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Hangi minibüs 
daha iyi?
Şu sıralar New York sokaklarında yarısı 
kahverengi, yarısı beyaz bir minibüs 
dolaşmakta. Yol kenarında bekleyenler 
tıpkı taksi çağırır gibi el salladıklarında 
önlerinde duruyor.

Sir Isaac Newton 
Newton buluşlarıyla bilim dünyasını 
adeta büyüler; deyim yerindeyse, ona 
yarı-ilâh gözüyle bakılmaya başlanır. 
Öyle ki, dönemin tanınmış bir ma-
tematikçisi, “Acaba O’nun da bizler 
gibi yeme, içme ve uyuma türünden 
günlük gereksinmeleri var mıdır?” Diye 
sormaktan kendini alamaz. 

Kişiliğiniz aslında 
yüzümüzde gizli
Yıllar boyunca beden yapısı ile 
psikoloji arasında ilgi kurmaya çalışan 
Çinli bilginler, yüz okuma sanatı olan 
‘fizyonomi’yi geliştirerek yüz hatlarına 
göre karakter tiplerini sınıflandırdılar. 
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Prof. Dr. Sevil Atasoy
Türkiye’nin iklim müzakerelerindeki mevcut 
konumu, orta-uzun vadede hem yüksek 
maliyetli, hem de tehlikeli bir geleceğin ka-
pısını aralıyor. Küresel bir sera gazı azaltım 
anlaşmasında Türkiye’nin yokluğunun ciddi 
bir kayıp olacağı ortada. İklim değişikliğini 
durdurmak için tasarlanan uluslararası an-
laşmalara taraf olmak için 12 yıl bekleyen 
Türkiye’nin, artık gerçek çözümde yer al-
ması gerekiyor.

Türkiye’nin 
‘İklim karnesi’

10 yılda 
teknolojide 
neler olacak ?

10 yılda 
teknolojide 
neler olacak ?
2000’li yıllarla birlikte teknolojik 
gelişmeler hız kazandı, gelecekte karşımıza 
neler çıkacağını, hangi cihazları ve 
teknolojileri kullanacağımızı kestirmek 
zor. Neredeyse hergün yeni bir gelişmeyle 
tanışıyoruz. Yarın ne olacak diye merak 
ediyor, gelişmeleri hepimiz yakından takip 
etmek istiyoruz.
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1962 yapımı ilk James Bond filmi Dr. No’da doktoru öldürmek isteyen kişi, 
bıçağı göğsünün sol tarafına saplasa da Dr. No’yu öldüremez. Dr. No, ölümden 
kurtuluşunu şöyle açıklar: “Çünkü kalbim solda değil, sağ tarafta bulunuyor.” İç 
organlarımızın, örneğin kalbimizin sağda veya solda oluşuna hücrelerimizdeki 
küçük kılların hareketinin sebep olduğunu biliyor muydunuz?
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M
inibüsün sahibi Jared Rosenthal 
adlı biri. Bu alanda hizmet ver-
meye 2010’da başlamış. Önce 
Health Street (Sağlık Sokağı) adlı 

bir şirket kurmuş, ardından bu 8 metre uzun-
luğundaki minibüsü yaptırmış, iki aydır da 
minibüsüyle sokaklarda dolaşmakta.

Aracın yolunu gözleyenler çok mutlu. Çün-
kü 299 A.B.D. dolarından başlayan bir ücret 
karşılığında, içlerini belki de yıllardır kemiren 
bir sorunun cevabını alıyorlar. Tek yapmaları 
gereken aile doktorlarından bir sevk raporu 
almak. Sorular çeşitli:

“Çocuğumun babası kim?”

“Bu kadın kız kardeşim mi?”

“20 yıl önceki sevgilimin doğurduğu, şimdi 
kocaman bir delikanlı olan gencin babası 
gerçekten ben miyim?” gibilerinden.

Fark etmiş olmalısınız. Minibüs, mobil bir 
sağlık ünitesi. Durduğu yerde DNA analizi 
için örnek alan bir laboratuvar. Minibüsteki 
teknisyenler başvuranların yanağının içinden 
alışılagelmiş yöntemle hücre örnekleri alıyor 
ve Ohio’daki laboratuvara postalıyor. Sonuç-
lar, üç-beş gün içinde sahibinin elinde.

Yılda yarım milyondan fazla babalığın, analı-
ğın, akrabalığın tespiti için DNA analizi yapı-
lan bir ülkede, minibüsün önemli bir ihtiyacı 
karşıladığı muhakkak.

Şimdilik günde beş, ayda yaklaşık 100 ör-
nek topluyor. 7/24 hizmet veriyor. Gerçi tra-
fiği aksatması yüzünden sıklıkla ceza alıyor 
ama, Jared bundan memnun. Çevrede top-
lanan meraklılar, gördüklerini sosyal medya-
da paylaştığından, bunun dolaylı bir reklam 
olduğunu, müşteri sayısının hızla artacağını 
söylüyor.

DNA minibüsünde yapılanların yasa dışı ol-
duğunu söylemek mümkün değil. Çünkü bir 

laboratuvara başvurulduğunda ne gerekiyor-
sa (kişilerin kimlik tespiti, parmak izlerinin 
alınması, fotoğrafların çekilmesi gibi) burada 
da onlar uygulanıyor. Unutmamalı ki, DNA 
laboratuvarların önemli bir bölümü analiz-
lerin gerçekleştirildiği yerler değildir. Büyük 
merkezler için örnek toplayan istasyonlardır. 
Dolayısıyla minibüsün başı kolay kolay derde 
girmez.
Sokakta sağlık hizmeti yeni bir olay değil. Ör-
neğin bundan onbeş yıl kadar önce, Profesör 
Rainer Schmid, Viyana sokaklarında içinde 
gaz kromatografı cihazı bulunan minibüsü ile 
dolaşır, genellikle gece kulübü ve bar yakın-
larında, ayrıca rock konserlerinin düzenlendi-
ği mekanların civarında park eder, gençlerin 
yasa dışı yollarla satın almış olduğu uyuş-
turucu maddenin içerdiği etkin madde ora-
nını ve safsızlıkları herhangi bir ücret talep 
etmeksizin analizlerdi. Viyana Tıp Fakültesi 
Biyomedikal ve Toksikolojik Analizler Bölü-
mü başkanı olan Profesör Schmid, 2002’de 
Birleşmiş Milletler Uluslararası Uyuşturucu 
Kontrol Kurulu üyeliğine seçildi. Kendisiyle 
iki yıl birlikte çalıştım. Viyana gecelerinde-
ki minibüs hizmeti sayesinde pek çok canın 
kurtulduğu muhakkak. Schmid’in Kurul üye-
liği 2007’de bitti. Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu’nca ikinci bir kez seçilemedi. Muh-
temelen üye ülkelerin bu kararında minibüs 
işinin rolü vardır.

Biri yasa dışı yolla elde edilen uyuşturucu-
nun analizini yapan, diğeri babalık tayini için 
örnek toplayan iki minibüsü karşılaştırırsak, 
ben oyumu Schmid’in minibüsünden yana 
kullanırım. Onun amacı sadece halk sağlığıy-
dı. Satın aldığı maddenin içinde ne olduğunu 
bilmediğinden ölüm tehdidi altındaki genç-
leri kurtarmak istemişti. İkinci minibüsün 
hedefi ise, insanların içini kemiren kuşkudan 
yararlanarak zengin olmak.

Aşağıda iki minibüs öyküsüne 
yer verdim. Bunlar, Yavuz’un 
minibüslerinden değil. 
Bakalım oyunuz hangisine 
gidecek.

Şu sıralar New York 
sokaklarında yarısı 
kahverengi, yarısı beyaz 
bir minibüs dolaşmakta. 
Yol kenarında bekleyenler 
tıpkı taksi çağırır gibi el 
salladıklarında önlerinde 
duruyor.

Hizmet almak isteyenler 
arasında savaş bölgelerinden 
geri dönen askerler 
çoğunlukta, ama her yaştan 
kadın ve erkeğe rastlamak 
mümkün.

Yılda yarım milyondan 
fazla babalığın, analığın, 
akrabalığın tespiti için 
DNA analizi yapılan bir 
ülkede, minibüsün önemli 
bir ihtiyacı karşıladığı 
muhakkak.

Hangi minibüs 
daha iyi?

Prof. Dr. 
Sevil Atasoy
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Profesör Gurdon bağırsak dokusundan 
kurbağa klonlamakta yararlanırken, Pro-
fesör Yamanaka hücreleri yeniden prog-

ramlamak için genlerini değiştirmeyi başardı. 

Nobel ödül komitesi her iki araştırmacının da 

bilimde “devrim” yaptıklarını bildirdi.

İlk adım

Bir yumurta bir sperm tarafından döllendiğinde 
orada sadece bir tür hücre oluyor. Bu hücre ço-
ğalıyor ve oluşan yeni hücreler farklılaşarak, çe-
şitli dokuları, organları, derisi kemiğiyle vücudu 
oluşturuyor.

Uzun süre bunun tek yönde işleyen bir süreç 

olduğu, bir hücre vücudun belli bir parçası-
nı oluşturacak şekilde farklılaştığında artık bir 
daha değiştirilemeyeceği düşünülüyordu. 

Ancak John Gurdon 1962 yılında bir kurbağa-
nın bağırsak hücrelerinden aldığı genetik bilgiyi 
kurbağa yumurtasına yerleştirerek normal bir 
kurbağa yavrusu-iribaş üretmeyi başardı ve ba-
ğırsaktan alınan hücrenin yeni bir kurbağa üret-
mek için gereken bütün temel genetik bilgileri 
içerdiğini kanıtladı.

Bu teknik daha sonra klonlanan ilk hayvan olan 
koyun Dolly’nin yaratılmasının da yolunu açtı.

Yeniden programlama

Bundan 40 yıl sonra Japon bilim insanı Shin-
ya Yamanaka farklı bir yöntem denedi. Genetik 
bilgiyi yumurtaya koymak yerine genetik bilgiyi 
yeniden programladı ve farelerin belli organ-
larından alınan hücrelerin, dört gen eklenmek 
suretiyle kök hücrelere dönüştürülebildiğini, bu 
kök hücrelerin sonradan yeniden gelişerek özel 
hücreler olabildiklerini kanıtladı.

Nobel komitesinin açıklamasında bu buluşun 
“hücreler ve organizmaların gelişimini anlama 
konusunda bir devrim yarattığı” kaydedildi.

Komite “Gurdon ve Yamanaka’nın keşifleri belli 
organ ve dokulara özel hücrelerin oluşma süre-
cinin belli koşullarda geriye döndürülebileceğini 
gösterdi. Bu buluşlar ayrıca dünyanın dört bir 
yanındaki uzmanlara yeni araçlar sağladı ve tıb-
bın bir çok alanında önemli ilerlemelerin yolunu 
açtı” ifadesini kullandı.

Nobel komitesi bu tekniklerin, insan derisinden 
alınan hücrelerin kök hücrelere dönüştürülmesi 
yoluyla tıpta yeni bir devrim yaratacağı umudu-
nu da dile getirdi.

Bu kök hücrelerin yeniden istenen özel görevli 
hücrelere evrilmesi yoluyla örneğin bir kalp krizi 
sonrası kalpteki hasarın tamiri ya da alzheimer 
hastalarında beyin hasarının tamiri gibi bir çok 
alanda kullanılması umuluyor.

Tıp Nobel’i kök hücre 
araştırmalarına

Termometre gibi değil termostat gibi davranmak lazım

Merhaba,

Pek yaptığım bir şey değil ama bu sayıda 
kendi e-postama gelen bir yazıyı sizinle 
paylaşacağım. İşin en tatsız tarafı yazarı 

bilinmiyor. Ancak içerik hoşuma gittiği ve içeriği 
tümüyle benimsediğim için aynen iletiyorum. 

[Hayatta olmakla hayatı yaşamak çok farklı şey-
lerdir. Biri, bize eşlik eden ve içinde devindiğimiz 
sahneyi belirleyen zaman ve uzamın izleyicileri ol-
makla yetinmek; bundan çok farklı olan diğeri ise, 
güzel ve iyi hayatı inşa etme becerisini gösterip söz 
konusu sahneyi yeteneklerimiz ve sorumluluklarımız 
ölçüsünde değiştirmek üzere senaryoya müdahale 
etmektir. Evet dostlarım, hayata anlam katmaya, 
yaşamda seyirci değil de oyuncu olmakla başlaya-
biliriz. 

Diğer bir deyişle termometre gibi değil termos-
tat gibi davranmak lazım. Termometre gibi dav-
rananlar, kendilerine zarar verecek şeylere bile 
karışmazlar. Karşılaştıkları sorun ve zorlukları 
fark etmenin ötesinde hiçbir şey yapmazlar, bir 
çözüm yolu bulmaya çalışmazlar, yaşamı sade-
ce seyrederler. Kendilerini her zaman güçsüz 
hissederler. 

Termostat gibi olanlar ise, güçlüklerle karşı-
laşır karşılaşmaz eyleme geçerler. Daima bir 
çözüm yolunun bulunduğuna inanırlar. Tepki 
gösterir, kararlar alır ve uygulamaları ile adeta 
zamanı yönetirler. Geriye dönüp baktıklarında 

keşkelerin az olacağı bir yaşam biçimini bilinçli 
bir şekilde bu günden seçerler.]

Bu görüş, takım oyunu ruhuna aykırı değil. Her ta-
kımda bir lider olmak zorundadır ve takım bu liderin 
yönlendirmesi ile oynar. Takımın, mahallede çocuk-
ların kurmuş olduğu futbol takımı olduğunu varsaya-
lım. Her defasında yedekte bekletilen çocuk, neden 
yedekte bekletildiğini kendi kendine sorgulamak 
zorundadır. Belli ki kendi çıtası bu takıma girmeye 
yetecek kadar yüksek değildir. Takımın vazgeçilmez 
oyuncusu da kendi çıtasını her gün daha da yükselt-
mek zorundadır. Mahalleye yeni taşınan bir çocuk 
bir anda tüm dengeleri bozabilir. Yedek beklemekten 

hiç rahatsızlık duymamak da mümkün. Kişinin kendi 
tercihidir. 

Her ne kadar elektronikteki gelişmeler başta ol-
mak üzere yaşam şartlarında pek çok kolaylıklar 
sunuluyor gibi görülse de tüm dünyada ve genel 
olarak yaşam şartlarının giderek ağırlaştığı açıktır. 
Öyle ki, yavaşlayan ya da duran bir anda oyun 
dışında kalıyor. 

Yolda hızlı adımlar ile işine giderken bir yandan 
cep telefonunda konuşup, diğer yandan hambur-
gerini tam anlamı ile tıkınan kişilere, giderek daha 
fazla rastlıyoruz. Yaşamak için sanki bunlar her 
gün çıtalarını böyle yükseltmek zorundalar gibi 
görülüyor. Olabilir. Bu da bir çıta yükseltme şekli. 

Çıtanın asıl yükseltilmesi gereken konular içinde 
sanırım en başta hoşgörü geliyor. Tahammülsüz 
bir toplum olduk. Nerede ise tüm sürücülerin eli 
kornada. Sanıyorlar ki kornaya basınca trafik açı-
lacak. Toplu taşım araçlarında gençler otururken 
yaşlıların ayakta yolculuk ettiğine daha fazla rast-
lıyoruz. 

Kullanılan cep telefonun en yeni modelini satın al-
makla yaşam kalitesindeki çıta çok da yükselmiş 
olmuyor. Daha yenisi çıktığında onu alamayan, 
kendisini çok zavallı olarak da görebiliyor. 

İş, insanlık çıtasını yükseltip, yakın çevresine de 
örnek olmak. 

Sevgiyle.

Prof. Dr.  Kadir 
Halkman 

Ankara Üniversitesi Gıda 
Mühendisliği Bölümü

Nobel tıp ödülü kök hücre dalında öncü araştırmalar yürüten iki kişiye verildi.
İngiltere’den John Gurdon ve Japonya’dan Shinya Yamanaka belli bir organa 
ait hücreleri vücutta herhangi bir hücrenin yerini alabilecek kök hücrelere 
dönüştüren araştırmaları nedeniyle ödüle layık bulundular.
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Hücrenin kirpikleri

Mikro borucuklardan ve çeşitli proteinlerden mey-
dana gelen siller solunum yolu, beyin, iç kulak, böb-
rek ve göz hücreleri gibi birçok hücrede bulunan 
minik çıkıntılardır. Vücudumuzda 300.000 protein 
olduğu hesaplanıyor. Bunlardan 500’ünden fazla-
sı sillerin içinde olanlar. 600 proteinin bulunduğu 
hareketli sillere nanomakineler da deniliyor. Hücre 
zarının dışa doğru çıkıntı yapması ile oluşan sille-
rin, bulundukları hücreye göre çeşitli görevleri var. 
Kimi zaman dengemizin sağlanmasında, kimi za-
man da göz ve sinir sisteminde görev yapıyorlar. Sil-
ya, silyum, titrek tüyler, saç teli benzeri kılcıklar gibi 
çeşitli isimleri olan bu hücre çıkıntıları, Latincedeki 
cilia (kirpik) kelimesinden köken alıyor. Boyları 20 
mikrometre civarında olan siller, hücreye hareket 
sağlamalarının yanı sıra dışarıdan gelen sinyalleri 
alan birer anten gibi görev yapıyor. Bu hücre kir-
pikleri ne kadar küçük acaba? Bir fikriniz var mı? 
50 tane sil yan yana gelse 1 mm yapıyor. Hücreler-
de bazen bir tane sil bulunurken bazen de 200-300 
tane bulunur. 1898 yılında keşfedilmelerine rağmen 
yıllarca gereksiz birer organel gibi düşünülen bu ya-
pılar, 1980’li yıllardaki buluşlarla tekrar gündeme 
gelmeye başladı.

Sağ mı sol mu?  

Anne karnındaki üç ha� alık embriyoda dış, orta 
ve iç katman olmak üzere üç katman meydana ge-
lir. Bu katmanlardan, çeşitli vücut organları oluşur. 
Ancak buradaki en kritik olaylardan biri vücut ek-
senlerinin oluşumudur. Embriyonun sağ sol, üst alt 
ve ön arka eksenleri nasıl belirlenecek? Bu yön tayi-
ni olmazsa milyarlarca hücre yolunu nasıl bulacak? 
Tam bir kaos ortamı olur değil mi? Hücre nereye 
doğru gidecek? Sil hareketleri, embriyoda bir sıvı 
hareketinin oluşmasına sebep olur. Bu sıvı hareke-
tine nodal akım denir. Bu akım tıpkı bir sandalın 
küreği gibi yön ve hız tayininde iş görür. Protistalar 
gibi bazı tek hücreli mikroskobik canlılarda 17 adet 
kürek sayılmış. Nodal akım embriyoda sağ sol ku-
tuplaşmasında rol alır. Mesela kalp sola, karaciğer 
sağa yerleşir. Peki ama dışarıdan hiçbir sinyal gel-
meden bu nasıl olur? Gelişim biyologlarının ve ku-
ramsal biyologların en merak ettiği konulardan biri 
budur. Bu konudaki ilk büyük buluş morfogenler-
dir. Morfogenler, embriyoda yön tayininde görevli 
maddelerdir (örneğin retinoik asit). Sirke sineği-
nin embriyo aşamasında morfogenleri araştıran ve 
açıklayan araştırmacılar 1995 yılında Nobel Ödülü 
kazandı. İkinci büyük buluş ise sillerin sağ sol ek-
sen oluşumundaki rollerinin ortaya çıkarılmasıdır. 
Embriyoda eksen tayini ve yapısal değişimler hâlâ 
gizemini koruyor. Araştırmalar tüm hızıyla devam 
ediyor. Ancak nodal akımın ilgili genleri nasıl ha-
rekete geçirdiği henüz tam olarak anlaşılmış değil. 
“Nodal Akım ve Siller” şeklinde nodal akımın mor-
fogenlere ve sillere etkisi görülüyor. Embriyologlar, 
bu tür hücre olaylarına, “hücrenin kaderi” diyor. 
Her hücrenin nasıl davranacağı ve nereye gidece-
ği planlı ve programlı. Hücreler hiç “eğitim görme-
den” ve “tatbikat yapmadan” görevlerini kusursuz 
biçimde gerçekleştirir. Sonuçta her organ yerli ye-
rine yerleşmiş olur. İç organların yerli yerinde ol-
masına “situs solitus” adı verilir. Sillerde bozukluk 
olur ve nodal akım oluşmazsa organlar ters yönle-
re yerleşebilir. Bu duruma da “situs inversus” denir. 
Situs inversus hayatla bağdaşır yani eğer doğumsal 
bir kalp kusuru yoksa organları ters yönde olan ki-
şiler dışarıdan normal görünür ve yaşamlarına sağ-
lıklı olarak devam eder. Kartagener sendromlu has-
taların % 20’sinde anormal siller vardır. Kartagener 
hastalarında -tıpkı Dr. No gibi- kalp sağda, karaci-
ğer soldadır.

Solunum yolları temizliği  

Nefes borusunun iç duvarını döşeyen dokuya nefes 
borusu epitelyumu denir. Her epitelyum hücresi-
nin, havanın geçtiği boşluğa doğru 200 kadar çıkın-
tısı vardır. Siller nefes borusunun içini sürekli sü-
pürmekle görevli, hareketli tüycüklerdir ve buğday 
tarlasındaki başakların rüzgârla dalgalanmasına 
benzeyen bu sürekli hareketleri sonucu mikroplar 
ve tozlar mukus sıvısı ile beraber yutağa doğru ha-
reket eder, oradan da midenin asitli ortamına geçip 
parçalanır. İşte İkiz Kuleler’in enkazının temizlen-
mesinde çalışan kurtarma görevlisi, içindeki mikro 
kılları anlamak için çıktığı yolculukta arkadaşları-
nın da neden hasta olduğunu anlamaya başlamış-
tı. Solunum yollarındaki süpürgeciler çalışmayınca 
tozlar solunum yollarını tıkamıştı. 4 Ağustos 2012 
tarihli Science dergisinin kapağı bir kez daha sil-
lerle süslendi. Sağlıklı akciğerler için sillerin önemi 
bir kez daha gösterildi. Bu çalışmaya göre siller fırça 
gibi çalışarak hücrelerin yüzeyinde biriken mukus 
tabakayı temizliyor.

Hücrenin kontrol kuleleri  

Günümüz otoyollarına, trafik levhalarına, harita-
lara ve navigasyon cihazlarına rağmen bazen hâlâ 
gideceğimiz yere ulaşmada zorluk yaşarız. Gidece-
ğimiz yeri bulmak için son model otomobilimizle 
dolanır da dolanırız. Vücudumuz da Dünyamızdan 
farklı değildir. Dünya’da 7 milyar insan yaşarken 
vücudumuzda trilyonlarca hücre vardır. Vücudu-
muzun Dünya trafiğinden de karmaşık olan trafi-
ğinde hücrelerin yollarını şaşırmaması, bir tür yön 
bulma sistemine sahip olmaları hayret verici bir 
olaydır. Bilindiği üzere birçok hayvanda GPS (Kü-
resel Konumlandırma Sistemi) gibi işleyen navigas-

yon sistemleri var. Kuşlar ve balıklar, Dünya’nın bir 
ucundan diğer ucuna kaybolmadan gidiyor. Hücre-
lerin GPS sistemi sayılabilecek olan siller, dışarıdan 
gelen mesajları anten gibi çalışarak hücreye aktarır. 
Sillerde çeşitli haberleşme sistemlerinin, örneğin 
“sonik kirpi” sinyal yolunun görev üstlendiği bili-
niyor. Peki niye sonik kirpi adı seçilmiş dersiniz? 
Bilim insanları ilginç adamlar. Sonik kirpi 1991’de 
piyasaya çıkan bir bilgisayar oyununun kahraman-
larından biri; Mario’nun rakibi. 1995 yılında Nobel 
Ödülü kazanan araştırmacılar buldukları proteine 
işte bu oyun kahramanına atfen böyle bir ad ver-
miş. Eğer siz de bir protein bulacak olursanız ona 
istediğiniz ismi verebilirsiniz. Sonik kirpi haber-
leşme sistemi iskelet gelişimi açısından çok önemli 
bir molekül. Verma-Naumo�  sendromu, Majews-
ki sendromu, Jeune sendromu ve Ellisvan Creveld 
sendromu gibi bir çok siliopatide iskelet bozukluk-
ları vardır. Bu nedenle iskelet bozuklukları ile siller 
arasında bir ilişki var. Düzgün bir iskelet yapısı için 
sillere ihtiyacımız var. İskelet siliopatileri de denilen 
bir hastalık grubunda şu ana kadar ondan fazla gen 
tanımlanmış. Örneğin 2011’in Aralık ayında bulu-
nan TMEM231 proteini bunlardan biri. TMEM231 
geninin ürettiği protein olmazsa, sil gelişiminde ve 
sonik kirpi sinyal iletiminde kusurlar meydana ge-
liyor. Hücre navigasyon sisteminde önemli bir aktör 
olan hücre kıllarının, doğal olarak hücre sinyal me-
kanizmasının bozulduğu kanserle de yakın bir bağ-
lantısı var. Nature Medicine dergisinde 2009 yılının 
Eylül ayında iki makale yayımlandı. Bu makalelere 
göre, siller kanseri hem tetikliyor hem de engelli-
yordu. Bilim dünyasına “Kanserde Sillerin İki Yüzü” 
başlığıyla duyurulan bu haberlerden sonra hücre 
bölünmesi ve sinyal iletimi üzerine çalışmalar daha 
da hızlandı. Bilindiği gibi kanser gelişimi hücre bö-
lünmesi ile bağlantılı bir süreç. Siller hücrenin GPS 
navigasyon sisteminin bir parçası. Stanford Tıp Fa-
kültesi araştırmacıları Cell adlı dergide yayımlanan 
çalışmalarında silleri, hücrenin haberleşme ağının 
kontrol kulesi olarak tanımladı. Bu küçük kılcıklar 
hücrenin haberleşme şebekesinin önemli elemanla-
rı; aynı hava trafiğini kontrol eden kuleler ya da açık 
deniz tankerlerine yol gösteren deniz fenerleri gibi. 
Yaraların iyileşme süreci bu haberleşme şebekesine 
güzel bir örnek. Yaralanma durumunda salgılanan 
bir büyüme sinyali sillere ulaştığında, mesaj hüc-
re merkezine aktarılır. Sonuçta hücre iskelet siste-
minde bir hareketlenme olur. Yara kapama sistemi 
tetiklenir. Sili olmayan hücrelerle yapılan deneyler, 
bu hücrelerde yara iyileşmesinin olmadığını göster-
miştir.
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Kulaktaki kıllar  

Ses dalgaları,kulak zarının titreşmesi ile orta ku-
lakta bulunan kemikçiklere iletilir. Zarın titreşimi 
iç kulak içindeki sıvının ileri geri hareket etmesine 
yol açar. Çok küçük kanalcıklar içindeki titrek tüy-
lü hücreler, iç kulak sıvısına gömülü haldedir. Silli 
hücreler kokleadaki korti organındadır. İç kulakta-
ki işitme hücrelerinde bulunan 40-70 sil, denizde-

ki yosunlar gibi salınarak mekanik enerjiyi elekt-
rik enerjisine dönüştürür. Sillerin hareketi, işitme 
siniri aracılığıyla beynin ilgili bölgesine taşınır ve 
ses olarak işlenir. İleri derecede işitme kaybı olan 
kişilerin yaklaşık % 90’ında titrek tüyler hasarlı-
dır ya da işlevini kaybetmiştir. Koklear implant adı 
verilen konuşma işlemcisi, titrek tüylerin görevini 
üstlenen işitme cihazlarından biridir. Mekanik ses 
enerjisini elektrik sinyallerine dönüştüren bu elekt-
ronik cihaz,ileri dereceİçimizdeki Kıllar 72 Hare-
ketli ve hareketsiz olmak üzere iki grupta incelenen 
bu mini kıllar, alttaki şekilde görüldüğü gibi enine 
kesitlerinde çevresinde 9, merkezinde 2 mikro bo-
rucuk varsa 9+2 olarak isimlendirilir. Deste deste 
biçilip ardında bağlanan ekinler gibi mikro borular 
da birbirine bağlanır. 9+0 siller, embriyonik gelişim 
sırasında vücudun sağ sol simetrisinin oluşumun-
da görev alır. Nodal sil adı verilen bu yapılar, döl-
lenmiş yumurtanın 8-10 hücreli ilk dönemlerinde 
görev yapar. Siller akciğerlerimizdeki mukusları 
süpürürken sağdaki şekildeki gibi hareketler yapar. 
Joubert sendromu, Meckel–Gruber sendromu ve 
Bardet–Biedl sendromu gibi durumlarda sillerde 
ve sillerin içindeki taşıma sisteminde bozukluklar 
oluşur. Hücre zarı Dış mikroborucuk çi� i Yan çı-
kıntı Merkezi mikroborucuk çi� i Dinein kolu Sille-
rin rüzgârdaki başaklar gibi salınımı Çizimler: Ra-
bia Alabay de işitme kaybı olan kişilerde kokleaya 
yerleştirilir. İkiz Kuleler’in enkazında çalışan ve iç 
kulağında bir rahatsızlık olan işçiye doktoru kokle-
ar işitme cihazından bahsedince işçi sillerin haya-
ti önemini daha iyi kavradı. Akşam evine dönünce 
çocuklarıyla ilginç bir bilgiyi paylaşmak istedi. Ço-
cuklarına bilim kurgu gibi gelse de, bu kısım kulak 
taşları ile ilgili.
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Siller, son yıllarda sık sık ünlü tıp dergilerinin kapaklarını süslüyor. Sillerde 
ve sillerin yapısındaki proteinlerde bozukluk olması durumunda görülen 
Bardet-Biedl sendromu, genetik bir hastalıktır. Bardet-Biedl sendromlu 
kişilerde şişmanlık, retina dejenerasyonu, böbreklerde kist ve polidaktili 
(fazla parmak sayısı) gözlenir. Burun sillerindeki kusurlar sebebiyle anosmi 
(koku hissinin kaybolması) görülür. (A) Cell bu sendromu ve silleri 2007 yı-
lında kapağına taşıdı. (B) Science da zaman zaman silleri kapağına taşıyor. 
Fare akciğer hücrelerindeki sillerin 34.000 kez büyütülmüş hali (Ağustos 
2009). (C) İnsan akciğerlerindeki sillerin grafik çizimi
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Kulaktaki taşlar

İç kulaktaki işitme ile ilgili bölüme salyangoz, den-
ge ile ilgili bölüme yarı dairesel kanallar adı verilir. 
Yarı dairesel kanalların konumu aşağı yukarı, öne 
arkaya, sağa sola hareketlerin tümünü algılayacak 
şekildedir. Bu kanalların içi sıvıyla doludur, sıvının 
içinde de otolitler (kulak taşları) bulunur. Kulakta 
taş mı olurmuş? Balıklardaki bu taşlar sayesinde 
balıkların yaşı bile hesaplanabiliyor. Kütleçekimi ve 
hız değişimine karşı hassas olan otololitler, vücudun 
dengesini korumakla yükümlü kalsiyum karbonat 
kristalleridir. Yarı dairesel kanallardaki sıvıda bu-
lunan bu taşların esas görevi dengedir. Ama henüz 
bilinmeyen başka görevleri olduğu da tahmin edili-
yor. Zebra balığı ile yapılan çalışmalar çok ilginç bir 
keşfe yol açmış. İç kulaktaki, hareketli ve hareketsiz 
sillerin, otolit oluşumunda önemli görevleri oldu-
ğu bulunmuş. Anlaşılacağı gibi sillerin hareketsiz 
olanları da var. Hareketli sillerin bir karıştırıcı gibi iş 
görerek ortamı devamlı hareket halinde tuttuğu, bu 
şekilde kalsiyum kristallerinin uygunsuz ve vakitsiz 
çöküp birikmesini önlediği bulundu. Daha ilginç 
olan bir şey daha var: Hareketsiz sillerin, özellikle iç 
kulağın gelişimi sırasında ortaya çıkan kesede (otik 

vezikül) olduğu ve otolit denilen kulak taşlarınının 
çökme vakti geldiğinde kalsiyum kristallerinin uy-
gun yerlere birikmesini düzenleyen birer ustabaşı 
gibi hareket ettiği bulundu.

Yüz gelişimi  

Ülkemizde ilk yüz nakli yapıldı. Kadavradan alı-
nan yüz, alıcıya başarıyla nakledildi. Yüz gelişimi-
nin karmaşık bir mekanizması var. Anne karnında, 
dördüncü ha� anın sonunda, bebeğin yüz gelişimi 
başlar. Beşinci ha� a sırasında buruna ait tümsekler 
ve çıkıntılar oluşmaya başlar. Burun, gelişim döne-
minde beş adet tümsekten oluşur. Alt ve üst dudak, 
bu tümseklerin ve çukurların etkileşmesi ile oluşur. 
Peki, yüzümüzle kılcıkların ne alakası var? “Bura-
da da mı kıllar” dediğinizi duyar gibiyim. Siller, yüz 
gelişimi sırasında haberleşme sisteminde ve hücre 
göçünde çok önemli rol oynuyor. Milyarlarca insa-
nın kendine has yüz yapısı sil hareketleri sayesin-
de şekilleniyor. Bu mekanizmada bir kusur olursa 
ne olur? Aynada kendimize bakınca üzülebiliriz. 
Yüze ve kafaya ait, örneğin gözlerin birbirine çok 
yakın olması veya aralarının çok açık olması, yarık 
damak, yarık dudak gibi birçok anomali biliniyor. 
Uzmanlar sebebi bulunamayan yüz anomalilerinde 
sillerin dikkate alınmasını öneriyor. Çünkü siliopa-
ti denilen, sillerin bozuk olmasından kaynaklanan 
bazı hastalıklarda, yüz ve kafa anomalileri de gözle-
niyor. Nature Medicine’ın 2012 Eylül tarihli sayısın-
da siliopati bozukluklarının gen tedavisi ile ilk kez 
düzeltildiği bildirildi. Çalışmada farelerin işitme 
hücrelerindeki sil bozukluğu tedavi edilmeye çalı-
şılmış. Bu çalışma ile işitme kayıplarında gen teda-
visine bir giriş yapılmış oldu. 

Biyoteknolojiye ilham veren siller 

Biyomimetik (tabiattaki canlıları inceleyip tasa-
rımlarını taklit ederek veya onlardan ilham alarak 
insanların ihtiyaçlarına uygun icatlar yapan bilim 
dalı) ve fizik alanındaki sıvı ve akışkan dinamiğin-
de, mikroçipler üzerine monte edilen yapay siller 
biyolojideki silleri fiziğe ve teknolojiye taşımıştır. 
Yakın gelecekte mikrosıvı sistemleri ve sentetik 
kimya alanında, nanomakineler olan yapay sillerle 
ilgili buluşların ve teknojilerin hayatımızın bir par-
çası olma ihtimali var. Örneğin bir tencerenin ta-
banına yerleştirilmiş, ısıyla birlikte hareketlenerek, 
tenceredeki yemeği dibe yapışmasın diye durmadan 
karıştırmamızı gerektirmeyecek mikrokıllar ve kim 
bilir daha niceleri... Mark Twain “Bilimin büyüle-
yici bir yanı var. İnsanı küçük gerçeklerden bütüne 
ulaştırıyor” diyor. İçimizdeki mikro kıllar gibi kü-
çük gerçekler, belki nice bilim meraklısının zihnin-
de kıvılcımlar oluşturuyordur.

HC

SC

Siller vücudumuzda bir çok hücrede bulunur. Görevlerini saymakla bitiremeyiz: Be-
yindeki sıvı hareketinde, spermlerin hareketinde, karaciğerde, pankreasta, böbrek 
ve safra yollarında, koklama, görme , işitme ve hücre bölünmesinde sillerin rolü var. 
Sol alttaki resimde iç kulaktaki siller, sağ alt resimde ise stereosil (stereocilia) deni-
len özel kulak sillerinin komşu hücrelerle beraber yerleşimi elektron mikroskobunda 
görülüyor. HC: sil hücresi, SC: sil hücresini destekleyen destek hücreleri. (Trends in 
Cell Biology, 2001 ve Journal of Biological Chemistry, 2010)
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1962 yapımı ilk James Bond filmi Dr. No’da dok-
toru öldürmek isteyen kişi, bıçağı göğsü-

nün sol tarafına saplasa da Dr. No’yu öldüremez. Dr. 
No, ölümden kurtuluşunu şöyle açıklar: “Çünkü kalbim 
solda değil, sağ tarafta bulunuyor”. İç organlarımızın, 
örneğin kalbimizin sağda veya solda oluşuna hücreleri-
mizdeki küçük kılların hareketinin sebep olduğunu bili-
yor muydunuz? Kılların yapılarındaki ve sistemlerindeki 
bir bozuklukta her şey tersine dönebiliyor. Filmdeki gibi, 
katil kalbi hedef alsa da, kurbanını can evinden vuramı-
yor. 11 Eylül 2001’de İkiz Kuleler’e yapılan saldırı son-

rası enkazı kaldırmak için büyük bir temizlik operas-
yonu düzenlendi. 2008’de o bölgeyi ziyaret ettiğimde 
enkazdan eser yoktu. Ortalık temizlenmiş, yeni binanın 
inşaatına başlanmıştı bile. Ama enkazda çalışan işçi-
lerin birçok anısı vardı. Kurtarma çalışmalarına katılan 
işçiler enkaz temizleme sırasında toksinlere, kimyasal 
maddelere ve kanser yapıcı birçok maddeye maruz kal-
mıştı. Çoğunda solunum yolu hastalıkları ortaya çıktı. 
Solunum yolu şikâyetleri olan üç işçiye biyopsi yapıla-
rak canlı dokuları incelendiğinde ikisinin solunum yolla-
rındaki küçük kılcıklarda yapısal bozukluklar tespit edil-

di. Diğer bir kurtarma görevlisinin başka bir kötü anısı 
vardı. Sağlık muayenesinde iç kulağındaki tüycüklerde 
anormallikler olduğu belirlenmişti. Uzmanlar, enkazdaki 
zehirli maddelerin ve çevre kirleticilerin kulak tüylerinde 
hasar oluşturduğunu tespit etti. Kurtarma görevlisi, ilk 
kez duyduğu ve kendini hayretler içinde bırakan konuyu 
yani kulağındaki tüyleri araştırmaya başlayınca çok en-
teresan şeyler öğreneceğinden habersizdi. Bunların ne 
olduğunu araştırmaya başlayarak işe koyuldu. 
Edindiği ilk bilgi şuydu: “Sil” Latincedeki “cilia” kelimesin-
den geliyordu ve “kirpik” demekti. 

Beyin, iç kulak, böbrek ve göz hücrelerindeki minik çıkıntılar

Doç. Dr. Kadir Demircan 

Kıllar da hasta olur! 

İlk kez 1890’lı yıllarda böbrek hücrelerinde keşfedilmelerine 
rağmen siller yeni anlaşılmaya başlandı. Görevlerini saymak-
la bitiremeyiz: Ependimal akım adı verilen beyindeki sıvı ha-
reketinde, spermlerin hareketinde, karaciğerde, pankreasta, 
böbrek ve safra yollarında idrar ve enzimlerin taşınmasında, 
koklamada, görmede ve hücre bölünmesinde sillerin rolü var. 
Sillerin bozuk veya kusurlu olması haline siliopati adı veri-
lir. Çok çeşitli siliopatiler var. Sillerin çalışmadığı veya eksik 
çalıştığı siliopatilere çeşitli örnekler verilebilir: Usher send-
romunda işitme ve denge kaybı söz konusu. Meckel Gruber 
sendromunda nöral tüp kusurları gözleniyor. Embriyonik bir 
yapı olan nöral tüp, beyin dokusundan başlayıp omuriliği de 
içine alacak şekilde uzanan borucuk şeklinde bir yapı. Bu yapı, 
anne karnındaki hayatımızın üçüncü ha� asında gelişimini ta-
mamlar. Nöral tüp kusurları en sık görülen doğum kusurları 
arasındadır. Ayrıca beynin olmaması veya omuriliğin kapan-
mamasının en sık raslanan nedenlerindendir.Türkiye’de gö-
rülme sıklığı ortalama binde üçtür. Beyindeki, tüp şeklindeki 
bu küçük embriyonik yapı hasarlı ise omurilik ve beyin gelişi-
minde kusurlar olur. Örneğin sırtta omurilik kapanmaz ve açık 
kalır, sinir doku bu açıklıktan dışarı çıkar; buna “spina bifida” 
deniyor. Sillerdeki ve sillerin yapısındaki proteinlerde bozuk-
lukların olduğu kalıtsal Bardet-Biedl sendromu, sillerde işlev 
bozukluğuna bağlı olarak gelişen bir hastalık. İlk sil ilişkili has-
talık olan Bardet-Biedl sendromlu kişilerde şişmanlık, retina 
dejenerasyonu, böbreklerde kist ve polidaktili (parmak sayısı-
nın fazla olması) gözlenir. Bardet-Biedl sendromunda görülen 
anosmi (koku hissinin kaybolması) burundaki sillerin kusurlu 
olmasından kaynaklanır. 2011 yılında Amerikan Hücre Biyo-
lojisi Derneğinin (ASCB) Denver’daki toplantısında ilginç bir 
sunum yapıldı. Beynin iştah bölgesi olan hipotalamustaki hüc-
relerdeki sillerin bozuk olması obezite ile ilişkili olabilir. Bu da 
Bardet-Biedl sendromlu kişilerin niye fazla kilolu olduğunu 
açıklayabilir. 

Araştırmacılar şu an kılların iştahla alakalı melanin yoğunlaş-
tırıcı hormon ve leptin hormonu ile bağlantısını araştırıyor. 
Ependimal akımda görevli siller bozuk olursa hidrosefali (be-
yinde sıvı toplanması) görülebilir. Spermlerdeki sil kusurla-
rında kısırlık ortaya çıkabilir. Yumurtanın üreme yollarındaki 
hareketinde de siller görev alır. Yumurta kanalındaki yumurta 
hücresi siller yardımıyla yoluna devam eder. Mekanik sensör 
ve kalsiyum iyon salınımında görevli sillerin böbreklerde ça-
lışmaması sonucu görülen polikistik böbrek hastalığı, en yay-
gın siliopatiler arasındadır. Alström hastalarında gözün retina 
tabakasında hasar vardır. Son yıllarda hücre bölünmesindeki 
rolleri sebebi ile sillerin kanser ile ilişkisi de araştırılmaya baş-
landı. Cellular and Molecular Life Sciences dergisinin 11 Tem-
muz 2012 tarihli sayısında hücre bölünmesi ile siller arasında 
bir diyalog olduğunun keşfedildiği duyuruldu. Böyle bir diya-
log olduğu yüz yıldır biliniyordu, ancak bilim dünyasında asıl 
heyecanla karşılanan şey sillerin hücre döngüsünü etkilediği-
nin anlaşılmasıydı.

Hareketli ve hareketsiz olmak üzere 
iki grupta incelenen bu mini kıllar, 
alttaki şekilde görüldüğü gibi enine 
kesitlerinde çevresinde 9, merke-
zinde 2 mikro borucuk varsa 9+2 
olarak isimlendirilir. Deste deste bi-
çilip ardında bağlanan ekinler gibi 
mikro borular da birbirine bağlanır. 
9+0 siller, embriyonik gelişim sıra-
sında vücudun sağ sol simetrisinin 
oluşumun da görev alır. Nodal sil adı 
verilen bu yapılar, döllenmiş yumur-
tanın 8-10 hücreli ilk dönemlerinde 
görev yapar. Siller akciğerlerimiz-

deki mukusları süpürürken sağdaki 
şekildeki gibi hareketler yapar. 
Joubert sendromu, Meckel-Gruber 
sendromu ve Bardet-Biedl send-
romu gibi durumlarda sillerde ve 
sillerin içindeki taşıma sisteminde 
bozukluklar oluşur.
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On yılı aşkın süredir bitkisel hayatta olan 
Kanadalı hasta Scott Routley bilim adam-

larına “acı içinde olmadığı” mesajını iletmeyi 
başardı. 39 yaşında olan Scott Routley’e, 
beyinsel faaliyetleri fMRI cihazında ince-
lenmekteyken sorular yöneltildi. Routley’in 
doktoru, elde ettikleri bu yeni bilginin, tıp ders 
kitaplarının yeni baştan yazılması anlamı-
na geldiğini söyledi. Bitkisel hayata giren 
hastalar, komadan çıktıktan sonra uyanık 
halde ve gözleri açık dönemler geçiriyor, ama 
kendileri ya da dış dünya hakkında hiçbir şey 
algılayamıyor. Routley’in 12 yıl önce geçirdiği 
bir otomobil kazasında, beyninde ileri düzey-
de hasar meydana gelmişti. O zamandan bu 
yana geçirdiği tüm incelemelerde hiçbir bilinç 
ya da iletişim kurabilme işareti göstermemiş-
ti. İngiliz nöroloji uzmanı Western Ontario Üni-
versitesi’nde Beyin ve Akıl Enstitüsü ekibine 
başkanlık eden Prof. Adrian Owen, Routley’in 
kesinlikle bitkisel hayatta olmadığını belirtiyor.
Prof. Owen, “Scott bilincinin açık olduğunu, 
düşünebildiğini gösterdi. Beynini defalarca 
taramadan geçirdik. Beyinsel faaliyetleri, so-
rularımıza bilerek cevap verdiğini gösteriyor. 
Nerede ve kim olduğunu biliyor.” dedi ve bu-
nun tıpta çığır açacak bir saptama olduğunu 
kaydetti. Prof. Adrian Owen, “yıllardır bitkisel 
hayattaki bir hastaya kendisi açısından önem 
taşıyan bir şey sorabilmek istiyorduk. Gele-
cekte hastanın yaşam düzeyini geliştirebilmek 
için neler yapabileceğimizi de sorabiliriz. Bu 
kendilerine sağladığımız eğlendirici faaliyetler 
veya günün hangi saatlerinde yıkanmak, bes-
lenmek istedikleri gibi şeyler olabilir.” dedi.
Scott Routley’nin anne ve babası, bitkisel 
hayattaki oğullarının bilincinin her zaman 
yerinde olduğuna ve başparmağını kaldıra-
rak ya da gözlerini hareket ettirerek iletişim 
kurabildiğine inandıklarını söylüyordu. 

Bitkisel hayatta iletişim 
mucizesi

134 yıllık ses kaydı bilgisayara aktarıldı.
ABD’li araştırmacılar, Amerikan tarihinin en 

eski ses kaydını bilgisayarda dinlenebilecek 
bir formata çevirmeyi başardı. 
 Berkeley Üniversitesi’nde yapılan çalışmada, 
78 saniye uzunluğundaki konuşma ve müzik 
kaydı bilgiayarda dinlenebilecek bir dosyaya 
çevrildi. Söz konusu kayıt, 1878 yılında 
ABD’nin St. Louis kentinde aynı yıl ABD’li 
mucit ve işadamı Thomas Edison tarafından 
keşfedilen fonograf (nam-ı diğer gramofon) ile 
yapıldı.  Ses kaydı, bir kişinin müzik olmadan 
şarkı söylemesiyle başlıyor, ardından “Mary 
Had a Little Lamb” ve “Old Mother Hubbard” 
parçalarının çalınmasıyla devam ediyor. Edi-
son’un, General Electric şirketinin temellerini 
attığı Schenectady kentindeki Bilim ve Yenilik 
Müzesi’nden John Schneiter, “Hala çalınabilir 
en eski ses kayıtları arasında, bu bulabildiği-
miz en eski eser” ifadesini kullandı. 
Ses kaydının yapıldığı kalay folyo, 12x35 
cm boyutunda. Fonograftaki silindire takılan 
folyo, kol ile çevrilerek ses kaydı yapılmasını 
sağladı. Normalde birkaç defa sarılarak kaydın 
tekrar dinlenmesi, folyonun kullanılmaz hale 
gelmesine neden oluyor. Bu yüzden tarihi ses 
kaydının bugüne ulaşması daha büyük bir 
önem taşıyor. 

134 yıllık ses kaydı aktarıldı

Londra King’s College Üniversitesi tarafın-
dan yürütülen bir araştırmaya göre sigara 

içmek hafıza, öğrenme ve mantığa zarar 
vererek beyni çürütüyor.
50 yaşının üzerindeki 8.800 kişi arasında 
yapılan çalışma yüksek tansiyon ve aşırı kilolu 
olmanın da beyni etkilediğine işaret ediyor. 
King’s College’dan bilim insanları tarafından 
yürütülen araştırma, Age and Ageing (Yaş ve 
Yaşlanma) dergisinde yayımlandı. 
Araştırmayı yürüten bilim insanları, kalp krizi 
ve felç ile beynin durumu arasındaki olası 
ilişkiyi inceliyor. Sağlık ve yaşam tarzlarına 
dair bilgi toplanan 50 yaşın üzeri kişilere, 
yeni sözcükler öğrenmek ya da bir dakikada 
bildikleri tüm hayvan isimlerini saymak gibi 
zihin testleri yapıldı.
Aynı testler dört yılda bir, aynı kişilere yeniden 
uygulandı.
Sonuçlar, genel anlamda kalp krizi ve felç 
riskinin “bilişsel zayıflama ile önemli biçimde 
ilişkili olduğunu” ortaya koydu. En belirgin 
bilişsel zayıflama görülen kişilerin, en yüksek 
kalp krizi riskine sahip oldukları gözlemlendi. 
Rapor, testlerde alınan düşük puanlarla, sigara 
içme arasında da doğrudan bir ilişki olduğuna 
işaret ediyor.
Araştırmada yer alan uzmanlardan Dr. Alex 
Dregan, “Bilişsel zayıflamanın hızlanmasıyla 
ilişkili olabilecek bir dizi risk etmeni belirledik. 
Bunların tümü düzeltilebilir. Bilişsel zayıflama 
riskini azaltmak için insanların yaşam tarzla-
rında bazı değişiklikler yapmaları gerektiğini 
anlamalarını sağlamalıyız” dedi.
İngiltere Alzheimer Araştırmaları derneğin-
den Dr. Simon Ridley de, “Araştırma sigara 
alışkanlığı ve yüksek tansiyon ile bilişsel 
zayıflama ve bunama arasındaki ilişkiyi ortaya 
çıkardı. Çalışmada bu verinin üzerine daha çok 
gidilecek” dedi.

Sigara içmek ‘beyni 
çürütüyor’

Omuriliği zarar gören evcil köpekler 
üzerinde yapılan araştırma, felç hastaları 

için umut verdi. Sonuçları ‘Brain’ (Beyin) adlı 
nöroloji dergisinde yayınlanan araştırmada 
kaza ve bel sorunları yüzünden omuriliği 
incinen 34 evcil köpek incelendi.
Bilim insanları, köpeklerin burunlarından 
aldıkları hücrelerle, omuriliklerini onararak 
tekrar arka ayaklarını kullanmalarını sağladı. 
Araştırmada laboratuvar denekleri değil, 
gerçek hayatta omuriliği zarar gören köpekler 
kullanıldı.
Araştırmayı yürüten Cambridge Üniversitesi 
ekibinden Profesör Robin Franklin “Bulguları-
mız heyecan verici, zira ilk kez olfaktör hücre 
nakliyle omuriliklerdeki hasar büyük oranda 
giderilebildi.” dedi. Franklin “Aynı tekniğin 
insanlarda da düzelme sağlayacağından 
eminiz, ancak bu kaybettikleri hareket kabili-
yetini tamamıyla geri kazanacakları anlamına 
gelmiyor” diye konuştu.
Tıp dünyasında İngilizce baş harfleriyle kısaca 
OEC olarak anılan burun mukozasındaki olfak-
tör hücreler, sinir liflerinin yardımıyla burun ile 
beyin arasında iletişimi sağlıyor. Bu hücrelerin 
omurilik tedavisinde yararlı olabileceği bir 
süredir biliniyordu. Daha önceki araştırmalar 
olfaktör hücrelerin omuriliğin zarar gören ve 
görmeyen kesimleri arasında köprü kurmaya 
yardımcı olabileceğini göstermişti.
Tedavinin insanlara uygulanması güvenli ol-
masına karşın, ne derece etkili olacağı henüz 
bilinmiyor. 

Felcin çaresi burundaki 
hücrelerde

Yangını ‘ses’ ile söndürdüler

Pentagon’un özel AR-GE kurumu DARPA, 
gerçekleştirdiği yangın deneyinde ses 

kullanarak havadaki hacmi yönlendirmeyi ve 
alevleri söndürmeyi başardı. 
ABD’li bilim insanları, ateşi kimyasal değil an-
cak fiziksel yöntemlerle söndürdü. DARPA’nın, 
kapalı alanlardaki yangınları çok daha etkin ve 
pratik bir şekilde söndürecek askeri araçlar 
geliştirmek için yaptığı deneylerde, hava, ses 
kuvvetiyle yönlendirildi ve sonuca ulaşıldı. 
Geliştirilen sistemde, iki büyük hoparlör, 
bir yakıt kaynağının iki tarafına yerleştirildi. 
Hoparlörlerden verilen ses, havadaki hacmi 
artırmak için kullanıldı. Böylece, alevler deği-
şen hacimden etkilenmeye başladı. Havadaki 
hacmin değişmesi aynı zamanda yakıtın daha 
hızlı buharlaşmasını sağladı. Buharlaşma, alev-
lerin yayıldığı alanı genişletirken, ısıyı düşürdü. 
Alevlerin güçsüzleşmesiyle, yanma süreci 
tümden güç kaybetmeye başladı ve alevler bir 
süre sonra söndü. 
DARPA mühendisleri, etkileyici bir deney orta-
ya koymuş olsa da, geliştirdikleri sistemin nasıl 
bir cihaz veya araçta, ne şekilde kullanılacağını 
bilmediklerini belirtti. 

Doğanın sunduğu sayısız gizemli olay-
lardan bir tanesi de buz çiçekleri. -12 

dereceye dayanabilen Aptenia Cordifolia 
türünün aksine, doğada aynı ismi paylaşan 
ve tamamen buzdan oluşan çiçekler de var. 
Işıltılı görünümü ve soğuğa dayanıklığıyla 
bilinen Aptenia Cordifolia, zarif bir çiçek. 
Ancak aynı adı paylaştığı ve tamamen 
buzdan oluşan çiçekler, doğanın en ilginç 
öğelerinden biri. 
Gece bastırmadan veya sabahın ilk 
ışıklarında ağaçların üzerinde gözlemlenen 
bu çiçeklere, “buzdan sakallar” da deniyor. 
Sebebi, kıvrımlı yapılarıyla ağaçların üzerinde 
büyüyen beyaz saçlara benzemeleri. Bu çi-
çeklerin (buzların) nasıl oluştuğuna gelirsek: 
io9 sitesinin verdiği bilgiye göre, buz çiçekler 
sıcaklığın donma noktasının altına düştüğü 
anlarda, uzun köklü bitkilerin veya ağaç ka-
buklarının üzerinde oluşmaya başlıyor. Kışa 
nazaran, bu çiçekleri baharın başlarında veya 
sonbaharın sonlarında görme ihtimali daha 
yüksek.  Uzun süre nasıl oluştukları hakkında 
soru işaretleri bulunan buz çiçekler, basit bir 
deneyle sırlarını ortaya koydu. Bitki köklerine 
ait kısımlar kesilerek, emebilecekleri kadar su 
çektikleri ortama kondu. Ardından, sıcaklık 
yavaş yavaş sıfırın altına indirildi ve buzdan 
kıvrımlar oluşmaya başladı. 
Bitki köklerindeki su, kılcal hareketle çok 
küçük olan kılcal damarlardan çıkmaya 
çalışıyor. Kök içinde sıkışan su çok yavaş 
bir şekilde dışarı çıkıyor, bu esnada soğuyor. 
Daha fazla su çıkmaya çalıştıkça, uzayarak 
devam eden bir buz figürü beliriyor. Ortaya 
çıkan buz, iplik, kürk veya yaprak gibi birçok 
şekle bürünebiliyor.

Bitki olmayan tek çiçek

Apple PC sanayisini 
ikiye katladı

Apple, 2012’de elde ettiği 
kar ile tüm akıllı telefon ve 

PC devlerini geride bıraktı. 
Teknoloji devlerinin 2012 
yılında oluşturdukları mali 
tablolar, oldukça ilginç rakamlar ortaya 
koyuyor. Elektronik devi Apple’ın elde ettiği 
kar, bilgisayar dünyasındaki hızlı dönüşümü 
ve markalar arasındaki rekabetin ne durumda 
olduğunu göstermek açısından oldukça etkili. 
Öyle ki, Apple’ın 11 ayda elde ettiği kar PC 
sanayisinin devlerini geride bırakmış durum-
da.  Apple, 2012’de teknoloji dünyasının kar 
rekorunu kırmayı başardı. ABD’li dev elektronik 
ürünleri üreticisi, yazılım devi Microsoft, online 
perakende devi eBay ile Amazon, arama 
motoru devi Google ile Yahoo! ve dünyanın en 
büyük sosyal medya ağı Facebook’u geride 
bıraktı. Yer aldığı piyasalardaki en büyük 
rakiplerini geride bırakan Apple, PC piyasasına 
ise gelir ve kar rakamlarında çok büyük bir fark 
attı.  Avrupa merkezli online araştırma şirketi 
Statista’nın yayımladığı rapora göre, Apple 
Kasım 2012 itibariyle 41.7 milyar dolar gibi 
rekor bir kar ve 156.5 milyar dolar gelir elde 
etti. Yukarıda saydığımız altı şirketin toplam karı 
ise 34.4 milyar dolar oldu. Daha da önemlisi, 
Apple tek başına neredeyse tüm PC sektörünü 
de açık ara geride bıraktı. Statista rakamlarına 
göre, Dell, Intel, Acer, ASUS, IBM, HP ve 
Lenovo şirketlerinin kar toplamı, 19.4 milyar 
Dolar olarak belirdi. 

Ah şu pazartesi olmasa!

Pazartesilerden nefret 
ettiğimizi söylüyoruz, 

ancak araştırmalar salı, 
çarşamba ve perşembe 
günlerinin eşit derecede 
isteksizlik uyandırdığını 
iddia ediyor.
340 bin kişiyle anket yapan Amerikalı araştır-
macılar, insanların pazartesi günlerindeki ruh 
halinin diğer iş günlerine kıyasla daha kötü 
olmadığını ortaya çıkardı.
Katılımcıların hafta sonu yaklaştıkça daha 
mutlu hissettiklerini belirtmesi ise “Cuma 
coşkusu” kavramını destekliyor.
Araştırmacılar, Pozitif Psikoloji Dergisi’nde 
yayınlanan araştırma raporunda ‘’Pazartesi 
depresyonu’’ anlayışından vazgeçilmesi 
gerektiğini irdeliyor.
Stony Brook Üniversitesi’nden Prof. Arthur 
Stone, “Pazartesilerin berbatlığına dair evrensel 
bir kabul olmasına rağmen, bu inancın bir 
kenara bırakılması gerektiği sonucuna vardık. 
Kültürel mitler gün içindeki ruh halini ciddi 
derecede etkileyebilir” diyor.
Ocak ayının son Pazartesi gününün yılın en 
depresif günü olduğu iddiası da benzer bir 
şekilde çürütüldü.
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İlk başta kulağa garip geliyor 
olabilir.

İngiltere’de Matthew 
Siverstone tarafından yazılan 
“Blinded by Science”(Bilim 
tarafından kör olanlar) kitabına 
göre ağaçlar insan sağlığını 
önemli ölçüde iyileştirirken 
aynı zamanda zihinsel, algısal 
ve dikkat toplamaya yönelik 
rahatsızlıkların giderilmesinde 
de olumlu rol oynuyor.
Yapılan araştırmalara göre 
ağaçlık yani yeşil ortamlarda 
bulunan çocuklar zihinsel ve 
duygusal olarak çok daha 
aktif ve yaratıcı oluyorlar. 
Kitapta bahsi geçen ve 
yeşil alanlar ile akıl sağlının 
arasındaki bağlantıyı bulmayı 
amaçlayan bir başka 
araştırmaya göre de doğa 

ile temasda olan insanların 
zihinsel ve duygusal açıdan 
çok daha tutarlı ve güçlü 
olduğu ortaya çıkıyor.
Kitabın yazarı Mathew 
Silverstone ise, insanların 
ağaçlara dokunması 
gerektiğini söylerken doğada 
daha çok zaman geçiren 
çocukların daha sağlıklı 
olmalarına dikkat çekiyor.
Kitap boyunca çeşitli bilimsel 
çalışmalar ile desteklenen 
bulgulara göre ağaçların bu 
olumlu etkilerinin nedeni 
yaydıkları titreşimler. İşte bu 
titreşimlere yakın yaşamak 
insan sağlığını güçlendiriyor.
Özellikle, başağrısı, 
depresyon, dikkat eksikliği 
gibi sorunlar yaşayanlar için 
birebir.

Ağaca 
dokunanlar  
daha sağlıklı 

Son araştırmalar ağaçlara sarılmanın insan sağlığına iyi 
geldiğini kanıtladı.

SİNAN-SON LABORATUVAR ve
SAĞLIK MALZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Kocatepe Mh. Megacenter C Blok No:406 
Bayrampaşa - İSTANBUL
Tel : 0212 640 20 08 Fax : 0212 640 56 55 - 57 www.sinanson.com
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Uzun yüz (dik dörtgen şekilli): Alnın geniş-
liği yaklaşık çenenin genişliği kadardır. Bu yüz 
tipi asil tip olarak adlandırılmaktadır. Böyle bir 
yüz yapısına sahip olan kişiler yüksek entelektli, 
duyarlı ve dengelidirler. Bu tip kişiler tedbirli ve 
sağduyuludurlar. Yönetme, organize etme yete-
neğine sahip olup, amaca doğru ilerlemede ka-
rarlılık gösterebilmektedir.

Üçgen şekilli yüz: Yüksek ve geniş alın, elma-
cık kemikleri kabarık, küçük ve kemikli burun, 
çökük gözlü, küçük ve azıcık öne çıkmış çene. 
Elmacık kemikleri ve çene arasındaki bölge ke-
miklidir. Bu ayrıca yüksek zeka belirtisidir. Bu tür 
yüz yapısına sahip  kişiler az duyarlıdır. Böyle ki-
şiler, ayrıca, hilekâr ve aksi bir karaktere sahiptir. 
İhanet etmeye de yatkındırlar. Ajanların ve ihanet 
eden kişilerin büyük bir kısmının yüz yapısının 
üçgen şekilli olduğu söylenilmektedir. Bu insan-
larda sadakat ve bağlılık duygusu yoktur.

Yamuk şekilli yüz: Üçgen şekilli yüz yapısıyla 
birçok ortak özellikleri vardır. Bu tipin alnı geniş-
tir. Sivri olmayan ve biraz ensiz çeneye sahiptir. 
Bu yüz yapısına sahip kişiler ukala, duyarlı tipler-
dir. Bu tiplerde savaşçı ruh yoktur. Bu tür kadınlar 
iyimserdir. Onlar çevresindekiler için iyi bir or-
tam oluşturarak mutlu bir yaşam sürdürebilirler.

Kare şekilli yüz: Genelde sert, eğilmez, bazen 
de acımasız bir karaktere sahiptir. Bu tip insan-
lar konuşkan olmayıp, kaba, algılama gücü zayıf. 
İlişkilerinde şeffaf ve doğrudan bir tutum sergi-
lerler. En belirgin özellikleri kararlı olmalarıdır. 

Bu tip insanlar da başarıya ulaşmak için yorul-
madan çabalar. Liderlik etme istekleri güçlüdür. 
Bu tip yüz yapısına sahip olan kadınlarda da ege-
men olma isteği yüksektir.

Yuvarlak yüz yapısı: Bu yüz yapısına sahip 
olan kişiler iyi kalpli, yumuşak karakterli ve ba-
rışçıl fakat nefsine düşkündürler. Konfor ve eğ-
lenceyi severler. Şöhret tutkuları yoktur. Fakat, 
belli ölçüde kibirlidirler. Yuvarlak yüzlü birisinin 
burun köprüsü yüksek, elmacık kemikleri kabarık, 
gözleri parıltılı ise, kararlı ve gayretli bir şekilde 
amacına doğru ilerleyebilme özelliğine sahiptir. 
Bu kişiler arasından ünlü liderler ve komutanlar 
çıkıyor.

ALIN

Kişilerin düşüncelerini geliştirme yöntemi hakkında 
bilgi veriyor. Geniş alın, güçlü bir hayal gücü ve en-
telektüel kişilik yapısını simgeliyor.

Dar alın ise kişinin dikkatli, zamanlamaya önem ve-
ren, matematiksel yetenekleri kuvvetli biri olduğunu 
anlatıyor. Bombeli bir alna sahip kişiler ise inisiyatif 
sahibi, uyumlu ve paylaşımcı olarak kabul ediliyor.

GÖZ

Göz insanın en açık bölgesidir. Tüm duyguları, 
sıkılganlığı, sevgiyi, nefreti gözlerde görebilirsi-
niz. Bazı gözler soğuk bakar, bazısının gözlerinin 
içi güler. Nasıl bir göze bakıyor olursanız olun 
birinci kural siz asla gözlerinizi kaçırmayın, hem 
güven verirsiniz hem de korkmadığınızı gösterir-
siniz. Konuşurken de karşınızdaki insanın gözle-
rinin içine sabit bakın. Kısacası bırakın gözleriniz 
konuşsun.

Küçük kısık gözler: Gizemli, sır tutmasını bilen, 
ulaşılması zor insanlardır. İletişim kurmak için 
uzun süre çabalamak gerekebilir.

Kedi gözlüler: Yukarı çekik gözler fırsatçı, bü-
yülü gözlerdir. Etkileyicidirler ve dayanıklı değil-
seniz kolayca yenilebilirsiniz. Özellikle gözlerini 
kaçırmadan bakıyorsa yandınız demektir.

Büyük gözbebekleri: Beyazı az olan iri gözler 
kendi dünyalarında yaşarlar. Kendileri hakkında 
konuşmazlar ve hiç tahmin edemeyeceğiniz sır-
ları olabilir. Başarılıdırlar. Yüksek idealleri vardır.

Küçük gözbebekleri: Sinirlidirler, yerlerinde 
durmazlar. Ani çıkış yapabilirler. Kolayca içe dö-
nebilirler. Cesarete ihtiyaçları olabilir. 

Büyük gözler:  Açık sözlülüğü, kibarlığı ve sö-
züne güvenilirliği töleranslı, geniş fikirli insanla-
rın gözleridir. Otoriteye fazla gelemezler. Özgür-
lüklerine düşkündürler.

Göz çukuru derin olan gözler: Ciddi, idealist 
ve motive edicidirler. Felsefi konulara ilgi duya-
bilirler, sanata eğilimlidirler.

Sürekli gözlerini oynatanlar: Maskeli, be-
lirsizdirler. Sürekli etrafa bakarlar. Güvenilmez 
olabilirler.

BURUN 

İş hayatındaki tercihleri ve para konusuna bakışı 
simgeliyor.

Geniş burun, iş hayatında kendine güvenen ve 
sosyal yapıyı, dar burun, kontrolcülüğü ve ga-
ranticiliği, büyük burun, idealistliği ve lider olma 
isteğini, düşük burun; insanlarla iyi iletişim kura-
bilme yeteneğini, yuvarlak ve şiş burun ise para 
konusunda başarıyı ve tasarruf düşkünlüğünü 
gösteriyor.

DUDAKLAR 

Düşünceleri, ifadeyi ve cinselliğe bakış açısını 
simgeliyor.

Geniş ve düşük dudaklar kişinin cömert oldu-
ğunu ve cinsel yaşamını geniş hayal gücüyle 
renklendirebildiğini, ince dudaklar; az ve öz 
konuşmayı, hırsı ve muhafazakarlığı simgeliyor. 
Aşırı büyük alt dudak ise kişinin tembel ve zevke 
düşkün olduğunu anlatıyor.

ÇENE 

Kendini savunma yöntemini ve saldırganlık düze-
yini belirliyor. Geniş çene otoriterliği, acımasızlı-
ğı ve enerjiyi, sivri çene, çabuk sinirlenen yapıyı 
gösteriyor.

İkiye ayrılmış çene, kararsızlığı yuvarlak çene, 
enerjikliği ve tez canlılığı ileriye doğru çıkık 
çene, inatçılığı ve hoşgörüsüzlüğü simgeliyor.

KAŞLAR

Hayata dair önemli kararların nasıl alındığı hak-
kında bilgi veriyor. Aşağıya doğru kaşlar, kişinin 
ilişkilerini ciddiye aldığını ve sahiplendiğini, kal-
kık kaşlar hırslı biri olduğunu ve kolay sinirlen-
diğini, uzun kaşlar güçlü ve mücadeleci kişilik 
yapısını, ince kaşlar kolay vazgeçen ve esnek 
yapıyı, birleşik kaşlar maceracılığı, düz kaşlar ise 
iyimserliği simgeliyor.

KULAKLAR 

Çevresindekileri etkileme ve onlardan etkilenme 
düzeyini belirliyor. Büyük kulaklar, müziğe olan 
yeteneği, normal kulaklar, ciddiyeti, başa yapışık 
kulaklar, toplum kurallarına bağlılığı simgeliyor. 
Büyük ve kepçe kulaklı kişilerin ise konuşmayı 
çok sevdiği belirtiliyor.

Yıllar boyunca beden yapısı ile psikoloji arasında ilgi kurmaya çalışan Çinli bilginler, yüz okuma sanatı olan ‘fizyonomi’yi 
geliştirerek yüz hatlarına göre karakter tiplerini sınıflandırdılar. Bu yönteme göre özellikle alın, burun, çene, kaş, göz ve 
dudaklar esas alınarak kişilik özellikleri hakkında tahminler yapılıyor. İşte yüz hatlarının simgelediği kişilik özellikleri…

KİŞİLİĞİNİZ ASLINDA 
YÜZÜNÜZDE GİZLİ
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A
ziz Valentine Roma döneminde ya-
şamış bir din adamıydı. İmparator 
2. Claudius, Roma’yı kendi katı 
kuralları ile zalimce yöneten bir 

hükümdardı. Onun için en büyük problem, 
ordusunda savaşacak asker bulamamaktı. 
Ona göre bu durumun tek sebebi Romalı 
erkeklerin aşklarını ve ailelerini bırakmak 
istememeleriydi. İşte bu yüzden, Roma’da-
ki tüm nişan ve evlilikleri kaldırdı. Aziz Va-
lentine bu emre karşı gelerek; bir çok din 
adamı gibi dinsel vaazlar vererek hüküm-
darın kararının yanlış olduğunu söylüyor, 
dahası gizlice nikahlar kıyarak hükümdara 
karşı geliyordu. Sonunda sevenleri kavuş-
turan Valentine yakalanarak; öldürülmüş ve 
14 Şubat 270’te toprağa verilmişti. İşte Bu 
gün ‘Sevgililer Günü’ olarak kutlanmaktadır. 
Bugüne ilişki pek çok rivayet bulunmasına 
rağmen bu onlardan sadece biridir.

’Sevginin günü olmaz’, ‘sevgi bir güne sığ-
maz’, ‘bugün kapitalizmin bize dayatması’ 
gibi pek çok tartışmanın ötesinde sevgililer 
günün merkezinde AŞK vardır. Peki ‘AŞK 
nedir?’, ‘AŞKın kimyası nedir?’

Yunus Emre’nin ‘Gönlüm düştü bu sev-
daya/Gel gör beni aşk neyledi’ dizelerinde 
anlattığı aşk Türk Dil Kurumu sözlüğünde 
aşırı sevgi ve bağlılık duygusu, sevi, sevda 
olarak tanımlanmaktadır. Aşka psikolojik, 
sosyolojik, romantik ve hatta ekonomik 
olarak bakanların yanında biz de malumu-
nuz kimyasal olarak bakacağız.

Aşkın simgesi KALP’tir. Ancak kalbin aşkla 
hiçbir ilgisi yoktur. Sadece aşkın kimyasal-
larında etkilenen bir organdır. Aşkın kaynağı 
BEYİN’dir. Amerikalı antropolog Helen Fis-
her’a göre: tutku ne kadar artarsa, beyinde 
heyecan ve keyif duygusunu salgılamaya 
yarayan hormonlar daha çok uyarılır ve 
aktif hale gelir. Dopamin, noradrenalin ve 
feniletilamin maddelerinin daha çok salgı-
lanmasıyla ellerimiz daha çok terler, nefes 
alış-verişimiz hızlanır, tansiyonumuz ve 
nabzımız yükselir! Aşık olanların yemeden 
içmeden kesilmesi, uykusuzluk çekmesi bi-
linen belirtilerdir. İşte bütün bunların nedeni 
de aslında bu çok çalışan hormonlardır.

Noradrenalin(norepinefrin) beyinden salgı-
lanır ve böbrek üstü bezlerinden salgılanan 
adrenalin(epinefrin) üretimini uyarır. Avuç 
içinde terleme, kalp atışında hızlanma, göz 
bebeklerinde büyüme meydana getirir. No-
radrenalin nörotrastiter olarak görev yapan 
bir katekolmindir. Bu hormon beyinin dikkat 
ve çevreye yanıt verme ile ilgili bölümlerini 
etkiler. Aşık olan birinin zihnini toparlaya-
maması, sürekli dalgın olması ve çevreden 
gelen sorulara geç yanıt vermesi veya ver-
memesinin ana nedeni aşırılı noradrenalin 
salınımıdır. Adrenalin ile noradrenalinin bir-
likte salgılanması kalp atım hızı, depolardan 
glikoz salınımı ve iskelet kaslarına giden 

kan akımı artarak; ‘kaç ya da savaş’ (flight 
or fight) yanıtının temelini oluşturur.[1] And-
renalin ve noradrenalin birbirinden sadece 
bir atom farklıdır.

Beyinde noradrenalin seviyesinin artmasıy-
la mutluluk artar, iştah azalır. İşte aşık oldu-
ğumuzda yemeden içmeden kesilmemizin 
sebepsiz mutluluğumuzun nedeni budur.

Dopamin ise beyinde doğal olarak üretilen 
bir kimyasaldır. Beyinde, dopamin resep-
törlerini aktive ederek nörotransmiter ola-
rak görev yapar. Dopamin, ayrıca, hipota-
lamustan da salgılanır ve kana karışarak 
nörohormon görevi yapar.[2] Dopamin in-
sanları daha ‘konuşkan’ ve ‘heyecanlı’ hale 
getirir. Bu da duygusal tepki, hareket ve 
mutluluk yeteneği üzerindeki beyin süreç-
lerini etkilemektedir. Dopamin noradrenalin 
maddesine çok benzer, aslında öncü bile-
şiğidir. Dopamin daha iyi hissetmemize yol 
açar. İlgili şahsı gördüğümüzde dopamin 

salınımımız artar, ateş basar ve yüzümüz 
kızarır. Dopamin, serotonin ve noradrenali-
nin ardı ardına salınmasıyla adrenalin etkisi 
oluşur.

Feniletilamin (PEA) amfetamine benzer do-
ğal bir kimyasaldır. Araştırmalara göre sal-
gısının tetiklenmesi için göz göze gelmek 
ve el ele tutuşmak gibi basit davranışlar 
bile yeterlidir. Kalp atışının hızlanması, el-
lerin terlemesi ve zor soluk alıp verme gibi 
tepkiler beyinde yüksek dozda feniletilamin 
salgılanmasıyla oluşmaktadır. Ayrıca PEA 
dopamin seviyesini de arttırmaktadır.[3]

Bunların yanında serotonin hormonun yük-
sek seviyede olması aşk sırasında görülen 
hormonal durumdur. Serotonin uykuyu, 
seksüel enerjiyi, ruh halini, ani ve aşırı is-
teklerle iştahı düzenler. Düşük serotonin 
miktarı, sinirli, huzursuz ve depresif ruh 
hallerine neden olabilir. Mide ve bağırsak 
bölgesindeki kas sisteminin hareketlerini 

yönetir, ağrı algılama sisteminizi düzenler 

ve dinlendirici bir uyku sağlar.[4]

İşte aşık olduğumuzda görülen tipik belirti-

lerin nedeni bu kimyasallar. Peki ama aşık 

olmamızın nedeni nedir? Neden herkese 

değil de ‘ONA’ aşık oluruz? İnsanların bir-

birinin dikkatini çekmesini sağlayan ana 

maddenin FEROMONLAR olduğu bilinmek-

tedir. Feromon, aynı türün üyeleri arasın-

daki sosyal ilişkileri düzenleyen kimyasal 

maddedir. Yunanca kökenli olan sözcük 

“hormon taşıyan” anlamına gelmektedir.[5] 

İnsan feromonları daha çok eşeysel dav-

ranışları kontrol eder. Burnun iç kısmında 

bulunan ve “vomeronazal organ” olarak 

bilinen bir almaç sayesinde algılanabilir. Bu 

organ, feromonları beyne iletir. Böylelikle 

beyinde ilk reaksiyonların kıvılcımı ateşlenir 

ve hormonal aktiviteler başlar. Feromonlar 

karşı cins tarafından fark edilmenin ilk adı-

mıysa da ilişkinin devamını yani aşkın kalıcı 

olmasını sağlamaz. Feromonların etkisi ile 

erkek ve dişilere özgü testosteron ve ös-

trojen hormonları salgılanır. Bu moleküller 

aşkın tutkuya dönüşmesini ve türün devamı 

sağlayan eşeyli üreme faaliyetinin tetiklen-

mesini sağlar. Ama yine de aşkın kalıcığı-

nı sağlayan SEROTONİN, VAZORESİN ve 

OKSİTOSİN molekülleridir. Oksitosin, sev-

diğimiz biri bize dokunduğunda ya da biz 

ona dokunduğumuzda kimyasal bir tepki-

me başlatan bir moleküldür. Hipofiz bezi 

tarafından salgılanır. Oksitosin olmasaydı, 

çocuklarımıza, eşlerimizi ve sevgililerimize 

karşı duyduğumuz yoğun duyguya sahip 

olamayacaktık.[6] Bir araştırmaya göre; 

vazopresin hormonu baskılanan farelerin 

yuvalarından başka yuvalardaki farelerle 

çiftleştiği ortaya çıkmıştır. Yani vazopresin 

seviyesinin düşmesiyle aldatma ilişkilendi-

rilmiştir.

Vücudumuzun tüm kimyasını alt üst eden 

AŞK, uğruna şiirler, romanlar yazılan, cina-

yetler işlenen, yegane duygu! Serotonin ve 

oksitosin seviyesi yüksek, vazopresin sevi-

yesi hiç düşmeyen kalıcı AŞKlar yaşamanız 

dileklerimizle, 14 Şubat Sevgililer gününüz 

kutlu olsun.
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AŞKIN KİMYASI

’Sevginin günü olmaz’, ‘sevgi 
bir güne sığmaz’, ‘bu gün 

kapitalizmin bize dayatması’ gibi 
pek çok tartışmanın ötesinde 

sevgililer günün merkezinde AŞK 
vardır. Peki ‘AŞK nedir?’, ‘AŞKın 

Kimyası Nedir?’

Hasan Öz
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Büyük maymunları inceleyen uluslararası bir 
ekip, bu hayvanların kendilerini gençlikte 

çok iyi hissettiğini, orta yaşta bu hissin azaldı-
ğını ve yaşlılıkta yine arttığını belirledi.
İnsanlarda da mutluluğun genelde benzer bir “U 
eğrisi” izlediği biliniyor.
Araştırmaya psikologlar, primatları inceleyen 
bilim adamları ve iktisatçılar katıldı.
Araştırma kapsamında hayvanat bahçeleri, 
hayvan sığınakları ve araştırma merkezlerinde 
yaşayan farklı yaşlardaki 508 şempanze ile 
orangutan incelendi.
Bu hayvanlarla en az iki yıl çalışmış olan ba-
kıcılar, gönüllüler ve araştırmacılardan kısa bir 
anketi doldurmaları istendi.
İnsanlarda mutluluğu ölçmek üzere tasarlanmış 
olan bu anket, çalışma öncesi primatlara uyar-
landı.

Sosyal baskılar
Araştırma ekibinin lideri Psikolog Doktor Alexan-
der Weiss insanlar, şempanzeler ve orangutan-
lar arasındaki benzerliklerin genetiğin ve fizyolo-
jinin ötesine geçtiğini gördüklerini söyledi.
Örneğin büyük maymunlar da insanlarınkine 
benzer sosyal baskılar ve stres faktörleri ile kar-
şı karşıya.
Doktor Weiss “Tabii orta yaşa gelen şempan-
zeler birdenbire kıpkırmızı bir spor arabası iste-
miyor.” diyor.
“Ama başka şeyler istiyorlar, örneğin daha faz-
la dişiyle çiftleşmek ya da daha fazla kaynağı 
kontrol etmek.”
Warwick Üniversitesi’nden Ekonomi Profesörü 
Andrew Oswald da bu çalışmaya insanlarda 
mutluluğu 20 yıldır inceledikten sonra katılmış.
“Orangutan ve şempanzelere bakmak isteme-

mizin sebeplerinden biri, insanlarda eğitim, ge-
lir ve evlilik gibi faktörleri devreden çıkardıktan 
sonra bile U eğrisinin tıpatıp aynı kalmasıydı.”
Profesör Oswald, maymunlarda da aynı durum-
la karşılaşmanın kendisini “dumura uğrattığını” 
söylüyor.
Oswald’a göre bu sonuç “Orta yaş krizinin 
gerçek olduğunu ve biyolojik açıdan en yakın 
akrabalarımızda da bulunduğunu gösteriyor. Bu 
da krizin biyolojik ve fizyolojik faktörlerle açıkla-
nabileceğini ortaya koyuyor.”
Psikolog Doktor Weiss şimdi tablonun kalan 
kısmını ortaya çıkarmak için evrim sürecine 
bakmak gerektiği görüşünde.
Weiss “Evrim tarihimize daha yakından bakmalı 
ve şempanzeler, orangutanlar ve diğer may-
munlarla paylaştığımız atalarımızı incelemeli-
yiz.” diyor.

Şempanzeler de 
‘orta yaş krizi’geçiriyor

Dünyanın sayılı fizikçi ve astronom-
larından İngiliz Bernard Lovell, 98 

yaşında hayatını kaybetti. 
 Lovell’ın emekli olduğu Manchester Üni-
versitesi’nden yapılan açıklamada, bilim 
adamının yaşlılığa bağlı nedenlerle ha-
yatını kaybettiği belirtildi. Bernard Lovell, 
İngiltere’deki Jodrell Bank Gözlemevi’nin 
kurucusu ve Lovell radyo teleskobunun 
mucitiydi. 
Radyo teleskop 1957 yılında tamamlan-
dığında dünyanın en büyük teleskobu 
olmuş ve Sovyetler Birliği’nin uzaya fırlat-
tığı ilk yapay uydu “Sputnik’’i izlemede 
kullanılmıştı. Gözlemevinden Lovell’ın 
ölümünün ardından yapılan açıklamada 
ise bilimadamının ardında “büyük’’ bir 
miras bıraktığı bildirildi. 

Ünlü fizikçi 
hayatını 
kaybetti 

Bilim insanları, 
şempanzeler ve 
orangutanların da 
insanlar gibi “orta yaş 
krizi” geçirebileceğini 
açıkladı.
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İklim Ağı, Türkiye’nin iklim karnesini hazırla-
dığı raporla değerlendirdi. Katar’ın başkenti 

Doha’da başlayan Birleşmiş Milletler İklim 
Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 18. Taraflar 
Konferansı nedeniyle hazırlanan raporda öne 
çıkan tespitler şöyle:Türkiye, 2010 yılı sera 
gazı salımlarını 1990 yılına göre %115 arttır-
dı. Ülkemiz, söz konusu dönemde sera gazı 
salımlarını en fazla artıran ülke oldu.

Bilim insanları iklim değişikliği ile mücadele 
etmek için fosil yakıt kullanımlarımızı 
azaltmamız gerektiğine dikkat çekiyor. 
Türkiye, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 
Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü’ne 
taraf olmasına rağmen, 8.404 MW’lık 
kurulu güce sahip 23 yeni kömür santralinin 
yapımına devam ediyor İlan edilmiş, lisans 
almış ve lisans başvurusu yapmış 28 santral 
ise sırada bekliyor. Oysa kömür yakıtlı termik 
santraller, küresel iklim değişikliğine neden 
olan sera gazı salımlarının en büyük kaynağı.

Kömür yakıtlı termik santrallere diğer fosil 
yakıt santral yatırımları eklendiğinde, 21.764 

MW kurulu güce sahip fosil yakıta dayalı 
projenin halen inşa halinde olduğu görülüyor. 
Bu yatırımlarla Türkiye’nin iklim değişikliğine 
olumsuz katkısı artarak devam ediyor.

DARA tarafından hazırlanan rapora göre (Cli-
mate Vulnerability Report), Türkiye’de 2010 
yılında iklim değişikliği bağlantılı doğal fela-
ketlerden 2,5 milyon kişi etkilendi ve tahmini 
olarak 35 bin kişi bu felaketler sonucunda 
hayatını kaybetti. Ancak ülkemiz halen iklim 
değişikliğine uyum konusunda etkin politika 
ve uygulamalar hayata geçirmiyor.

Türkiye’nin uluslararası iklim müzakerelere 
yaklaşımı “bekle-gör” den ibaret. Dolayı-
sıyla, Türkiye hazırlanacak bir uluslararası 
anlaşmaya ve çözüme ortak olma fırsatını 
kaçırıyor. Bu politikalar yüzünden, gelecek 
nesilleri de, yüksek karbon ekonomisinin ve 
hızla arttırdığı sera gazı salımlarının bedelleri-
ni ödemeye mahkûm ediyor.

Bulunduğu coğrafyada kendisini bölgesel 
bir güç olarak konumlandıran Türkiye, 
uluslararası iklim müzakerelerinde önemli bir 
rol oynayabilir. Türkiye, büyüyen ekonomisi 
ile sahip olduğu gücün beraberinde getirdiği 

sorumluluğun farkına varıp çözüme 
‘gerçekten’ ortak olmalı. İklim Ağı’nın, karar 
vericilerden talepleri şöyle:

• Türkiye’nin sera gazı salımları için mutlak 
azaltım hedefi konulmalı.

• Bu hedef, iddialı enerji verimliliği ve 
yenilenebilir enerji hedefleri ile desteklenmeli, 
bu alanlara yatırım artırılmalı.

• İklim değişikliğine uyum kapasitesini 
zayıflatan projeler derhal durdurulmalı, 
ekosistemleri bütünsel bir şekilde koruyacak 
uyum planları hazırlanıp uygulamaya 
konulmalı.

• Fosil yakıtlara uygulanan vergilerden elde 
edilen gelirler, yine fosil yakıt yatırımlarını 
teşvik etmek için kullanılıyor. Söz konusu 
gelirler iklim değişikliği ile mücadele ve iklim 
değişikliğine uyum çabalarında kullanılmalı.

• Türkiye müzakerelerde iklim dostu 
politikaları savunarak üzerine düşen 
sorumluluğu yerine getirmeli.

Türkiye’nin ‘İklim karnesi’
Türkiye’nin iklim müzakerelerindeki mevcut konumu, orta-uzun 
vadede hem yüksek maliyetli, hem de tehlikeli bir geleceğin 
kapısını aralıyor. Küresel bir sera gazı azaltım anlaşmasında 
Türkiye’nin yokluğunun ciddi bir kayıp olacağı ortada. İklim 
değişikliğini durdurmak için tasarlanan uluslararası anlaşmalara 
taraf olmak için 12 yıl bekleyen Türkiye’nin, artık gerçek çözümde 
yer alması gerekiyor.

Yeni Keşfedilen 
Mikrobiyel Ekosistem 
Amerikalı bilim adamları, 

amonyak, azot, hidro-
jen, nitrat, azot oksitin 

yoğun olarak bulunduğu Vida 
Gölü'nde buzun 20 metre 
altında yaşayabilen mikroor-
ganizmalar keşfetti.
Suyun tuzluluk oranının 
yüzde 20'yi geçtiği, sıcaklığın 
ortalama sıfırın altında 13 
derece olduğu göldeki keşfe 
imza atanlardan Nathaniel 
Ostrom, bu ekosistemin 
bulunmasının Dünya'da buzla 
kaplı ve bağımsız başka 
ekosistemlerin de olduğunu 
gösterdiğini belirtti.
Michigan Üniversitesi'nden 
Ostrom, keşfin ayrıca buzla 
kaplı tuzlu su okyanuslarına 
sahip olduğu düşünülen 
Jüpiter'in uydusu Europa 
gibi, başka gezegenlerdeki 
muhtemel yaşam formları 

için örnek teşkil ettiğini 
vurguladı.
Yüksek hidrojen ve 
gaz halindeki azot 
oksitin bu ekosistemin 
hayatta kalabilmesi 
için kimyasal enerji 
kaynağı oluşturduğunun 
düşünüldüğünü belirten 
bilim adamı, bu gazların 
çok tuzlu su ve çevredeki 
demir bakımından zengin 
kayalarla kimyasal tepkime 
oluşturduğunu ifade etti.
Araştırmaya imza atanlardan, 
Nevada Üniversitesi'nden 
Alison Murray, bugüne dek 
bu jeokimyasal süreçler 
ve buzla kaplı çevrelerdeki 
mikrop hayatına ilişkin 
neredeyse hiçbir şey 
bilinmediğine dikkati çekti. 

Amerikalı bilim adamları, amonyak, azot, hid-
rojen, nitrat, azot oksitin yoğun olarak bulun-
duğu Vida Gölü’nde buzun 20 metre altında 
yaşayabilen mikroorganizmalar keşfetti.
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Her şey insanlık için

Yelda Zencir
Uzman

Hacettepe Üniversitesi 
Gıda Mühendisliği Bölümü

Bir bilimsel araştırma beraberinde türlü zah-
meti getirir. Önce düşüneceksin, sonra 
okuyacaksın en sonunda da girişeceksin. 

Bilmem kaç deneme sonucunda ya yüzün güle-
cek ya da sonu hüsranla bitecek. Sonuç olum-
luysa senindir, olumsuz ise zaten hiç olmamıştır.  

Beni yapılan bu zahmetli çalışmaların ötesinde 
kullanılan cihazların ilk tasarlanma süreci her 
zaman daha çok hayrete düşürmüştür. Misal 
atomik absorpsiyon cihazı. Nedir cihazın temel 
çalışma prensibi? Gaz halindeki atomların UV ve 
görünür bölgede gönderilen ışığı absorplaması. 
Yani öyle bir cihaz tasarlayacaksın ki ilk olarak 
çözeltideki elementi gaz halindeki atomlara dö-
nüştürecek. Daha sonra bu gaz halindeki atomla-
rın üzerine hangi elementin analizi yapılacak ise 
o elemente ait ışık kaynağı göndereceksin. Işığı 
absorblayacak. Işık şiddetindeki azalmaya göre 
sana bir konsantrasyon verecek. Var olan ışık 
kaynağının çalışma prensibi de ayrı bir karmaşa. 
Bu insanlar nasıl bir ruh haline sahipler, ne yerler 
ne içerler, nasıl yaşarlar ki akıllarına bunu önce 
düşünmek sonra tasarlamak gelir. Tamam, bu-
nun elbette bir öncesi vardır. Eldeki var olan şey-
lerin üzerine bir şeyler eklenmiştir, ama yine de 
benim için hep sıra dışı kişiler olarak kalacaklar. 

Gelelim araştırma işinin eğlenceli tarafına. O bü-
yük büyük moleküllerin bulunması, al takke ver 
külah bir tarafa bizim günlük hayatımıza dair ya-
pılan araştırmalar. 100 gönüllü üzerinde yapılan 
diye başlayan cümlelerden oluşan araştırma-

lar. Geçen gün tesadüfen elime bir kitap geçti. 
NTV yayınları tarafından 2011 yılında basılmış. 
Kitabın ismi “Gündelik Hayata Dair 104 Garip 
Bilimsel Gerçek” Bu kitaptaki bütün çalışmalar 
değişik üniversiteler tarafından gerçekleştirilmiş 
ve gerçekten tek deney materyalleri 100 gönül-
lü. Bu arada her yazının sonunda yararlanılan 
kaynakların verilmiş olması da işi, sistematik bir 
araştırma haline getirmiş. 

Sizlerle bu kitaptaki ilginç birkaç çalışmayı pay-
laşmak istedim. Ben dâhil tahminimce birçok 
kişi ishal durumu söz konusu olduğunda çiko-
latadan uzak durur. Fakat bu kitaba göre ishale 
neden olan madde CFTR olarak bilinen ve ince 
bağırsakta sıvı salgısını kontrol eden bir prote-
indir. Enfeksiyon nedeniyle oluşan ishalde CFTR 
aktivitesi artıyor. Çikolatada bulunan flavonoitler 
de CFTR’ı bağlayarak aktivitesini azaltıyor ve is-
hali önlüyor (Kaynak verilen bu çalışma hücre 
kültürü çalışması.) 

Bir diğer yapılan çalışma ise bayılacağınızı his-
settiğiniz anda bacak bacak üzerine atarak en az 
yarım dakika kaslarınızı kasmakmış. Bunun açık-
laması ise bayılma, mide ve bacaklardaki kan 
damarlarının fazlaca açılma refleksi sonucunda 
gerçekleşiyormuş. Bu yüzden bayılma anında 
kan aşağı bölgelere hücum ettiğinden beyindeki 
oksijen miktarı azalıyor. Kasma hareketi sayesin-
de ise aşağı bölgeye hücum eden kan dolaşıma 
geri itilerek beyindeki oksijen miktarı arttırılıyor 
böylece bayılma hissi kayboluyormuş.

Son olarak “kesme tahtası yerine klozet kapa-
ğından yiyin” başlıklı yazı da enteresan geldi. 
Arizona Üniversitesinde yapılan bir çalışma so-
nucunda klozet kapağında bulunan bakteri sayısı 
kesme tahtasında bulunan bakteri sayısının üçte 
biri. Kesme tahtası üzerinde oluşan yarıklarda 
tam hijen sağlanamadığı ve rutubet miktarı azal-
tılamadığı için bakterilere rahat yaşanılacak bir 
ev ortamı sağlıyor. Hatta bu yazıdaki bir iddia 
da tam yıkanmamış eller ile yapılan kesim işleri 
sonucunda bu tahta üzerindeki insan dışkısı bu-
laşıklığının göstergesi olan  E. coli miktarı, klozet 
kapağındaki miktardan daha fazla. Benden yaz-
ması.

Sevgiyle...

Karl Fischer titrasyonunda ilk adres
TitroLine® 7500 KF ve 7500 KF trace

SI Analytics yeni TitroLine® KF titratörleri ile 
yanlış yapmanız imkansız
TitroLine® 7500 KF çok farklı alanlarda volümetrik 
yöntemle numunelerde su tayini için kullanılır iken, 
TitroLine® 7500 KF trace ise düşük su oranları için 
uygundur. Her iki yeni model titratöre ait 
karakteristik özellikler :

  Hızlı, pratik ve hassas

  Farklı aplikasyonlar için standart metodlar 
  (faktör tayini, şahit değeri)

 Her açıdan rahatça görülebilen tam 
renkli ekran

  Sonuçlar USB girişinden taşınabilir bir 
  belleğe pdf veya csv formatında kaydedilebilir

  Akıllı değiştirilebilir dozajlama üniteleri 
  (sadece TitroLine® 7500 KF için)

Sümer Analitik ve Medikal Teknolojiler San. ve Tic. Ltd. Şti.
Eğitim Mahallesi Poyraz Sokak Sadıkoğlu 5 Plaza No:13 Kadıköy – İstanbul
Tel  : 0-216-5507885(pbx) Fax : 0-216-5507887 E-mail: info@sumertek.com www.sumertek.com

YEN
İ
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yılda teknolojide 
neler olacak? 

1Elektronik kâğıt
Kâğıt gibi esnek ve yeniden 
kullanılabilir özelliklere sahip olan 

elektronik kâğıtlara yüklenen veriler elektrik 
akımının yardımıyla okunabilir görüntü haline 
dönüşüyor.
Elektronik kâğıt uygulamalarının yardımıyla 
elektronik teknolojisi bugün bildiğimizden çok 
farklı bir hale dönüşecek. Gelişmiş elektronik 
kâğıt teknolojisi iç mimaride, reklamcılıkta, 
evlerde, yazılı basında ve ofislerde çok farklı 
uygulamaların kullanılmasına imkân verecek.

2Nanotek elbiseler
Nano teknoloji yardımıyla 
elbiselerimizin çok farklı özellikleri 

olacak.
Bu teknoloji yardımıyla bakterilere karşı 
antibiyotik salgılayan, hareket enerjisinden 
elektrik üretip cep telefonlarını şarj eden, 
ıslanmayan, yanmayan, kurşun geçirmeyen, 
vücudu belirli bir sıcaklıkta tutan ve kendi 
kendini temizleyen elbiseler kullanabileceğiz.

3Vücut biosensörleri
Biosensör teknolojisi günümüzde 
güvenlik ve gıda alanında 

kullanılıyor. Biosensörler yardımıyla kimyasal 
saldırıları veya gıdalardaki salmonella 
virüslerini tespit etmek mümkün. Bilim 
adamlarının bundan sonraki hedefi ise 
vücudumuza yerleştirilebilecek biosensörler 
üretmek. Bu biosensörler sayesinde kan 
kimyasını analiz etmek ve vücudumuzda olan 
biteni gözlemlemek kolaylaşacak. Böylelikle 
gözle görülmeyen hastalıklar çok daha 
kısa sürede tespit edilebilecek ve anında 
müdahale edilecek.

4 Hologram TV
 İlk önce LCD televizyonlar 
geldi, daha sonra LED ve OLED 

şimdi de 3 boyutlu televizyonlar. Bundan 
sonraki adım ise hologram. Bugüne kadar 
sadece bilimkurgu filmlerinde gördüğümüz 
bu teknoloji yakın gelecekte oldukça 
yaygınlaşacak. Öncelikle reklamcılık alanında 
kullanılması öngörülen hologramlar gelişen 
tekniklerle birlikte perakende kullanıcıların da 
hizmetine sunulacak.
Japonya, hologram teknolojisine öncülük 
yapan sayılı ülkelerden biri. 2018 ve 2022 
Dünya Kupası turnuvalarına aday olduğunu 
açıklayan Japonya'nın FIFA'ya sunduğu teklif 
paketinde maçların 3 boyutlu teknoloji ile 
yayınlanması da var.
Bu konsept projeye göre 200 adet HD kamera 

ile kaydedilecek olan maçlar, diğer ülke stat-
larında 3 boyutlu olarak izlenebilecek.

5İnternet Milyonlarca 
Kat Hızlanacak
Yazımızın başında da söylediğim 

gibi teknoloji 2000’li yıllarla birlikte hızlıca 
ilerlemeye başladı. Tabii ki bu değişim baş 
aktörü internet. Ağ bağlantı hızı 2000’lerin 
başında 28.800 bit/s iken şimdilerde 1000 
mbps’lara ulaşmış durumda. 1990’lı yıllara 
göre günümüz bağlantı hızı yaklaşık 150.000 
kat artmış durumda. Bu hızın 2030’lı yıllar-
da günümüze göre 3 milyon kat artacağı 
düşünülüyor. Hız artınca kullanacağımız veri 
miktarı da artacak. Video çözünürlükleri tah-
min edemeyeceğiniz kadar büyüyecek. Buna 
bağlı olarak geniş ekranlar daha da geniş-
leyecek, çözünürlükleri ve işlevsellikleri de 
gelişecek.

6 Bulut Bilişimin Önemi 
Daha da Artacak
Yapılan araştırmalara göre 

2020’de dünyadaki tüm verilerin 1/3’ünün 
yolu buluttan geçecek. Bulut Bilişim teknolo-
jisi ile tahmin edemeyeceğiniz birçok yenilik 
hayatımıza girecek. Bankacılık işlemleri dahi 
Bulut Bilişim teknolojisi altyapısı ile sunula-
cak. SMS yakın süre içerisinde tarih olacak 
ve mesajlar sesli olarak gönderilecek. Sesli 
mesaj gönderim ve alım işlemeleri de bulut 
bilişim servisleriyle çözülecek. Bunun yanı 
sıra trafik ve araçların yol güzergâhları bulut 
bilişim servisiyle birlikte kullanıcılara sunula-
cak. Bakarsınız 2030’lu yıllarında Google’ın 
akıllı arabası da kullanıcıların beğenisine su-
nulur, kim bilir?

7 İnterneti Nesneler 
Kullanacak
Eğer tahminler gerçekleşirse 2020 

yılına gelindiğinde internete bağlı cihazların 
sayısı 50 milyara ulaşacak. Bu rakam dün-
yada ki kişi sayısına göre oldukça fazla ve bir 
kişinin ortalama 5-6 cihazının olması ve bu 
cihazların internete bağlanabileceği anlamı-
na geliyor. Şu anda birçoğumuz PC, telefon, 
tablet ve televizyon gibi cihazlarla internete 
bağlanabiliyoruz. Gelecekte ayakkabılarımız, 
takım elbiselerimiz hatta iş çamaşırlarımız 
dahi internete bağlanabilecek. Spor yaparken 
ayakkabılarız yürüdüğümüz yolu kişisel dok-
torumuza bildirecek veya kazağımız dışarıda-
ki hava sıcaklığını anlayıp vücut sıcaklığımızı 
dengeleyebilecek. 

8 Sosyal Medya Her 
Şeyi Değiştirecek
Günümüzde sosyal ağların gücü 

yadsınamaz bir gerçek. Bunun en önemli 
belirtilerinden bir tanesi yaşanan felaketler. 
Sosyal medya üzerinden aldığımız felaket 
haberlerini birkaç saat sonra haber bülten-
lerinden alabiliyoruz. Sosyal medya bizleri 
daha farklı bir yapıya doğru itiyor. İnsanlar 
evlerinden çıkıp arkadaşlarıyla buluşmaya 
gitmek yerine Facebook veya Twitter üzerin-
den mesaj atarak geçiştiriyor. Bu durumun 
kötü yanları olduğu kadar iyi yanları da mev-
cut. Bu tamamen kullanıcı alışkanlıklarıyla 
ilgi bir durum. Yakın gelecekte sosyal ağlar 
sayesinde kültürler arasındaki engel kalkacak 
ve tüm dünya tek bir toplummuşçasına hare-
ket edebilecek.

9Sanal Dünya Gerçek 
Olacak
Kullandığımız fiziksel nesnelerin 

her biri zamanı geldiğinde sanal ortama akta-
rılacak. Günümüzde okumak veya seyretmek 
için kullandığımız kitap ve DVD’ler gelecekte 
3D baskı teknolojisiyle birlikte karşımıza çı-
kacak. Kitabın kapağını çevirdiğinizde karşı-
nıza o sayfada yer alan karakterler çıkacak 
ve sanki bir tiyatro oyunu seyrediyormuşça-
sına bir hisse sahip olacaksınız. Tıpta yapı-
lan olumlu gelişmelere göre gelecekte insan 
organları dahi 3D yazıcılarla yapılandırılabile-
cek. Geçtiğimiz yılın ilk aylarında 3D yazıcı-
larla insan derisinin kopyası yapılandırılmıştı. 
Önümüzdeki 10 yıl içerisinde bu teknoloji 
daha da geliştirilecek.

10Birçok 
Hastalığa 
Teknoloji Çare 

bulunacak
Gelecek 10 yıl içerisinde tıp teknolojisi 
cihazların gelişmesine bağlı olarak çok 
hızlı ilerleyecek. Nano boyutta geliştirilecek 
cihazlar ile şimdi büyük riskleri olan 
ameliyatlar kan akıtmadan yapılabilecek. 
İnsan ömrü daha da uzayacak ve birçok 
kanser hastalığına çare bulunacak. Sinir 
zedelenmeleri nedeniyle sakat kalan vücut 
fonksiyonları, üretilecek yeni robot kol ve 
bacaklar sayesinde giderilecek. İnsanlar bu 
yeni robot uzuvlar sayesinde hayatlarına 
kaldıkları yerden devam edebilecek.

11 İnsan Dokuları 
Bir Kumaş Gibi 
Dokunacak

2010 yılında teknolojik gelişmeler 
neticesinde görme özürlü hastaya retina nakli 
yapılmıştı. Haziran 2011’de ise yine kronik 
kalp hastasına yapay kalp yapılmıştı. Tüm 
bu güzel gelişmeler insanların zarar görmüş 
dokularının tamiri için kullanılacak. 2050 
yılında tıp teknoloji ile o kadar iç içe girecek 
ki insanların bazı organları cihazlar tarafından 
üretilecek.

2000’li yıllarla birlikte teknolojik gelişmeler hız kazan-
dı, gelecekte karşımıza neler çıkacak, hangi ci-

hazları ve teknolojileri kullanacağız? Örneğin, internet kontakt 
lenslere yüklenebilir hale gelecek. Gözünüzü açıp kapattığınız 
anda internete erişebilir hale geleceksiniz dersek. Teknoloji hız-
la ilerliyor. Neredeyse her gün yeni bir gelişmeyle tanışıyoruz. 
Yarın ne olacak diye merak ediyor, gelişmeleri hepimiz yakın-
dan takip etmek istiyoruz.

2012 yılı Haziran ayı ile 
birlikte Türkiye’de geniş bant 
internet kullanımı 18 milyonu 
aşmış gözüküyor. Bununla 
birlikte internet üzerinde 
dolaşan veri miktarı da kat 
kat artıyor. Türkiye’deki sabit 
geniş bant abonelerinin 
yaklaşık yüzde 81’i 8 Mbit/s 
hızına kadar olan bağlantıya 
sahip abonelik türünü tercih 
ettikleri görülüyor. Bu da 
birçoğumuzun internet 
üzerinde hız açısından sorun 
yaşamadığı ve hızlı veri 
aktarımı konusunda dünyanın 
sayılı ülkelerinden biri 
olduğumuz anlamına geliyor. 
İş böyle olunca geleceği 
tahmin etmek çok da zor 
olmasa gerek. Önümüzdeki 
10 yıl içerisinde internet 
hızı ve veri büyüklüğü kat 
kat artacak ve akıl almaz 
boyutlara ulaşacak. Diğer 
taraftan teknolojik açıdan 
gelişerek hızlı bir şekilde 
değişikliğe uğrayacak bir 
diğer sektör ise yenilenebilir 
enerji. Yenilenebilir enerji 
kaynakları yakın gelecekte 
daha sık kullanılmaya 
başlanacak. Bununla birlikte 
robot kullanımı her alanda 
çoğalacak. Sadece sanayi 
alanında değil artık tıp 
alanında da doktorların hata 
yapmaktan çekindikleri birçok 
işlemi robotlar yapacak. 
Tabii ki bununla birlikte tıp 
dünyasında birçok hastalık 
tedavi edilebilme yetkinliğine 
kavuşacak.
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Yaklaşık 3 bin 500 yıl önce bir Sümerli, 
genç kral Gılgamış’ın sonsuza kadar 
yaşama isteğini çamurdan tabletlere 

kazımıştı. Bu istek, o zamandan beri ölüm-
süzlüğünü koruyor. Gençlik pınarı, aşığının 
“hızına yetişmek” isteyen İspanyol kaşif Juan 
Ponce de Leon tarafından aranıyordu. İsa’nın 
Kutsal Kâsesi, Güliver’in Gezileri’ndeki ölüm-
süz Struldbrug insanları, Kristen Stewart’ın 
Robert Pattinson ile birlikte Twilight filmlerin-
de vampir kimliğinde kendini gösteren son-
suza kadar yaşama arzusu… 

Liste, en az ölümsüzlük kadar uzun. Belki de 
bu ilham verici hikayelerden yola çıkan bilim 
insanları yaşlanma sürecini durdurarak, geri 
çevirerek veya en azından yavaşlatarak za-
mana karşı koymaya çabalıyor. Bunun için 
de iyi bir sebepleri var: Global endüstri ana-
listlerine göre yaşlanmayı önleyici ürün en-
düstrisi 2015 yılına kadar 291.9 milyar dolar 
gibi devasa bir rakama ulaşacak.

Sektörü inceleyen Selling the Fountain of 
Youth (Gençlik Pınarını Satmak) isimli kitabın 
yazarı Arlene Weintraub, bu olağanüstü artı-
şın büyük oranda “baby boomer” kuşağıyla 
bağıntılı olduğunu söylüyor: “Ebeveynlerinin 
yaşlandığı gibi yaşlanmak, gittikçe zayıflaya-
rak huzur evlerinde sona eren bir çöküş ya-
şamak istemiyorlar.”

Geçtiğimiz son birkaç yıl içinde, piyasada 
bulunan bağışıklık güçlendirici destek hapları 
ve kozmetik ürünlerden uzak duran, bilimsel 
olmakla övünen bir grup startup şirketi boy 
göstermeye başladı. 2008’de GlaxoSmithK-
line, siyah üzümün kabuğunda bulunan ve 
obez laboratuvar farelerinin yaşam süresini 
uzatan resveratrol maddesinin üzerinde ça-
lışmalar yapan Sirtis Pharmaceuticals’ı al-
mak için 720 milyon doları cebinden çıkardı. 
Ancak proje ortaya bir ürün çıkaramadı.

Yaşlılığın 
üstesinden 

geliniyor

Bilim insanları yaşlılığın 
üstesinden gelmenin eşiğinde 
olduklarını söylüyorlar. Peki 
bugüne kadar neler yapıldı? 
Umut verici gelişmeler hangileri? 
CNBC Business İngiltere’den Erik 
Jaques araştırdı.
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1
Hasta insanlardan uzak durun. 
Mümkünse 1-2 metre uzakta 
durun. Eğer uçakta yanınızdaki 
kişi hapsırıyor ve öksürüyorsa 
ve koltuk değiştiremiyorsanız, 
ona bir paket mendil uzatın 
ve havalandırmayı ona doğru 
çevirin. 

2
İyi bir güneş kremi sürmeden 
asla dışarıya çıkmayın.
Yüksek basınç ve karlardan 
yansıyan güneş ışınları sizi 
yüksek miktarda UVA ve UVB 
ışınlarına maruz bırakır. Cilt 
kanseri haricinde erken kırışık-
lıklara sebep olur bu ışınlar. 

3 Seyehat etmeden en erken 2 
hafta önce grip aşınızı olun, 
böylece bağışıklık sisteminiz 
seyahatinizden önce kuvvetle-
nir. 

4
 Seyahatinizden önce egzersiz 
yapmaya başlayın ve bu eg-
zersizler kalçanız, bacaklarınız 
ve dengeniz üzerinde yoğun-
laşmış olsun. 

5
Yemek yemeden önce ve yü-
zünüze dokunmadan önce el-
lerinizi iyice yıkayın. Grip veya 
nezle şu yollarla bulaşır: Has-
talıklı birinin suratınıza hapşır-
masından veya öksürmesin-
den ya da virüslü elleriyle 
dokunduğu yerlere dokunarak 
virüsü kapmanızdan. Mikroplu 
ellerinizle yemeğinize veya su-
ratınıza dokununca siz de tatili-
nizi yatakta geçirebilme ihti-
malinizi arttırıyorsunuz.

6
Yeterince uyuduğunuzdan ve 
sıvı aldığınızdan emin olun. Kış 
fiziksel olarak yorucu olabilir 
ve vücudunuz bir sonraki gü-
nün aktivitelerine dayanmak 
için enerjiye ihtiyacı vardır. Ay-
rıca bolca sıvı alarak dışarıdaki 
kuru ve soğuk havayı ve şömi-
ne başındaki sıcak havayı den-
gelersiniz. 

7 D vitamininin grip ve nezleye 
karşı koruduğu düşünülüyor, 
ayrıca kemikleriniz için de ya-
rarlıdır. 

8 Tatilinizi planlarken sağlık si-
gortanızı kontrol etmeyi unut-
mayın. Herhangi bir ihtimale 
karşı bir yerden bir yere tahli-
yenizin sigortanıza dahil oldu-
ğundan emin olun. 

9 Tatildesiniz diye sağlıklı bes-
lenmeyi unutmayın. Kaydığınız 
her saat 400 kalori yaktınız ve 
bu da size gün içinde biraz 
daha fazla kalori almanıza izin 
verir. Hafif ve sağlıklı atıştırma-
lıklara yönelin unutmayın ki 
dolu bir mideyle rahat kaya-
mazsınız. Kendinizi aç bırakır-
mış gibi hissetmeden akşam 
yemeğinizi yiyebilirsiniz. 

Kış tatilinde sağlıklı 
kalmanız için tüyolar

Kışın sağlıklı kalma-
mız için daha çok uğ-
raş vermemizi öneren 
uzmanlar alacağımız 
basit tedbirlerle bun-
ların mümkün oldu-
ğunu belirtiyor.
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Bilimin öncülerini tarih sürecinde bir dizi yıldız 
olarak düşünürsek, dizide konum ve parlaklı-
ğıyla hepsini bastıran iki yıldız vardır: Newton 

ve Einstein. Yaklaşık iki yüz yıl arayla ikisi de fiziğin 
en temel sorunlarını ele aldılar; ikisinin de getirdiği 
çözümlerin madde ve enerji dünyasına bakışımızı 
kökten değiştirdiği söylenebilir.

Newton, Galileo ile Kepler’in; Einstein, Newton ile 
Maxwell’in omuzlarında yükselmiştir. Newton çok 
yanlı bir araştırmacıydı: matematik, mekanik, gravi-
tasyon ve optik alanlarının her birindeki başarısı tek 
başına bir bilim adamını ölümsüz yapmaya yeterdi. 
Yüzyılımıza gelinceye dek her alanda bilime model 
oluşturan fiziksel dünyanın mekanik açıklamasını 
büyük ölçüde ona borçluyuz. 

Isaac Newton İngiltere’de sıradan bir çiftçi ailesinin 
çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası doğumundan 
önce ölmüştü. Prematür doğan, cılız ve sağlıksız 
bebek yaşama umudu vermiyordu, ama tüm olum-
suzluklara karşın büyümekten geri kalmadı. Çocuk 
daha küçük yaşlarında ağaçtan mekanik modeller 
yapmaya koyulmuştu; eline geçirdiği testere, çekiç 
vb araçlarla ağaçtan yel değirmeni, su saati, güneş 
saati gibi oyuncaklar yapıyordu. El becerisi dikkat 
çeken bir incelik sergiliyordu. 

Newton’un üstün öğrenme yeteneği amcasının gö-
zünden kaçmaz. Bir din adamı olan amca aydın bir 
kişiydi; çocuğun çiftçiliğe değil, okumaya yatkın 
olduğunu fark etmişti. Amcasının sağladığı destek-
le Newton yörenin seçkin okulu Grantham’a verilir. 
Fakat, çocuğun bu okulda göz alıcı bir başarı ortaya 
koyduğu söylenemez.

Bedensel olarak zayıf ve çelimsiz olan Newton, her 
fırsatta, zorbalık heveslisi kimi okul arkadaşlarınca 
hırpalanarak horlanır. Newton’un ilerde belirginlik 
kazanan çekingen, geçimsiz ve kuşkulu kişiliğinin, 
geçirdiği bu acı deneyimin izlerini yansıttığı söyle-
nebilir. Belki de bu yüzden Newton, bilimsel ilişki-
lerinde bile yaşam boyu kimi tatsız sürtüşmelere 
düşmekten kurtulamaz.

Okulu bitirdiğinde, ülkenin en seçkin üniversite-
sine gitmeye hazırdır. Yine amcasının yardımıyla, 
1661’de Cambridge Üniversitesi’nde öğrenime baş-
lar. Matematik ve optik ilgilendiği başlıca iki konudur. 
Üniversiteyi bitirdiği yıl (1665), ülkeyi silip süpüren 
bir salgın hastalık nedeniyle bütün okullar kapanır; 
Newton baba çiftliğine döner.

Doğanın dinlendirici kucağında geçen iki yıl, yaşa-
mının en verimli iki yılı olur: gravitasyon (yerçekimi) 
kuramı, kalkülüs ve ışığın bireşimine ilişkin temel 
buluşlarına burada ulaşır. Einstein, “Bilim adamı um-
duğu başarıya otuz yaşından önce ulaşamamışsa, 
daha sonra bir şey beklemesin!” demişti. Newton 
yirmi beş yaşına geldiğinde en büyük kuramlarını 
oluşturmuştu bile. 

Newton Cambridge Üniversitesi’ne döndüğünde 
okutman olarak görevlendirilir; ama çok geçmeden 
üniversitenin en saygın matematik kürsüsüne, ho-
cası Isaac Barrow’un tavsiyesiyle, profesör olarak 
atanır. Matematik çalışmalarının yanı sıra optik üze-
rindeki denemelerini de sürdüren Newton’un kısa 
sürede bilimsel prestiji yükselir, 1672’de Kraliyet Bi-
lim Akademisine üye seçilir. Gerçekten işe koyuldu-
ğunda çoğu kez günlerce ne yemek ne uyku aklına 
gelir, kendisini çalışmasında unuturdu. 

Biraz önce belirttiğimiz gibi, Newton başlıca kuram-
larının ana çizgilerini genç yaşında oluşturmuştu. 
Ne var ki, ulaştığı sonuçları açıklamada acele etmek 
şöyle dursun, onu bu yolda yirmi yıl geciktiren bir 
çekingenlik içindeydi.

Dostu Edmund Halley’in (Halley kuyruklu yıldızını 
bulan astronom) teşvik ve ısrarı olmasaydı, bilim 
dünyasının en büyük yapıtı sayılan Doğa Felsefesi-
nin Matematiksel İlkeleri (1687’de yayımlanan kitap 
genellikle “Newton’un Principia’sı” diye bilinir) belki 
de hiçbir zaman yazılmayacaktı. Bu gecikmede bir 
neden de Robert Hooke adında dönemin tanınmış 
bilim adamlarından biriyle aralarında süren kavgaydı.

Hooke, evrensel çekim yasasında kendisinin de ön-
celik payı olduğu savındaydı (Newton’un bir başka 
kavgası Alman filozofu Leibniz’leydi. Matematiğin 
çok önemli bir dalı olan kalkülüs’ü ilk bulan kimdi? 
Leibniz’i fikir hırsızlığıyla suçlayan Newton, filozofun 
resmen kınanmasını istiyordu) 

1684’te Yerçekimi hipotezini yıllarca önce oluşturan 
Newton, hipotezin matematiksel yoldan kanıtlanma-
sını da gerçekleştirmişti. Böylesine önemli bir çalış-
manın yayımlanmadan kalmasını doğru bulmayan 
Halley, tüm basım masraflarını yüklenerek Newton’u 
daha fazla zaman yitirmeden kitabını (Principia’yı) 
yazmaya ikna eder.

Bilim dünyası hayranlıkla karşıladığı bu ölmez ya-
pıtta, ilk kez, mekaniğin diğer yasalarıyla birlikte 
yerçekimi kuramının, tüm kanıt ve içeriğiyle, mate-
matiksel olarak işlendiğini bulur. Kitapta, ayrıca, sıvı 
deviniminden güneş ve gezegenlerin kütlelerinin he-
saplanmasına, ay’ın devinimindeki düzensizliklerden 
denizlerdeki gelgit olaylarına değin pek çok sorunsal 
konuya açıklık getirilmiştir. 

Bir kuramın gücü, kapsadığı olgu alanının genişliği-
ne bağlıdır. Güçlü bir kuram başlangıçta açıkladığı 
olgularla sınırlı kalmayan, yeni ya da beklenmeyen 
gözlem verilerine açılabilen kuramdır. Bilim tarihinde 
bunun belki de en başarılı örneğini Newton mekani-
ğinin verdiği söylenebilir.  Ancak geniş kapsamına 
karşın bu kuramın bir eksikliği daha baştan belli ol-
muştu: yerçekimi gücünün uzay boşluğunda birbi-
rinden milyonlarca mil uzaklıktaki iki nesne arasında 
bile varsanan etkisi nasıl bir düzeneğe bağlı olabi-
lirdi? “Uzaktan etki” diye bilinen, Newton’un kendi-
sini de rahatsız eden bu sorunun, Einstein’ın genel 
relativite kuramının sağladığı açıklamaya karşın, 
bugün bile doyurucu bir açıklığa kavuştuğu kolayca 
söylenemez. 

Principia’nın yazılması yaklaşık iki yıl alır. Polemik-
ten kaçınan Newton, düzeysiz tartışmaları önlemek 
için Latince kaleme aldığı kitabına yetkin örneğini 
geometride bulduğumuz aksiyomatik bir biçim verir. 
Şöyle ki, Newton “öncül” diye aldığı bir kaç temel 
ilkeden (devinim yasalarıyla yerçekimi kuramından) 
fizik ve astronominin gözlemsel veya deneysel ola-
rak kanıtlanmış önermelerini (örneğin, Kepler’in üç 
yasası ile Galileo’nun sarkaç, serbest düşme vb. 
yasalarını) bir tür “teorem” olarak ispatlama yoluna 
gider.

Newton eşsiz yapıtıyla bilim dünyasını adeta büyü-
ler; deyim yerindeyse, ona yarı-ilâh gözüyle bakıl-
maya başlanır. Öyle ki, dönemin tanınmış bir mate-
matikçisi, “Acaba O’nun da bizler gibi yeme, içme ve 
uyuma türünden günlük gereksinmeleri var mıdır?” 
diye sormaktan kendini alamaz. 

Newton, kuşkusuz ne bir ilâh, ne de günlük gerek-
sinmeleri yönünden diğer insanlardan farklıydı. Onu 
bilim tarihinde yücelten üç özelliği vardı: 

(1) üstün zekâ ve imge gücü; 

(2) yoğun çalışma istenci; 

(3) evreni anlama ve açıklama merakı. 

Az ya da çok, tüm insanların paylaştığı bu özellikler, 
Newton’da kendine özgü yaratıcı bir sentez oluştur-
muştu. 

Büyük bilim adamı ölümünden kısa bir süre önce 
kendinden şöyle söz etmişti: 

Dünyaya nasıl göründüğümü bilmiyorum; ama ben 
kendimi, henüz keşfedilmemiş gerçeklerle dolu bir 
okyanusun kıyısında oynayan, düzgün bir çakıl taşı 
ya da güzel bir deniz kabuğu bulduğunda sevinen bir 
çocuk gibi görüyorum. 

Sir Isaac Newton 
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İnsanlar sayılar gibidir, o insanın değeri ise o sayının içinde bulunduğu sayı ile ölçülür. 

Yıldızların hareketlerini hesaplayabilirim, ancak insanların deliliklerini değil. 
Tanrı her şeyi ölçüyle yaratmıştır. Ağırlık, sayı ve uzunluk. 

Sağlam bir tahmin olmadan, hiçbir büyük buluş yapılmamıştır. 

Eğer diğer insanlardan benim için bir şeyler yapmalarını bekleseydim hiçbir şey 

yapamazdım. 

Ben, benden öncekilerin omuzlarına tırmandığım için onlardan biraz daha ilerisini görebildim.
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Isaac Newton sözleri

(1643 – 1727) İngiliz fizikçi, matematikçi, astronom, mucit, filozof, ilahiyatçı. 
1687’de yayınlanan kitabı Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica, 
klasik mekaniğin temelini yaratmıştır ve tarihte en önemli bilimsel kitaplardan 
biridir. Bu çalışmasında Newton evrensel kütle çekimini ve hareketin üç 
kanununu ortaya koymuş ve sonraki üç yüzyıl boyunca bu bakış açısı bilim 
dünyasına egemen olmuştur. Newton dünyadaki nesnelerin hareketleri ile 
gökyüzündeki nesnelerin aynı doğal yasalar ile yönetildiklerini kendi kütle 
çekim kanunu ile Kepler’in gezegen hareketleri kanunu arasındaki tutarlılıklar 
ile göstermiştir. Newton ilk yansıtmalı teleskobu geliştirmiş, beyaz ışığın bir 
prizmaya tutulduğunda farklı renklerden bir tayf yaratması gözlemi sonucu bir 

renk kuramı oluşturmuştur.

Kendisine sorulduğunda başarısını iki nedene bağlıyordu: 
(1) devlerin omuzlarından daha uzaklara bakabilmesi. 

(2) çözüm arayışında yoğun ve sürekli düşünebilme gücü.
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