üniversitesi’nde asis-
tanlık yaptıktan sonra TÜBİTAK UEKAE’de 
araştırmacı olarak çalışmaya başladı. Bu ara-
da, 2001 yılı başında 15 ay süre ile doktora tez 
çalışmalarını tamamlamak amacıyla TÜBİTAK 
Bütünleştirilmiş Doktora Bursu ile Fransa’nın 
Marsilya ilinde bulunan CNRS’e bağlı Luminy 
Matematik Enstitüsü’nde Prof. Dr. Vladut ile 
çalıştı. Prof. Dr. Alexander Klyachko danış-
manlığında yazdığı doktora tezi modüler 
eğriler üzerine hata düzeltme kodları inşası 
hakkındadır. 2002’de TÜBİTAK UEKAE’ye geri 
dönen Orhun Kara burada kriptoloji üzerine, 
özellikle simetrik şifreleme algoritmalarının 
tasarımı ve analizi üzerinde çalışmaktadır. 
TÜBİTAK’taki görevinin yanı sıra ODTÜ Uygu-
lamalı Matematik Enstitüsünde, Gebze Teknik 
Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinde ve İs-
tanbul Şehir Üniversitesi Bilgi Güvenliği Mü-
hendisliğinde yüksek lisans ve doktora ders-
leri vermektedir. Şu ana kadar uluslararası 
yayınevlerinde yayınlamış iki kitabı ile birlikte 
yirminin üstünde bilimsel makalesi ve bildirisi 
vardır. Orhun Kara evli ve iki çocuk babasıdır. 
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meşhur “Türkiye'de otomobil yapılamaz diyorlar. 
Bu tamamıyla kara bir düşüncenin mahsulüdür.” 
cümlesini kurar. Hâlbuki zamanın sanayi bakanı 
dahi “Bugünkü şartlarda memleketimizin otomo-
bil üretmesi mümkün değildir.” demektedir. Plan 
Dairesi (o zamanın Devlet Planlama Teşkilatı), 
yerli otomobil üretimini lüks bulmaktadır. 
Aslında tartışma çoktan alevlenmiştir ve Gürsel 
yerli otomobil yapılması konusunda kararını ver-
miştir. Başbakanlık, Ulaştırma Bakanlığına 22 
Mayıs 1961’de “çok gizli” damgasıyla bir emir-
name gönderir. Emirnamede ordunun cadde 
binek ihtiyacını karşılayacak yerli bir otomobil 
geliştirilmesinden bahsedilmektedir. Görev, o 
dönem en deneyimli ve kabiliyetli mühendisle-
ri bünyesinde barındıran TCDD’ye verilir. Devlet 
Demiryolu Fabrikaları ve Cer Daireleri yönetici ve 
kıdemli mühendisleri Ankara’ya toplantıya çağ-
rılır ve 16 Haziran günü emir kendilerine tebliğ 
edilir. O toplantı ülkemizin teknik kabiliyetlerinin 
görücüye çıkması açısından kırılma anlarından 
birisidir. Mühendislerimiz, “Elde teknik imkân-
lar yok.”,”Otomobil üretim deneyimimiz yok.”, 
“Süre çok kısa.”, “Mümkün değil!” vs. mazeret-
leriyle bu işten sıyrılmak yerine bu tarihi misyo-
nu hiç tereddüt etmeden üstlenirler. Üstelik süre 

de gerçekten çok kısıtlıdır. Otomobiller 29 Ekim 
Cumhuriyet bayramına yetişecek ve hipodrom-
daki törenlerde halkın önünde görücüye çıka-
caktır! Geriye sayım o gün başlar. 129 günleri 
vardır. 
Eskişehir’deki Devlet Demiryolları fabrikasının 
kullanılmayan bir atölyesi üretim merkezi haline 
getirilir. Atölyenin zemini toprak olduğu için sac 
ile kaplanır. Ortaya büyük bir toplantı ve çalışma 
masası konulur. Daha sonra çalışan herkesin bir 
numaralı lüksü olacak bir de çay ocağı vardır. 
Mühendisler, teknisyenler ve işçiler haftanın yedi 
günü, günde en az 12 saat çok hummalı ve stres-

li bir çalışma içine girerler. Mühendislerin birço-
ğunun daha ehliyeti bile yoktur. Otomobil üretimi 
konusunda deneyimsizdirler. Devlet Demiryolları 
mühendisleri olduklarından direksiyonun nasıl 
yapılacağı hakkında dahi fikirleri yoktur. Mevcut 
birkaç otomobil sökülür, incelenir. Hani sıfırdan 
başlamak diye bir tabir vardır ya, gerçekten de 
bu projeye sıfırdan başlanmıştır. 
Önce arabanın bire on ölçeğinde alçıdan bir mo-
deli yapılır. Ardından orijinal boyutlarında model 
yapılır ve model beton kalıba dökülür. Beton ka-
lıp üzerine demir saclar çekilerek ve sonrasında 
çekiçle düzeltmeler yapılarak karoser imal edilir. 
Otomobilin motoru da yerli üretimdir. Dört silin-
dirli motorun dökümü Sivas Demiryolu Fabri-
kasında, işlenmesi ise Ankara Demiryolu Fab-
rikasında yapılır. Eskişehir Cer Atölyesinde ise 
piston ve sekmenler tasarlanıp ima edilir. 
Yoğun ve hummalı çalışmalar meyvesini verir ve 
28 Ekim’e kadar iki otomobil üretmeyi başarırlar. 
İlk üretilen otomobil bej renklidir ve bu otomobili 
belli aşamalarda test etme imkânı da olmuştur. 
Siyah renkli olan diğeri ise bırakın son güne ye-
tiştirilmeyi, son saatlere ancak yetiştirilebilmiş; 
fonksiyonel özellikleri dahi tecrübe edileme-
miştir. Boyama işlemi 28 Ekim’de yapılabilmiş, 
pasta cila için ise vakit kalmamıştır. Bu nedenle, 
28 Ekim gecesi trene yüklenen otomobillerden 
siyah olanın pasta cilası trende Ankara yolun-
dayken yapılır. Proje ekibi adeta sürenin dolma-
sı ile sınav kâğıtlarını toplayan öğretmene “Son 
bir dakika öğretmenim, n’olur!” diye yalvaran ve 
alelacele kâğıtlarına birkaç cümle karalama tela-
şına girmiş öğrenciler gibi siyah renkli Devrim’i 
trende naklederken tamamlama telaşı içindedir. 
O dönem güvenlik prosedürleri gereği otomobil-
ler trenlere depoları boş olarak yüklenirler. Bu-
harlı lokomotiflerin bacalarından sıçrayan kıvıl-
cımların benzinle bir araya gelip yangın tehlikesi 
oluşturmasından çekinilmektedir. Ancak trenden 
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indirilirken manevra yapabilecek kadar 1-2 litre 
benzine izin verilir. Bu nedenle her iki araç da 
deposu boş gelir Ankara’ya. Plana göre Sıhhi-
ye’deki Demiryolu fabrikasına getirilen araçlara 
Sıhhiye Mobil İstasyonundan yakıt ikmali yapıla-
cak ve sonrasında meclisin yolu tutulacaktır. An-
cak kalabalık bir motorlu polis eskortu trenden 
indirilen araçları yönlendirir ve yakıt almadan 
meclise gelirler. 
Aslında durumun farkında olan proje mühendis-
leri apar topar yakıt bulurlar ve bej renkli arabayı 
yakıtla doldurmayı başarırlar. Ancak siyah renkli 
olanın deposunu dolduramadan Cemal Gürsel 
merdivenlerde belirir ve şanssızlık bu ya, siyah 
araca binmeyi tercih eder. Ön koltuğa oturur ve 
yola çıkarlar. Birkaç yüz metre gitmeden araba 
öksürerek istop eder. Gürsel “Ne oldu?” diye so-
rar ve “Benzin bitti paşam.” cevabını alır. Araban 

iner ve arkadan koşup yetişerek etrafını saran 
gazetecilere o meşhur “Garp kafasıyla araba 
yaptık ama şark kafasıyla benzin koymayı unut-
tuk.” lafını söyler. 
Gerçi Gürsel bej arabaya binip önce Anıtkabir’e, 
sonra da Hipodrom’daki tören alanına gider. 
Benzin ikmali yapılan siyah araba da arkadan 
yetişip törenlere katılır. Ancak siyah araba ök-
sürmüştür ve yolda kalmıştır bir kere. Basında 
olumsuz haberler yer alır ve proje başarısız gös-
terilir. 
Aslında benzin bitmesi hikâyesi o kadar da basit 
değildir. Siyah arabanın motor tasarımında ça-
lışan mühendislerden birisi Rıfat Serdroğlu’dur 
ve Gürsel arabadayken direksiyonun başında 
da kendisi vardır. Araba öksürerek istop edince 
“Benzin bitti.” demek durumunda kalmıştır. An-
cak kendisi de neler olduğuna tam hâkim de-
ğildir. Araba son anda tamamlanmış ve motor 
test edilmemiştir. Hatta törene üç gün kala şan-

zımanda sorun çıkmış ve ayaküstü apar topar 
giderilebilmiştir. 
Benzini olmadığı için öksürerek istop eden siyah 
Devrim projenin başarısız gösterilme çabasının 
sembolü oluverir bir anda. Basın, olumsuz ha-
berlerle kamuoyu üzerinde proje hakkında olum-
suz algı oluşturmayı başarmış ve halk nezdinde 
Devrim projesi paraların çarçur edildiği başarısız 
bir girişim olarak kabul görmüştür. Söylentilere 
göre motoru doğru düzgün çalışmaz, kapısı ka-
panmaz, kapı kolu elde kalır, sacı paslanır. 

29 Ekim tören hadisesinin ardından proje rafa 
kaldırılır ve ekip lağvedilir. Bu arada dört araba ve 
on motor üretilir. Arabalardan sadece bir tanesi 
günümüze kadar gelmiştir, o da Cemal Gürsel’i 
Anıtkabir’e götüren bej renkli olandır. Bu otomo-
bili Eskişehir’de TÜLOMSAŞ müzesinin bahçe-
sindeki camekân garajında ziyaret edebilirsiniz.
Kendi kendime bu hikâyenin neresinde yer al-
mak istediğimi düşündüğümde ne projeyi her fır-
satta eleştiren basın mensuplarından, ne bütçeyi 
kısan ve olumsuz raporlar yazan Devlet Planla-
ma Teşkilatının bürokratlarından, ne de projeye 
köstek olan Mühendisler Odası gibi kurumların 
temsilcilerinden olmak isterdim. Kemalettin Var-
dar gibi projede çalışan genç bir mühendis ol-
mak isterdim. Bu son derece zorlu projede ortak 
çalışarak hem ülkemizin en deneyimli ve kabili-
yetli mühendislerinden çok şey öğrenirdim, hem 
de deneyimlerimi genç nesillere aktarma şan-
sı bulabilirdim. Maalesef böyle bir şansım yok. 
Ama gene de bu hikâyeyi siz gençlere anlatmak 
istedim. Belli mi olur, belki sizlerden birisi ileride 
memleketimiz için son derece kritik bir projede 
görev alma fırsatı yakalarsınız. Böyle bir fırsat 
ileride kapınızı çalarsa memleketimizin ilk milli 
otomobilleri olan Devrim arabalarının hikâyesini 
hatırlarsınız. 

ORHUN KARA
17



     Son 20-30 yılda robotik alanında çok büyük ge-
lişmeler yaşandı. Bu gelişmelerin önemli bir kısmı da 
cerrahi alanında oldu. Uzun saatler süren ameliyatlar 
sonrası bir cerrahın verimi düşebilir. Bu düşüş son-
rası birtakım hatalar yaşanabilir. Bu hataların sonucu 
çok ağır olabilir. İnsana bağlı bu hataların çok büyük 
oranını azaltmak için çalışmalara başlandı. İlk cerrahi 
robot Kanada’da geliştirilen “Arthrobot”tur. Buna ya-
kın zamanda laporoskopik ameliyat tekniği de geliş-
tirilmeye başlandı. Laparoskopi genel anestezi altın-
da yapılan ve göbek deliğinden bir teleskopun karın 
içine sokulup görüntülenerek yapılan bir ameliyattır. 
Teknolojinin ilerlemesi ile günümüzde kullanılan en 
yaygın sistem “da Vinci DARPA”dır. 

    Hemen her teknolojik gelişme gibi robotik 
cerrahinin amaçlarından biri konfor: Ameliyat 
sırasında sağlanan konfor, ameliyat sonra-
sında da kendini belli ediyor. Kadın hastalık-
ları ve doğum, genel cerrahi ve üroloji başta 
olmak üzere neredeyse tüm cerrahi alanlar-
da kullanılan robotik cerrahi açık ameliyatla-
ra göre yaraların çok daha hızlı iyileşmesine 
olanak sağlıyor. Böylelikle hasta hızlı bir şe-
kilde ayağa kalkıp normal hayatına dönebi-
liyor. Hastanın normal yaşantısına dönmesi 
ise iş hayatına devam edip ekonomik zararı 
mümkün olan en az düzeye indiriyor. Robo-
tik cerrahi ile yapılan ameliyatlarda çok kü-
çük kesikler açıldığından operasyon izleri 
zamanla görünmez hale geliyor. Günümüz-
de yapılan kalp ameliyatlarının %30’u robotik 
cerrahi yöntemi ile yapılıyor. Açık ameliyat ile 
5-7 gün süren taburcu olma süresi robotik 
cerrahi ile 3-4 güne kadar iniyor. İyileşme 
süresi ise 2,5-5 aydan 10-15 güne düşüyor. 
Ayrıca insan elinden uzaklaşılıp daha steril 
bir aygıtla çalışıldığı için enfeksiyon riski de 
epey azalıyor. 

     Günümüzde halen çalışmalarına devam edilen robotik cerrahi sürekli bir gelişimekte. Belki ilerle-
yen zamanlarda alanında usta bir cerrahla robot yardımıyla ülkeler arası ameliyatlar gerçekleşebilir 
veya hiç insan kullanılmadan sıfır hatayla... Bir robotik cerrahla...                                                                                                        

ROBOTİK CERRAHİ

M. TOLGA KARABAĞ
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    Biyologlar, uzun bir süre boyunca DNA'mızın 
yalnızca hücrelerimizin çekirdeğinde bulundu-
ğunu düşünmüşlerdir. Sonra, 1963'te Stockholm 
Üniversitesinde iki öğrenci çekirdeğin dışında bu-
lunan DNA'yı keşfetti. Bir elektron mikroskobu ile 
incelendiğinde Margit ve Sylvan Nass, hücreleri-
mizin enerji merkezleri olan mitokondri adı verilen 
yapılardaki DNA liflerini fark ettiler.

     Hepimizin bildiği üzere mitokondriler hücreler-
de enerjiyi yiyeceklerden hücrelerin kullanabilece-
ği bir forma dönüştüren yapılardır. Enerji üretimin-
de başlıca araç olmasının yanında metabolizma, 
sinyal iletimi gibi çeşitli hücresel süreçlerde de rol 
oynar. Fakat benim bu yazıda asıl değinmek iste-
diğim konu mitokondrinin tüm işlevselliğinin ya-
nında bir de kendi DNA’sına sahip olması. Biz bu 
DNA’ya mitokondriyal DNA, kısaca mtDNA, deriz. 

     MtDNA özel bir DNA tipidir ve birçok insan bu 
DNA türünün aslında varlığından bile haberdar de-
ğildir. İnsan hücresi iki tip DNA'ya sahiptir: Nükleer 
DNA ve mitokondriyal DNA. Hatta iki ayrı genoma 
sahipiz: nükleer DNA genomu (şekil olarak line-
er) ve mitokondriyal DNA genomu (dairesel olan). 
Nükleer DNA ile karşılaştırıldığında mitokondriyal 
DNA oldukça basittir, sadece 37 geni içerir. 

     Her iki ebeveynden eşit gelen nükleer DNA'nın 
aksine, mitokondriyal DNA sadece anneden ge-
lir. Bir mtDNA maternal (anneden gelen) çizgi 
boyunca tamamen değişmeden aktarılır. Erkek-
ler annelerinin bir kopyasını almasına rağmen, 
mtDNA'larını yavrularına geçiremezler.

    Hayvanlar ve çok hücreli mikroorganizma-
larda sperm türevli paternal mitokondri DNA’sı 
sitoplazmaya girmesine rağmen hiçbir zaman 
yavruya aktarılmaz. Zaten spermdeki mtDNA'nın 
çoğu, mitokondrilerin yoğunlukla bulunduğu 
kuyruk kısmındadır ve kuyruk çoğu zaman döl-
lenme sırasında kaybedilir. 

    Paternal mtDNA’yı zigotta yok etmek için çe-
şitli mekanizmalar bulunur. Döllenmiş yumurta-
ya girebilecek herhangi bir paternal mitokondri, 
embriyonun hücresel mekanizması tarafından, 
spermatogenez sırasında üzerlerine eklenen bir 
etiket nedeniyle ‘yabancı madde’ olarak algıla-
nıp tahrip edilir. 
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MİTOKONDRİYAL DNA

Nükleer DNA tüm atalardan 
aktarılır.

Mitokondriyal DNA tek bir 
soyhattından aktarılır.



      Uluslararası bir araştırma ekibi kısa bir süre önce Caenorhabditis elegans adlı bir kurtçuk sper-
minin yumurta dölleme anında transfer olan mitokondri davranışını gözlemlemişlerdir. Bu araştırma-
dan önce, anne kalıtımının annenin yumurta hücrelerindeki süreçlerle düzenlendiği düşünülüyordu. 
Örneğin, otofagozom olarak adlandırılan büyük yapıların, bir sperm yumurtaya girmesinden kısa bir 
süre sonra paternal mitokondriye girdiği ve mtDNA’yı yok ettiği biliniyor.  
    Ancak ekip yuvarlak kurtlardaki paternal mitokondrilerin aslında herhangi bir otofagozomun 
onlara ulaşmasından önce parçalanmaya başladığını buldular. Spermden gelen mitokondri dışa-
rıya çıktıkça yumurtaya transfer olmadan önce kullanılmaz hale geldiğini izlediler. Araştırmacılar, 
paternal mitokondri içinde parçalanma sürecini başlatan Csp-6 adında bir gen tespit ettiler. Cps-6 
geni bozulursa paternal mitokondri embriyo içinde daha uzun süre kalır ve bu durum embriyonik 
ölümlere yol açabilir. Bu genin çalışması bir intihar mekanizmasına benzetilebilir. 

     Paternal yani babadan gelen mitokondriyal DNA’nın hücrelerden neden silindiği tam olarak bilin-
miyor fakat bununla ilgili birtakım teoriler ortaya atılmıştır. Bu teorilerden bir tanesi, yumurtayı dölle-
mek için yarışırken spermin çok fazla enerji üretmesi gerektiği gerçeğiyle ilgilidir. Bu süre zarfında, 
sperm mitokondrileri aşırı çalışır ve bu da DNA'larına zarar verebilir ve mutasyonlara yol açabilir. 
Buna rağmen paternal mitokondriyal DNA'nın sağlık sorunlarına yol açıp açmayacağı belirsizdir.

     Mitokondriyal DNA anneden çocuğa maternal bir çizgiden geçtiği için az sayıda insanın ataları 
hakkında bilgi içerir. Bununla birlikte bilim adamları, nesilden nesile rekombinasyon ve paternal 
katkı olmadığı için çok az bir değişim geçiren mitokondriyal DNA’nın, binlerce yıl öncesine dayanan 
derin soyların zengin bir bilgi kaynağı olduğuna inanırlar ve mtDNA’nın bu şekilde çok az değişiklik-
le yalnızca anneden geçtiği için anne tarafından ataların soyunun takip edilebileceğini düşünürler. 
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Çarpık Gerçeklik: Alice Harikalar Diyarında 
Sendromu (Alice in Wonderland Syndrome) 

Bir sabah uyandınız, dışarı çıkmak için hazırla-
nıyorsunuz. Aniden mutfağın yatak odanızdan 
metrelerce uzakta olduğunu fark ettiniz ve geç 
kalmamak için koşmaya başladınız. Fakat mut-
fağa ulaştığınızda kapının sizden katlarca daha 
küçük olduğunu ve sığmak için eğilmeniz ge-
rektiğini gördünüz. Omzunuzda bir el hissettiniz, 
fakat size ne yaptığınızı soran ses sanki diğer bi-
nadan geliyor gibiydi.
Sebebi migren, tümör, psikoaktif ilaç kullanımı 
ya da epilepsi olabilen “Alice Harikalar Diyarın-
da sendromu” kişinin vücut ve büyüklük algısı-
nın bozulmasına yol açar, kişi kendini yukarıda 
örneklediğimiz durumlarda bulabilir, ellerini ol-
duğundan çok daha büyük (macropsia) ya da 
daha küçük (micropsia) görebilir, birkaç metrelik 
mesafeyi normal yürürken kendini koşuyormuş 
gibi hissedebilir. Fakat etkiler sadece görme du-
yusunda kalmaz, hastalarda dokunma, işitme ve 
zaman algısı duyularına ilişkin anormallikler de 
gözlemlenmiştir.
Kimi zaman kısa süreli olarak beyinde algıyı 
kontrol eden kısımlardaki anormal elektriksel ak-
tivite yüzünden de ortaya çıkabilen bu hastalık 
semptomlarının Lewis Carrol’un meşhur çocuk 
kitabındaki olaylarla benzerliği sebebiyle bu adı 
almıştır.

Yarım Dünya: İhmal Sendromu (Contralateral 
Neglect Syndrome)

İhmal, serebral (genellikle sağ tarafta) lezyon se-
bebiyle beynin karşı taraftan gelen herhangi bir 
uyarana karşı kayıtsız ya da tepkisiz kalmasıdır. 
Hastalar vücutlarının sol taraflarıyla ilgili bilgi ve 
uyaranlara karşı ilgisiz davranırlar; örneğin saç-
larının sol kısmını taramayı unutur ve bunu fark 
etmezler, sol taraftaki nesnelere çarparlar, kendi-
lerinden bir cisim çizmeleri istendiğinde cismin 
sol tarafını çizmeyi ihmal ederler. Aslında sol ta-
raflarında olup biteni fark eder, uyaranları alırlar; 
ancak hastanın farkına varması için birilerinin 
özellikle tamamlanmamış sol göz makyajına dik-
kat çekmesi gerekir. Pastanın sağ tarafını bitiren 
hasta, sol tarafı neden yemediği sorulunca sanki 
pastanın sol kısmı yoktan var olmuş gibi davra-
nır.
Değişik bir durumdur ki aslında beyin sol taraftan 
alınan uyaranları algılar ve işler, sadece farkına 
varamaz. Bir deneyde, hastalara kâğıt üzerinde 
aynı özelliklerde iki ev resmi gösterilmiştir. Evler-
den birinin sol penceresinden dumanlar yüksel-
mekteyken diğerinde herhangi bir sorun yoktur. 
Hangi evi tercih ettikleri sorulduğunda, hastala-
rın yüzde sekseni sağlam evi tercih etmiş ancak 
neden bu evi seçtiklerini açıklayamamışlardır.

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ? 
NÖROLOJİK 
HASTALIKLAR
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Ve… Sıra… Son-ra…: Broca Afazisi (Broca’s 
Aphasia)

Beyinde frontal lobda bulunan “Broca alanı” ko-
nuşmamızı sağlayan nöronların bulunduğu böl-
gedir. Broca alanının hasar görmesi, aktarılmak 
istenenlerin anlamlı bir şekilde söylenmesine 
engel oluşturur. Gramer yapılarını kullanmada 
zorluk yaşama (agramatizm), idrak edilen şey-
lerin adlarını söyleme yeteneğinin kaybolması 
(anomia) ve artikülasyon bozuklukları olarak sı-
nıflandırılmıştır.
Konuşmadaki bozukluğun ağırlığı hastadan has-
taya değişir, kimisi basit cümleleri sadece telaf-
fuz hatalarıyla aktarabilir, fakat kimi hastalar an-
lamlı tek bir hece bile söyleyemezler.
Broca Afazisi maalesef sadece konuşma üret-
mede değil, konuşma algılamada da sıkıntılar 
yaratabilir. Hasta “Köpek adamı ısırdı” cümlesini 
“Adam köpeği ısırdı” şeklinde anlayabilir yahut 
günlük hayatta çok kullanılmayan, alışılmadık 
yapılara sahip cümleleri kavramakta sıkıntı çeke-
bilir.
Bu afaziyle ilgili dikkat çeken bir durum ise bir-
den çok dil bilen insanların hastalığı farklı dillerde 
farklı ağırlıkta yaşıyor olmalarıdır. Bilim insanları 
bunu sonradan öğrenilen dillerin beynin başka 
bir noktasında kodlanmasına bağlıyor.

İyi El, Kötü El: Yabancı El Sendromu (Alien 
Hand Syndrome)

İlk defa 1908’de tanımlanan sendrom, ellerden 
bir tanesinin (genellikle baskın olmayan elin) bi-
linç dışında hareket etmesi durumudur. Kaydedi-
len vakaların büyük bir çoğunluğunda sol el, has-
tanın isteği dışında hareketlerde bulunur ve çoğu 
zaman bu hareket hastaya direkt etkide bulunan 
bir hareket değilse hasta elindeki kasılmaların far-
kına varmaz.
Bir sebebi beynin iki yarım küresini birbirine bağ-
layan corpus callosum’un hasar görmesidir.  Bi-
lindiği üzere beynin sağ yarımküresinden çıkan 
sinirler vücudun sol yarım küresini kontrol eder, 
fakat beyinde yarımküreler arasında geçiş sağ-
lanmazsa azaların kontrolü zorlaşır. Sendromun 
başka bir sebebi davranışlardan sorumlu olan 
frontal lobun hasar görmesiyle beraber hastanın 
görüş alanı dâhilinde belli, alışılmış bir hareketle 
bağdaşlaştırılmış bir cisim varsa hastanın bu ha-
reketi gerçekleştirme güdüsüdür. Örneğin hasta 
önünde bir diş fırçası görürse dişlerini fırçalama 
eylemi hatırlanacak ve el buna uygun hareket 
edecektir.
Hastalarda kontrol altındaki elle yabancı elin zıt 
hareketlerde bulunduğu sıklıkla görülmüştür. 
Öyle ki bazen kişi sağ eliyle gömlek düğmelerini 
iliklerken sol eli düğmeleri açmaya çalışmaktadır.  
Kimi zaman yabancı el hastayı boğmaya bile çalı-
şır. Maalesef bilinen bir tedavisi yoktur.
Resimde sendromun dünya çapında tanınmasına 
neden olan hasta Karen Byrne’yi görüyorsunuz.

BERRE ALTAŞ
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     Hepimize daha küçük yaşlarımızda balinala-

rın ve yunusların balık olmadığı ve birer memeli 

oldukları öğretilmiştir. Canlıların yaşadıkları or-

tama ve dış görünüşlerine göre sınıflandırılması 

olan ampirik ya da yapay sınıflandırmanın temeli 

Aristoteles’e dayanmaktadır. Canlıların kökeni ve 

akrabalıkları bakımından bir bilgi vermeyen bu 

sistem insanların eski zamanlardan beri canlıla-

rı sınıflandırmaya olan gayretini göstermektedir.  

Bu sistemde balıklar ve balinalar denizde hayatını 

sürdüren canlılar olarak aynı sınıfa ait olarak gö-

rülmüştür. Fakat günümüzde moleküler biyoloji, 

embriyoloji, fizyoloji, arkeoloji gibi pek çok bilim 

 

Pakistan’da bulunan yaklaşık 50 milyon yıl önce-

sine ait Pakicetus fosili bilinen en eski Cetacean 

olarak kabul edilmektedir. Günümüz Cetaceanla-

rına özgün olarak gelişmiş kulak kemiği yapısı ve 

diğer Cetaceanlara benzeyen diş yapısı fosilde 

görülmüştür. Oksijen izotopu analizleri Pakicetu-

sun tatlı su içtiğini ve bu nedenle tatlı su kaynak-

larına yakın yerlerde yaşadığını göstermektedir. 

Pakicetus uzun ve ince bacaklara ve küçük ellere 

sahipti ve buradan onun kötü bir yüzücü olduğu 

sonucunu çıkarmaktayız. Avları muhtemelen tatlı 

su yakınına gelen hayvanlardan oluşmaktaydı.

Yine Pakistan’da bulunmuş olan Ambulocetus 

yaklaşık 49 milyon yıl önce yaşamıştır. Paki-

cetus’a göre daha büyüktür, kaslı ve güçlü bir 

kuyruk yapısı geliştirmişlerdir. Arka ayakları yüz-

meye uygun olarak palete benzer bir görünüm 

almıştır. Vücudu su içerisinde hareket etmeye 

uygundur. Tüm fosilleri denizel bölgelerde bu-

lunmuş olsa da oksijen izotopu analizleri farklı 

tuz yoğunluklarındaki suları içebildiklerini, yani 

örihalin (İngilizcede euryhaline) canlılar olduk-

larını göstermektedir. ‘Örihalin’ farklı tuzluluk 

derecelerinde yaşayabilen organizmalara de-

nilmektedir. Ambulocetus tatlı ve tuzlu su tüke-

timi arasında bir geçiş türünü temsil etmektedir.

alanının sayesinde elde ettiğimiz veriler bu canlıla-

rın memeli kökenli olduğunu ortaya koymaktadır.

       Cetaceans; balinaları, yunusları ve musurları 

içeren bir kladdır. Klad (İngilizcede clade), belir-

li bir ortak atadan gelen canlıların oluşturduğu 

soy ağacına denilmektedir. Bu klad memelilerin 

çift toynaklılar (Artiodactyla) takımındadır ve il-

ginç bir şekilde moleküler biyolojinin sunduğu 

verilere dayanarak günümüzde en yakın akra-

balarının hipopotamlar olduğu düşünülmektedir. 

Peki, karada yaşamaya adapte olmuş memeli-

ler nasıl denize dönmüşlerdir? Bu noktada bazı 

arkeolojik bulguları incelememiz gerekmektedir.

CETACEANS
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Rodhocetus yaklaşık 46 milyon yıl önce ya-

şamıştır. Geniş göz çukurları yanlardadır ve 

burun delikleri burunlarının uçlarından yuka-

rıdadır. Denizde yaşamaya uyum sağlamala-

rı için en önemli adaptasyonlardan biri yarım 

daire kanallarının boyut olarak küçülmesidir. 

Yarım daire kanalları kara memelilerinde den-

geyi sağlamakta rol almaktadır. Boyutlarının 

küçülmesiyle kanalların içindeki sıvı daha az 

hareket etmekte ve canlının deniz içerisinde 

dönme, takla atma gibi hareketleri yönünü kay-

betmeden yapmasını sağlamaktadır. Rodhoce-

tus kısa uzuvlara ve uzun el ve ayaklara sahiptir. 

       35 milyon yıl önce okyanuslar giderek soğu-

maktadır. Antarktika kıtası Güney Amerika’dan 

ayrılıp bir buz örtüsü oluşturmuştur. Oluşturu-

lan bu buz kütlesi dünya çapında deniz sevi-

yesinde büyük bir düşüşe neden olmuştur. Bu 

düşüş sığ suların yok olmasına neden olmuş 

ve Cetaceanların derin sularda avlanmalarını 

gerektirmiştir. Dorudon bu şartlarda avlanma-

yı ve hayatta kalmayı başarabilen tür olmuş-

tur. Dorudon’un burun deliği kafasının üstüyle 

burnunun ucu arasında ortada yer almaktadır. 

Günümüz Cetaceanları Odontoceti ve Mystice-

ti olmak üzere iki alttakıma ayrılmıştır. Odonto-

ceti dişlere sahipken Mysticeti dişsizdir ve üst 

çenelerinde balina çubuğu denilen ve kril gibi 

planktonları deniz suyundan süzerek beslen-

melerini sağlayan bir yapı geliştirmişlerdir. Sü-

zerek beslenme sayesinde bu dev hayvanlar 

etkili bir şekilde çokça enerji kazanmaktadırlar.

    Kafanın üst kısmında bulunan burun delikleri günü-

müz Cetaceanlarında hava alma aracı olarak işlev gör-

mektedir ve bu hayvanların deniz yüzeyine çıkıp rahatça 

nefes alıp tekrar dalmalarını sağlamaktadır. Soluk boru-

ları sadece bu deliğe bağlıdır ve ağızlarından nefes ala-

mazlar. Bacakları olmamalarına rağmen kalça kemiği ve 

arka ayakların kemikleri işlevsiz de olsa günümüz Ceta-

ceanlarında görülmektedir. Bu canlılar yaklaşık 10-15 ay-

lık bir gebelik dönemi geçirirler ve yavrularını emzirirler.

       Son olarak yazının başında bahsettiğim 

hipopotamlar ile Cetaceanların akrabalıkları 

hakkında tam olarak ne zaman ortak bir ata 

paylaşıldığı bilinmese de genetik veriler bu 

yönde yakın bir akrabalığı göstermektedir. Bu 

da bilimin bize türlerin geçmişi ilgili sunduğu 

ilginç ve beklenmedik sonuçlardan biridir.

       
          EREN KARAKUŞ
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     Günlük hayatımızda birçok bitki ve ağaçla karşılaşıyoruz fakat bunlardan kaç tanesinin adını 
söyleyebiliriz? Ya da vahşi doğada tek başımızayken, hangileri bizi kurtarabilir veya çok masum 
görünse de bizi öldürebilir? Bu yüzden gelin bitkilerin ve mantarların dünyasına bir adım atalım. 

Nerium oleander (Zakkum)
Zakkum ağacı, Latince adıyla Nerium oleander, 
bir tür maki olup Apocynaceae yani Zambak-
giller familyasından gelmektedir. Nerium adı 
Yunanca bir kelime olan “nerion” kelimesinden 
gelmiş olup, ıslak ve taze anlamına gelmektedir.   
Oleander adı ise “olea” ve “rodandrum” kelime-
lerinden gelmiştir ve olea “olive” yani zeytini, 
“rodandrum” ise rhododendron bitkisini temsil 
eder ve bunların arasında bir görünüme sahip 
olduğunu belirten bir ad karışımı oluşturular. 
Doğada birden fazla renkte (özellikle pembe ve 
beyaz) bulunabilirler ve boyları genellikle 2 met-
reden küçük olur. Özellikle Akdeniz çevresin-
de  veya akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde 
yetişirler ve alüvyonlu topraklarda daha kolay 
büyürler ama aynı zamanda bahçelerde ve 
saksılarda da yetiştirilebilirler.  Fakat bu maki-
lerin küçük bir hüneri var: güzel oldukları kadar 
zehirli olmaları. 

Yapraklarının ve çiçeklerinin içerisinde zehirli bir 
süt barındırır. Bu süte dokunma veya onu içme 
durumunda bu işlemi yapan kişide türlü türlü 
etkiler gösterebilir ve ölüme kadar götürebilir. 
Sütü yani zehrinin içerisinde oleandrin, reçi-
ne ve glikoz bulunur. Bu yüzden hafif akışkan 
beyaz bir sıvı şeklinde görünür, dolayısıyla halk 
arasında “süt” diye adlandırılır.
 Bu bitkinin zararsız görünümüne aldanıp öldü-
ğü bilinen onlarca vaka olup Büyük İskender’in 
askerlerinin bir kısmının da bu bitkinin yaprak-
larının suya zehir bırakmasından dolayı öldüğü 
düşünülür. Aslında glikoz açısından zengin 
olsa da bu bitkinin çiçeklerini veya yapraklarını 
yemek veya onlardan akan süte temas etmek 

vücudunuzda değişik semptomlara yol açabi-
lir. Kızarma, kaşınma ve kabarma ile başlayan 
semptomlar kişiden kişiye farklılık gösterebilir. 

Ceratonia siliqua L. (Keçiboynuzu)
Bu ağaç yine Akdeniz çevresinde bulunabilen 
bir ağaç olup çok yüksek besin değerleri içeren 
bir meyveye sahiptir. Doğada tekseniz ve yiye-
ceğe ihtiyacınız varsa keçiboynuzu tam olarak 
aramanız gereken bitki. 
Ağacının yaprakları 10 metreye kadar ulaşabilir 
ve kışın yapraklarını dökmez, yalnızca meyve-
leri dökülür. Şeklinden dolayı keçiboynuzu diye 
adlandırılmış olmasından da anlayabileceğiniz 
üzere çok çekici bir görüntüye sahip değildir, 
zakkumun aksine.
Keçiboynuzu meyvesi iki farklı şekilde kullanıla-
bilir; kendinin direk yenmesi veya çekirdeklerin-
den çıkarılan özle pekmezinin yapılması. Çekir-
deklerinden pekmez yapılınca oluşan pekmeze 
“Harnup” pekmezi de denir ve çok besleyici bir 
yapıdadır. Kendisi sert olduğu için çoğunlukla 
direk yenilmesi tercih edilmez ama aynı zaman-
da kırılabilir ve çiğnenebilir yapıdadır, sadece 
çiğnemesi kolay değildir.
İyi geldiği hastalıklardan bazıları:
-İshal ve sindirim sistemi bazlı sorunlar
-Var olan hasarlı hücreler
-Alerjik hastalıklar
-Kemik erimesi ve daha bir çok hastalığın ke-
çiboynuzu sayesinde etkileri azaltılabilir veya 
sonlandırılabilir. 
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      Hayatımızın bir noktasında mantardan zehirlenip hastalanan ve hatta ölen insanlar duymuşuz-
dur. Peki çok uzun süre boyunca oralarda yaşamış olmalarına rağmen insanlar hala nasıl zehirli 
mantarları zehirsizlerinden ayıramıyorlar? Bu sorunun cevabını almak için gelin zehirli mantarlar ile 
zehirsiz mantarlara örnekler verelim.

Morchella esculenta (Kuzu Göbeği Mantarı)
Görünüş olarak garip olup da aslında yenile-
bilecek mantarlara örnektir. Kültür mantarın-
dan çok daha farklı görünür ama bir defada 
çok fazla yenmemek üzere yenilebilir. Makro 
mantarlardan olup “Mikorhiza” grubundadırlar. 
Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerimizde özel-
likle iklkbahar aylarında bulunabilirler. Zengin 
toprakları seven bir mantar türüdür ve özellikle 
yanmış topraklardan çıkan mantar türlerinin ara-
sında en çok bu mantar bulunur. Şapkası yu-
murtamsıdır, düzensiz oylukları vardır. Etli kısmı 
ise mum kıvamındadır ve hoş kokulu olmakla 
birlikte güzel bir tada sahiptir. Amanita phalloides (Köygöçüren Mantarı)

Amanita phalloides mantarı yenilebilir mantarla-
ra benzer, zararsız görünüşü yüzünden Türkiye 
genelindeki mantar kaynakları hastalık ve ölüm-
lerin neredeyse tamamından sorumludur. Aynı 
durum dünya geneli için de geçerlidir. Amani-
taceae familyasındandır. İçerisinde amanitin ve 
phalloidin gibi çok kuvvetli zehirler barındırır ve 
yendikten 10 saat sonra semptomlarını gös-
termeye başlayıp üç gün içerisinde karaciğer 
ve böbrek metabolizasına çokça zarar vermiş 
olur. Çoğunlukla Marmara ve Batı Karadeniz’de 
bulunur ve çok sıklıkla yeryaran mantarıyla, ça-
yır mantarıyla veya özellikle saman mantarıyla 
karıştırılır. Vahşi doğada kaldığınızda mantarlar 
son çareniz olmalıdır çünkü ne olduklarını anla-
mak çok zordur. Fakat olur da işiniz mantarlara 
kalırsa bu mantarı yememeye dikkat edin çünkü 
20 gram kadar yenmesi ölümcül hasarlar ver-
mesine sebebiyet verir. 

      MEHMET EMİN AKYAR
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TARİHİMİZDEN MATEMATİKÇİLER

Muhammed El Harezmi (780-850)

Çoğumuzun cebrin babası olarak bildiği mate-
matik, astronomi, coğrafya ve algoritma alanla-
rında çalışmış Müslüman ve Fars bilim insanıdır. 
Lineer ve ikinci dereceden denklemleri ilk defa 
sistematik bir yolla çözmüştür. "İndirgeme" ve 
"Dengeleme" yöntemlerini kullanan (denklemin 
farklı taraflarındaki benzer terimlerin aynı tarafa 
alınarak sadeleştirilmesi) ilk kişi olduğunundan 
cebrin atası kabul edilir. İkinci dereceden denk-
lemleri çözmek için kullandığı iki işlemden biri 
olan "el-cebr" yönteminden türeyen cebir ve in-
gilizce karşılığı olan algebra kelimelerini mate-
matik litaretürüne kazandırmıştır. Cebir alanında 
yaptığı çalışmalar uzun süre Avrupa üniversitele-
ri de dâhil birçok üniversitede ders kitabı olarak 
kullanılmıştır. Cebir dışında da pek çok çalışma-
ları  vardır. Batı’da da kullanılacak olan trigono-
metri tabloları yapmış, hâlen kullanılmakta olan 
Arap rakamlarını, sıfırı, x bilinmeyenini ve onluk 
sayı sistemini Batı'ya tanıtmıştır. Tüm dünyada 
kullanılan "algoritma" kelimesi bu kavramı geliş-
tiren ilk kişi olması nedeniyle isminin latince kar-
şılığı olan "Algritmi" kelimesinden gelmektedir. 
Aynı zamanda basamak ya da rakam anlamına 
gelen İspanyolcadaki "guarisma" ve Portekizce-
deki "algorisma" kelimeleri de onum isminden 
türemiştir. Yaptığı bu önemli çalışmalarıyla İslam 
dünyasının ilminin Batı'ya yol göstermesini sağ-
lamış ve aynı zamanda da İslam dünyasının ilim 
ve fenninin tanınmasına büyük katkı sağlamıştır.

Ali Kuşçu (1403-1474)

Babası kuşçu olduğundan kendisi için de Kuşçu 
lakabı kullanılan Ali Kuşçu, en büyük astronom 
ve matematikçilerimizden biridir. 1403’te Se-
merkant’ta doğmuştur ve küçük yaştan itibaren 
matematik ve astronomiye ilgi duymuştur. Gıya-
seddin Cemşid, Bursalı Kadızade Rumi gibi dö-
nemin ünlü bilim insanlarından ve Uluğ Bey’in 
kendisinden ders almıştır. Daha fazla öğrenme 
isteğiyle gizlice Kirman’a gitmiştir ve burada Hal-
lü'l-Eşkâli'l-Kamer (Ay Safhalarının Açıklanması) 
adlı risaleyi hazırlamıştır. Uluğ Bey’in ölmesi üze-
rine Akkoyunlu devletine gitmiştir. Akkoyunlu 
hükümdarı Uzun Hasan, Osmanlılara barış teklif 
etmek için kendisini göndermiştir. Fatih Sultan 
Mehmet’le görüştükten sonra İstanbul’a davet 
edilmiş ve sonrasında çalışmalarına burada de-
vam etmiştir. Astronomi ve matematik dersleri 
vermiştir ve kendisi de ünlü bilim insanları yetiş-
tirmiştir. Risale fi’l-Fethiyye (Fetih Risalesi) ese-
rinde günümüzde 23°27' olduğunu bildiğimiz ek-
sen eğikliğini  23°30'17" olarak hesaplamıştır ve 
gerçek değerine çok yaklaşmıştır. Bu kitabının 
dışında Risale fi’l-Hey’e (Astronomi Risalesi), Ri-
sale fi’l-Hesap ve Risale fi’l-Muhammediyye gibi 
pek çok eserle astonomi ve matematiğe büyük 
katkıları bulunmuştur. 1474’te İstanbul’da vefat 
etmiştir.
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Kerim Erim (1894-1952)

Kerim Erim ülkemizde matematik öğretiminin 
gelişmesinde ve çağdaş matematiğin yerleşme-
sinde büyük bir rol üstlenmiş matematik bilgini-
dir. Kendisi 1894 yılında hayata gelmiş ve 1952 
yılında ölmüştür. Fakat bu koca süreye hatırı sa-
yılır çalışmalar sığdırmıştır. İstanbul Yüksek Mü-
hendis Mektebini (şimdiki İstanbul Teknik Üni-
versitesi) bitirdikten sonra Berlin Üniversitesinde 
Albert Einstein’ın yanında doktorasını tamam-
lamıştır. Türk tarihinde doktora unvanı almış ilk 
matematikçidir. Kerim Erim, Türkiye’ye dönünce 
İstanbul Yüksek Mühendis Mektebinde öğretim 
üyesi olarak çalışmaya başlamıştır. Aynı zaman-
da yeni kurulan İstanbul Üniversitesi Fen Fakülte-
sinde analiz profesörlüğü ve dekanlık görevlerini 
üstlenmiştir. Yüksek Mühendis Mektebi İstanbul 
Teknik Üniversitesine dönüştürülünce buradaki 
görevinden ayrılarak İstanbul Üniversitesindeki 
görevine devam etmiştir. Daha sonra burada or-
dinaryüs profesör olmuştur. Ölümüne kadar da 
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesine bağlı Mate-
matik Enstitüsünün başkanlığını yapmıştır. Cum-
huriyet dönemi matematiğinin kurucularından 
olan Kerim Erim, diferansiyel ve integral hesap, 
matematiksel analiz metotları eğitimlerinin ülke-
mizde verilmesine öncülük etmiştir.

Cahit Arf (1910-1997)

Birçoğumuz 10 liranın üzerindeki yüze aşi-
nadır elbette. Bu yüz, ordinaryüs profesör 
unvanına sahip sayılı insanlardan olan ve 
ben dâhil tüm Türklerin gurur kaynağı Cahit 
Arf'tan başkasına ait değildir. Kendisi Arf Sa-
biti, Arf Halkaları ve Arf Kapanışları gibi bir-
çok terimi dünya matematiğine kazandırmıştır. 
Ailesinin daha iyi bir eğitim alacağını düşünerek 
onu Fransa'ya göndermesiyle École Normale 
Supérieure'da yüksek öğrenimini tamamladı. 
Kendi isteğiyle Kastamonu Lisesine öğretmen 
olarak atanmasının ardından Galatasaray Lise-
sinde de matematik öğretmenliği yaptı. İstan-
bul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde doçent ada-
yı olarak çalışmasından sonra ise doktorasını 
yapmak için Almanya'ya gitti. Göttingen Üniver-
sitesinde tez hocası Hesse ile ünlü Hasse-Arf 
Teoremi’ni de içeren doktorasını tamamladı. 
Hasse’nin ısrarları üzerine bir yıl daha Alman-
ya’da kalan Arf, ‘Arf Değişmezleri’ni bularak ma-
tematik dünyasına bir başka katkıda bulundu. 
Türkiye'ye döndüğünde İstanbul Üniversitesi Fen 
Fakültesinde profesörlüğe ve daha sonra ordi-
naryüs profesörlüğe yükseldi. Robert Kolejinde 
öğretmenlik, Kaliforniya Üniversitesinde konuk 
öğretim üyeliği yaptı. Ama bence matematik dün-
yasına kattıkları bir yana, Cahit Arf'ın başka bir 
büyük başarısı daha var. O da öğrenmeye oldu-
ğu kadar öğretmeye de değer vermesi. Yıllarca 
farklı okullarda öğretmenlik yapması yetmezmiş 
gibi 1941 yılında TÜBİTAK ilk bilim kurulu baş-
kanı oldu ve ülkemizde bilime verilen değerin, 
ilginin artmasında önemli rol oynadı. Orta Doğu 
Teknik Üniversitesinde de akademisyenlik yaptı. 
Arf aramızdan ayrılalı yıllar olsa da hala Türk ve 
dünya gençlerini etkilemeyi başarıyor. 



mıştır. Ortam artık hazırdır, baş-
lamak için tek gereken uygun 
denekler bulmaktır.

Gazeteye hapishane hayatının 
deneyimleneceği bir psikoloji 
deneyi için erkek üniversite öğ-
rencilerine ihtiyaç olduğu, de-
neyin bir iki hafta süreceği ve 
deneklere günlük 15$ verilece-
ğinin yazdığı bir ilan verilir. Plan 
24 kişi bulmaktır, hipotezi daha 
iyi test edebilmek için tercihen 
beyaz ve/veya orta gelirli. Ve 
istenilen sayıda kişi başvurur. 
Adayların hangilerinin gardiyan 
hangilerinin mahkûm olacağı 
tamamen rastgele belirlenir ve 
iki gruptaki 12 kişiden 9’u asil, 
3’ü yedek olarak ayrılır.  

Deneyin başlangıç tarihi olan 14 
Ağustos’ta suçlu olarak belirle-
nen öğrencilerin evlerine polis 
arabaları gönderilir ve gerçek 
bir tutuklamada yapılan ritüeller 
yapılır, uyarı olmadan evlerin-
den alınırlar, sorgu ve parmak 
izi alımına götürülürler. Gerçek 
suçlulardan farksız ilgi görürler. 
Buradan onları hazır bekleyen 
ve son dokunuşların da ta-
mamlandığı ‘’hapishaneye’’ gö-
türülürler. Soyunmaları söylenir 
ve bütün kişisel eşyalarına el 
koyulur. Üzerlerinde sayılar ya-
zan hapishane kıyafetleri verilir 

sadece bu sayılarla çağrılacak-
ları, birbirlerine sadece bu sa-
yılarla seslenebilecekleri söy-
lenir. Kafalarına geçirmeleri için 
bir bone de verilir ve ayak bi-
leklerinden birine kilitli zincirler 
bağlanır. Aynı sırada bodrumun 
farklı bir yerinde gardiyanlar da 
toplanmışlardır. Her birine göz 
teması kurmalarını engelleyen 
aynalı güneş gözlükleri, özdeş 
üniformalar ve gerçek coplar 
verilir. Gardiyanları bırakmadan 
önce uymaları gereken kural-
lar söylenir. Şiddet kesinlikle 
yasaktır ama düzene uyulması 
için yapabilecekleri her şeyde 
özgürlerdir.

   

Başta her şey iyi gider. Gar-
diyanlar ve mahkûmlar olayı 
ciddiye almıyorlarmış gibi gö-
rünürler. Sonuçta sadece rol 
yapıyor ve üstüne para alıyor-
lardır.  Uyguladıkları ve maruz 
kaldıkları muameleyi alaya alır-
lar. Mahkûmlar sabahın ikisinde 
uyandırılıp kıyafetlerinin üzerin-
deki sayıları isimleriymişçesine 
tekrar tekrar okumak zorun-
da bırakıldıklarında bile bunu 
fazla sıkıntı etmezler ve işlem 
bittiğinde uykularına kaldıkla-
rı yerden devam ederler.  Ama 
zaman geçtikçe ve gardiyanlar 
ellerindeki imkânların farkına 
vardıkça biraz eğlenmek için 
sınırları zorlamaya başlarlar. 
Sayı tekrarlama zamanında 

STANFORD HAPİSHANE DENEYİ
Psikoloji insan ve hayvan dav-
ranışlarının nedenlerini, ne tür 
durumlarda hangi tepkilerin 
verildiğini anlamayı ve sorun-
ların kökenlerine inerek onları 
çözmeyi amaçlar. Bu sayılanlar 
uğrunda tarih boyunca sayısız 
psikoloji deneyi yapılmıştır ve 
şüphesiz çoğu bugünkü top-
lum ilişkileri ve düzeninde çok 
büyük roller oynamış ve halen 
oynamaktadır. Ne yazık ki hepsi 
için aynısı söylenemez. Yapılan 
bazı psikoloji deneyleri, ‘Har-
low’un Maymunları’ ve ‘Küçük 
Albert’ gibi, aranan cevaplara 
ulaşmaktan sapmış, hatta ön-
celikli görevi olan faydanın ye-
rine (bazı durumlarda kalıcı) za-
rar getirmiştir. Bu kötü şöhretli 
deneylerden önemli görülen ve 
oldukça ünlü olan birini sizinle 
paylaşmak istedim.
Stanford Hapishane Deneyi 
1971 yılında, hapishanelerdeki 
mahkûmlara yönelik şiddetin 
temel nedeninin, gardiyanların 
kişisel özelliklerinden başka 
bir nedene bağlı olmadığı hi-
potezini test etmek amacıyla 
yapılmıştır. ABD donanması 
yararına teknolojik araştırmalar 
yapan The Office of Naval Re-
search (ONR) tarafından mali 
destek sağlanarak yürütülen 
bu çalışmanın başında Stan-
ford Üniversitesinde psikoloji 
profesörü olan Philip Zimbardo 
ve bir grup araştırma görevlisi 
vardır. Deney için üniversitenin 
psikoloji binasının bodrum katı 
komple değiştirilerek bu süre-
ci görmeyen denekler için ol-
dukça inandırıcı bir hapishane 
haline getirilmiştir. Mahkumlar 
için 1,8 × 2,7 metre boyutların-
da ve içlerinde sadece bebek 
karyolaları bulunan plastik par-
maklıklı hücreler oluşturulmuş, 
duvarlara eskimiş bir görünüm 
veren duvar kağıtları yapıştırıl-
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mahkûmları sınarlar, sayıları 
tersten okumalarını, bakma-
dan yanlarındakinin sayılarını 
söylemelerini, herkesin sayısını 
sırayla hızlı bir şekilde okuma-
larını isterler. Talimatı istenilen 
şekilde yapmayanlara 20 şınav 
çektirilir. Bazen bir gardiyan şı-
nav cezası sırasında canı istedi-
ği için mahkûmun sırtına oturur. 
Bunun gibi tahrik edici ama pek 
şiddete girmediği için kuralları 
çiğnemiş sayılmayan hareket-
lerden rahatsız olan mahkûm-
ların bir kısmı ikinci günün sa-
bahında bir isyan başlatarak 
yapılanlara karşılık vermeye 
karar verirler. Karyolalarını yan 
çevirirler ve hücre kapılarının 
açılmasını engelleyecek şekil-
de yerleştirirler ve gardiyanla-
rı beklemeye başlarlar. Onları 

uyandırmakla yükümlü gardi-
yanlar gelir ve beklendiği gibi 
şaşırırlar. Otoritelerini görmez-
den gelen bu isyanı durdurmak 
isterler ve gardiyanlardan biri 
duvardaki yangın söndürücüyü 
alır, hücrenin içerisine sıkar. Ne-
fes almakta zorlanan isyancılar 
hücrelerinden çıkmak zorunda 
kalırlar. Gardiyanların ellerine 
düşen isyancıların kıyafetleri çı-
kartılır, yatakları ellerinden alınır 
ve hakarete maruz kalırlar. Ama 
gardiyanlar henüz hınçlarını al-
mamış olacaklar ki iki yenilik 
daha yaparlar: isyan etmeyen-

lere daha konforlu odalar ve lezzetli yiyecekler tahsis edilecek, 
isyan edenler ise hatalarını anlayana kadar aç bırakılacaklardır. 
Yapılanlar kademe kademe arttırılır ve gardiyanlar mahkûm rolün-
dekilere sanki gerçek suçlularmış ve hak ettikleri cezayı çekiyor-
larmış gibi bakmaya başlarlar. Durum öyle bir hale gelir ki artık 
eziyetlere ve hakaretlere katlanamayan bir genç delirmek üzere 
olduğunu, ayrılmak istediğini belirttiğinde buradan çıkamazsınız 
cevabını alır.  Sadece psikolojik sorun belirtileri göstermeye baş-
ladığında, sürekli bağırma ve ağlama, serbest bırakmaya karar 
verirler. Bu çıkmayı başaran mahkûm hakkındaki birkaç konuşma 
odalara kurulu mikrofonlara takılır, çıkmayı başaran mahkûmun ge-
riye kalanları da kurtarmaya geleceğinden bahsediliyordur. Bunu 
öğrenen gardiyanlar cezaları arttırırlar ve giden mahkûmu bekler-
ler. Ama gelmez. Deneyin son günlerinde bir papaz mahkûmlarla 
özel olarak konuşmak üzere çağrılır. Kısa bir konuşma yaparlar 
ve papaz mahkûmlardan kendilerini tanıtmalarını ister. Şaşırtıcı bir 
şekilde mahkûmların yarısı isimleri yerine ezberledikleri sayıları 
söylerler. Papaz onlara hapisten çıktıktan sonra ne yapmayı plan-
ladıklarını ve henüz bir avukatla görüşüp görüşmediklerini sorar. 
Bir mahkûm papazla konuşmak istemez: 819 numara. Hasta his-
settiğini ve bir doktorla görüşmek istediğini söyler. Profesör onun-
la konuşur, ona dinlenmesini söyler. Bonesini ve bileğindeki zinci-
ri çıkartır ve ona bir doktor çağıracaklarını söyleyip odadan çıkar. 
Bunu gören bir gardiyan 819’un arkadaşlarına defalarca kez ‘’819 
numara kötü bir mahkûm’’ diye bağırmalarını emreder. Çocuğun 
bunu dinliyor olduğunu fark eden profesör odaya geri döner ve 
onu ağlarken bulur. Ona gitmekte özgür olduğunu söyler ama ço-
cuk arkadaşlarının onu kötü biri olarak gördüğünü, bunun doğru 
olmadığını kanıtlamak için kalması gerektiğini söyler. Zimbardo 
onu hapishanenin gerçek olmadığına ikna eder ve çocuk serbest 
bırakılır. 
Deney ebeveynlerden birinin Zimbardo’ya ulaşmasıyla son bulur. 
Profesör en sonunda deneyin istenilen amaca hizmet etmekten 
saptığını ve deneklere zarar vermeye başladığını fark eder, her-
kesi bırakır.

CEREN KÜSBEOĞLU
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      Saint Lawrence Irmağı’nın ortasında bulunan Grosse Île, binlerce erkek, kadın ve çocuğun alı-
konulduğu ve öldüğü, karantina işlevi gören bir adadır. Grosse Île, bir grup hastalıklı insanın Saint 
Lawrence Irmağı aracılıyla memleketlerine geleceğinin haberini alan Aşağı Kanada (Şimdiki adıyla 
Quebec) Parlamentosu tarafından 23 Şubat 1832’de alınan bir kararla bir tecrit kampı haline geti-
rildi.
    Grosse Île’de göçmenlerin, halk sağlığını korumak adına alıkonulduğu söylense de aslında 
sınıflar arası farkı korumaya ve İrlanda’ dan göç eden “ayaktakımlarını” cezalandırmaya yönelik, 
acımasız bir politika güden bir uygulama olmaktan daha öteye gidememiştir. 1833’te Kanada’ya 
gelen hasta göçmen sayısı azaldı ve Grosse Île kampı sessizliğe büründü. Ancak yaklaşık on yıl 
sonra İrlanda’da yaşanan olaylar bu kampı yeniden canlandırdı. İrlanda nüfusu 4 yılda 2 milyondan 
fazla düştü. İrlandalı göçmenlerin alışagelmiş hedefi Amerika Birleşik Devletleri’ydi. Lakin Amerika 
Birleşik Devletleri yıl 1847’de geçiş ücretlerini arttırıp aşırı yüklü gemilere el koyma kararı aldı ve bu 
uygulama gemi sahiplerini, daha ucuz bir alternatif yol olan göçmenlerin Amerika Birleşik Devlet-
leri’ne Kanada üzerinden ulaştıkları yeni bir güzergâh oluşturmaya itti. Yüz binlerce İrlandalı, insan 
taşımacılığı için uygun olmayan, koşulları sağlıksız yelkenli tabutlara tıkıldılar. Seyahat sırasında 
ölenleri brandaya sarıp eşyalarıyla beraber sanki değersiz bir çöpmüş gibi denize atıyorlardı. Yolda 
5000’den fazla insan öldü ve bir o kadar da Grosse Île’e varabilmiş fakat adada can vermiş göçmen 
vardı. 4 hekim ve 8 yardımcı her gün şafaktan gece oluncaya kadar kazıyor ve ölüleri üçer üçer gö-
müyorlardı. Aylardan Ağustos olduğunda ise ölüleri gömmek için adaya toprak getirmek zorunda 
kalındı. Tüm bunlara rağmen, sıçanlar kadavraları yemek için gemilerden karaya çıkıyordu. O yaz 
9000’i aşkın İrlandalı hayatını kaybederken binlercesi de Kanada’nın başka yerlerinde öldü. Bu ka-
dar ölümün, acının ve kederin yegâne sebebinin bir patates mantarı olduğunu kim tahmin edebilirdi 
ki?

PATATES MANTARININ İRLANDA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

İrlanda, üzerinde neredeyse hiçbir ürünün yetişemeyeceği kurak topraklar üzerine kurulmuş bir ül-
kedir. 1800’lü yıllarda Protestan İngiltere için İrlanda bir tarım kolonisiydi. İngiltere’de üretilen hiçbir 
şeyin İrlanda’da üretilmesine izin verilmezdi. İrlanda’da arazilerin yüzde 95’i İngiliz mülk sahiplerine 
aitti. Mülk sahipleri, arazilerini yaklaşık 20 dönümlük parçalara bölerek fahiş fiyatla emlakçılara, 
onlar da bu 20 dönümlük arazileri daha da küçük parçalara bölerek başkalarına kiralıyordu. Bu 
ekonomik sistemin en altında ise ancak 1 dönümlük araziyi kiralayabilmiş üç milyon çiftçi vardı.
Patates, ilk kez 18. yüzyılın ortasında İrlanda’ya gelmiş ve gelir gelmez İrlanda’nın soğuk ve nemli 
iklimine bağışıklığı sayesinde kısa sürede İrlanda tarımının başrolü haline gelmişti. 1845’te İrlan-
da Denizi üzerinden “tuhaf bir sis” (büyük ihtimalle Phytophthora infestans, yani patates mantarı, 
sporları taşıyan bir gaz bulutu) geldi ve patates sapları kurum gibi simsiyah oldu ve 24 saat içinde 
tarlalardaki ürünün yüzde 40’ı heba oldu. Binlerce kişi yediği zehirli patatesler yüzünden hayatını 
kaybetti ve daha binlercesi de yetersiz beslenme yüzünden tifo, kolera, dizanteri gibi rahatsızlık-
lara yakalandı. Kısacası Mahşerin üçüncü atlısı Kıtlık, altında siyah atı elinde terazisiyle İrlanda’ya 
varmıştı ve Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve Büyük Britanya’nın tarihini değiştirecek bir göç 
dalgası başlatmıştı.

BÜYÜK KITLIK ÖNCESİ İRLANDA’NIN DURUMU

Feodal sistemler çok sayıda doğum olmasından yanaydı, çünkü çocuklar ucuz ve gerektiğinde 
gözden çıkarılabilecek işçilerdi. Aynı zamanda insanlar yaşlandıklarında onlara bakımlarında yar-
dımcı olabilirlerdi. Bu koşullarda İrlanda’nın doğum oranlarında büyük bir artış görüldü. İrlanda 
nüfusu 1660 yılında 500.000 iken 1688 yılında bu sayı iki buçuk katına çıkarak bu sayı 1,25 milyon 

TARİHİ DEĞİŞTİREN MANTAR
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oldu ve 1840’ta yaklaşık 8 milyona çıktı. Bu nüfus patlaması arazilerin daha küçük parçalara bölün-
mesine ve bunun sonucu yaşam standartlarının düşmesine neden oldu.
     Tahıl üretimini arttırmak için İngiliz hükümeti küçük arazileri birleştirmeye çalıştı. Bunun için İr-
landalı çiftçilerin topraklarını gasp etmesi gerekiyordu. Bundan mütevellit, İngiltere İrlanda halkının 
özgürlüklerini elinden alan Ceza Kanunları’nı yürürlüğe soktu. Kendi dillerini konuşmaları, kendi 
dinlerinde ibadet etmeleri, okula gitmeleri, arazi sahibi olmaları ve fiyatı 5 sterlini geçen at edinme-
leri yasaktı. Bir köylü yılda ortalama 7 sterlin kazanıyordu lakin bunun yaklaşık 2/3’ü arazi kirasına 
gidiyordu. Satış değeri 4 sterlin olan bir domuz köylüler için mali güvenceydi. (Batı ülkelerinde 
kumbaraların domuz şeklinde olmasının nedenlerinden biri de budur)

PATATES MANTARI SALGINI SIRASINDA İNGİLTERE’NİN 
TUTUMU VE İRLANDA

İrlanda’ da Büyük Kıtlık baş gösterince İngiliz hükümeti ekonomik bir zarara uğramamak için bir tür 
“ellerini çek” politikasını benimsedi. Büyük Britanya’nın tutumu, İrlanda piyasasının kendi kendini 
toparlaması yönündeydi. Yıl 1846’da İrlanda’da yenilebilecek tek bir patates dahi kalmamıştı. Açlık 
İrlanda’nın sokaklarında kol geziyordu.
      İngiltere başbakanı Robert Peel 1845-1846 yıllarında İrlanda halkının ve ekonomisinin kalkınması 
için bazı girişimlerde bulundu ve mısır karşılığında aç ve bitap düşmüş İrlanda halkını yol, duvar, 
iskele ve köprü inşaatı gibi kamusal işlerde çalıştırdı lakin İrlanda’da hiç kimse mısırın nasıl pişirile-
ceğini bilmiyordu. Aşevleri açıldı ancak insanlara baharatlı sudan başka şey sunulamıyordu. Halk 
kiliselerden de umudunu yitirmişti çünkü kiliselerin tek yaptığı vergi toplamaktı.
Zaman içinde İngiltere’nin yardımları azalmaya başladı. Bundan dolayı özel hayır kurumlarının ve 
zengin mülk sahiplerinin üzerindeki ekonomik baskı arttı. Kamu hizmetleri yetersiz ve bürokratikti. 
Zaten düşük olan ücretler çok geç ödeniyordu ve çiftçilerin 6 ayda bir kira ödemesi gerekiyordu. 
Kirasını ödeyemeyenler ise tahliye ediliyor ve evleri yakılıyordu.
     1846-1847 kışları çok zor geçti. Kara 47 adlandırılan 1847 yılın ilk aylarında köpek cesetlerinin 
bile yendiği söyleniyordu. Kamu hizmeti projelerinden vazgeçildi ve çalışma evleri olarak alınan 
düşkünlerevleri açıldı. Bu mekânlar, kötü idare edilen, çok kalabalık, pis ve insanların mahkûm 
üniformaları giymeye mecbur tutulduğu yerlerdi. İnsanlar sulu yulafla hayatta kalıyordu. Yardım al-
maya çalışan insan sayısını azaltmak için 1847’de Yoksulları Koruma Yasası’nın Ek Maddesi kabul 
edildi. Bu yasaya göre, 1 dönümden daha büyük toprağı olan kiracı çiftçiler yardım alamayacaktı.
1847 yılında 1 milyon kişiden açlık veya tifo ve kolera hastalıklardan öldü ve dört yıl içinde bir daha 
geri dönmemek üzere 2 milyon vatandaş göç etti.

BÜYÜK KITLIĞIN NEDENİ

Mildiyö hastalığının (patates mantarı hastalığı) nedenini 
açıklamak için buhar lokomotifinin icadı, patatesin bün-
yesinden atamayacağı kadar çok su içmesi gibi pek çok 
yanlış tez ortaya atılmıştı. Ancak rahip Miles J. Berke-
ley’in hastalıklı bitkileri incelemesi sonucu bitkilerin yap-
raklarında keçe gibi beyazımsı tabakalar tespit etti ve bu 
gözlem sayesinde hastalığın bir tür mantardan dolayı or-
taya çıktığı anlaşılmış oldu. Lakin o dönem Berkeley cid-
diye alınmadı çünkü o dönemde kabul gören düşünce 
soğuk, nemli ve pis havanın(miyasma) hastalığa neden 
olduğuydu. 1861 yılında Alman biyolog Anton de Bary 

hastalığı, Phytophthora infestans (bitki yok edici) adını verdiği bir mantarın oluşturduğunu açıkça 
ortaya koydu ve bu tezini kanıtlamak için basit bir deney yaptı: Saksıda iki tane sağlıklı patates 
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bitkisi yetiştirdi, bitkileri iki gruba ayırdı. Bir gruptaki bitkilere hastalıklı patateslerden alınan sporlar 
sürüldü, diğer gruptaki bitkilere ise hiçbir şey yapılmadı ve iki saksı da miyasmanın etkisini göstere-
ceği bir ortama konuldu. Kontrol grubunda hiçbir hastalık belirtisi yoktu. Bitkilerin miyasma etkisiyle 
ya da fazla su çektikleri için çürümedikleri ortadaydı. De Bary mikroskobik sporların rüzgârla havaya 
savrulduğunu ve yağmurla yaprakların üzerine düşerek hastalık yaptığını öne sürdü. Günümüzde 
De Bary’nin ve Berkeley’in çalışmalarıyla çok az hatırlansa da, Louis Pasteur’ün çeyrek yüzyıl sonra 
ortaya atacağı mikrop teorisinin temelini oluşturmuştur.
      Yaprakların üzerinde beliren kahverengi-siyah noktalar hastalığın ilk belirtisidir. Nemli ortamda, 
noktalar hızla büyür ve bitkiden keskin bir koku yayılmaya başlar ve noktalar üzerinde gözlenmesi 
zor beyaz, tüylü bir tabaka oluşur. Phytophthora infestans, haustoriumun (bazı mantarların oluş-
turduğu bir tür ipliksi, tüpsü yapı) yapısında bulunan özel enzimlerle bitki dokusunu delerek hücre 
içindeki protein ve karbonhidratlar gibi mantarın ihtiyaç duyduğu yapıları bünyesine alır. Tüm bunlar 
3-5 gün içinde gerçekleşir. Stroma adı verilen ana hifin bir uzantısı olan iplikçiklerin ucunda içinde 
milyonlarca spor bulunan bir kese oluşur ve zamanı gelince bu kese patlar ve sporlar serbest kala-
rak hücre içinde gelişip çoğalmaya başlar. 
       Peki ama yaprak üzerindeki hastalık patatesi nasıl çürütür? De Bary sağlam patatesleri toprağa 
gömdü; toprak yüzeyine hastalıklı yapraklardaki sporları saçtı ve yağmur yağıyormuş gibi pata-
tesleri hafifçe suladı. Sporlar suyla toprağın derinlerine sızdı. Topraktaki patatesler baş verdiğinde 
onlar da hastalıklıydı. Hasat zamanında milyonlarca sporun yapraklardan suyla süzülerek patates 
yumrularını etkilediği açıktır. 
 

SONUÇ

Büyük Kıtlık veya İrlanda Patates Mantarı’nın derin sosyal ve politik etkileri oldu. Amerika Birleşik 
Devletleri’ne kitlesel göç hareketi o kadar büyüktü ki günümüzde her on Amerikalı’dan birinin ataları 
İrlanda kökenlidir. Yıl 1914’te Amerika Birleşik Devletleri’nde 5 milyondan fazla İrlandalı yaşıyordu 
ve bu İrlandalılar zamanla sadece tarımla uğraşan basit çiftçilerden; demiryollarında, madencilikte, 
inşaat projelerinde ve hukuk alanında önemli konumları olan şehirlilere dönüştüler. 
     1810-1840 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri’ne göç eden İrlandalı sayısı 100.000’den 
azdı fakat sonraki 25 yıllık süreçte 100.000’den fazla İrlandalı Amerika Birleşik Devletleri’ne göç etti. 
İrlanda gettoları, kitlesel oy potansiyelleriyle bulundukları şehirlerde büyük bir politik güce sahipti. 
Amerika Birleşik Devletleri’nde çoğu kişinin hor gördüğü fakirin de fakiri olan bu göçmenler ve sos-
yal eylemcilikleri ve üstün sendikalaşma yetenekleriyle siyasi partilerin, özellikle Demokrat Parti’nin 
programını değiştirmişlerdir ve bugün de etkileri devam etmektedir.
Amerika Birleşik Devletleri’nin Birinci ve İkinci Dünya Savaşları’na geç katılmasının bir nedeninin de 
İngiliz emperyalizmine karşı yürüttükleri çalışmaların etkili olduğu düşünülür. Politik ve etnik birliğini 
sağlamayı başaran ilk grup olan İrlandalılar, İngilizlere karşı düşmanca tutumu ülkenin kuzey kesi-
minin güney kesime olan tutumunu da belirlemiştir. Gerçekten de İrlandalılar İç Savaş sırasında ve 
sonrasında köleliğe karşı bir tutum sergilediklerinden değil; ülkenin güneyinde yaşayan İngilizler ve 
Beyaz Anglo-Sakson Protestanlardan nefret ettikleri için kuzey kesimi desteklemek amacıyla katı 
Cumhuriyetçilere oy vermişlerdir.
       Tek ürüne bağımlı bir ekonomiye sahip olmanın taşıdığı risk işte budur. Peki, böyle bir skandalın 
yeniden gerçekleşmemesi için ne yapmalıyız? En azından, mantar hastalığına dayanaklı yeni pata-
tes çeşitleri bulunmalı ve daha kaliteli fungusitler (mantar ilacı) üretilmelidir. Ancak daha önemlisi, 
gelecekteki kıtlıkları önlemek için hem siyasi iradenin hem de tüm dünyaya bu konuda belli sorum-
lulukları olduğunun bilincinin aşılanması gerekmektedir.

EFE GÜLDALI
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ASELSAN (Askeri Elektronik Sanayi), Türk Silahlı Kuvvetlerinin haberleşme ihtiyacını karşılamak 
amacıyla 1975 yılında kurulmuş TSKGV (Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı)'ye bağlı anonim 
bir şirkettir. İleri teknolojiye dayalı modern elektronik cihaz ve sistem geliştiren, üreten ve pazarlayan 
bu şirketin misyonu yurt içindeki ve yurt dışındaki müşterilerine yenilikçi ürünler ve çözümler sun-
mak ve Türkiye'nin teknolojik alanda dışa bağımlılığını azaltarak halkına gurur veren bir savunma 
şirketi olmaktır. Kuruluşundan bu yana "Güven Veren Teknoloji" sloganıyla ülkemize hizmet etmek-
tedir.

Okulumuz öğrencilerinin ülkemize önemli katkıları bulunan bu şirkete yapılan geziden edindikleri 
tecrübeleri ve düşüncelerini bizimle paylaştı.

Güzel geçti. Ama öğrencilerin mühendislerle 
iletişimine zaman tanınsaydı çok daha verimli 
bir gezi olurdu. Gezi motive edici ve eğlence-
liydi. Okulumuzda böyle gezilerin artması dile-
ğiyle.

     Mahmut Sami Ramazanoğlu

Bu gezi belki de geleceğimi şekillendirmem-
de en etkin rol oynayan olay oldu. Meslek 
seçimi konusunda bakış açım değişti ve ay-
rıca farklı dallara ilgi duymaya başladım. Kı-
sacası iyi ki gitmişim dediğim bir gezi oldu.
    
       Taha Furkan Öztürkler

ASELSAN'ı ve TAI'yi gezerken mühendislerin çalış-
malarına tanık olmak ve onları dinlemek beni çok he-
yecanlandırdı ve yaptıkları şeylerden çok etkilendim. 
Gelecekte orada çalışabilmek hayallerimi süsledi.

               Aybüke Pamukçu

ASELSAN'ı ve TAI'yi gezip oradaki çalışmaları 
kendi gözlerimle görmek ve orada çalışanla-
rın bize anlattıkları çok ilgi çekiciydi. Seçece-
ğim meslek hakkında daha somut düşünceler 
edinmemi sağladı.
      
     Dilara Alkanalka

Bizim için hem eğlenceli hem de bilgilendirici bir de-
neyim oldu. ASELSAN'ın ve TAI'nin ürünlerini, yapım 
aşamalarını ve yapıldıkları yerleri gördük. Ayrıca çalı-
şanların bizim abimiz, ablamız yaşında olduklarını ve 
yakın gelecekte onların yanında çalışıyor olabileceği-
mizi öğrendik.
           Abdullah Sinanoğlu

ASELSAN GEZİSİ



     Stres; her yaşta etkisini fazlasıyla gösteren ve çe-
şitli sağlık sorunlarına da zemin hazırlayarak hayatı-
mızın her anına yayılmış, çağımızın en büyük prob-
lemlerinden biri haline gelmiştir. Özellikle stresli 
olma durumu, bizim de içinde bulunduğumuz genç 
nüfusun çoğunluğunda “sınav stresi” adı altında 
kendini belli eder. 

STRESLİ OLMAK BİZİ NASIL 
ETKİLER?

Öncelikle stresli olduğumuzda 
en çok solunum sistemi etkile-
nir. Vücudumuzda oksijen bakı-
mından zengin kanı hızlıca da-
ğıtabilmek için daha hızlı nefes 
alıp verme tepkisi gösteririz. Bu 
durum nefes darlığı yaşayan 
astım hastaları için ciddi bir 
sorundur. Sinir sistemimiz ise 
baskı altındayken, vücudumuz-
da adrenalin, noradrenalin  ve 
kortizol dâhil olmak üzere stres 
hormonları salgılanır. Bu salgı-
lar, karşı karşıya kaldığımız bir 
tehdit veya tehlike ile baş etme-
mize yardımcı olmak için “stres 
tepkisi’’ dediğimiz bazı fiziksel 
değişikliklere neden olur. Stres 
tepkisi dikkatimizi arttırmaya,  
motivasyonumuzu yükseltme-
ye ve yapmamız gereken işlere 
odaklanmamıza yardımcı olur. 
Üzerimizdeki baskı azaldığın-
da, vücut denge durumuna 
döner ve tekrar sakinleşmeye 
başlarız. Fakat sıkça stresli du-
rumlar ya da olumsuz duygular 
yaşarsak, stres tepkisinin yarat-
tığı olumlu sonuçlar olumsuza 
döner. Ayrıca sinir sistemimizin 
sürekli aktif halde olması vücu-
dumuzda aşınma ve yıpranma-
ya sebep olur. Fazla stres özel-

likle; depresyon ve anksiyete, 
kilo problemleri, otoimmün 
hastalıkları (bağışıklık sistemini 
zayıflatan hastalıklar), egzama 
gibi cilt hastalıkları, üreme so-
runları, her türlü ağrı, kalp has-
talıkları, sindirim problemleri, 
uyku sorunları, zihinsel sorun-
lar  ve hafıza problemleri gibi 
sağlık sorunlarına yol açıyor.
 
STRESLİ OLDUĞUMUZU NA-
SIL ANLAYACAĞIZ?

Zihinsel  olarak; bellek sorunla-
rı, konsantre olamama, kötü ka-
rar verme, yalnızca negatif dü-
şünceleri görme, endişeli veya 
rekabetçi düşünceler, sürekli 
endişe verici senaryolar düşün-
meyle duygusal olarak; dep-
resyon veya genel mutsuzluk, 
kaygı ve ajitasyon, rahatsızlık, 
sinirlilik veya öfke, şaşkın his-
setmek, yalnızlık ve izolasyon, 
diğer zihinsel veya duygusal 
sağlık sorunları ile davranışsal 
olarak ise az ya da çok yemek, 
çok fazla uyumak veya çok az 
uyumak, insanlardan uzaklaş-
mak, sorumlulukları ertelemek 
veya ihmal etmek, rahatlamak 
için alkol, sigara veya uyuş-
turucu kullanma, sinirsel alış-
kanlıklar (örneğin: tırnak yeme, 
sürekli volta atmak) gibi belirti-

STRES

leriyle karşımız çıkar. 

STRESİMİZİ NASIL BASKILA-
RIZ?

Rahatsız edici, huzursuz veya 
güvensiz hissettiğinizde biriyle 
yüz yüze sohbet etmek, stres 
yaratan hormonları olumlu yön-
de etkileyebilir. Başkalarına 
yardımcı olmak ve arkadaşça 
olmak, stresi azaltmayı sağla-
masına ek olarak sosyallik yö-
nünüzü geliştirmek  için de mü-
kemmel fırsatlar sunar. Streste 
rahatlamanın bir diğer hızlı 
yolu, görme, ses, zevk, koku, 
dokunma veya hareket gibi 
duyularınızı bir defa veya daha 
fazla etkilemektir. Burada temel 
olan, sizin için etkili olan duyu-
sal organı bulmaktır. Dinlenmek 
stresimizi baskılayan en önemli 
etmendir. Yorgun hissetmek, 
mantıksız düşünmenizi sağla-
yarak stres yaratabilir. Aynı za-
manda, kronik stres, uykunuzu 
bozabilir. Yoga, meditasyon ve 
derin nefes alma gibi rahatlama 
teknikleri, vücudun gevşeme 
tepkisini harekete geçirerek ya 
da bunların dışında kendinize 
göre bir dinlenme yönteminiz 
varsa onu uygulayarak stresini-
zi baskılayabilirsiniz.
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Taze meyve ve sebzeler, yüksek kaliteli protein ve sağlıklı yağlar, özellikle de Omega-3 yağ asit-
leri açısından zengin bir diyet stresi azaltabilir. Bunun yanı sıra içerisinde fazlasıyla magnezyum 
ve triptofan adında aminoasit –bu asit vücudumuzda serotonin denilen rahatlatıcı bir etkiye sahip 
sinirler arası bir kimyasal iletici olan hormona dönüşür- içeren besinler de stresi baskılamaya 
yardımcı olur. İşte stresi azaltmaya yardımcı birkaç besin: 

Tam tahıllı yiyecekler

Bol miktarda magnezyum ve triptofan 
adında aminoasit bulundurur. Bu besinler 
açlık hissini azaltırken, yavaş yavaş vücu-
da salınan sağlıklı bir enerji açığa çıkarır-
lar. Bu da stresi azaltan etkilerdendir.

Çikolata

Özellikle şeker ve süt içermeyen saf bitter 
çikolata, huzursuzluğu gidermeye yardımcı 
olur, çikolatanın içindeki maddeler, strese 
neden olan kortizol hormonunu azaltmaya 
yardımcı olur.

Maca kökü veya Maca bitkisi

Marketlerde kolayca bulamayız fakat özel-
likle sağlıklı besinler satan marketlerde, 
içeceklerin ve bazı yiyeceklerin içinde 
bulabiliriz. Bu bitki, başka hiçbir besinin 
içermediği oranda fazla magnezyum ve de-
mir içermektedir. Bu nedenle stresi azaltıcı 
özelliğe sahiptir.

AYBİKE KIR
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Badem

Duygusal dengemizi korumaya yarayan 
çinko içerir. Demir ve doymamış yağlar 
bakımından zengin olması nedeniyle stresi 
azaltmaya yardımcı olur. Çünkü demir 
seviyesi düşüklüğü, yorgunluk ve dolayı-
sıyla da strese neden olabilir.



       Ekonomik kriz öyle ya da böyle hepimizin hayatın-
da olan bir kavram. Hele kendi tüketimimiz için üre-
tim yapmanın bu denli zor olduğu şehir ortamında, 
maddi durum hayat kalitemizden tutun sosyal çev-
remize önemli-önemsiz bir sürü değişkeni etkilerken 
paranın hem mikro hem de makro ekonomide nasıl 
döndüğünü anlamanın yaş kemale ermeden yapıl-
ması hayati önem taşır hale geldi diyebiliriz. Umarım 
devamı da gelecek olan bu yazı dizisinde farklı eko-
nomik modellerden kısaca bahsedip ekonomik krizin 
sebeplerini açıklamaya çalışacağım. 

     Kapitalist sistemi (liberal ekonomi, ekono-
mik sağ) şeytan addedip anlamadan sistem 
eleştirisi yapmak yerine sistemin işleyişini kav-
ramamız gerekir. Liberal ekonomide serma-
ye arz-talep dengesi üzerine kurulur ve 
paranın sirkülasyonu tüketim üzeri-
ne kuruludur. Mülkiyet kurumunun 
bulunması sonucunda tüketiciler, 
mal satın alarak, devrederek vs. 
ülkedeki parayı “döndürmüş” 
olur. Kapitalist sistemde optimal 
amaç  devletin ekonomiye olan 
müdahalesini azaltarak bitirmek-
tir. Bu duruma serbest pazar denilir 
ve bireyler ekonomiyi kendi kendine 
döndürmüş olur, en azından teorik olarak. 
Serbest piyasada kontrol ve müdahale mümkün 
olanın en azına indirildiğinden, isteyen bireylerin 
rekabet ortamına girmesi ve ayrımcılığa uğ-
ramadan sistemde kendine emekleri 
sayesinde yer bulabilmesi amaçla-
nır fakat insan doğasının getirisi 
nedeniyle bu durum her zaman 
hedeflendiği gibi olmaz. Şirket-
lerin devlet tarafından kontrolü 
ile değil kendi kendilerine piya-
sayı döndürmeleri birkaç soru-
nu da beraberinde getirir. Birkaç 
büyük şirketin pazarı domine et-
melerinin önü düşünüldüğünden 
daha açık olabilir veya sistemde yer 
edinebilmek için girilen rekabet ortamı artan 
nüfus nedeniyle tarihi çıkış noktasındaki durum-
dan çok daha “kanlı” hale gelebilir. Günümüzde 
%100 serbest piyasa bulunmasa da ülkelerin 
çoğu bu ekonomik sistemi benimsemiştir.

   Liberal ekonomi nasıl ki derebeyliklerine ve 
kralların diktatör yönetimine karşı doğduysa bu 
sisteme karşı ekonomik sol dediğimiz komün 

sistem doğmuştur. Aklımızda daha kolay tuta-
bilmek için liberal ekonominin tam tersi 

kavramları düşünebiliriz. Komünist 
sistemde mülkiyet ve miras hakkı 

yoktur, var olan her şey devletin-
dir ve mutlak kontrol devlete ait-
tir. Devlet rekabet ortamının do-
ğal getirisi olan “yarışa 1-0 önde 
başlama durumunu” engellemek 

için bütün vatandaşları arasında-
ki farkları yok sayar ve vatandaşlar 

hiçbir şeye sahip olmadığı gibi aslın-
da devletin olan her şey onlarındır da. Hep 

beraber ortak bir refah için çalışmayı amaçlayan 
bu sistemde pazara ihtiyaç yoktur, zaten komü-
nizm de kendi kendine yeten bir toplum oluş-

turmayı amaçlar. Daha önce bahsedilen 
insan doğası nedeniyle bütün kont-

rolü devlette toplamak da geç-
mişte bir takım problemlere yol 
açmıştır. Çok fazla güçlenen bu 
takım halkın emeğini sömürme-
ye başlamış ve ekonomiyi teke-
linde tutan şirketler yerine halkı 
sömüren diktatörlere dönüşmüş 

örnekler geçmişte sıkça karşımı-
za çıkmıştır.

EKONOMİK KRİZ NEDİR?
ÜLKELER NEDEN EKONOMİK KRİZE GİRER?
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     Bu açıklayıcı bilgiler ışığında ekonomik büyümeyi ve ekonomik krizleri inceleyelim. Ekonomik 
büyüme ve kriz aslında liberal ekonominin beraberinde getirdiği kavramlardır. Ekonomik gelişmeyi 
bir denkleme indirmemiz gerekirse;

Y=F(A,K,L)
Y: gayrisafi milli hasıla; F: üretim fonksiyonu; A:teknoloji; K: ana para, hasılat; L: iş gücü 

     Yani özetlemek gerekirse, ekonomik büyümeyi arttırmak için iş gücünü daha verimli hale getir-
meli ve teknolojiyi verimli kullanmaya başlamalıyız.
     Liberal ekonomide bireyler rekabet ortamına girerse ülkeler de kendi aralarında bu şekilde reka-
bet ederler. Uluslar arası fonlar, AB gibi ekonomik kuruluşlar da esasen bu sisteme göre işler. Güç-
lenen ülke kredi vermek, ihracat gibi yöntemlerle daha fazla para kazanır, daha fazla para kazanan 
ülkede sermayeye daha fazla para salınır, bu sayede şirketler ve bireyler güçlenir ve istihdam artar. 
Teknolojiye yapılan yardım artar ve daha hızlı gelişmeye başlanır. Daha hızlı gelişme sürecinde ise 
ekonomik yeterlilik güçlenir ve döngü bu şekilde devam eder. Bu döngüyü kıracak en büyük engel 
ise ekonomik krizdir. 

      İki tür ekonomik kriz vardır: resesyon ve depresyon. Resesyona bağlı krizin tanımı ekonominin 
üst üste iki çeyrek yıl küçülmesidir. Yani aslında ekonomik kriz, liberal ekonominin bir getirisidir. 
Resesyonun temel sebebi ülkelerin ekonomilerinin hızlı büyümesidir. Nasıl ki fizikte etki tepki kuv-
vetleri varsa ekonomide de hızlı büyümeyi dengelemek gerektiğinden gelişen ekonomiler bir süre 
sonra oransal olarak daha az gelişmeye başlar ve kriz durumuna girerler. Toparlandıktan sonra ise 
büyüme evresine geçmek amaçlanır ve kısır döngü böylece sürer.
      Resesyon ile depresyonun temel farkı süre ve şiddettir. Resesyon ekonomide daralmayı belirtir; 
işe alım oranları azalır, talep ve dolayısıyla arz düşer, satın alma gücü zayıflar. Hatırlarsanız liberal 
ekonomi temeline satın almayı koyduğundan bu biraz riskli bir durumdur, oysa komünist eko-
nomilerde büyük çaplı bir kriz olması için geçmişteki gibi bir kuraklık veya işgücünde bir azalma 
meydana gelmelidir.
     Depresyon ise resesyondan daha uzun sürer ve ekonomideki büyümenin ciddi anlamda, ken-
dini hissettirecek kadar düşmesiyle ortaya çıkar. Piyasa çöküntüsüdür. Süresi ve oranı nedeniyle 
bazen bütün ülkeyi bazen ise dünyayı etkiler. Kurtuluş yolu ise ironik şekilde bazen devletin müda-
hale etmesi sonucunda iş hacminin artmasıdır. Kriz ortamında bireylerin de alım gücü düştüğün-
den bu durum borsayı ve pazarı etkiler. 2009 Türkiye krizindeki akılda kalıcı reklamlar gibi spotlarla 
bu durumun önüne geçmeye çalışılabilir. (Al, ver, ekonomiye can ver!)
     Krizi ve gelişmeyi anlattık, sıra bazı ünlü krizler ve sebeplerinde.
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     1878 krizi: ABD menşelidir, üretim o kadar fazla 
olmuştur ki talep yetersiz kalınca borsa büyümeye 
yetişememiş, çöküşü ağır olmuştur. Öyle ki piyasa-
da para yetersiz kalmıştır. New York borsası (Wall 
Street) 10 gün kadar kendini kapatmıştır. Şirketler 
değerlerinin çok altına satılmış ya da iflaslarını açık-
lamıştır.

     1929 Büyük Buhran: Yine ABD menşelidir. ABD 
ekonomisi emin adımlarla güçlenmiş, öyle ki başka 
ülkelere kredi verir hale gelmiştir. Borsa yatırımcıla-
ra yüksek kazançlar sağlamıştır, ta ki mallara olan 
talep azalıp birkaç şirketin yabancı yatırımcıları his-
selerini elden çıkarmaya karar verene dek. Zaten 
değer kaybetmiş şirketlerinin kaybı hızlanmış, 3 
gün kadar kısa bir süre sonra borsa dibe vurmuştur. 
4.2 milyar dolar kayıpla da kalınmadığı gibi 5 gün 
sonra  yatırımcılar 1 yıllık kârlarının hepsini kaybet-
miştir. Küresel sermayenin güçlü bir oyuncusu olan 
ABD’nin çökmesi başka ülkeleri de etkilemiş ve 2. 
Dünya savaşına yol hazırlanmıştır.

     1987 Kara Pazartesi: Stabil görünen Hong 
Kong borsasında başlayan düşüş 1 hafta içerisin-
de bütün dünyaya yayılmış ve  ülkelerin bu açığı 
kapatmaları 3 yıllarını almıştır. Kara Pazartesi aynı 
zamanda bir günde borsanın en çok değer kay-
bettiği gün olarak tarihe geçmiştir.

Büyük Buhran zamanında iş arayan insanlar

Kara pazartesi düşüşü

     2001 Türkiye Krizi: 1999 depreminin zararı-
nı karşılayamayan Türkiye, 2001 yılında Milli Gü-
venlik Konseyi’ndeki kavgada cumhurbaşkanının 
başbakana anayasa fırlatması üzerine Türkiye bor-
sası %40 değer kaybetti. Bir gecede faiz oranları 
%6200’e çıkınca ülke toplamda 29 katrilyon borca 
girmiş oldu. Bu olay ekonominin siyaseti etkileme-
sinin yanı sıra siyasi dengesizliğin ekonomiyi biz-
zat ilgilendirdiğinin somut kanıtı olarak verilebilir.

    2008-2012 Küresel Ekonomik Kriz: Taşınamaz 
mallar (ev, arsa vs.) alımı için bireylere kredi ve-
ren Mortgage sisteminin ABD’de çökmesi üzerine 
dolar değer kaybedince kriz AB ülkelerine de sıç-
ramıştır. Türkiye o sırada kendi iç ekonomisindeki 
bir kriz durumunun etkisinde olduğu için küresel 
krizden  çok etkilenmemiş, bu nedenle Lira o dö-
nemde değer kazanmıştır.

ELİFNAZ SINAV 

     2011-Günümüz Yunanistan Ekonomik Krizi: 
Yunan Hükümetinin kamuya aşırı borçlanması ve 
bu borçlarını ödeyememesi sonucunda oluşmuş-
tur. Bir AB ülkesi olan Yunanistan, AB’ye ekono-
mik açıdan yük olduğundan dolayı BREXIT’e yol 
hazırlanmış, eski hükümetin istifası sonucunda 
başa gelen ve 2014’te krizi bitireceğini söyleyen 
hükümet ve devamındaki hükümetler ise hâlâ bir 
çözüm bulabilmiş değildir. 
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Dergimizin ilk sayısında Koşuyolu’nun ünlü restoranlarından Aş-Erdi’nin 
isim babası ve sahibi Erdi Seferoğlu ile bir röportaj gerçekleştirdik.

Erdi Bey bize kendinizden bahseder misiniz? Kaç senedir gıda sektörün-
de aktif rol alıyorsunuz? 
29 yaşındayım. Rizeliyim. Liseyi bitirip hayat okulundan mezun oldum ve 
çalışmaya başladım. 5 senedir gıda sektöründeyim. Bundan önce 2007-2013 
yılları arasında kozmetik sektöründe çalıştım. Önceden henüz daha gıda 
sektörüne girmeden de önce kuzenimin fast-food dükkânında çalıştım. Ar-
dından ben de kendi işimin patronu olmaya özendim.
Malzemelerinizi nereden temin ediyorsunuz?
Ekmeği her gün fırından taze şekilde alıyorum. Onun dışında anlaştığım 
toptancılar var. Onlar gerekeni getiriyor.

Yükselen döviz kuru ve Bitcoin’deki ivmeli düşüş 
sizi nasıl etkiledi?
Bitcoin mitcoin anlamam ben. Geçen sene 2.98 liraya 
aldığım pirinç şimdi 5.40; 15 lira olan kaşar 22 liraya 
fırladı. En çok küçük esnafı vurdu.
İş yeriniz toplumun hangi kesimine hitap ediyor?
Bölgede çalışan nüfus, öğrenciler, ötede inşaat işçileri 
var onlar da geliyor.
Öğrencilerin de ötesinde Aş-Erdi’nin farklı etnik 
köken ve kültürlerin ortak buluşma noktası ol-
duğunu görüyoruz. Bu multikültürel yapıyı neye 
borçlusunuz?
Karadenizli olmama. Asabiyimdir ama güzel bir soh-
betim var buraya gelenlerle. Ayrıca müşterilerimi 
yeşil kâğıt parçaları olarak değil arkadaş olarak görü-
yorum. Bizim de farkımız bu oğlum. Müşteriyi seve-
ceksin ki onlar da seni sevsin. Bak Vedat Abin nasıl da 
yiyor. (Alnından öptü.)
En sık tüketilen, en sevilen yemeğiniz hangisi?
Arnavut ciğerini çok yiyorlar. Tavuk döneri de öğren-
ciler alıyor. Zaten şuan yiyorsunuz.
İçeri girdiğimiz andan itibaren personelin güler 
yüzü bizi de olumlu etkiledi. Personellerinizle ara-
nız nasıl bahseder misiniz? Bu huzurlu çalışma or-
tamını nasıl muhafaza ediyorsunuz?
Burada annem, ben ve Aziz Abiniz beraber çalışıyo-
ruz. Hayattaki en gerekli şey olan para konusunda 
anlaşmazlıklar yaşasak da Aziz Usta’yla aramızda beş 
senelik bir abi kardeş ilişkisi var. Ben de dükkânın 
beyniyim. Gerektiğinde kuryeliği de ben yapıyorum. 
Sabahtan akşama kadar beraberiz. Dolayısıyla sürekli 
iletişim halindeyiz, bir sıkıntı olduğunda en hızlı şe-
kilde gidermeye çalışıyorum.
İş yerinizde hijyen konusunda aldığınız önlemler 
neler?
Her ay düzenli ilaçlama yapıyoruz. Her gün sonunda 
mutfak ve salonda da detaylı temizlik yapıyoruz.

Hiçbir müşterinizin buradan mutsuz ayrıldığına şa-
hit oldunuz mu?
Mutsuz ayrılan yoktur ama ayrılmak zorunda kalanlar 
oldu. Bundan iki sene kadar önce iki kişi gelip altı kişi-
lik masaya oturmuştu. Oradan kalkıp iki kişilik masaya 
geçmelerini rica etsem de dinlemediler. En işlek saat-
lerde masayı işgal ettiklerinden ben de onları kovmak 
zorunda kaldım.
Burada yaşadığınız en garip olayı hatırlıyor musu-
nuz?
Sizin buraya gelmeniz oğlum. Üç senedir sömürdünüz 
dükkânı. Enerjim kalmadı sizle uğraşmaktan.
Bu zorlu sektörde rakip olarak gördüğünüz farklı 
kurumlar var mı?
Ben kimseyle yarışmam. Tek rakibim dündeki Erdi Se-
feroğlu.
İş yerinizde teknolojiden nasıl faydalanıyorsunuz?
Son model Iphone aldım. Kadıköy’den de yirmi liraya 
kırılmaz cam taktırdım. İş mekaniklerimi güvence altı-
na alıyorum. Whatsapp, mail hepsi elimin altında.
Okurlarımıza iyi ve kötü gıdayı ayırt etmeleri için 
tavsiyeleriniz var mı?
O gittiğiniz yere göre değişkenlik gösterir. Kimse öyle 
göz kararı anlayamaz. Bildiğiniz yerlere uğramak en 
güzeli.
İleride şubeleşme fikriniz var mı? Bundan on sene 
sonra kendinizi nerede görüyorsunuz?
Hayır. Bu samimi ortamı korumak daha önemli benim 
için. On sene sonra ya Karacaahmet’te olurum ya da 
lüks bir restoranım olur. Birincisi daha muhtemel.
Teklif edilecek olsa HASAL’da kantincilik görevini 
üstlenir miydiniz?
Eğer şartlarım kabul edilirse o zaman olur. Ama ben 
başkalarının buyruğunda çalışmam. Kendi şartlarım, 
kendi kurallarım olacak ancak o zaman olur.

BİR ESNAF RÖPORTAJI: AŞ-ERDİ

MUSTAFA ÖZTEL
OZAN ÇOLAKOĞLU
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Friedrich Wilhelm Nietzsche; kimilerine göre dinsiz, kimilerine göre yüce 
bir insan, kimileri için Nazilerin ortaya çıkmasını sağlayan bir faşist, kimileri 
içinse nihilist bir filozof. Prusya’da doğan Alman filozofa doğduğu günün o 
zamanın Prusya kralı 4. Friedrich Wilhelm’in yaş günü yıldönümü olması 
nedeniyle bu ad verildi. Babası ve dedesi rahipti ve dindar bir aileden geli-
yordu. Çocukluğunda okulda “Küçük Protestan Papazı” lakabıyla anılıyordu. 
Derslerinde başarılı bir öğrenciydi ve 19 yaşına geldiğinde papaz olabilmek 
için Bonn Üniversitesinde teoloji okumaya başladı. Teolojiden çok filoloji-
ye(dil bilimi) yöneldi. Bu dönemde frengi mikrobunu kapmasıyla daha sonra 

FRIEDRICH WILHELM 
NIETZSCHE

felsefesinde de göreceğimiz kadınlara karşı olan tepkisi oluşmaya başlamış oldu. Yine bu dönemde Schopen-
hauer’ın “İstem ve Tasarım Olarak Dünya” kitabını okuması Schopenhauer’dan etkilenmesine neden oldu. Bu 
dönem hayatının dönüm noktası olarak kabul edilebilir çünkü bu dönemde dinden uzaklaşmıştır. Genç yaşta 
babasını kaybettiğinden dolayı rol model alabileceği birinin eksikliğini yaşayan Nietzsche, Wagner ile tanış-
masıyla bu eksikliği kapatabileceğini düşündü. Babasına fizyolojik özellikleri bakımından benzeyen Wagner’ın 
Nietzsche’nin de hayran olduğu Schopenhauer ve Beethoven hayranı olması ikisinin daha çok yakınlaşmasına 
neden oldu. Henüz doktorasını bile almamışken Basel Üniversitesinde sınavsız olarak öğretim görevlisi olmaya 
aday gösterildi ve tez koşulu aranmadan yalnızca yazılarına dayanarak doktor ünvanı aldı. Profesörlüğü sırasın-
da filolojiden çok felsefeye yöneldi. Wagner’in düşüncelerinin Schopenhauer’ın düşüncelerine uyuşmadığını 
fark eden Nietzsche, Wagner’den aldığı karamsarlık düşüncelerinden kurtulmuş oldu. Sağlığının bozulmasıyla 
profesörlüğü bıraktı ve migrenine iyi gelecek iklimi bulmak amacıyla şehir şehir dolaştı. Genç yaşta kaptığı 
frengi hastalığından kaynaklanan üçüncü devre sifilis teşhisi konuldu. Bazı kaynaklara göre bu hastalığından 
dolayı delirerek kırbaçlanan bir atın boğazına yapıştığı söylenmektedir. Tedavisine bir klinikte başlasa da an-
nesinin gözetiminde evinde devam etti ve annesinin ölmesiyle kız kardeşi bakımını üstlendi. 1888 ve 1889 
yıllarında iki kez felç geçirerek konuşma ve yürüme yetisini kaybetmiş ve 1900 yılını 25 Ağustos gecesinde felç 
geçirerek hayatını kaybetmiştir. Nietzsche; Albert Camus, Heidegger, Sigmund Freud gibi isimleri etkilemiştir. 
Böyle Buyurdu Zerdüşt, İyinin ve Kötünün Ötesinde, Deccal, Müziğin Ruhundan Tragedyanın Doğuşu, Ecco 
Homo, Güç İstenci kitaplarından bazılarıdır. Nihilist bir filozof olan Nietzsche batı felsefesi ile ilgilenmiş ve 
felsefesinde doğudan bahsetmemiştir. Çoğumuzun sadece “Tanrı öldü.” sözüyle tanıdığı Nietzsche, felsefeye 
“Bengi Dönüş, Üstün İnsan” gibi birçok yeni kavram katmıştır. Kitaplarında sürekli farklı konulara eleştirilerde 
bulunmuştur. Böyle Buyurdu Zerdüşt, Nietzsche’nin felsefesinin doruk noktası olarak kabul edilebilir. Bu kita-
bında “Bengi Dönüş” düşüncesinin üzerinde durmuş, bu düşüncesini en yüksek yaşama gücünü elde etmenin, 
acıyla başa çıkmanın ve üstün insanın gelişmesine katkı sağlayan bir araç olarak ortaya koymuştur. “Bengi 
Dönüş” düşüncesi kısaca etik düzeyde, insanların yaşamlarının en yüksek noktaya “yaşamı bir daha yaşamayı 
isteyerek” ulaştıkları noktayı anlatır. Nietzsche evrensel ahlaki değerleri kabul etmemiş ve sorgulanması yani 
yeniden değerlendirmeye tutulması gerektiğini savunmuştur. Bu değerlere karşı olan tutumlarına göre insan-
ları üçe ayırmıştır: Sürü İnsanı, Özgür İnsan ve Trajik(Üstün) İnsan. Sürü insanı herhangi bir değerlendirmeye 
tutmadan “iyi” kabul edilen ahlaki değerleri benimsemiş yani ahlaka uygun davranan, Özgür İnsan bu değer-
leri sorgulamış ve kabul etmediği halde yerine yeni değerler oluşturamamış yani ahlak dışı insan, Trajik(Üstün) 
İnsan ise bu değerleri yeniden değerlendirerek yeni değerler oluşturmuş insandır. Nietzsche’yi diğer ahlak filo-
zoflarından ayıran, ona kadar olan filozoflar insanların davranışlarını tek tek morale uygun olup olmadığı ba-
kımından ahlaklı ya da ahlaksız olarak adlandırılırken Nietzsche’nin bir eylemi tek başına değerlendirmesiydi. 
Bir eylemin ahlaklı olup olmadığını insanlara ve koşullara göre değerlendirdiğinden sık sık kendiyle çelişmiş 
ve birçok filozofun eleştirisini üzerine çekmiştir. Hristiyanlığı ve Stoacılığı eleştirmiştir. Dindar bir aileden 
gelmesi ve daha önce de bahsettiğim gibi hayatının ailesi tarafından planlanmış gibi olması dinden çıkmasında 
büyük bir etkendir. Ölümünden sonra kardeşi, henüz basılmamış yazılarını derleyerek bastırmıştır. Evrenin 
her türlü deviniminde bulunan en temel istenç olarak açıkladığı “Güç İstenci” kavramının da felsefe tarihine 
katılması kardeşi tarafından bastırılan Güç İstenci kitabında ölümünden sonra olmuştur.
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AKIL OYUNLARI

Her satırda, her sütunda ve 
kalın çizgilerle belirtilmiş 

her 2x3 bölgede 1'den 6'ya 
rakamlar tam olarak bir kez 

yer alacak şekilde diyagramı 
doldurun.

1'den 9'a kadar rakamları 
kullanarak verilen toplamları 
elde edin. Köşegenin altında 
verilen sayılar altındaki, üstün-
de verilen sayılar ise sağındaki 
rakam gruplarının toplamını 
göstermektedir. Ayrıca herhangi 
bir toplamı oluşturan gruptaki 
tüm rakamlar birbirinden farklı 
olmalıdır.

Diyagramı, satır ve sütün-
larda parantez içindeki her 
harfi birer kez kullanarak 
doldurun. Diyagramın dı-
şındaki harfler o satır veya 
sütunda karşılaşacağınız ilk 
harfi göstermektedir.

Kakuro

Sudoku

ABC Kadar 
Kolay
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Dünyamızı Değiştiren On İki Hastalık
Irwin W. Sherman
İş Bankası Kültür Yayınları

Tanıtım Bülteni:
İnsanlık tarihi hastalıklar tarihidir de denebilir. 
Milyonlarca insanın hayatına mal olan pek çok 
hastalığa ilişkin bilgi veren sayısız yazılı kayıt 
mevcut. Bu kayıtlar ışığında hastalıkların yalnız-
ca bir sağlık problemi olmadığı, önemli siyasi, 
sosyal ve ekonomik sonuçlar doğurduğu söyle-
nebilir.

Alanında dünyanın en saygın kuruluşlarından 
biri olan Amerikan Mikrobiyoloji Derneği (ASM) 
insanlık tarihini derinden etkilemiş ve halen et-
kilemekte olan bir düzine hastalığı Dünyamızı 
Değiştiren On İki Hastalık kitabında bir araya ge-
tiriyor. Kitapta kolera, sıtma, frengi, grip ve AIDS 
gibi hastalıkların yayılımı ve sonuçları incele-
nirken ortaya çıkan siyasi ve toplumsal sonuçlar 
ilginç anekdotlarla anlatılıyor. Aşıların gelişti-
rilmesi, karantina uygulamalarının başlatılması 
gibi sağlıkla ilgili olduğu kadar köle ticaretinin 
yaygınlaşması, İkinci Dünya Savaşı’na giden yo-
lun taşlarının döşenmesi ve demografik yapıları 
dönüştürecek denli kitlesel göç dalgalarına ne-
den olması gibi sonuçlarıyla oldukça ilginç bir 
tarihle okuyucuyu buluşturuyor.

Ayrıca geçmiş salgınlardan çıkarılması gereken 
dersler ve bu derslerin gelecekte salgın hasta-
lıklarla mücadelede ne ölçüde kullanılabileceği 
hakkında önemli ipuçları da sağlıyor.

Zamanın Kısa Tarihi
Stephen Hawking
Alfa Yayınları

Tanıtım Bülteni:
Zamanın Kısa Tarihi 1988 yılındaki ilk basımın-
dan bu yana geçen yıllar içerisinde bilimsel ya-
zın alanında bir başyapıt konumu kazandı. Kırk 
dile çevrildi ve dokuz milyonun üzerinde baskı 
yaparak dev bir uluslararası ün kazandı. Kitap o 
dönemde evrenin doğası hakkında öğrendiğimiz 
en son bilgiler göz önüne alınarak yazılmıştı, öte 
yandan o günden bu güne hem atom-altı dünya-
nın hem de büyük ölçekte evrenin gözlem tek-
nolojilerinde olağanüstü ilerlemeler yaşandı. Bu 
yeni gözlemler Profesör Hawking’in kitabın ilk 
baskısında yaptığı kuramsal öngörülerin çoğunu 
doğrulayan nitelikteydi. Bu gözlemlere, evrenin 
başlangıcından 300.000 yıl sonrasını araştıran 
ve Hawking’in varlığını ileri sürdüğü uzayzaman 
dokusundaki kırışıklıkları tespit eden Kozmik 
Ardalan Kâşifi COBE uydusunun son bulguları da 
dahildir. 

Kaleme aldığı özgün metne kendisinin son araş-
tırmasından ve en son gözlemlerden edindiğimiz 
yeni bilgileri katma arzusuyla Hawking, kitabının 
elinizdeki son baskısı için yeni bir önsöz yazmak-
la kalmadı, aynı zamanda solucan delikleri ve za-
man yolculuğuyla ilgili çok etkileyici yepyeni bir 
bölüm kaleme alarak kitabını güncelledi. 
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