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Editörden

Değerli okuyucular ve saygıdeğer Sarı-Siyahlı camia,
Her şeyden önce, Bilimsel Etkinlikler Komitesi olarak 129 
yıllık bir geleneği devam ettirmenin heyecanı içerisinde 
olduğumuzu sizlerle paylaşmak isterim. Elinizde bulunan 
dergi, bu geleneği canlı tutmaya çabalayan pek çok azimli 
kişinin ortak gayretinin bir eseridir. Bu nedenle başta bilime 
gönül vermiş ve derin bilgileriyle dergimizdeki yazıların son 
halini almasında büyük rol oynayan danışma kurulumuza 
ve sorumlu öğretmenimiz Sn. Ayşe Altay’a teşekkürlerimizi 
sunarız.
Numune-i Terakki’nin 13. sayısını hazırlarken yazılarımızı 
ilginizi çekebilecek ve günlük yaşamla bağlantılı konular 
hakkında kaleme almaya çalıştık. Ayrıca oldukça yaygın olan 
“Bilim, fen ve matematiksel dalların birleşiminden oluşur.” 
görüşünü, bir değişikliğe gidip dergimizde sosyal bilimlere 
de büyük oranda yer vererek bir nevi çürütmeye çalıştık. Aynı 
zamanda bu konuyla ilgili Popular Science dergisi editörü 
Sn. Şahin Ekşioğlu ile yapmış olduğumuz röportajı ilerleyen 
sayfalarda bulabilirsiniz.
Her gün koridorlarında yürüdüğümüz, merdivenlerinde 
konuşup kantininde çay içtiğimiz okulumuzun mimari 
inceliğini ne yazık ki her zaman inceleyemiyoruz. Bu 
nedenle “Her şeyden önce İstanbul Erkek!” diyerek yazmaya 
okulumuzun kendisinden başlayalım dedik. Merak edenler 
için okulumuzun mimarı ve yapısının anlatıldığı yazı sayfa 
yedide.  
İcat ve teknoloji meraklılarına iyi haber: 2016 senesi bu açıdan 
oldukça bereketli bir sene oldu. Numune-i Terakki ekibi, 
sizler için en çarpıcı haberleri derleyerek bir araya getirdi. 
Turbocharger ve Origami robotunun çalışma prensiplerini 
öğrenmek istiyorsanız bu dergi tam size göre! Umarız ki 
ufkunuzu genişletmenizde bizim de bir katkımız olmuştur.
Keyifli okumalar dilerim.
Bilimle kalın!

Numune-i Terakki adına,
A. Selin Güneytepe
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Rüya Gören Beyin Hafızayı 
Koruyor

   Bilim insanlarının yaptığı bir araştırma 
rüya gören beynin hafızayı koruduğunu 
ortaya koydu. Science bilim dergisindeki 
makaleye göre uykunun rüya görülen 
kısmı olan gözlerin hızlıca oynatıldığı 
REM aşamasında ritim bozulursa hafıza 
kayıpları yaşanabiliyor.

10 Yaşındaki Çocuk Instagram’da 
Hata Buldu

 Instagram kurallarına göre 
uygulamaya üye olabilmesi için bile üç 
yıl daha beklemesi gereken 10 yaşındaki 
Finlandiyalı ilkokul öğrencisi Iani, 
Instagram sisteminde kullanıcıların 
yorumlarını silen bir hata tespit etti.

Kendi Öğrendiği Kodlama İle 
Silikon Vadisinde Burs Kazandı

Lise öğrencisi olan 17 yaşındaki 
Kadircan Kırkoyun, Trakya Kalkınma 
Ajansı’nın yeni fikri olan teknoloji üreten 
girişimcileri cesaretlendirmek için 
açtığı Lets-Up programı kapsamındaki 
Silikon Vadisi’ndeki ödüllü yarışmada 
‘Scode-Kod Dünyası’ projesi ile Silikon 
Vadisi’nde eğitim hakkı kazandı.

şaşırtıyor.

İlk Kafa Nakli 2017’de 
Gerçekleşecek

İtalyan beyin cerrahı Dr. Sergio 
Canavero gerekli para ve iznin alınması 
durumunda operasyonun 2017 yılının 
Aralık ayında gerçekleştirebileceğini 
duyurdu. Canavero, operasyonu 
gerçekleştirebilecek teknolojiye sahip 
olduğunu ve ekibin de hazır olduğunu 
ifade etti. Ancak pek çok bilim insanına 
göre bu operasyon bir intihar anlamına 
geliyor. 

 
Türkiye’ye Düşen Meteorda 

Yaşam İzi Bulundu

İÜ Fen Fakültesi Fizik Bölümünün 
mineral yapısındaki incelemesinin 
ardından 2012’de NASA’ya gönderilen 
1964 yılında Çanakkale’ye düşen 
göktaşında NASA 4 yıl süren inceleme 
sonucunda insan bünyesinde bulunan 
aminoasit bulduğunu açıkladı.

Bilim Dünyasından Haberler
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Dünyanın En Uzun Böceği Çin’de 
Bulundu

China Daily gazetesinin haberine 
göre yetkililer ülkenin güneyindeki 
Guanaşi Cuang Özerk Bölgesi’nde 2014 
yılında yapılan araştırmalarda bulunan 
değnek çekirgesi türünde ve 62.4 
santimetre boyundaki böceğin şu ana 
kadar bulunan en uzun böcek olduğunu 
ifade etti.

 
Tutankamon’un Mezarında Çok 

Sayıda Gizli Bölme Bulundu

   1989 yılında Slovak tasarımcı Stefan 
Klein, gökyüzünde özgürlük bulma 
arayışıyla uçan araba konseptinde çalış-
malar yapmaya başladı. Aynı dönemde 
diğer tasarımcılar uçan arabalar üret-
meye çalıştılar ve başaramadılar. Ama 
AeroMobil uçabilen bir araba değil; 
yolda gidebilen bir uçak. Hafifliği, 
portatif kanatları ve uygun tasarımı 
AeroMobil’e uçuşa uygun bir hassasiyet 
kazandırmış. Yolda giderken ise spor 
araba hissi uyandıran sürüşe sahip olan 
AeroMobil, yakın zamanda yollara –ve 
gökyüzüne- çıkmayı bekliyor.

Periyodik Tabloya Dört Yeni 
Element Eklendi

 
Rusya, ABD ve Japonya’daki bilim 

insanlarının bulduğu dört süper ağır 
element uzmanlar tarafından kontrol 
edildikten sonra resmi olarak tablodaki 
yerini aldı. Böylelikle tablonun 7. sırası 
dolmuş oldu. Elementler geçici olarak 
ununtrium (uut veya element 113), 
ununpentium (uup veya element 115), 
ununseptium (uus veya element 117) 
ve ununoctium (uuo veya element 118) 
olarak adlandırıldı.

Gofret Büyüklüğünde Bir Çip 
Uzayda Hayat Arayacak

   Rus milyarder ve internet girişimcisi 
Yuri Milner evreni daha iyi anlamak için 
nanocraft adı verilen 1 gram ağırlığındaki 
çiplerin 4,37 işık yılı uzaklıktaki en yakın 
komşu yıldız sistemimiz Alfa Centauri’ye 
gönderilmek üzere geliştirildiğini 
açıkladı. Projenin hedefi uzayda hayat 
potansiyeli olan bir gezegen ortaya 
çıkarmak.

3D Yazıcılar Organ Yapabilir Mi?

Kulak şekli bozuk doğan çocuklar 
Avusturalya Queensland Teknoloji 
Üniversitesi araştırmacıları tarafından 
dünyada ilk kez geliştirilen bir teknoloji 
sayesinde protez bir kulağa sahip 
olabilecekler. İşitme cihazıyla beraber 
cerrahi bir müdahaleyle takılan kulak 
biyoreaktör içinde büyüyecek ve nefes 
alan tabii bir kulak yapısı gibi gelişiyor 
olacak. Araştırmacılar üç boyutlu 
yazıcılarda basılmış kulakların bir ya da 
iki yıl içerisinde hazır olacağına inanıyor. 
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MIT'nin Origami Robotu

   MIT ve başka üniversitelerden gelen 
araştırmacılardan oluşan bir grup, 
yutulduğunda vücudun içinde çeşitli 
görevleri yerine getirebilen ve dışarıdan 
kontrol edilebilen küçük bir origami 
robot geliştirdi. Görünüm olarak bir et 
parçasına benzeyen prototip, midede 
bulunan ve yanlışlıkla yutulmuş olan 
zararlı objeleri yakalayıp vücuttan 
atılmasını sağlayabiliyor. Bunun yanı 
sıra vücudun belirli yerlerine ilaç temin 
edebiliyor.
 
   MIT CSAIL'de projenin üzerinde çalışan 
bir profesör olan Daniela Rus'a göre, 
projenin şu ana kadar en zor yanlarından 
biri robotun dışarıdan gelen komutları 
yerine getirmesini sağlamak oldu.
 
 Araştırmalara göre her yıl sadece 
ABD'de 3500 tane düğme pil yanlışlıkla 
yutuluyor. Pil yanlışlıkla yutulduğunda 
mide duvarına yapışıp zarar verebiliyor. 
Böyle vakalara ancak cerrahi operasyon 
ile çözüm bulunabilir. MIT'nin origami 
robotu sayesinde ise pil ameliyatsız bir 
şekilde çıkarılabilir ve bu tür vakalar 
önemli ölçüde azaltılabilir.
 
 Robotun tasarımı bir kapsülden ve 
kapsülün içinde bulunan origami 
robottan oluşuyor. İlk olarak kapsül 
yutularak mideye geliyor, daha sonra 
burada kapsülün içindeki et parçasına 
benzer origami robot katlanarak dışarı 
çıkıyor ve manyetik alan ile dışarıdan 
kontrol edilerek çeşitli operasyonları 

gerçekleştiriyor. Böylece yutulmuş 
olan bir düğmeye veya pile yapışarak 
mideden çıkarabiliyor.
 
   MIT'nin ekibi, gelecekte robota yeni 
sensörler eklemek ve robotun manyetik 
alan olmadan kendi kendine bu işleri 
yapabilmesini sağlamak için hala 
prototip üzerinde çalışıyor.

 

Kaynakça
http://www.forbes.com/sites/
janetwburns/2016/05/19/tiny-origami-
robot-captures-intruders-patches-holes-in-
stomach/#17bb165f2208
http://news.mit.edu/2016/
ingestible-origami-robot-0512
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Yakın Tarihimizin Heybetli Şahidi: 

 İstanbul Lisesi Taş Binası

 Günümüz taş yapılarının geldiği 
son noktanın ve geçmişin bilgin 
mühendisliklerinin somut örneklerinden 
biridir İstanbul Lisesi, veya eski adıyla 
Duyun-u Umumiye binası. 19.yy sonu  
Osmanlı mimarisinin önemli eserlerinden 
biri olan bu görkemli yapının mimarı 
İstanbul'da yaşamış ünlü Fransız asıllı 
Levanten mimar Alexandre Vallaury’dir. 
Bina 90 metreye 145 metre genişlikte 
dikdörtgen bir arsa üzerinde yer 
almaktadır. Yine kabaca dikdörtgen planlı 
binanın uçlarında ana kütleye dik yönde ve 
arkaya doğru taşan kanatları bu kanatlarla 
genişleyerek eni 37 metreye ulaşan doğu 
ve batı cephelerinin ortasında da yarım 
sekizgen biçiminde çıkıntı yapan bir bölüm 
daha yer almaktadır. 
Alexandre Vallaury kimdir?
 Bir yapıyla ilgili yapıcı değerlendirmelerde 
bulunabilmek için sözkonusu eserin 
yaratıcısı hakkında bilgi sahibi olmak 
gerekir. Bu nedenle öncelikle okulumuz 
mimarı Alexandre Vallaury’yi yakından 
tanıyalım.

Gerek merkezi konumu gerek tarihimiz boyunca edindiği çeşitli roller bakımından her 
zaman gözler önünde kalmayı başaran bir bina... 

Saraya yakınlığıyla tanınan İstanbul’un o 
dönemdeki en ünlü pastacısı Francesco 
Vallaury’nin oğlu Alexandre Vallaury 2 
Nisan 1850’de doğmuştur. Çocukluk ve 
gençlik yıllarına (1850-1868) ait bir bilgi 
mevcut değildir. Orta öğrenimini Saint 
Joseph’te yaptığı tahmin edilmektedir.
Vallaury, eğitimini döneminin dünyaca 
tanınmış mimarlık ve sanat okulu olan 
Paris Ecole Nationale des Beaux-Arts’da 
görür. Bu 9-10 yıllık süreç çerçevesinde 
Paris’in mimari dokusundan 
etkilendiğini söyleyebiliriz.

Sanayi Nefise Mektebi'nin akademik kadrosu. (En 
önde ortada) Kaynakça: aslibora.blogspot.com.tr

A.Selin Güneytepe'17-Esin Taşçı'17 
 selin.guneytepe@gmail.com 

esintasci12@gmail.com
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 Vallaury özellikle Osmanlı saray 
mensupları ile devletin üst düzey 
yöneticileri için yaptığı konutlarda, 
geleneksel Türk mimarlığını, eğitimini 
almış olduğu Beaux-Arts ilkeleri 
çerçevesinde yorumlayarak bir tür 
doğu-batı sentezine ulaşmaya gayret 
göstermiştir1.
 İstanbul’a döndükten sonra 1880’li 
yılların başında çeşitli mimarî anıtların 
rölöve çizimleriyle katıldığı sergilerde 
Osman Hamdi Bey'le tanışır. Bunu iki 
sanatçının arkeoloji, müzecilik ve eğitim 
gibi konulardaki ortak çalışmaları izler. 
Mimarın bilinen ilk profesyonel faaliyeti 
1882 yılında Sanayi-i Nefise Mektebi 
Binası’nı inşa etmesidir (“MF.MKT 94-
112” 1887). Alexandre Vallaury 3 Mart 
1883 günü eğitime başlayan Sanayi-i 
Nefise Mektebinde Fenn-i Mimari 
öğretmeni olarak kurucu kadroda 
yer almış ve bu süreçte yetiştirdiği 
çok sayıda öğrencisi yoluyla Osmanlı 
mimarlığına somut katkıları olmuştur2.
 Vallaury, 1882-1911 yılları arasında 
geçen ve oldukça aktif geçtiği bilinen 
mimarlık kariyerine kendisinin 
tasarlayıp gerçekleştirdiği yaklaşık 50 
adet bina sığdırmayı başarmıştır3.
 Alexandre Vallaury, 1892 yılında 
Galata’da yaptığı Osmanlı Bankası 
Genel Müdürlüğü binası ile ünlenmeye 
başlar. Bazı başka mimarlar bu yapıyı 
örnek alarak Galata ve Karaköy’de 
büro binaları inşa ederler. Bu dönemde 
Alexander Vallaury’nin diğer büyük 
boyutlu yapıları da Osmanlı Bankası 
kadar önem taşırlar.
 İstanbul Arkeoloji Müzesi (1891-1907), 
Pera Palas (1893), Yeni Karaköy Han 
(1893), Tokatlıyan Oteli, Büyükada 
Rum Yetimhanesi, Union Françoise 
ve Düyun-u Umumiye binası (1897) 

gibi büyük boyutlu tanınmış yapıların 
altında imzası vardır. Aynı zamanda 
saray çevresi ve üst yönetimince iyi 
tanınan mimarın eserleri arasında 
Afif Paşa Yalısı, Abdülmecit Efendi 
Köşkü, Rıdvan Paşa Köşkü ve Vahdettin 
Köşkü sayılabilir4. Bu dönemde 
1896 yılında Legion d’honneur (onur 
nişanı) ile ödüllendirilir. Ayrıca Fransız 
hükümetince beş ayrı nişan daha 
verilerek ödüllendirilmiştir. 
Şimdi her bir köşesinde sarı-siyahlıların 
izini barındıran bu görkemli yapının 
mimarisine göz atalım. 
Dış Cephe
İstanbul Lisesi bahçesine giriş, güney 
cephesinde bahçeyi çevreleyen duvar 
üzerindeki iki kapıdan sağlanmaktadır. 
Kapılardaki kurşun kaplı saçağın üzeri 
yuvarlatılmış, ortası ise dışarı doğru 
taşırılmıştır. Bu özelliklerinden ötürü 
kapılar bir bakıma barok Osmanlı 
çeşmelerini hatırlatır.

Kaynak: istanbullisesi.meb.k12.tr

Taş binanın görkemli ana girişi, uçlarda 
dışa taşan kanatlar ve kuzey cephesindeki 
çıkıntılı bölüm ana kütlenin çatısından 
daha yukarı yükselerek binaya hareketli 
bir görünüm kazandırmaktadır. Güney 
cephesindeki en dikkat çekici öge, 
çıkıntılı orta bölümde yer alan ve ondan 
daha da ileriye taşıyan anıtsal taçkapıdır.
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 Cepheyi bir buçuk kat daha aşan 
yüksekliği ile bir Selçuklu taç kapısından 
izler taşımaktadır. Taçkapının içindeki 
iyice yüksek sivri kemer, iki yanda mermer 
konsollara oturmaktadır. Boşluğun alt 
yarısında kapı kanatları yer alır. Üst yarısıysa 
küçük karelere bölünmüş bir camekan 
biçiminde düzenlenmiştir. Çıkıntılı büyük 
kemerin üstünde bina kütlesinden yukarı 
taşan bir kat daha bulunmaktadır. Buradaki 
3 küçük balkon taş konsollara bindirilerek 
dışarı taşırılmıştır. İki yana büyük bir kavis 
yaparak öne taşan saçak, Osmanlı barok 
mimarlığının açık bir yansımasıdır.

Taş binanın konumunu gösteren plan (1952) 
Kaynak: http://www.mimarlikmuzesi.org 
Kuzey cephesinin ortasındaki sekizgen 
kütle, sivri kemer ve büyük pencereleri ile 
adeta bir Cihannüma gibi çatıdan yukarı 
yükselmektedir. Tepe pencerelerinin 
daha yukarısındaki demir parmaklıklı 
oval pencereler de Osmanlı mimarlığının 
izlerini taşımaktadır. Güney cephe girişi 3 
katlı ve katlar yatay silmelerle birbirinden 
ayrılmıştır. Bu silme düzeni yüzeye bombeli 
taş cephe kaplamasının da eklenmesiyle, 
bina cephesine yeni bir Rönesans havası 
katılmıştır. 
İç Plan
Binanın iç kısmına geçilecek olursa, 
girişteki merdiven holü ilk görüşte dikkat 
çeker. Yüksekliği üç katı da içine alan bu 
dev merdiven, aynı zamanda binanın 
en görkemli yapısı olma özelliğini 
taşır. Platformun iki uzun kenarında 
sıralanmış dört sütun 1. kattan 2. kata 

çıkan merdivenin sahanlığını taşır. 
Genel olarak iç plan oldukça basit 
görünümlüdür. Binanın uzun aksı 
boyunca bir baştan bir başa uzanan 
geniş bir koridorun iki yanına birer oda 
sırası getirilmiştir. Ayrıca koridorun iki 
ucunda birer servis merdiveni bulunur. 
Çatıdan bu noktalara  konulmuş 
aydınlık fenerleri de koridor uçlarının 
ışık almasını sağlar. Merdiven holünün 
taban örtüsü içeri ışık alacak şekilde 
düzenlenmiş. Ortadaki büyük kubbede 
birbirine çok yakın düşey sıralar halinde 
yuvarlak delikler yer alır. Bu delikler 
mavi camdan fanuslarla kapatılmıştır. 2. 
kattaki holde de tavana aydınlık feneri 
yerleştirilerek benzer bir uygulama 
yapılmıştır.Koridorun yaklaşık orta 
mesafelerinde de birer aydınlık 
feneri daha yer alır. Katlardaki oda 
büyüklükleri birbirinden farklıdır. Boğaz 
manzarası gören odaların genişliği 
11 metre, diğer odaların genişliği ise 
yaklaşık 6 metredir. Sekizgen bölümün 
içinde yer alan yönetim kurulu salonu 
(şimdiki Şeref salonu) binanın en güzel 
mekanlarından biridir. Sonuç olarak, 
İstanbul Lisesi taş binasının Osmanlı 
ve Avrupa mimarlıklarının ustaca 
harmanlandığı ve tarihi yarımadanın 
kalbinde yer alan özel bir yapı olarak 
karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. 

Kaynakça
1. http://www.mimarlikmuzesi.org/Collection/De-
tail_alexandre-vallaury_59.aspx
2. Kula Say, Seda “A
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The Big Trend in Informatics

and how it came to be

Hasan Altan Birler
IEL ’16

altan.birler@tum.de

informatics /Inf@"matIks/ n: The science of
processing data for storage and retrieval; information
science.[1]

Oxford Dictionaries

ABSTRACT
An analysis of what machine learning is and how it became
one of the most fundamental shifts in how we work with
data.

1. INTRODUCTION
What computers do and what is researched in informatics
can be simplified as transforming data into new and more
useful data.

For example, let’s say you have the ages of people who live
in Turkey. Let’s call this data A.

A =




15
48
3
...
72




Every row in A represents the age of a person who lives
in Turkey. There are about 78,665,830 [2] rows in A, and
there is no way A can be useful to us without some kind of
processing.

Let’s say that we have a function median(X) = Y that
takes some data as input, and returns the median of that
data as output. Lets use median(X) on A.

median(




15
48
3
...
72



) =

[
30.1

]

By using the function median(X), we have transformed our
data into more useful and understandable data. Now that
we have the median age in Turkey rather than only the raw
data of the ages of every single person living in Turkey, we
can better understand and interpret our data.

In informatics you try to find faster and more useful ways
of transforming data, and you try to describe these meth-
ods of transformation as sets of instructions. These sets of
instructions are called algorithms.

algorithm /"alG@rID(@)m/ n: A process or set of rules
to be followed in calculations or other problem-solving
operations, especially by a computer.[3]

Oxford Dictionaries

Let’s define B as the exam results of an imaginary class of
size 5.

B =




93
87
98
63
72




What we want to do is to transform B into more useful in-
formation, such as the arithmetic mean of the exam results.
How can we develop a set of instructions that will allow us
to find the arithmetic mean?

Here is an example:

Algorithm 1: Taking the arithmetic mean

Data: exam results: B
Result: the arithmetic mean of exam results

1 let sum = 0;
2 for each bi in B do
3 add bi to sum;
4 end
5 let size = number of elements in B;
6 let mean = sum/size;
7 return mean;

Simply put, we add up all the elements in B to generate a
sum, and we divide this sum by the number of elements in
B to get the mean. Pretty simple right?
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2. THE BIG TREND
Well, not every problem is so simple. Some problems are
very hard to solve algorithmically, and some are even diffi-
cult to understand or to boil down to simpler terms.

Figure 1: What is the next best possible move?
Answer: I am not good at backgammon.

Figure 2: How handsome are the guys in this photo?
Answer: Very.

Figure 3: Is the person on this picture happy or sad?
Answer: It’s complicated.

The big breakthrough in solving these kinds of problems was
to allow the computer to learn to solve these problems by
itself. This concept is called machine learning.

machine learning n: The capacity of a computer to
learn from experience, i.e. to modify its processing on
the basis of newly acquired information.[4]

Oxford Dictionaries

Let’s go back to our ”transformation of data” definition.
What we want the machine to be able to do is to trans-
form some form of data into new and useful data, and we
want the machine to be able to learn to do this by itself.

Lets look at the case of backgammon. We can try to teach
the computer to approximate the probability of white win-
ning given a board position. We can represent this approxi-
mation as the function eval(Board) which takes in a Board
position, and returns the probability of white winning given
the board position.

eval(Board) ≈ P (white wins given Board)

How do we find the next best possible move? If we have a
really good evaluation function, we can calculate all the fol-
lowing legal board positions (board positions achieved after
a legal move was made) and pick the one with the highest
probability of winning. If maxf (S) is a function that re-
turns the maximum element in set S according to the value
function f then:

choosenext(Board) = maxeval(possiblemoves(Board))

Pretty cool right? Don’t worry if you got a little bit confused
in the last part. What’s important is that you get the general
ideas behind transforming data and utilizing the result.

In this example, eval(Board) is an approximation of
P (white wins given Board). We do not know how to formu-
late P . We might have some idea on what affects P , like
having your checkers close to the finish will most probably
result in a higher P . However, if we have machine learning
in our tool belt, we can feed the computer with millions of
matches of backgammon, and let it learn based on how some
positions led to much better results when compared to other
position.

This process sounds complicated and is complicated in many
ways. However, we can still try to understand some of the
fundamental ideas behind it.

In many cases of machine learning, you have some learn-
ing data that consists of inputs and usually hand-generated
outputs. For example, if we want to teach a computer to
recognize faces, we would like to have many example images
of people’s faces and their corresponding names. Here the
face images are the inputs, and the corresponding names are
what we call the correct transformations of the inputs. We
would then use this learning data to teach the machine.

Now let’s look at an example of how a machine can be taught
to transform data correctly. Let’s say the function f is what
correctly transforms our data. The function f is what we
want to achieve, but we do not know what f is or how it is
formulated. However we are given many examples of correct
transformations:

f(3) = 15

f(7) = 35

f(−2) = −10

...

f(5) = 25

Let’s define a general use transformation function for num-
bers:

g(x) = c× x
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We are going to try to teach g(x) to approximate f(x) by
manipulating the constant c. Let’s just give a random value
to c. I feel like 3 would be a good number to start with.

g(x) = 3× x

To teach g(x) to approximate on f(x) we are going to adjust
c according to the correct transformation examples that we
have.

Let’s take f(3) = 15

Currently g(3) = c× 3 = 3× 3 = 9

If we increase c by some value, for example ε = 1, g(x) is
most probably going to get closer to f(x). c is currently 3,
and by adding 1 our constant becomes 4.

After the adjustment g(3) = c× 3 = 4× 3 = 12

12 is much closer to 15 then 9! So we are definitely in the
right direction. Let’s formulate our process into an algo-
rithm.

Algorithm 2: Approximating constant in linear function

Data: sample of correct transformations (input, output):
S

Result: the approximated constant
1 let c = 3;
2 let ε = 1;
3 define g(x) = c× x;
4 for each input, output in S do
5 if g(input) < output then
6 set c to c+ ε;
7 end
8 if g(input) > output then
9 set c to c− ε;

10 end

11 end
12 return c

If we execute this algorithm on enough samples, we will find
out that f(x) is most probably 5 × x. This could of course
be wrong, f(x) could be a polynomial with an incredibly
high degree. However, the more samples we have, the more
we can be confident in our approximation of f(x).

You might already be seeing some problems with our algo-
rithm. What would happen if we had set ε too high? We
most probably couldn’t have reached a solution. What if we
had set ε too low? Then we would need many more sam-
ples to reach a good enough solution. What if f(x) was a
different function? Then we would have needed another al-
gorithm to find our answer. If f(x) was a polynomial to the
second degree, we could have manipulating c0, c1 and c2 in
g(x) = c2 × x2 + c1 × x + c0 to find us a decent enough
approximation.

Even in our modest attempt at machine learning, we have
found many aspects in our algorithm which requires further
development. This is a really huge and complex area of re-
search, but it is not all rocket science. Every step of the way
there are some fundamental and intuitive ideas that, when

understood, provide a great understanding of the concepts.

Machine learning isn’t new. However it took some time for it
to find its place. Here is a good overview of its development
throughout the years:

<1950s Statistical methods are discovered and re-
fined.

1950s Pioneering machine learning research is con-
ducted using simple algorithms.

1960s —
1970s ’AI Winter’ caused by pessimism about ma-

chine learning effectiveness.
1980s Rediscovery of backpropagation causes a

resurgence in machine learning research.
1990s Support vector machines and recurrent neu-

ral networks become popular.
2000s Deep learning becomes feasible and neural

networks see widespread commercial use.
2010s Machine learning becomes integral to many

widely used software services and receives
great publicity.

[5]

In the following sections we are going to understand how
machine learning got so popular, and how trends in hard-
ware and trends in the availability of data have enabled this
technology to be utilized in a much greater scale.

3. TRENDS IN HARDWARE
Computers are mostly designed to do one thing. Execute
instructions, fast. That’s what CPUs (Central Processing
Unit [of a computer]) have been doing since their inception,
and they have been getting faster and faster every year.

Let’s look at a graph showing how fast CPU’s perform at
executing sequential instructions on numbers:

[6]

On the graph we see the performance of a single processing
core. Performance is certainly growing, but the growth has
significantly slowed down. As a matter of fact, it is getting
increasingly harder to increase the speed of CPU cores. So
what do CPU manufacturers do to solve this issue?

They add more cores.
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When you add more cores, the CPU gets the ability to cal-
culate in parallel. So if there are some independent calcula-
tions that need to be performed, you won’t have to wait to
start on the second one until the first one finishes.

While most algorithms require a significant amount of se-
quential (non parallel) processing, there are many ways a
parallel architecture can help you with many tasks.

You have to execute the same function on multiple data?
Share the data among the cores and let them execute the
same instructions on multiple data simultaneously.

You have to execute different functions on the same data?
Share the functions among the cores and let them execute
the assigned functions on the same data simultaneously.

Both of these methods are great for machine learning be-
cause there are many cases in machine learning where you
do SIMD (single instruction, multiple data) or do MISD
(multiple instruction, single data). For example in our ap-
proximation of the linear function f , we could have split up
the task of checking g(input) < output to different cores. In
our example, g(input) < output is a fairly cheap operation
so it wouldn’t benefit much from parallelization, but on dif-
ferent examples it is easy to see why parallelization could
benefit the performance greatly.

Talking about performance and parallelization, I feel that
it is really important to mention GPUs (Graphical Pro-
cessing Unit). The following graph will make it clear why:

[7]

I want you to focus on the light green line which represents
GPU performance on primitive decimals and the dark blue
line which represents CPU performance on primitive deci-
mals. GPUs destroy CPUs when it comes to the sheer num-
ber of operations they can perform on decimals each second.
They are able to do this due to a fundemental difference in
their architecture.

GPUs have a lot of cores that are by themselves relatively
weak.

[8]

A GPU core is slower than a CPU core (a high end Nvidia
GPU’s base clock speed is around 4 times slower than an
Intel CPU’s base clock speed) and supports less types of
optimized operations. However, while 16 cores is a high
number of cores for a CPU, it is normal to talk about a
1000 core GPU.[9][10]

GPUs are inherently focused on parallel processing while
CPUs are designed to be first and foremost good at sequen-
tial processing.

This architectural difference in GPUs make them an incred-
ible fit for many machine learning tasks. Affordable GPUs
allow such tasks to be accelerated far more than many of
the most expensive CPUs. This hardware trend is one of
the factors that makes machine learning on big data sets so
prevalent today.

4. ADDITIONAL INFO ABOUT GPUS
Why are GPUs designed to be good at parallel tasks? Well,
graphical processing is usually a compute intensive task (a
task that requires many computations to perform) that can
easily be parallelized.

Images on computers are stored as a grid of colors. Each
cell in a grid is called a pixel.

pixel /"pIks(@)l/ n: A minute area of illumination on
a display screen, one of many from which an image is
composed.[11]

Oxford Dictionaries

The following picture of a bird consists of a grid of 32× 32
pixels:

If we want to turn this image into a grayscale image, we
have to transform each colored pixel into a corresponding
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gray toned pixel. A grayscaling operation on one pixel is
independent of the operations performed on the other pixels,
and the operation itself isn’t really cost intensive[12]. The
issue is that we have to perform it on every single pixel, and
even on this low quality image that amounts to 32 × 32 =
1024 grayscaling operations.

When performed on a CPU, the grayscaling of the whole
image might take some time to perform sequentially on each
an every pixel:

However, it is a trivial task for a GPU, that processes all
the pixels in parallel:

5. TRENDS IN DATA
For machine learning to work well, we need two things:

1. Great computational power

2. Lots of sample data

We talked about how developments in hardware allowed for
great computational power to be available. Now let’s talk
about data.

[13]

The cost of digital storage has been falling in an exponential
manner for quite a while now and this development has al-

lowed data to be stored and backed up in amounts that were
neither feasible nor believable before. Now companies and
organisations store more data then they could possibly need,
with the idea that the data may somehow be used someday.

This near infinite source of data has allowed machine learn-
ing to take place on a whole new scale.

• The Large Hadron Collider produces 25 petabytes of
data every year. [14]

• 4.5 billion likes generated daily on Facebook as of May
2013. [15]

• Photo uploads total 300 million per day on Facebook.
[15]

• 300 hours of video is uploaded to Youtube, every minute.
[16]

So it should come as no surprise that Facebook has one of
the best facial detection software in the world, powered by
machine learning.[17][18]

6. APPLICATIONS
There are infinitely many applications of machine learning,
here are some examples. Use the citations are further read-
ing material if you are interested!

• Facial recognition [19]

• Handwriting recognition [20]

• Diagnosing patients [21]

• Speech to text [22]

• Translation [23][24]

• Game Artificial Intelligence (Chess, Backgammon, Go)
[25][26]

• Showing ads (via predicting Click-Through-Rate, the
probability that person A will click on ad B) [27]

• Colorization of black and white images [28]

• Self driving cars [29]

7. SUMMARY
In this article we discussed the main goal of informatics,
transforming data into new useful data. We explored about
how machine learning on big data sets fundamentally work
and broadened our knowledge on its history and develop-
ment. We learned about the fundamental principles behind
CPUs and GPUs, and how this influences the performance
of different algorithms. We saw how developments in hard-
ware and the availability of data helped machine learning,
a relatively old research topic, explode in the last decade.
Finally, we looked at some applications of machine learning
that are already in our lives.

I hope that some things you learned from this article have
been useful in helping you make sense of this ”hot topic”,
and maybe even be useful to you in the future.
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Gerekli işlemlerin yapılması için 
talimatı veririm az sonra. Hayırlı olsun 
deyip dışarı çıkmasını söyledi talebenin.

Dışarı çıkan Gazi kalbini uçarcasına 
hızlandıran bir sevinç yaşarken bir 
yandan da arkadaşı için üzülüyordu. 
Onca zorluğa beraber göğüs gerdikten 
sonra bu ayrılık ikisi için de çok zor 
olacaktı. Heyecan içinde dışarıda 
bekleyen arkadaşına sarıldı. Sana bir 
iyi bir de kötü haberim var Can dedi. 
Baban benim yurtdışında okumam için 
gerekli bursun sağlanacağını söyledi 
ama senin gitmene izin vermiyor. Bir 
an bile duraksamadan elini cebine atan 
can bir yıldır biriktirdiği bir mendilin 
içine sarılmış olan parasını Gazi'ye 
uzattı."al bunu gazi nasıl olsa benim 
işime yaramayacak en azından sena 
katkısı olsun" dedi. Oğlunun geleceğini 
bile ülkesinden sonra düşünen Milli 
Eğitim Bakanımız Hasan Ali Yücel'i ve 
bir an bile düşünmeden, gocunmadan 
kendi hayalleri yıkılmasına rağmen yine 
de arkadaşını düşünen ünlü şairimiz Can 
Yücel'i saygıyla anıyoruz. Can Yücel'in 
arkadaşı olan uzun boylu başarılı talebe 
ise dünyaca ünlü beyin cerrahımız Gazi 
Yaşargil'den başkası değildi. Kendine 
güvenenlerin yüzünü kara çıkarmayacak 
olan Gazi Yaşargil alanında parmakla 
gösterilen bir cerrah haline gelecekti.

Mahmut Gazi Yaşargil 6 Temmuz 
1925'te Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 
dünyaya gözlerini açtı. Babasını küçük 
yaşlarında tifo yüzünden kaybeden Gazi 
hiçbir zaman umutlarından vazgeçmedi. 

Gazi Yaşargil

Samet Tolga Kaya'18 
stolgakaya99@gmail.com

Yıllar önce Türkiye'nin 2. Dünya 
savaşı nedeniyle zor zamanlar geçirdiği 
dönemlerde dönemin milli eğitim 
bakanı'nın kapısını gözleri parıl parıl 
parlayan geleceğe umutla bakan iki 
çocuk çaldı. İçeriden "girin" komutunu 
alan çocuklar içeri girip bakanın 
mütavazilikle döşenmiş odasında 
masanın önünde durdular. İçlerinden 
tombulca olanı "Babacığım merhabalar. 
Gazi ile beraber elini öpmeye gelmiştik." 
Dedi. İki arkadaşın yolu lisede kesişmişti. 
Ankara Atatürk Lisesini başarıyla 
tamamlayan iki talebe şimdi daha 
engin ufuklara yelken açmanın hayalini 
kuruyordu. Gazi ile Can lise yılları 
boyunca birbirlerinden ayrılmamışlar 
şimdi de beraberce eğitim hayatlarına 
devam edeceklerdi. Bakanın elini 
öptükten sonra koltuklara oturdular. 

Tombul yanaklı çocuk tekrar söz 
aldı " Babacığım biliyorsun ikimiz de 
okulumuzu başarıyla bitirdik. Bir yıldır 
da para biriktiriyorduk.  Eğer senin 
de iznin olursa Bakanlığın bursundan 
yararlanıp Amerika’ya okumaya gitmek 
istiyoruz." Bakan küçük bir sessizlikten 
sonra " Oğlum biraz dışarı çıkar mısın? 
Bizi arkadaşınla bir iki dakika yanlız 
bırak" dedi. Oğlu dışarı çıktıktan sonra 
uzun boylu çocuğa dönen bakan " Bak 
yavrum ben sizin gibi başarılı talabelerin 
öğrenim görmesini her zaman 
desteklerim. Fakat bir bakan olarak 
oğlumu Amerika’ya gönderirsem, bunu 
başkaları farklı değerlendireceklerdir. 
Bu yüzden sadece sana burs vereceğim. 
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1943 yılında Ankara Atatürk Lisesi'ni 
bitirdikten sonra ilk olarak Ankara 
Üniversitesi'ne girdi. 1944 yılında tıp 
eğitimi almak amacıyla Almanyada 
bulunan Jena Thüringen Friedrich 
Schiller Üniversitesi'ne başladı. İkinci 
Dünya Savaşının etkileri yüzünden 
Almanya'da almakta eğitimini yarıda 
bırakarak 1945'te İsviçre'nin Basel 
Üniversitesi'ne geçti. 1950 yılında 
bu üniversitede doktora eğitimi ve 
nöropsikiyatri, dahiliye ve genel cerrahi 
asistanlığı yaptı. 1953'de Zürih'de, Prof. 
Dr. Hugo Krayenbühl'ün yanında beyin 
cerrahisi çalışmaya başladı. 1953-64 
yılları arasında çalışmalarını beyin 
damarları ve anjiyografisi üzerinde 
yoğunlaştırdı.1965 yılında yardımcı 
profesör olan Yaşargil, 1965 ve 1967 
yılları arasında, Amerika Birleşik 
Devletleri’nin Burlington kentindeki 
Vermont Üniversitesi’nin Nöroşirüji 
Bölümü’nde, Profesör Peardon Donaghy 
ile birlikte mikrovasküler cerrahi 
alanında çalışmalar yürüttü.

Ocak 1967’de Zürich Beyin 
Cerrahisi Kliniği’ne dönüp mikrotekniği 
ve sisternal açılım yöntemini tüm 
beyin ve omurilik cerrahisinde 
kullanmaya başladı. Bu teknik beynin 
revaskülarizasyonunda, anevrizma, 
AVM, kavernom, ekstra-aksiyal ve intra-
aksiyal beyin-omurilik tümörlerinde 
ve temporal epilepsi cerrahisinde rutin 
olarak kullanılarak nöroşirurjide yeni 
bir çağ açıldı.

30 Ekim 1967 tarihinde, cerrahi 
mikroskop ve mikrocerrahi tekniklerini 
kullanarak ilk beyin bypass ameliyatını 
gerçekleştirdi. Bu başarısı ile nöroşirüji 
dünyasında kendinden bahsettirmeye 
başlayan Yaşargil, cerrahi alanında 
kullanılan ekipmanları yetersiz bularak, 

bu alanda yeni arayışlar içine girdi. 
Bu yönde yaptığı çalışmalar sonunda 
cerrahi alanına yüzer mikroskop ve 
anjiyografi gibi önemli katkılarda 
bulundu. Beyin ameliyatlarında 
kullandığı mikroskop, anverizmaların 
giderilmesinde çok önemli bir rol 
alarak bu alanda çığır açtı. 1973 yılında 
profesörlük ünvanını kazandı ve Zürih 
Üniversite’si Nöroşirüji Bölümü’nün 
bölüm başkanlığına getirildi. 1992'ye 
kadar klinik şefliği yaptı. 1993'de emekli 
oldu.Harvey Cushing ile beraber 20. 
Yüzyılı’ın en önemli nöroşirüji uzmanı 
olarak nitelenen Yaşargil, kendisinden 
sonra gelen üç nesile bu alanla ilgili 
çok önemli bilgiler aktardı. Görev 
aldığı üniversitelerde dünyanın çeşitli 
yerlerinden gelen üç binden fazla 
öğrenciye bilgi ve tecrübelerini, nasıl 
uygulanması gerektiğini göstererek 
anlattı.

Prof. Dr. Yaşargil’in icatları 
arasında; kızının adını verdiği, beyin 
loplarını açmada kullanılan “Otomatik 
Leyla Ekartörü” ve dizaynını yaptığı 
“Yaşargil Anevrizma Kliplerini” 
sayabiliriz. Yaşargil patentli buluşlarına 
çocuklarının adını veriyor.

1973 yılından beri cerrahi 
operasyonlarda yanında bulunan uzman 
mikrocerrahi hemşiresi hemşire Dianne 
Bader-Gibson ile evli olan Yaşargil, meslek 
yaşamını ABD’de Arkansas eyaletinde 
Little Rock şehrindeki Tıp Bilimleri 
Üniversitesi’nde sürdürmektedir. 
Arkansas Üniversitesi Tıp Fakültesi, 
dünyada beyin cerrahisinde isim yapmış 
bir merkez.

Amerikan Beyin Cerrahları Birliği 
tarafından “yüzyılın adamı” seçilen 
Yaşargil, birliğin saygın yayın organı 
olan Neurosurgery adlı derginin de 
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 kapağında yer almıştır. 20. yüzyılın 
en büyük beyin cerrahı olduğunu 
anlatmak için kendisine tam 81 sayfa 
ayırdı. Neurosurgery’nin editörü 
Michael Apuzzo, Gazi hocanın, 1950 
sonrası 20. yüzyılın ikinci yarısı için 
yüzyılın bilimadamlığına aday gösterilen 
140 uluslararası cerrah arasından 
seçildığini belirtiyor. Apuzzo, beyin 
ve sinir cerrahisinin, şu anda içinde 
bulunduğu durumu Harvey Cushing 
ile Gazi Yaşargil'e borçlu olduğunu 
söyledi. Apuzzo, Cushing ve Yaşargil'in 
beyin ve sinir cerahisinin bilimini ve 
sanatını kökten değiştirdiğini ifade etti. 
Klasik bilgisayarlar, fiziğin bilinen 
kurallarına tamamen uyarken, kuantum 
bilgisayarlar kuantum mekaniğine özgü 
kurallar ile çalışır. Kuantum bilgisayarlar 
kuantum bit, ya da kısaca “kubit” olarak 
adlandırılan bir bilgi birimi kullanır. 
Bir bilgisayar belleği ve işlemcisi 
görevini yapacak şekilde birlikte çalışan 
atomları temsil eden kubitler, klasik 
bitler gibi yalnızca 1 ve 0 gibi mantıksal 
konumlarda bulunmaz. Bunların yanı 
sıra bu klasik pozisyonların üst üste 
gelmelerine (superposition) karşılık 
ge-len durumlarda da bulunur. Bir 
başka deyişle, bir kubit aynı anda hem 
1 hem 0 olabilir. Kubitlerin bu özelliği, 
kuantum bilgisayarların oldukça ileri 
bir işlem kapasitesine sahip olmasını 
sağlar. Örneğin, 8 bitlik bir dijital 
bilgisayar, herhangi bir anda 256 ayrı 
konumun yalnızca birinde bulunabilir, 
8 kubitlik bir kuantum bilgisayar ise 
aynı anda 0’dan 256’ya kadar olan tüm 
değerlerde bulunabilir. Yani kuramsal 
olarak aynı anda 256 hesaplama işlemi 
üzerinde çalışabilir. Bu örnek çok kubitli 
sistemlere genişletildiğinde, kuantum 
bilgisayarlar, klasik bilgisayarların 

sun-duğunun çok ötesinde, katlanarak 
artan bir hesaplama potansiyeline ulaşır. 
Böy-lece hesaplamanın tamamlanması 
için gereken süre ciddi biçimde azalır.
kapağında yer almıştır. 20. yüzyılın en 
büyük beyin cerrahı olduğunu anlatmak 
için kendisine tam 81 sayfa ayırdı. 
Neurosurgery’nin editörü Michael 
Apuzzo, Gazi hocanın, 1950 sonrası 
20. yüzyılın ikinci yarısı için yüzyılın 
bilimadamlığına aday gösterilen 
140 uluslararası cerrah arasından 
seçildığini belirtiyor. Apuzzo, beyin 
ve sinir cerrahisinin, şu anda içinde 
bulunduğu durumu Harvey Cushing 
ile Gazi Yaşargil'e borçlu olduğunu 
söyledi. Apuzzo, Cushing ve Yaşargil'in 
beyin ve sinir cerahisinin bilimini ve 
sanatını kökten değiştirdiğini ifade etti. 
“Counterbalanced” destekli cerrahi 
mikroskopun kullanılmaya başlanması 
ve Yaşargil tarafından pek çok 
mikrocerrahi aletin tasarımlanması ya 
da yeniden tasarımın yapılması sonucu 
mikrocerrahi nöroşirurjide yaygın bir 
şekilde uygulanmaya başlanmıştır. 
Bu katkılarından dolayı Yaşargil, 
Amsterdam'da 1997'de XI. Uluslararası 
Nöroşirurji Kongresi esnasında “The 
World Federation of Neurosurgical 
Societies”in onur madalyası verilmiştir. 
 
Türk beyin cerrahı Prof. Gazi Yaşargil'in; 
2002 yılında Arkansas Üniversitesi 
Hastanesi Beyin Cerrahi Merkezi’nde 
“Dr. Gazi Yaşargil Kürsüsü” kurularak 
adı verildi. Böylece, ABD'de ilk kez 
saygın bir üniversitenin bilim kürsüsü 
bir Türk'ün adını taşıyor. Gazi Yaşargil, 
beyin cerrahisine katkılarından dolayı 
Öncü olarak adlandırılıyor. Prof. Gazi 
Yaşargil'e göre beyin, su koridorlarından 
oluşuyor. olarak tanınıyor.
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Kaynakça
^ "Pof. Dr. Gazi Yaşargil 2015 ATUDER Kongresinin 
şeref Konuğu Olarak teşrif edeceklerdir. Kendisi Açılışta 
"Nöroşirujik Aciller " isimli bir ders anlatacaklardır.". 
Acil Tıp Uzmanlar Derneği. 24 Aralık 2015 tarihinde 
kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Mayıs 2015. 
^ Eurasian Academy Official Site 
^ The Fenestrated Yaşargil T-Bar 
Clip Video: University of Wisconsin 
^ Gülseren Özkan (30 Eylül 2014). "Dünyaca 
ünlü beyin cerrahı Gazi Yaşargil, Türkiye’de". 
^ "Cep telefonları, teknoloji beyin tümörüne 
yol açıyor mu?". Milliyet. 20 Ekim 2014. 30 
Ekim 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
^ "TBMM'nin açılışının 85. Yıldönümü etkinlikleri 
kapsamında bu yıl ilk kez yürürlüğe konulan "Millî 
Egemenlik Onur Ödülü" Prof. Dr. Gazi Yaşargil'e verildi.". 
TBMM.gov.tr. 13 Temmuz 2015. 22 Aralık 2015 tarihinde 
kaynağından arşivlendi.

Aynen, yeni bir kıta nehirleri yoluyla 
nasıl keşfedilebilirse, cerrah da beyni 
koridorları yoluyla keşfedebilir. Gazi 
Yaşargil, mikroskoplar aracılığıyla 
ve bu koridorlardan insan beyninde 
ulaşılmayacak tümör ya da lezyon 
bulunmadığını belirtiyor. Beyin 
tümörlerine cerrahi müdahale olmaz 
düşüncesini yerle bir ederek devrim 
yapan Yaşargil, doğru yöntemlerle her 
cerrahi müdahalenin savunucusu 1912 
yılında Fransız cerrah ve fizyolog Alexis 
Karel'e 3 milimetrelik damarda ameliyat 
yaptığı için Nobel ödülü verilmişti; 
Gazi Yaşargil bu başarıyı 1 milimetreye 
indirip beyin damarını açıp kapattı. 
 
Gazi Yaşargil’in yaşamını devam ettirdiği 
Başkan Clinton’ın valilik yaptığı bu 
adı gibi küçük güney şehrinde yani 
Amerika’nın Arkansas eyaletinin “Little 
Rock” şehrinde; “buranın Başkan 
Clinton’dan başka en meşhurları neler” 
diye sorduğunuzda “Gazi Yaşargil ve 
kedi balığı” olduğunu söylüyorlarmış.
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İnsanlarda Genetik Parmak İzi

İlk DNA parmak izi nasıl 
keşfedildi?

  Profesör Alec Jeffreys (Kaynak: British Council 1989)

1978 yılında Alec Jeffreys adlı bir 
araştırmacı, insan DNAsı üzerinde tekrar 
eden ve tekli nükleik bazların değişimi 
sonucu ortaya çıkan RFLP varyasyonunu 
keşfeder. Jeffreys, buvaryasyonların 
oldukça sık tekrar ettiğini kanıtlar, 
öyle ki günümüzde kişiden kişiye 
farklılık gösterebilen 10.000.000 farklı 
kesitte DNA dizilimine rastlanabileceği 
bilinmektedir. Profesör Jeffreys’in 
bu neredeyse rastlantısal olarak 
nitelendirebileceğimiz bu keşfi, 1984 
yılında gerçekleşen ilk DNA parmak izi 
çıkarılmasına önayak olmuştur. DNA 
profili, bir kişiye özgü olan pek çok 
minisatellitin1 simultane biçimde ortaya 
çıkarılması işlemidir.  Oluşan bu dizilime 
herkese özgü olduğundan DNA parmak 
izi denir. Bu işlemin ilk adımı, bir insana 
ait materyalden küçük bir örnek (kan, 
doku gibi) alıp bu örneğin DNA’sını 
çıkarmaktır (DNA ekstraksiyonu). 

 Bugüne kadar yapılmış olan 
genetik araştırmalarının desteklediği 
gibi, her birimiz 3.000.000.000 nükleik 
baz kombinasyonundan oluşan eşsiz 
bireyleriz. Gen dizilimlerimizin yaklaşık 
%99,9 kadarı aynı iken sadece geriye 
kalan küçük bir pay bizim herkesten farklı 
olmamızı belirler. Peki bu küçük farklılık 
nasıl kolaylıkla gözlenebilir?
Özellikle son dönemde büyük bir 
ivme kazanan DNA teknolojisi, günlük 
hayatımızda sıklıkla karşılaştığımız 
problemlere hızlı çözümler getirilmesini 
sağlamıştır. Temel olarak bu teknoloji, 
bir genin dizilimini, ifadesini ve işlevi 
hakkında yorum yapabilmemizi sağlar. 
DNA teknolojisinin en çok kullanılan 
yöntemlerinden bazıları olan PCR, 
jel elektroforezi ve Sanger metodu, 
suçluların belirlenmesinden evlatlık 
testine kadar pek çok prosedürde 
kullanılmaktadır. Dilerseniz öncelikle ilk 
DNA parmak izinin nasıl elde edildiğine 
göz atalım.

  

  DNA parmak izi, şeklinden ötürü değil, işlevinden 
ötürü bu şekilde adlandırılır. 

1.Mini satellitler DNA üzerindeki 10-60 baz uzunluğunda bulunan 
ve DNA’nın diğer bölümlerine kıyasla en büyük farklılıkları 
barındıran kısa dizilimlerdir. İlk minisatellit 1980 yılında 
keşfedilmiştir. (Kaynak: yourgenomeproject.org)
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Bu aşamada ise moleküler “makas” işlevi 
gören restriksiyon enzimleri kullanılır. 
Bu sayede binlerce çeşit farklı uzunlukta 
DNA parçası elde edilir. Sonrasında bu 
DNA parçaları jel elektoforezi işlemine 
tabi tutularak uzunluklarına göre ayrılır.

 
DNA parmak izi işlemi basamakları.Kaynak: Genome 
Research Limited

Jel Elektroforezi ve Southern Blotting
DNA profili işleminin 3. adımı olarak 
DNA, polimerden yapılmış koyu kıvamlı 
bir jelden oluşan düzeneğin baş 
kısmındaki “kuyucuk”lara yerleştirilir. 
Kullanılan bu ağır ve viskoz jel, elek 
görevi üstlenir. Daha sonra düzeneğe 
elektrik akımı uygulanarak negatif yüklü 
DNA parçalarının jel boyunca ilerlemesi 
sağlanır.  Bu esnada diğerlerine nazaran 
daha kısa olan DNA parçalarının jel 
içinde daha kolay hareket ettiklerinden 
daha hızlı, uzun parçalarında daha 
yavaş ilerledikleri gözlemlenir. Sonuç 
olarak, elektrik akımı durdurulduğunda 
DNA parçaları uzunluklarına göre 
düzenlenmiş ve aktarılmaya hazırdır. 
Jelin içerisinde bulunan DNA parçaları, 

naylon bir zar aracılığıyla nazikçe ayrılır 
ve “kurutulur” (4). İngilizcede blotting 
olarak adlandırılan bu kurutma işlemi 
Southern blotting4 olarak anılır ve adını 
geliştiricisi olan Edwin Southern’den 
alır.  Devamında ise tamamlayıcı zincire 
uygun olan minisatellitler aracılığıyla 
görüntülenmek istenen kısımlar, 
radyoaktif fosforla işaretlenerek bir 
süre sabit koşullarda dinlendirilerek, 
kuluçka durumunda bulundurulur (5). 
Sondaların yerleştiği hedef bölgeler, 
UV ışığı altında 30’dan fazla belirgin 
yatay sıra oluşturur. İşte bu motif, kişiye 
özgü DNA parmak izini oluşturur (6) 
. İki veya daha fazla DNA parmak izini 
karşılaştırmak için bu örnekler aynı 
jel düzeneğine eklenerek prosedürün 
tamamı uygulanır. 
Bahsettiğimiz prosedür, ortaya 
çıkmasından sonraki süre boyunca 
pratikliğinden dolayı sıklıkla 
kullanılmasına rağmen günümüzde 
daha kesin ve hızlı sonuçlara ulaştıran 
STR analizi tercih edilmektedir. Şimdi de 
kısaca bu yöntemden söz edelim.
Modern DNA profili
Modern DNA profili işleminde DNA 
parmak izi profilinden farklı olarak 
mikrosatellit (STR) adı verilen yapılar 
kullanılır. Minisatellitlere (bkz. sf.1) 
kıyasla çok daha kısa olan bu yapılar 
sadece 3-5 baz uzunluğundadır. Bu 
nedenle radyoaktif işaretlendiklerinde 
daha kesin sonuçlar verirler. Öncelikle 
biyolojik örnekten bir miktar DNA 
ekstrakte edilir (1). STR analizi oldukça 
hassas bir prosedür olduğundan çok 
küçük bir miktarı yeterlidir. Bu nedenle 
DNA parmak izi profiline kıyasla çok 
daha geniş bir örnek yelpazesine 
sahiptir (kan, mukus, saç vb.). 
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Önceden bahsettiğimiz DNA parmak 
izi profili işlemindeki restriksiyon 
enzimleri, modern olarak yapılan bu 
yöntemde kullanılmaz. Bunun yerine 
spesifik STRlerin çoklu kopyalarının 
üretilmesinde polimeraz zincir 
reaksiyonu (PCR) uygulanır (2). Özetle 
PCR (polymerase chain reaction), 
belirli bir DNA fragmentinin kısa 
sürede büyük miktarda kopyasının 
oluşturulması işlemidir. Bu sürecin 
başlatılabilmesi için oldukça az 
miktarda DNA yeterlidir – hatta kısmen 
zarar bile görmüş olabilir. Bu sebepten 
ötürü kriminalistikte PCR’den sıklıkla 
faydalanılmaktadır4. PCR’nin 2. 
adımında primer olarak isimlendirilen 
kısa DNA parçacıkları, DNA’nın ilgili 
kısmına komplementer biçimde 
bağlanarak kopyalanması istenilen 
fragmentin başlangıcını işaretler. Her 
STR için kullanılan primer’ın ayrı 
renkte florasan rengi bulunur. Bu yolla 
etiketlenen mikrosatellitler, PCR’den 
sonra kolaylıkla ayırt edilebilirler (2). 
Yeterli sayıda DNA kopyası oluştuktan 
sonra, fragmentleri uzunluklarına göre 
sınıflandırmak üzere jel elektroforezi 
uygulanır (3). Naylon zar yardımıyla 
jelden ayrılan fragmentlere lazer 
tutulduğunda farklı renklerde ve 
dalgaboylarında ışıma yaparlar. Şekilde 
gösterilen grafikteki tepe noktaları, 
mikrosatellitlerin uzunluklarını yansıtır 

Suçluları yakalamak
DNA profilinin elde edilmesi özellikle 
polisiye alanında, büyük çaplı bir 
kanıt mevcut olmadığı anlarda, önem 
kazanmaktadır. Az da olsa bir miktar 
DNA fragmentinin bulunması, şüphelinin 
kısa sürede yakalanabilmesini mümkün 
kılmaktadır. İngiltere’de bir şüphelinin 
yakalanabilmesi için en az 11 STR 
sekansı artı bir de cinsiyet belirleyici 
STR’nin suç mahallindeki örnekle 
eşleşmesi gerekirken ABD’de gereken 
şart minimum 13 STR sekansıdır5. Olay 
yerindeki DNA profili ile şüphelinin 
DNA profilinin eşleşmesi durumunda 

olası bir suçludan söz  
edilebilir. Polis, 
herhangi bir DNA 
eşleşmesi durumunda 
elindeki kanıtları 
s a ğ l a m l a ş t ı r a r a k 
suçlunun yargılanma 
sürecini hızlandırabilir. 
Sonuç olarak, tam 
yapılmış bir DNA 
profili oldukça 
güvenilir bir kaynak 
oluşturmakta ve 

kritik bir rol 
oynamaktadır.

Modern DNA profilinde örnek olarak 
ne kadar çok STR kullanılırsa, sonucun 
doğruluğu da o kadar kesinleşir. İki 
insanın aynı STR dizilimine sahip olma 
olasılığı ise trilyonda birdir. Bu nedenle 
dünya üzerinde yaklaşık 7,4 milyar insan 
yaşadığını göz önüne alırsak seçtiğimiz 2 
bireyin aynı STR dizilimine sahip olması 
hayli güç duruyor!

Şekil 5: Olay mahallinden 
ve 2 şüpheliden ayrı 
ayrı alınan örneklerin 
incelenmesi. 2. şüphelinin 
DNA profilinin suç 
mahallindeki ile eşleştiği 
görülüyor. Kaynak: 
Genome Research Limited
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Akrabaları Eşleştirmek
Herkes DNA’sının yarısını annesinden, 
diğer yarısını da babasından alır. Bu 
nedenle STR dizilimlerinin de direkt 
olarak anne ve babadan çocuklarına 
aktarıldığı söylenebilir. DNA profilinin 
çıkarılması, iki kişinin akraba olup 
olmadığının
kesinleştirilmesinde ve bir 
çocuğun biyolojik anne/babasının 
tespit edilmesinde yaygın olarak 
kullanılmaktadır. DNA parmak izinin 
görüntülenmesi, aynı zamanda 
afetzedelerin kimliklerinin yeniden 
bulunarak ailelerin bir araya 
getirilmesini mümkün kılar.

Şekil 6: Çocuğun STR dizilimine bakılırsa hem anneden 
hem de babadan özellikler taşıdığı oldukça net görülmekte. 
Kaynak: Genome Research Limited

Tabi ki bütün bu prosedürlerin 
uygulanabilmesinin asıl sebebinin 
DNA profili yönteminin yüksek başarı, 
düşük hata oranına sahip olduğu gerçeği 
olduğunu gözden kaçırmamak gerekir.
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Gıda Kimyası

Nihan Şentürk'18
neehonesntrk@gmail.com

Bu köşemizde basitleştirilmiş gıda 
kimyası adı altında beslenmenin 
tarihçesinden, gıdaların birbiriyle 
tepkimesinden ve bu etkileşimlerin 
insan sağlığına yansımasını ele alacağız. 
Tüm canlılar hayatta kalmak için 
beslenmelidir. Biz insanlar heterotrof 
canlılar kategorisinde olduğumuz için bu 
temel ihtiyacımızı dışarıdan karşılamak 
durumundayız. Günümüzde pek çok 
imkan artık var olduğu için tüketilecek 
gıdaları seçme lüksüne sahibiz. Oysaki 
eski çağlarda en yaygın ölüm sebepleri 
arasında gıda zehirlenmeleri geliyordu. 
Ateşin bulunmasıyla pişirme yöntemi 
insanlığa kazandırılmıştır ve çiğ et gibi 
riskli besinlerin bir kısmı daha az tehlike 
arz etmeye başlamıştır. 

Hepimizin bildiği besin piramidinin 
en alt basamağında yer alan ekmek, 
ilk defa milattan önce 1680 senesinde 
Mısır'da mayalandı. Baharat Yolu 
aracılığıyla Uzak Doğu'dan Avrupa'ya 
besin geçişinin başlamasıyla, 
Archestratos ilk yemek kitabını M.Ö.350 
senesinde yazmıştır. Matbaa çıkışlı ilk 
yemek kitabının basımı ise 15. yüzyılın 
son çeyreğini buldu. İlerleyen tarihlerde 

Sir John Montagu'nun hızlı yemek 
yiyebilmek için sandviçi geliştirmesinden 
sonra Ruslar 'hızlı' anlamına gelen bistro 
kelimesiyle şimdiki bistro kültürünün 
temelini atmışlardır.  Ferdinand Carre ilk 
buzdolabını üretene dek, insanlar zaten 
çeşitli saklama yöntemleri geliştirmişti. 
Bu yöntemlere örnek olarak tuzlama, 
şekerleme, tütsüleme, kurutma veya 
konserve yapma verilebilir.
Uzun süreçte edinilen tecrübelerle 
gıda konusunda büyük gelişmeler 
yaşanmıştır. Gurmelik mesleği bu 
gelişmelerin, en öldürücü temel ihtiyacın 
nasıl zamanla keyfe dönüştüğünün 
bir göstergesi olarak sunulabilir. Peki 
nasıl oluyor da belirli karışımlar belirli 
sonuçlara yol açıyor? Bir yemek tarifi 
oluşurken nelere hangi sırayla ihtiyaç 
duyulduğuna nasıl karar veriliyor? 
Çeşitli malzemelerin belirli sırayla 
oluşturduğu karışımdan, o karışımın 
pişmesine, sonra da dilimizde çözünüp 
beynimizde algılanmasına kadarki 
tüm süreç kimyasal olarak işliyor. 
Şimdi özellikle gastronomi ilgililerinin 
dikkatini çekecek noktalara değinmeye 
başlayalım.
Kek ve pandispanya türü hamurlar 
hazırlanırken en önemli adım 
yumurtanın çırpılmasıdır. Bu işlem 
sırasında yumurtanın kabardığını 
gözlemlenir. Sebebi ise yumurta 
çırpılırken içerisine hava kabarcıklarının 
girmesini takiben yumurta proteininin 
ince bir tabaka haline gelip kabarcıkların 
dışını sarmasıdır. 
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Bu sırada protein kısmen de olsa 
denatüre olur, çünkü yumurta akı su 
kaybederek çok küçük pıhtılar halinde 
katılaşır. Bunun için aşırı çırpma da iyi 
kabarmış yumurtanın çökmesine neden 
olur.
Yumurta bazı durumlarda şekerle 
birlikte çırpılır.  Buradaki esas amaç 
yumurtanın çırpılmasının yanı sıra 
şekerin yumurtanın içinde çözünmesini 
sağlamaktır. Aynı amaçla başka 
tariflerde tereyağı veya margarin 
ile şeker de çırpılabilir. Tereyağı ve 
margarinin farkına değindikten sonra, 
malzeme sıralamasının hamuru nasıl 
etkilediğinden bahsedeceğiz.
Tereyağı hayvansal kaynaklıdır. %82 
oranla süt yağı, %16 oranla su ve %2 
oranla süt şekeri ve  yağda çözünmüş 
vitamin-minerallerden oluşur. Yüksek 
protein içeren doymuş bir yağ olması 
sebebiyle katıdır. 31 santigrat derecede 
erir.
Margarin ise bitkisel kaynaklı doymamış 
yağların hidrojenasyon edilmesiyle 
katı hale geçirilir, bu sebeple trans 
yağlardandır.36 santigrat derecede erir. 
İlk defa 1869 senesinde Napolyon’un 
isteği üzerine kimyager Mouries 
tarafından üretilmiştir. Üretim amacı 
tereyağına bir alternatif sunmaktır. 
Günümüzde margarinin mi yoksa 
tereyağının mı daha sağlıklı olduğuna 
dair farklı görüşler vardır. Bilimsel 
olarak bu tartışmanın kesin bir cevabı 
yoktur.
Kek ve pandispanya türü demiştik, 
öncelikle bu ikisinin farkına dair küçük 
bilgiler verelim. Pandispanya ispanyol 
ekmeği anlamına gelen bir kelimedir. 
Keke süt ve yağ girerken pandispanyaya 
bu malzemeler girmez. Bu ayrımı 

cupcake ve muffini karşılaştırdığımızda 
da görürüz. Cupcake adından da 
anlaşıldığı üzere bir kek türüdür. Muffin 
ise bir ekmek türüdür, tuzlu çeşitleri 
de bulunmaktadır. Cupcake yapımında 
yumurta, toz şeker ve yağ homojen 
bir karışım olana dek çırpılır. Muffin 
homojen bir karışım değildir. Kuru 
malzemelerin sıvılar içine genellikle 
mikser gereksinimi duyulmadan 
tahta bir kaşık veya silikon spatulayla 
yedirilmesiyle karıştırma işlemi son 
bulur. 
Ekmek demişken sıkça kullanılan 
bir adım olan mayalandırmadan 
bahsedelim. Mayanın içerisindeki yararlı 
bakterilerin oksijensiz solunum yoluyla 
hamuru kabarttığını bilmeyenimiz 
yoktur. Peki kabartma tozu bunu nasıl 
başarıyor dersiniz? Kabartma tozunun 
ana bileşenleri asit ve baz olduğu için 
keklerin kabarmasını aslında asit baz 
tepkimesine borçluyuz. Kabartma 
tozunun içinde kuru toz halde bulunan 
bu maddeler hamura konulan su, süt, 
yağ vb. sıvı maddeler sayesinde hafifçe 
çözünüp ısının da etkisiyle karbonik 
asit oluşturur. Karbonik asit kararsız 
bir bileşik olduğu için kısa zamanda 
karbondioksit ve su açığa çıkar. 
Hamur ısındıkça oluşan karbondioksit 
genleşerek hamur içinde kabarıklıklar 
oluşmasını yani hamurun kabarmasını 
sağlar.Kabartma tozunda yaygın 
kullanılan baz sodyum bikarbonattır. 
Karbonat olarak da bilinen bu bazın 
yanında kuru asit olarak bazı fosfat ve 
sülfat bileşikleri kullanılır. Kabartma 
tozunun kabartma etkisi, içindeki aside 
ve baza göre değişiklik gösterse de 
aslında kabarmayı sağlayan tepkime 
kabartma tozu sıvıyla temas ettiği 
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zaman başlar. Bu nedenle kabartma tozu 
karışımında asidin ve bazın nemlenerek 
kullanımdan önce tepkimeye girmesini 
önleyecek bir madde (mısır nişastası 
vb.) daha bulunur. Ancak yine de 
kullanımdan önce tepkime oluşmasını 
önlemek için kabartma tozu serin 
ve kuru yerde saklanmalıdır. Ayrıca 
kabartma tozu hamur karışımına 
eklendikten sonra, gaz kaçışını önlemek 
için hamur çok fazla karıştırılmamalı 
ve mümkün olduğu kadar kısa sürede 
fırına konulmalıdır. Bazı tariflerde 
yalnızca karbonat kullanıldığını görürüz. 
Karbonat yukarıda da belirtildiği 
gibi kabartma tozunun baz kısmını 
oluşturur. Eğer hamurumuza asidik 
bir sıvı koyacak isek, kabartma tozu 
yerine karbonat da kullanabiliriz. Veya 
evde kabartma tozu olmadığı halde 
karbonatımız var ise, içerisinde birkaç 
damla limon damlatarak aynı etkiyi 
yaratabiliriz.
Hazır yeri gelmişken karbonatın 
mutfaktaki bir diğer kullanım alanının 
temizlik olduğunu da belirtelim. Hem 
doğaya hem kendi sağlığımıza güçlü 
kimyasallardan daha az zarar verdiği 
için birçok ev hanımı Arap sabunu, 
su, karbonat ve sirkeyi birbirine 
karıştırarak yağ çözücü olarak 
kullanıyorlar. Arap sabunu, yapımında 
sodyum yerine alkali olarak potasyum 
hidroksit kullanılan bir sabun türüdür. 
Bitkisel ve hayvansal yağ asitlerinin 
potasyum hidroksit ile reaksiyonundan 
üretilmektedir. Genellikle sarı ya da 
açık kahverengi renkte; yarı akışkan 
ve macunumsu yapıda bir sabundur. 
Yağ çözücü, fayans temizleyici, çamaşır 
deterjanı, hatta şampuan gibi rollerde 
kullanılmaya müsait olması sebebiyle 

gittikçe yaygınlaşan doğal bir temizlik 
ürünüdür.
Tekrar gıdalardaki etkileşimlere dönecek 
olursak, en sık tüketilen iki sıcak içecek 
hakkında ilginç bilgiler paylaşmak 
isterim.  Siyah çayın yemeklerden sonra 
içilmesi halinde demir emilimini %64 
oranında engelleyerek sık görülen 
anemi (demir eksikliği) hastalığına yol 
açtığı kanıtlanmıştır. Bunun zıttı bir 
işleve sahip olan C vitamininin bolca 
bulunduğu limonu çayla buluşturarak 
bu tehlikeyi ortadan kaldırabiliriz. 
Çaya limon katmanın diğer bir faydası ise, 
çayın içerdiği antioksidanları sindirim 
sırasında korumasıdır. Antioksidanlar, 
zararlı serbest radikallerle savaşarak 
hücrelerin sağlıklı olmasına yardım eden 
organik bileşenlerdir. Antioksidanlar 
serbest radikallerin sebep olduğu birçok 
hastalığa karşı koruma sağlamaktadır.

Çayın içinde bolca bulunan 
antioksidan türü kateşindir. Bu bileşen 
kanser, kalp krizi ve diğer hastalık 
risklerini azaltır. Ama, maalesef, 
kateşinin önemli bir kısmı midede 
sindirim enzimleri tarafından parçalanır 
ve kateşin bağırsaklarda iyi emilmez. 
Bağırsaklardaki emilim sonrasında 
kateşinin %20’den daha azı vücutta 
kalır. Purdue Üniversitesi tarafından 
yapılan bir araştırmaya göre C vitamini 
bu kateşinin midede parçalanmasını 
engellemekte ve daha fazla emilmesine 
katkı sağlamaktadır. 

Çaya limon ekleyerek kateşin 
maddesinin %90’dan fazlasının vücutta 
kalmasını sağlayabilirsiniz. Böylece 
vücudunuzun hastalıklarla karşılaşma 
riskini azaltabilirsiniz. 
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Çaya limon suyu katıldığında 
renginde değişme gözlemleriz. Bunun 
sebebi, çay yapraklarında bulunan  fenol 
grubu içeren moleküller olan polifenol 
bileşiklerinde gizlidir. Toplandıktan 
sonraki işlenme sürecinde taze çay 
yapraklarında bulunan polifenollerden 
kateşin bileşikleri polifenol oksidaz 
enziminin etkisiyle yükseltgenir. Kateşin 
bileşiklerinin yükseltgenmesi sonucu 
oluşan theaflavin ve thearubigin 
bileşikleri siyah çaya tadını ve kırmızı-
siyah rengini verir. 

Bu bileşiklerden thearubigin zayıf 
bir asittir, yani suda düşük oranda 
iyonlaşır ve çözeltinin asitlik derecesinin 
artmasına neden olur. Thearubiginin 
suda iyonlaşması sonucu oluşan eksi 
yüklü iyonlar siyah çaya kendine 
özgü rengini veren bileşenlerdendir. 
Asitliği yüksek olan limon suyu çaya 
eklendiğinde ortamdaki hidronyum 
iyonlarının miktarının artmasına neden 
olarak thearubiginin iyonlaşmasını 
engeller. Dolayısıyla çaya kırmızı-siyah 
rengini veren eksi yüklü iyonların 
miktarının azalmasına ve çayın renginin 
açılmasına yol açar.

Çay kadar sevilen bir diğer sıcak 
içecek ise çeşit çeşit aromaları ve 
pişirme yöntemleri bulunan, yaklaşık 
600 senedir kültürümüzde önemli 
yeri olan kahvedir. Olgunlaşan kahve 
meyveleri işleme atölyelerinde çekirdek 
etrafındaki zara kadar ayrıştırılır ve 
ham (yeşil) kahve çekirdekleri halinde 

bayatlamadan uzun süre saklanabilir. 
Fakat kahvenin rengini ve aromasını 
alması için kavrulması gerekir. Kavrulma 
esnasında kahve çekirdeğinin renginin 
yeşilden önce sarı, sonra da kahverengiye 
dönme sebebi, çekirdeğin içerisinde 
doğal olarak bulunan polisakkaritlerin 
ısıyla karamelize olmasıdır. 

İlginçtir ki kahve çekirdeğinin işlenme 
süresince değişmeyen tek özelliği kafein                          
oranıdır. Kafeinin ne olduğunu kısaca 
özetlemek gerekirse, matein ve guaranin 
olarak da bilinen bir alkaloiddir. Alkaloidler 
bağımlılık yapmalarıyla bilinir. Kafein, 
merkezi sinir sistemine etki ederek, 
beyne giden ve beyinden gelen mesajları 
hızlandırır ve stimülan (uyarıcı) etkisi yapar. 
Emilimi büyük oranda ince bağırsaktandır, 
Melatonin salgısını azaltarak insanlarda 
uyuyamama sorunu da yaratır.
İlerleyen yaşlarda kalp ritim 
bozukluğuna da yol açma riski taşıdığı 
için, uzun senelerdir uzmanlar kafeinsiz 
kahve üretmenin yollarını keşfediyorlar. 
Günümüzde bu amaçla çoğunlukla 
diklorometan ve etil asetat (farklı meyve 
ve sebzelerde, örneğin muzda, elmada 
doğal olarak bulunan bir maddedir) 
tercih ediliyor. Bu çözücüler buharda 
bekletilmiş kahve çekirdekleriyle 
karıştırıldığında kafeinin bir kısmı 
çözülüyor. 
Suyla özütleme yönteminde ise kahve 
çekirdekleri sıcak suyla karıştırılır. Bu 
süreçte kafein ve suda çözünen diğer 
maddeler kahve çekirdeklerinden 
ayrılır. Bu çözelti daha sonra aktif 
karbonla karıştırılır. Aktif karbon 
kafein moleküllerini yüzeyde tutarak 
çözeltiden ayrılmalarını sağlar.
Karbondioksitle özütleme yönteminde 
yüksek basınç altında sıkıştırılarak sıvı 
hale getirilmiş karbondioksit kahve 
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çekirdekleriyle karıştırılır. Bu karışım 
ısıtıldığında süperkritik akışkan hale 
geçen karbondioksit sadece kahvenin 
içinde bulunan kafein moleküllerini 
çözer. Bu yöntem sayesinde kahvenin 
içindeki kafeinin %97-%99’u 
uzaklaştırılabilir.
Ayrıca genetik çalışmalar sayesinde 
kahve ve çay bitkilerinde kafein 
sentezini sağlayan biyokimyasal 
süreçler engellenerek, kafein içermeyen 
kahve çekirdekleri üretilebileceği 
düşünülüyor. Bakalım bu düşünce 
hayata geçirilebilecek mi? Bir sonraki 
sayımızda görüşmek dileğiyle...
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Zamanda yolculuk, birçok yazar ve 
senaristin üzerine yapıtlar çıkardığı, bir 
sürü insan tarafından ilgi çekici bulunan 
bir konudur. Buna rağmen, türlerinin 
en kült örnekleri olsalar da, zamanda 
yolculuk filmlerinin neredeyse hepsinde 
hatalar mevcuttur. Peki, nedir bu 
senaristlerin üzerinde hata yapmamak 
için çok dikkat etmeleri gereken 
detay? Elbette ki zamanda yolculuk 
paradoksları. Back to the Future’dan 
Interstellar’a,The Terminator’dan Harry 
Potter’a kadar birçok yapım etkileyici 
bir senaryoya ve geniş çaplı bir kurguya 
sahip olmasına karşın, zamanda yolculuk 
konusunu işlemede paradoksların 
ipine takılmıştır. Elbette bu konuyu, bu 
engele takılmadan işleyen yapımlar az 
da olsa vardır. Bu paradoksların kimi 
bilim adamları tarafından zamanda 
yolculuğun imkansız olduğuna 
dair kanıt olarak gösterildiğini 
de unutmamak lazım. Şimdi bu 
paradoksları bahsettiğimiz yapımlardan 
örnekler vererek açıklayalım.  
•Büyükbaba Paradoksu 
(Grandfather Paradox)

Eğer bir kişi, geçmişe gidip kendi 
büyükbabasını öldürürse, bu kişinin 
babası dünyaya gelmeyeceğinden 
kendisi de doğmayacaktır. Ancak, bu 
kişi doğmadıysa, büyükbabasını da 
geçmişe gidip öldüremez. Bu durumda, 
hem bu kişi hem de büyükbabası 
aynı anda ölü ya da diri olabilirler. 
İlk kez René Barjavel’in “Le Voyageur 
Imprudent”(Tedbirsiz Seyyah) adlı 

romanında bahsedilen bu paradoks, en 
popüler zaman yolculuğu paradoksudur. 
Bu paradoksu yazımızdaki diğer iki 
paradokstan ayrı kılan bir başka şeyse 
diğer ikisinin aksine bu paradoksun 
nedensel döngüye girmemesidir. 
Paradoks için örneğimizi Back to the 
Future’dan verelim: Marty Mcfly zaman 
makinesiyle 1955 yılına döndüğünde 
annesi ile babasının birlikteliğini 
elinde olmadan engeller. Ancak Marty 
bir şekilde durumu tersine çevirmek 
zorundadır. Çünkü elinde kardeşlerinin 
fotoğrafı vardır ve Marty’nin harekete 
geçmediği her saniye fotoğraftaki 
siluetler daha çok silinmektedir. Bu 
paradoksun önerilmiş iki tane çözüm 
yolu vardır: Alternatif evren teorisi ve 
iç tutarlılık prensibi. Alternatif evren 
teorisine göre kişi büyükbabasını 
öldürmek amacıyla zamanda geriye 
gidince alternatif bir evrene gider. Yani, 
gittiği evren kendi evreninden farklıdır 
ve bu evrende dedesini öldürmesi onu 
etkilemez. Elbette bu çözüme yöneltilmiş 
ilginç sorular da mevcuttur. Mesela bu 
alternatif evrende bu kişiden bir tane 
daha olabilir mi? Ya da bu kişi bu alternatif 
evrenin gerçekliğine müdahale etmiyor 
mu? Bir diğer çözüm olan iç tutarlılık 
prensibi ise bu paradoksa evrenin buna 
izin vermeyeceği yönünde yaklaşır. 
Yani o kişi geçmişe gitse bile bir şekilde 
dedesini öldüremeyecektir. Iskalayabilir, 
biri tarafından engellenebilir ya da 
dedesini yaralamasına rağmen onu 
öldürmeyi başaramaz. Rus fizikçi Ivan 
Novikov 80’lerin ortasında bu çözümü 
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destekleyen prensibi önermiştir. Kaderci 
bakış açısıyla ilintili olan bu çözüme 
göre, geçmişte paradoks yaratacak hiçbir 
olaya evren tarafından izin verilmez.  
•Yazgı Paradoksu (Predestination 
Paradox)
Yazgı (Kader) paradoksu ya da 
nedensel döngü olarak adlandırılan bu 
paradoksta kişi, geleceği kurtarmak için 
geçmişe dönmesi gereken bir döngüye 
girer; geleceğin kendi bildiği şekilde 
gerçekleşmesi için kendi bildiği geçmişi 
yapmak zorundadır. Buna rağmen, 
kişinin gelecekteki varlığı geçmişe bağlı 
olduğundan bir zıtlık oluşur. Neden ve 
sonuç bu paradoksta döngü içindedir. Bu 
yüzden ayakkabı bağı paradoksu ile yazgı 
paradoksu, büyükbaba paradoksundan 
ayrı bir sınıfta değerlendirilmektedir. Bu 
paradoksa, The Terminator filminden 
örnek verebiliriz. Filmde makineler 
insanların komutanı olan John Connor’u 
durdurmak için geçmişe, yani daha 
John dünyaya gelmeden önceki bir 
yıla bir Cyborg göndererek John’un 
annesi Sarah Connor’u öldürmeyi 
denerler. Bu sırada John da annnesini 
koruması için arkadaşı Kyle Reese’i 
geçmişe yollar. Ancak Kyle zamanla 
Sarah ile daha çok yakınlaşır ve Sarah 
John’a hamile kalır. Yani, John’un babası 
Kyle’dır. Fakat Kyle’ın John’un babası 
olabilmesi için John’un onu geçmişe 
göndermesi gerekmektedir. Filmin 
senaryosundaki genel hata da buradadır. 
Daha John, Kyle’ı geçmişe göndermeden 
John’un var olması mümkün 
değildir. Eğer neden-sonuç ilişkisini 
irdelersek farkına varırız ki John’un 
var olabilmesinin nedeni t-800’ün 
makineler tarafından gönderilmesidir. 
Ancak t-800’ü de John’un varlığında 
zarar gören makineler yollamıştır. Bir 

diğer örneğimiz ise Harry Potter ve 
Azkaban Tutsağı’ndan: Harry Potter bir 
gölün kenarında etrafı kan emicilerle 
çevriliyken bir büyücü onu ölümden 
kurtarır. Harry o büyücüyü babasına 
benzetmiştir. Fakat geçmişe gittiğinde 
son ana kadar babasını beklemesine 
rağmen aslında gördüğü kişinin kendisi 
olduğunu anlar ve büyü yaparak 
kendini kurtarır. Ona bunu nasıl yaptığı 
sorulduğunda ise ”Yapabileceğimi 
biliyordum, çünkü zaten yapmıştım.“ 
der. Bu paradoksun oluşumunun 
temelinde yatan şey ise olayların bir 
kaynağının yani bir "ilk"in olmayışıdır. 
•Ayakkabı Bağı Paradoksu 
(Bootstrap Paradox)

Zaman makinesi olan bir adam 
bir gün Beethoven’la tanışmak için 
geçmişe gider ve ona, onun henüz 
yazmadığı besteleri gösterir. Beethoven 
bu bestelerin altına imza atar ve bu  
besteler artık onundur.  Ancak bir sıkıntı 
var: Besteleri ilk kim yazdı?  

İsim olarak konç, yani çizmenin 
ortasına dikilen deri parçası, fiil olarak 
ise “kendi çabalarıyla bir yere gelmek” 
anlamına gelen “bootstrap” teriminin 
aynı zamanda “imkansızı başarmak” 
anlamı da vardır. Paradoks bu ismi ise 
Robert Heinlein’ın 1941 yılında yazdığı 
bir zaman yolculuğu hikayesinden 
almıştır. Heinlein’in başka bir zaman 
yolculuğu hikayesini anlattığı “All You 
Zombies” eserinin de Predestination 
filminin temelini oluşturduğunu 
söylemeden olmaz.  

Nedensel döngü oluşturan bir 
diğer paradoksumuz olan ayakkabı 
bağı paradoksu, film  ve dizilerde en 
çok gördüğümüz paradoks türüdür. 
Bu paradoks için ilk örneğimiz son 
yılların en çok ses getiren bilim-kurgu 
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filmlerinden biri olan 
Interstellar’dan: Filmde tüm bu uzay-
zaman yolculuğunu başlatacak olan 
“tuhaf kütle-çekim alanı”, Murphy’nin 
“hayalet arkadaşı”, odasındaki kitapların 
durup düşmesi gibi şeylerin nedeni  
Cooper’ın kendisinin geleceğinde, 
karadeliğin içinde 5. boyuta çıkarak 
yaptığı bir zaman yolculuğunun 
sonunda, yine Cooper’ın ta kendisi 
olarak gösterilmektedir. Yani daha henüz 
Cooper zaman yolculuğunun sonuna 
gelmeden gelecekte yapılan bir eylem 
şimdiki zamanı etkilemiş ve Cooper’ın 
yolculuğa çıkmasına neden olmuştur.  
Ancak daha henüz olmamış ve olması 
da şimdiki zamana bağlı olan bir olay 
şimdiki zamanı etkileyemez. Bu açıdan 
Cooper’ın geçmişteki Cooper’a verdiği 
bilgiyi de Beethoven’ın bestelerine 
benzetebiliriz. Buradan da anlaşılacağı 
üzere böyle bir döngünün oluşması 
imkansızdır. Neil Degrasse Tyson’dan 
bile gerçekçilik yönünden birçok övgü 
almasına rağmen Interstellar ne yazık 
ki bootstrap paradoksu faktörüne 
yakalanmıştır. Bir diğer örneğimiz de 
Back to the Future’dan: Zamanının 
çok ötesinde olan bu filmin içindeki 
Johnny B. Goode şarkısı da başta 
verilen Beethoven’ın besteleri örneğiyle 
benzerdir. Marty geçmişe gitmeden önce 
bu şarkıyı dinlemiştir. Bu yüzden Marty 
bu şarkıyı geçmişe gittiğinde baloda 
da çalmıştır. Anca ortada bir sorun 
vardır o da Marty bu şarkıyı çaldığında 
henüz yazılmamıştır ve Chuck Berry 
şarkıyı müzik grubunun üyesi olan 
kuzeni dinletince öğrenir. Bu durumda 
şarkıyı ilk kimin yazdığı muammadır. 
Bu örneklerin yanı sıra Doctor Who 
dizisinin The Big Bang bölümündeki 
sonik tornavida, Terminator 2’deki 
t-800’ün fabrikada kalan parçaları 

gibi örnekler de bootstrap paradoksu 
içermektedir. 
Bahsedilen bu paradokslar 
Predestination, Donnie Darko, Looper 
ve The Butterfly Effect gibi filmlerde 
de bulunmalarına rağmen –Back to the 
Future 2 ve 3’ten bahsetmeye gerek 
bile yok. – sanıldığının aksine Game of 
Thrones ve Twelve Monkeys bu konuda 
hata yapmamış sayılı yapımlardandır.
Game of Thrones dizisinin 6. sezon 5. 
bölümünden sonra internet aleminde 
birçok tartışma döndü ve ilginç 
teoriler ortaya atıldı. Şimdi, bölümde 
yaşananları inceleyelim: Akgezenler ve 
ölüler ordusu mağaraya saldırdığında 
Bran uyanamayacak kadar derinde 
vizyon görüyordu. Buna rağmen, 
sonunda Meera’nın Hodor’a ihtiyacımız 
var dediğini duydu ve üç gözlü kuzgunun 
da teşvikiyle Hodor’u wargladı. Hodor 
ve Meera zamanda A noktasında olsun. 
Bu arada Bran’in zihni geçmişte ve Bran 
A noktasındaki Hodor’u warglıyor. Üç 
gözlü kuzgun ve ormanın çocukları 
öldürüldükten sonra Bran’in ağaçla 
olan bağı kopuyor. Bran şu an geçmişte 
ve Hodor’un içinde. Bu sırada A zaman 
çizgisinde Meera, Hodor’a kapıyı tutması 
için bağırıyor. Geçmişte ise genç Wylis 
büyük ihtimalle bir Greenseer olduğu 
için, hem Bran’i ve vizyonlarını fark 
ediyor hem de Meera’nın bağırışlarını 
duyuyor. Ardından yere düşüp “Hold 
the Door!” yani kapıyı tut diye sayıklıyor 
ve sonra da Hodor kelimesi dışında 
hiçbir şey söyleyemeyecek hale geliyor. 
A noktasında ise Hodor ölüyor ve Bran 
kurtuluyor. Öncelikle olan bu olay, 
Bran bilinçli bir şekilde yapmadığı 
için zaman yolculuğu paradoksu 
olarak nitelendirilemez. Çünkü zaman 
yolculuğu paradokslarında her şeyin 
bilinçli bir şekilde gerçekleşmesi gerekir. 
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bilinçli bir şekilde gerçekleşmesi gerekir. 
Burada ise kaçınılmaz olan bir döngü 
şeklinde gerçekleşmiştir. Öte yandan 
herhangi bir paralel evrenden, yani 
Hodor’un Wylis olarak yaşamaya devam 
ettiği bir evrenden bahsedilmediği 
için burada sadece olması gereken şey 
olmuştur. Zamansal bir paradoks söz 
konusu değildir. Geçmiş ve gelecek 
tutarlıdır. Bran sadece bir parçasını 
yerine oturtmuştur. Bundan dolayı Game 
of Thrones bu işin altından başarıyla 
kalkan nadir yapımlardan biridir. 

Bir de döngüyü doğru işlemiş bir 
filmden, Twelve Monkeys’den örnek 
verelim: Filmde James Cole, dünyadaki 
çoğu insanın ölümüne yol açan bir 
virüsün tedavisini bulabilmek için 
virüsün ilk halini bulmak amacıyla 
geçmişe gönderilir. Ondan dünyayı 
kurtarması istenmez. Çünkü bu 
zaten artık imkansızdır. Sadece kendi 
zamanındaki insanların daha fazla zarar 
görmemesi, ölü sayısının artmaması için 
gönderilmiştir. Fakat o, geçmişte iken 
fikir değiştirir. Amacı orada kalmak ve 
virüsün yayılmasını engelleyip dünyayı 
kurtarmak olur. İşin ironik yanı ise, 
James’in geçmişte ağzından çıkan bir söz, 
aslında onun geri dönmek istemediği 
geleceği yaratacaktır. Film de, bu 
şekilde oluşan döngüyü anlatmaktadır. 
Açıklamak gerekirse James’in geçmişe 
gitme nedeni, kendisinin geçmişe 
gittiğinde yaptığı bir eylemdir. Filmde, 
geçmişte ve gelecekte gerçekleşen her 
şey, bir nedensel döngü oluşturuyor. Ve 
film de sadece oturup sizden yapbozun 
parçalarını birleştirmenizi istiyor. Bu 
anlamda yazgı paradoksuna yakalanma 
olasılığı çok yüksek bir kurgudan çok 
ince bir işçilikle kusursuz bir senaryo 
ortaya çıkarıldığı için Twelve Monkeys 

filmini başarılı zaman yolculuğu 
yapımlarından biri olarak kabul 
ediyoruz. Umuyoruz ki böyle yapımların 
sayısı artar ve umuyoruz ki zaman 
yolculuğu paradoksları hakkında merak 
ettiğimiz her şey bir gün bilim adamları 
tarafından aydınlatılır.
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Sosyal Ekolojiye Yeni Bir Bakış 

Yaşadığımız ekolojik kriz, şüphesiz ki 
çağımızın en önemli sorunlarından 
biridir. Dünyamızın kaynaklarını 
düşüncesizce harcamaya başlayışımız 
Sanayi Devrimi’ne dayanıyor. 1500’lü 
yıllardan önce organik bir dünya 
görüşü hakimken 17. yüzyıldan 
sonra İngiltere’de Francis Bacon’dan 
kaynaklanan “Baconcu ruh veya bakış 
açısı” bilimsel arayışın özünü ve amacını 
değiştirdi ve doğa, insandan ayrı 
olarak düşünülüp nesnelleştirildi. Eski 
çağlardan beri bilim, doğanın düzenini 
anlamak ve onunla uyum içinde yaşamak 
için kullanıldığı halde Bacon’dan sonra 
bilimin amacı, doğaya egemen olup onu 
denetleyecek bilgiyi elde etmeye döndü. 
Bacon’a göre doğa, hizmete mecbur 
edilmeli ve köle gibi kullanılmalıydı. 
Sanayi devrimiyle birlikte başlayan bu 
sürecin devamında doğal kaynakların 
ölçüsüz kullanımı arttı ve özellikle 
sanayileşmenin yoğun olduğu alanlarda 
doğal tahribat çok belirgin hale 
geldi. Doğa, insanın hırs ve arzuları 
doğrultusunda sömürüldü ve hala da 
sömürülmekte. Doğanın, yaşamın ve 
insanın bir olduğu düşüncesini en güzel 
şekilde yaşamış olan Kızılderililerin 
şeflerinden birinin sözleri durumu 
özetliyor: ”Şu gerçeği iyi biliyoruz; 
toprak insana değil, insan toprağa aittir. 
Ve bu dünyadaki her şey, bir ailenin 
fertlerini birbirine bağlayan kan gibi, 
ortaktır ve birbirine bağlıdır. Bu nedenle 
de Dünya’nın başına gelen her felaket 
insanoğlunun da başına gelmiş sayılır. 
Bildiğimiz bir gerçek daha var. Sizin 

Tanrı’nız bizimkinden başka bir Tanrı 
değil. Aynı Tanrı’nın yaratıklarıyız. Beyaz 
adam bir gün bu gerçeği de anlayacak ve 
kardeş olduğumuzu fark edecektir. Ve 
Kızılderililer gibi Tanrı da toprağa değer 
verir. Bu toprağa saygısızlık, Tanrı’nın 
kendisine saygısızlıktır.”
Sosyal ekoloji doğa ile insan arasındaki 
ilişkiye odaklanan başkaldırıcı bir ekol 
adıdır. Sosyal ekoloji, insanları doğal 
yaşama yabancılaştıran teknoloji ve 
ilerleme düşüncesiyle ifade edilen 
endüstri toplumunu eleştirir. Bazı 
ekososyologlar göçebe ve avcı-toplayıcı 
yaşam tarzını savunurken (primitivizm), 
birçoğu da sadece endüstri toplumunun 
ortadan kaldırılmasını temel düşünce 
olarak alır. Sosyal ekoloji iki çekim 
noktasına sahiptir; yeşil ekoloji ve 
ilkelci başkaldıranlar. Buna ek olarak, 
sayıca az bazı başkaldıranlar derin 
ekolojiden etkilenmiş olsalar da en 
etkili olanı sosyal ekolojidir. Toplum-
doğa karşıtlığını reddeden sosyal 
ekoloji, bunun yanında, toplumu 
doğanın içinde eriten biyo-merkezci 
ve insan sevmez yaklaşımlara da karşı 
çıkmaktadır. Sosyal ekolojiye göre, her 
iki yaklaşım da tahakkümcü bir bakışı 
yansıtır. Toplum ve doğa ikiliğinden 
yola çıkan yaklaşımlar, bunun sonucu 
olarak doğayı bir tahakküm nesnesine 
dönüştürmektedirler. Toplumu doğal 
hayatın diğer unsurlarından birine 
indirgeyen ve doğanın içinde eriten 
biyo-merkezci yaklaşımlar ise toplumu 
doğanın tahakkümüne sokmaktadır. 
Sosyal ekolojiye göre doğadaki temel 

Bengisu Uysal'17 
bengisu1198@gmail.com 
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sorunlar insan ve doğa arasındaki 
çatışmadan değil, toplumun kendi 
içindeki çatışmadan kaynaklanır. Sosyal 
ekoloji kavramıyla birlikte en çok anılan 
isim olan Murray Bookchin’e göre çevre 
sorunu toplumsal bir sorundur ve 
toplumla doğayı karşı karşıya getiren bu 
sorunlar toplumsal gelişmeye bağlıdır. 
Ekososyologlara göre bu ekolojik 
sorunların temelinde tarihin ilk 
devirlerinden itibaren süregelen insanın 
insana tahakkümü ve bundan doğan 
hiyerarşik sistem yatar. Bu anlamıyla 
geleneksel başkaldırıcı düşünce ile 
de bütünleşen yeşil ekologlar, sosyal 
tahakküm sonucu oluşan hiyerarşilerin 
gelişmeler sonucu insandan doğaya 
taşındığı ve bunun sonucu olarak, 
doğanın da acımasızca sömürülecek bir 
meta olarak algılanır olduğu görüşüne 
sahiptirler. İnsanlıkla doğa arasında 
var olan kavga, tamamıyla insanın 
insanla olan kavgasının bir uzantısıdır. 
Bookchin’e göre, mevcut ekolojik 
bunalımın kökenini bulacaksak, tek 
başına tekniğe, demografiye, büyümeye 
bakmak yerine, bakışlarımızı bizzat 
hiyerarşi ve tahakkümü doğuran, 

toplumunun derinliklerinde yatan 
kurumsal, ahlaki ve ruhsal değişimlere 
çevirmemiz gerekir.

Elbette çevreye karşı bu bencil tutum, 
ihtiyaç ambalajına saklanıyor ancak bu 
algıya karşı yeni bir ihtiyaç anlayışının 
geliştirilme zamanı geldi de geçiyor 
bile. Ekolojinin kurtuluşu ancak geniş 
ölçekli şehirleri ayakta tutan tüketim 
ideolojilerini terk etmekle mümkündür. 
Bookchin'e göre, kimyasal gıda üretimi 
terk edilmeli ve organik ekolojik tarıma 
geçilmelidir. Enerji üretiminde çevresel 
teknikler kullanılmalı ve enerji israfı 
engellenmelidir. Ayrıca değişik çevre 
dostu yeni teknolojiler geliştirilmelidir. 
Bu anlamıyla yerelci ve bağlamsalcı 
bir hareket diyebiliriz. Teknoloji, 
Aristoteles’in yaptığı tanım içinde 
yeniden düşünülmelidir. Aristoteles’in 
ahlak anlayışına göre insanın iyiliğinin 
ya da amacının elde edilmesine 
yarayan her eylem doğru eylemdir, onu 
bu iyilikten uzaklaştıran eylemlerse 
yanlıştır. Ancak biz teknolojiyi doğaya 
ve dolayısıyla bize zarar verecek 
şekilde kullanmaya devam edersek 
teknolojinin kullanımı ahlakilikten 
çıkar. Ahlaki sonuçlarından sorumlu 
olmayan bir teknolojinin kullanılması 
ahlaki değildir. Teknoloji ve bilim 
elbette var olacak ve elbette insanlığın 
gelişimi için çabalayacaktır. Zaten eko 
sosyologlar ileri teknolojiyi tamamen 
devre dışı bırakma amacında değildirler. 
Ancak görevimiz, bunu yaparken doğayı 
tahrip etmeyi engellemek ve yeni 
çevre dengesine sahip doğayla uyumlu 
teknolojiler geliştirmektir. Teknik, doğru 
yer ve zamanda yerince ve yeterince 
kullanılmalıdır. Eğer bir an önce 
harekete geçilip teknoloji buna göre 
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düzenlenmezse, teknoloji insanlığın 
bir uzantısı olmaktan çıkar; insanlık 
teknolojinin bir uzantısı haline gelir.

paylaşmadığı bir fikir. Zaten o 
dönem de Sonuç olarak ekososyolojik 
görüşe göre ekoloji hareketi, kapsamlı 
radikal bir sosyal değişim fikrini göz 
önüne almaksızın, sadece “kirlenme” 
ve “koruma” ile ilgili reformlarda, 
yani sadece “çevrecilik”te takılıp 
kaldığı takdirde, mevcut doğa ve 
insan sömürüsüne dayalı sistem aynı 
sorunların yaşanmasına sebep olacaktır. 
Bu ekolojik sorunun aşılması için 
öncelikle insanın doğa üzerinde, erkeğin 
kadın üzerinde ve devletin toplum 
üzerinde var olan tahakkümü teknolojik, 
kurumsal ve kültürel anlamda tamamen 
ortadan kaldırılmalı, yeni ve hiyerarşik 
olmayan bir toplum yaratılmalıdır. 
Çevre sorunları nihayetinde tahakküm 
ilişkilerinin ortadan kaldırıldığı, 
ekolojik nitelikli bir toplum yaratılarak 
çözülebilir.
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Charge Air System

TURBOCHARGER

Eminim bugüne dek birçok defa “turbo” 
kelimesini duymuşsunuzdur. Kelimenin 
oluşturduğu çağrışım her ne kadar “fast 
and furious” serisinin de etkisiyle, daha 
hızlı bir araç veya yarış otomobili olsa 
da muhtemelen tek bildiğiniz bunun 
normalden daha güçlü bir motor an-
lamına geldiğidir. Peki, motor kapağının 
altında tam olarak neler oluyor ve bu 
turbo denen şey nedir? Şimdi, kaputu 
kaldıralım ve motora bir göz atalım.
İçten Yanmanın Temel Kuralları
Turbo-chargerın motora katkısını 
öğrenmeden önce içten yanmalı motor-
ların temel prensiplerine bir değinelim.
İçten yanmalı motorlar tabiri caizse 
“nefes alan” motorlardır. Yani, havayı 
ve yakıtı içlerine çekerek enerji yaratır-
lar. İşte bu enerji, hava ve yakıt karışımı 
yandığı zaman güce dönüşür. Daha sonra 
yanmadan geriye kalanlar dışarı atılır. 
Bahsi geçen yanma olayının kimyası 
incelenecek olursa verimli yanma için 
yakıt ve hava karışımının bir çok yön-
den ele alınması gerekmektedir. Yan-
ma odasında buluşan yakıt ve hava 
miktarları optimum seviyelerde 
olmalıdır. Örneğin yanma odasında 
olması gerekenden fazla yakıt ya da ye-
tersiz hava varsa yanma bozulur.Yakıt 
gerekli yanma reaksiyonlarını tamam-
layamaz ve verimde kayıp yaşanır. Tam 
tersi bir durumda, yani olması gereken-
den fazla hava ya da yetersiz yakıt olur-
sa yanma yine bozulacak ve verimde 
kayıplar oluşacaktır. Verimin dışında 
her iki durum da ciddi çevre kirlilikleri 
yaratmaktadır.

Tamamen Daha İyi Bir Yanmadan 
İbaret
Bir motordan alınabilecek gücü 
artırmanın yollarından biri, motor 
hacmini artırıp demin bahsettiğimiz 
optimum hava-yakıt oranını koruyarak, 
havanın ve yakıtın miktarını 
yükseltmektir. Fakat bu; alacağınız 
daha fazla güç, kaybedeceğiniz daha 
fazla yakıt (yakıt için harcayacağınız 
daha fazla para) anlamına gelir. Ayrıca bu 
, motorların daha büyük ve ağır olması 
ve de sürtünmelerinin fazla olması gibi 
olumsuz etkilere sebep olur. Kısaca pek 
de verimli sayılmaz.
Ne kadar güç elde etmek isteniyorsa 
öncelikle o kadar yakıt püskürtülmeli 
ve buna uygun miktarda hava, yanma 
odasına sağlanmalıdır. Özetle; küçük 
hacimli motorlardan büyük güçler 
sağlamaya çalışıyorsanız motorunuza 
daha fazla yakıt püskürtmeli ve 
bu yakıtı yakacak daha fazla hava 
sağlamalısınız.
 Peki , bu fazladan havayı ve 
yakıtı, motor hacmini sabit tutarak nasıl 
arttırabiliriz? Cevabı basit; sıkıştırarak, 
yani “aşırı besleyerek”. 
"Aşırı Besleme Turbo" Nedir?

İşte tam bu 
n o k t a d a 
devreye “turbo-
c h a r g e r ” 
d e n i l e n 
oyuncak giriyor.

(Garrett marka bir turbocharger)  
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Turbo-chargerın kullanım amacı, 
motorun modifiyesinde sağlanmaya 
çalışılan daha fazla basınçlı soğuk 
hava girişi ve bunu belirli oranlarda 
besleyebilecek yakıt enjeksiyonudur. 
Turbo-charger, motora atmosferik 
basıncın üzerinde hava vererek,yani 
zorla doldurum yaptırarak daha 
küçük hacimli motordan daha yüksek 
güç alınmasını sağlayan bir çeşit 
hava pompasıdır. Bu sayede motor 
silindirine önemli ölçüde artan bir hava 
girişi sağlanır. 
Aynı hacimli motorları kıyaslarken 
turbosu olmayan araçlar daha az güç 
üretir ve daha az yakıt harcarlarken, 
turbolu araçlar daha fazla güce ulaşırlar 
ancak bunun için daha fazla yakıt 
sarfederler. Bununla beraber turboşarjlı 
motorun ürettiği yüksek tork sayesinde 
motorun esnekliği artar ve hızlanma 
tepki süresi kısalır. Bu da özellikle 
sollamalarda ya da ani güç istenen 
anlarda sürücüye büyük avantaj sağlar. 

(Soldan sağa Gottlieb Daimler, Alfred Büchi ve ilk turbo tasarımı)

Tarihçesine şöyle bir bakacak olursak 
aslında buradaki “hava pompası” 
mantığının neredeyse otomobiller 
kadar eski olduğunu söyleyebiliriz. İlk 
turbo örneği olan tasarım, 1885 yılında 
Mercedes markasının yaratıcılarından 
Gottlieb Daimler tarafından bir dişli 
pompa yardımıyla motora hava basan 
tasarım ile gerçekleştirildi.  Daha sonra 
İsviçreli makine mühendisi Alfred 
Büchi 1905 yılında egzoz gazları ile 

harekete geçen ve silindirler içerisine 
hava basan tasarımı ile patent aldı ve 
bu patent günümüz turbo teknolojisinin 
temelini oluşturdu. 
Daha sonra yaygınlaşmaya başlayan 
turbo teknolojisi, 1. ve 2.Dünya 
savaşlarında Fransız, Alman ve 
Amerikan orduları tarafından daha çok 
uçaklar, gemi motorları ve lokomotif 
motorlarına entegre edilerek kullanıldı. 
Özellikle 2.Dünya Savaşı sırasında 
Amerikan hava kuvvetlerinde ciddi 
sayıda savaş uçağı turbo teknolojisine 
sahipti.

(2.Dünya Savaşı'nda kullanılmış olan bazı turbo motorlu uçaklar. 
Sırasıyla B17, B24, P38, P47)

(Turbo motorlu başarısız bir deneme,  Chevrolet Corvair Monza)

(Turbo motorlu bir Porsche 936)
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Daha sonra 1970’li yıllarda ticari dizel 
araçlarda kullanılmaya başlanan turbo 
teknolojisi, toplu taşıma ve taşımacılık 
sektöründe yaygınlaştı. Ayrıca yarış 
arabalarında da kullanılıyordu. Turbo, 
dizel motora sahip binek otomobillerde 
ilk olarak 1978 yılında kullanılmaya 
başlandı ve ilk örneği ise Mercedes 
300SD modeliydi. Ayrıca Porsche, 911 
modeline de 70'lerin ortasında turboyu 
entegre etmiştir. 

(İlk turbo dizel motorlu binek otomobil, 1978 Mercedes 300SD)

90'lara gelindiğinde ise ralli 
parkurlarında sıklıkla kullanılan turbo 
destekli motorlar ralli otomobillerinin 
cadde versiyonlarında görülmeye 
başlandı. Bu modellerin en ünlüleri 
Subaru Impreza WRX ve STi modelleri 
ile Mitsubishi Lancer Evo modeliydi. 
Günümüzde de hem eski hem de 
güncel modelleri ile popüler olan bu 
otomobiller kendilerinden kat kat 
pahalı olan egzotik spor otomobillerinin 
performanslarını büyük turboya 
sahip motorları ile verebiliyorlardı.

( Toyota Supra’nın twin-turbolu motoru)

Nasıl Çalışır?

Turbolar iki ana kısımdan oluşur.
Bunlardan biri egzoz gazının geçtiği 
kısım,ki bu tribün diye adlandırılır, 
diğeri ise yanma odasına temiz hava 
sağlayan kısım, yani kompresördür. 
İlk olarak; yanma sonrası motoru terk 
eden sıcak egzoz gazı, turbo-chargerın 
tribün pervanesine yönlendirilir ve 
bu pervaneyi döndürür(Tribün gaz 
girişi). Tribün pervanesi şaft vasıtası 
ile kompresör pervanesine bağlıdır. 
Türbin pervanesi döndüğü sürece 
kompresör pervanesini de döndürür. 
Silindirlere temiz hava sağlayan 
kompresör pervanesi dönünce temiz 
hava akışı başlar. 
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Bu temiz hava silindirlere girmeden 
önce sıkıştırılmış olduğu için sıcaklığı 
yükselmiş olur bu yüzden önce bir 
soğutucudan, “charge-air cooler” 
veya “heat exchanger”dan, geçirilir 
ve sonrasında tüm silindirlere bağlı 
bulunan, temiz havanın yanma odasına 

 Böylece, motor, turbocharger ve charge-
air cooler “charge-air system”ı meydana 
getirir. Tribün hızlandıkça temiz hava 
akışı artacak ve belli bir hızdan sonra 
manifold atmosferik basıncın üzerine 
çıkabilecektir. Dolayısıyla turbo-
chargerlar ancak belirli bir devirin 
üzerindeyken bu basıncı aşarlar ve 
devreye girerler. Burada soğutma 
işlemi çok önemlidir,çünkü bildiğiniz 
gibi soğuk hava sıcak havadan çok 
daha yoğundur. İçeri giren hava ne 
kadar yoğun olursa içerdeki patlama o 
derece şiddetli, üretilen güç ve tork da o 
derece yüksek olur.

  (Turbo kesiti)

Otomobillerin soğuk havada daha 
iyi performans göstermelerinin ve 
hava filtrelerinin soğuk hava alacak 
şekilde monte edilmesinin sebebi de 
budur. Ayrıca yüksek rakımlı yerlerde 
hava yoğunluğunun azalması motorun 
çekişten düşmesine sebep olurken 
bu sorun turbolu motorlarda fazla 
hissedilmez. 
Neden Turbo Charger?
Şu ana dek zaten turbo siteminin 
küçük hacimden yüksek performans 
sağladığını dolayısıyla daha verimli 
olduğunu öğrendik. Peki tek artısı 
performans mı?
  Turboşarjın ilk kullanılmaya 
başlandığı yıllarda sadece alınan güç 
ön planda idi. Daha sonraki yıllarda 
egzoz emisyon değerlerinin belli 
standartlarda tutulmasının zorunluluk 
haline getirilmesi motor üreticilerinin 
motorlarını geliştirmesi hususunda 
ekstra çaba sarfetmelerine sebep 
oldu. Bu motorların gerekli emisyon 
değerlerini tutturabilmeleri için 
turbo-charger vazgeçilmez hale geldi. 
Günümüzde bu standarttaki motorların 
(Euro 1-2-3-4) hepsi turboludur.
Turbo-charger motora daha fazla hava 
gönderdiği için yakıtın yanması daha 
kolay, daha düzgün ve daha temiz olur. 
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Günümüzdeki turbolu dizel motorlar 
diğer motorlara göre %50 daha az NOx 
ve CO2 emisyonu üretir.
  Birçok marka ya aşırı besleme 
sistemleri kullanarak atmosferik 
motorları kuvvetlendiriyor ya da 
elektrik motorları kullanarak atmosferik 
motorları takviye ediyor ve hybrid 
sistemleri tercih ediyor. Sonuçta yalın 
bir şekilde atmosferik motor kullanımı 
spor otomobil markaları arasında bile 
artık iyiden iyiye azaldı. Sadece Aston 
Martin değil Ferrari ve Porsche de artık 
yavaş yavaş yeni çıkan modellerinde 
aşırı beslemeye sahip motorları 
yaygınlaştırmaya ve atmosferik 
motorları bırakmaya başladılar. Oysa 
İngiliz marka tarihinde hiçbir zaman 
aşırı besleme sistemi kullanmamıştı. 
Lamborghini ise atmosferik motorlar 
konusunda hala ısrarcı. Ancak markanın 
önümüzdeki yıllar bu konudaki ısrarını 
bırakacağı ve Audi R8 ile ortak kullandığı 
motorunu turbo ile donatacağı 
düşünülüyor.
Özetle; geçmişte birçok spor otomobil 
markası turbo beslemeyi belirli 
süreler kullandı ancak çok fazla 
yaygınlaştıramadılar. Diğer taraftan o 
dönemlerde küçük motorlarda turbo 
besleme neredeyse hiç kullanılmıyordu 
ve genelde çok yüksek performansa 
sahip otomobillere özgü bir donanımdı. 
Ayrıca o zamanın teknolojisi ve 
olanakları turboların yaygınlaşması için 
pek de müsait değildi.
Günümüzde ise artık neredeyse tüm 
markalar turbo beslemeyi yaygın bir 
şekilde kullanıyor. Özellikle küçük 
motorların güçlendirilmesi için 
uygulanan bir numaralı yöntem bu 
şekilde. Bu down-sizing furyasına 
yüksek hacimli ve yüksek silindirli 

motorların da katılmaya başlaması 
artık atmosferik motorların sonunun 
gelmeye başladığını açık bir şekilde 
gösteriyor.
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NUMUNE-İ TERAKKİ ÖZEL 
Popular Science Editörü Şahin Ekşioğlu İle 

Bilimin Geleceği Hakkında Röportaj 

19-21 Ocak 2016 tarihinde gerçekleşen VI. Numune-i Terakki Bilim Günleri kapsamında 
okulumuzda oldukça keyifli geçen bir söyleşiye imza atan Popular Science editörü 
sayın Şahin Ekşioğlu, bizleri kırmayarak sorularımızı cevapladı. Kendisine çok teşekkür 
ediyoruz. Keyifli okumalar! 

NT: Öncelikle merhabalar. Bizlere kendinizden kısaca bahsedebilir misiniz? 

ŞE: 1972 yılında İstanbul’da doğdum. Son 20 yıldır bilim ve teknoloji üzerine makaleler 
yazıyorum. Hürriyet gazetesi, CHIP dergisi, Show TV, Technology Channel, Radyo 92.3 
ve son olarak da Popular Science Dergisi, çalıştığım yayınlardan sadece bazıları.

NT: Daha önceden dergi editörü olacağınızı hiç düşünür müydünüz? Bu mesleğin 
kolaylık / zorlukları sizce nelerdir?
ŞE: Mesleğe biraz tesadüfen başlamış olsam da editör olmadan önce çok iyi bir dergi 
okuyucusuydum. Öğrenciliğimde tüm harçlığımı ilgi duyduğum alanlardaki dergilere 
yatırıyordum denebilir. O zamanlar dergi sayısı kısıtlıydı ve internet de olmadığı için 
pahalı İngilizce dergileri de takip etmeye çalışıyordum. Dolayısıyla bir gün bu dergilerde 
çalışmak tam anlamıyla hayalim değildi belki ama aklımdan geçmişti. 
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Mesleğimi severek yaptığım için benim için ciddi anlamda sıkıntı verecek bir zorluk 
olduğunu söyleyemem. Düşününce dünyada gerçekten zor pek çok meslek var. 
Diğer yandan bir popüler bilim dergisini yönetip burada yazı yazmak her şeyden 
önce önemli bir manevi tatmin sağlıyor. Zira okuyuculardan gelen e-postalar dünya 
bilim gündemini ülkemizde anlaşılır bir dille sunduğumuz ve merak etmeyi teşvik 
ettiğimiz için çok olumlu. Bu okuyucu geri bildirimi bize önemli bir motivasyon 
sağlıyor. Benzer şekilde üniversitelerde gerçekleştirdiğimiz paneller de.

NT: Sizin de bildiğiniz üzere bilim için “Sadece zeki olup sayılar ve fen 
bilimleriyle uğraşmaktan keyif alan kişilerin ilgilendiği bir alan” gibi bir 
genelleme mevcut. Gördüğümüz kadarıyla popüler bilim kavramı bunu başarılı 
bir şekilde değiştirmeye başladı. Bu değişim tam olarak nasıl gerçekleşti?

ŞE: Biz fark edelim ya da etmeyelim; bilim, hayatımızın içinde aslında. Günlük hayatta 
yaşadığımız fakat dikkat etmediğimiz pek çok sebep-sonuç ilişkisinin altında ilginç 
gerçekler var. Güneşe bakınca neden hapşırmak istediğimiz ya da kedilerin neden 
suyu sevmediği gibi soruları aklında geçirmeyen yoktur herhalde. Popüler bilim, bu 
gibi sorulardan yola çıkıyor. Özellikle sosyal medya da bunu destekleyince, bilimin 
sadece laboratuvarlara ait olmadığını, tam tersine hayatın bir parçası olduğunu 
giderek daha fazla kişi anlar hale geldi.   

NT: Ülkemizde popüler bilimin yeri şu anda nerede ve ileride nerede olacak?

ŞE: Popüler bilim dünyada ciddi bir yükseliş trendi içinde. Ülkemizde de durum 
aynı. Öyle ki Popular Science Türkiye dergisi şu anda ülkemizde en çok satan 2. dergi 
konumunda. Sadece dergi de değil, web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızla 
giderek daha fazla kişiye hitap ediyoruz. Dolayısıyla görebildiğim kadarıyla popüler 
bilimin yıldızı uzun dönemde de parlamaya devam edecek.

NT: Dünyada ve ülkemizde bilime gösterilen ilgi her geçen gün katlanarak 
artıyor. Peki gelecekte dünya üzerinde bilimin rolü sizce nasıl olacak?

ŞE: Bilimin her alanında önemli yeniliklere şahit oluyoruz. Robotlar, yapay uzuvlar, 
akıllı evler, sanal gerçeklik ve yapay zeka gibi pek çok alandaki yenilikler yaşam 
kalitemizi giderek yükseltecek. Dolayısıyla bilime ve inovasyona yatırım yapan 
ülkeler daha da zenginleşecek. Dünya devletleri arasında halen süren bilim yarışı 
bu bağlamda iyice artacak. Özellikle bilimi sürdürülebilir enerji ve doğa dostu 
teknolojiler gibi konularda ilerleten ülkelerin halkları daha mutlu ve refah içinde 
bir hayat yaşayacak. Bunun dışında bilgisayarlar her yerde olacak. Öyleki onları 
görmeyeceğiz bile.
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NT: Bilim, en dinamik yaş grubu olması sebebiyle gençlere, yani bizlere daha 
çok hitap ediyor. Bu konuda İstanbul Erkek Lisesi öğrencilerine verebileceğiniz 
öneriler var mıdır?

ŞE: Ortaöğretim sancılı bir süreç. Gençlerin kafasının en karışık olduğu bu dönemin 
aynı zamanda onlardan en fazla beklentinin olduğu bir dönem olması bana hiç adil 
gelmemiştir. Size tavsiyem rahatlamak için hobiler edinin. Bu spor olabilir, sanat 
olabilir. Bir insana “Kitap okumak iyidir, kitap oku.” demek bana hep anlamsız 
gelmiştir. Diğer yandan herkesin meraklı olduğu, seveceği bir alan mutlaka vardır. 
Kendi sevdiğiniz alanı bulup, bunun üzerinde durun. Bu hem size terapi gibi 
gelecektir hem de işi ciddi tutarsanız gelecekte mesleğinize de dönüşebilir. Hobi 
dediğimiz şey ülkemizde ciddiye alınmasa da bence en az kişinin mesleği kadar 
önemlidir. Mesleğiniz her zaman sizi yansıtmaz ama hobiniz yansıtır. 

Bir diğer tavsiyem de mutlaka bir enstrüman çalmaya çalışın. Ne kadar çalabildiğiniz 
çok önemli değil. Enstrüman çalmayı öğrenme çabası bile tek başına, beynin çalışma 
şeklini değiştiriyor ve kapasitesini ölçülebilir şekilde yükseltiyor.  



44

 Geleceğe Dair Heyecan Verici Bir Yatırım

Cryonics

İhsan Talha Uslu'20 
ihsantalhauslu@hotmail.com

Ölüm, yaşamın sonu mu? Geleceğe 
uzanabilen bir yaşama sahip olmak 
mümkün mü? Geçmişi birkaç yüzyıl 
alan bir sürecin sonunda, artık birçok 
kurum 'cryonics' olarak bilinen 'çok 
düşük ısılarda' insanı dondurarak, 
bozulmadan bir tank içinde muhafaza 
ediyor. Bu alanda hizmet veren ünlü 
bir kuruluş olan Cryonics.org'un giriş 
sayfasında 'Welcome to your future', 
yani 'geleceğinize hoşgeldiniz' yazıyor! 
Türkçede çok düşük sıcaklıklarda 
yapılan işlemler manasına gelen 
kriyojeni de Cryonics’den geliyor.
Cryonics, doğada bazı canlıların yaşadığı 
bir dönem olan 'hibernasyon', yani 
çok düşük sıcaklıklar altında canlının 
yaşamını kaybetmeden hayatını 
sürdürebilmesi felsefesine yakın bir 
yapı olsa da, günümüzde doğrudan bu 
doğrultuda ilerleyen bir sürece sahip 
değil. Şu anki prosedür, insanların 
ölümlerinin hemen ardından bu 
programa dahil olacaklarını taahhüt 
ettikleri bir süreç ve ardından sıkı 
bir belirsizliğe dayanıyor. Bu işlemin 
temel mantığı da, günümüz için 
tedavisi mümkün olmayan hastalıkların 
geleceğin medikal yöntemleri ile tedavi 
edilebileceği denilebilir.
Öyleyse geçmişten bugüne insanoğlunun 
belki de en heyecan verici fikirlerinden 
biri olan Cryonics’e göz atalım.
Cryonics Fikri Ortaya Atılıyor
İlk fikri atan Benjamin Franklin 1773’te 
Jacques Dubourg’ bir mektup yazdı :

“Keşke insanları dondurup ileride 
uyandıracağımız bilimsel bir metot 
mümkün olsaydı. Bu sayede Amerika’nın 
100 yıl sonrasını bir günlüğüne 
görebilmeyi, ardından ölmeyi bile 
kabul edebilirdim. Bunu normal bir 
ölüme kesinlikle tercih ederdim. İleride 
bilimimizin bunları da başaracağından 
hiç şüphem yok.”
Benjamin Franklin'in mektubunun 
üzerinden yaklaşık 200 sene sonra, 
Michigan'da bir fizikçi Cryonics’in 
temelini attı. Ettinger, kitabında şu 
öngörülerde bulunuyordu;
Bugün tedavisi olmayan birçok hastalığı 
tedavi etmek için gereken tıbbi teknolojiye 
ulaşmanın tek yolu, insanı dondurmaktır.
Bir insanı dondurmak, onu öldürmek 
anlamına geliyordu. Ama bu, aslında 
geleceğin teknolojisi ile birlikte bir 
ölümsüzlüğe dönüşebilirdi. Aynı 
işlem, ölüm sürecinde Ettinger'a 
da uygulanacaktı. Ünlü fizikçi, bu 
işlemin 'tam ölüm anında' yapılmasını 
öngörüyordu.
Ölümsüzlük Beklentisi adlı kitabı ile 
birlikte, birçok kişi bu alanda çalışmaya 
başladı. Kitabın ilk yankısı, 'Life 
Extension Society' adlı kurumu kuran 
Evan Cooper'dan geldi. Cooper, insanları 
dondurma fikrini şiddetle savunuyordu. 
Ancak olayı topluluklardan, teorilerden 
evirip ciddi anlamda denemeler 
yapılabilecek bir platformda ele alan, 
yine bu teorinin babası fizikçi Ettinger 
oldu. 
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Şekil 1: Resimde görülen Cryonics Enstitüsü, ilk ciddi 

dondurma deneylerinin yapıldığı yerdir*

Cryonics Enstitüsü'nde dondurulan 
ilk insan, Kaliforniya Üniversitesi'nde 
psikoloji profesörü olan James 
Bedford'dur. O şartlarda cryonics işlemi 
şimdiki altyapıya nazaran daha az 
gelişmiş olduğu için, Bedford'un bedeni 
hala dondurulmuş olarak saklansa 
da, bazı hücrelerinin zarar gördüğü 
söyleniyor. Yaşananlardan sonra, 
cryonics ile ilgilenenler insan dokularına 
zarar vermeyecek dondurma yöntemleri 
üzerinde çalıştılar.
1979, Cryonics için tam bir facia oldu. 
Enstitüde saklanan dokuz bedenin 
çözüldüğü yetkililer tarafından anlaşıldı. 
Saklanan bedenler feci bir şekilde 
çürümüştü. Sonradan anlaşıldı ki, 
Cryonics Enstitüsü'nün enerji izolasyonu 
tam altı senedir çalışmıyordu ve bundan 
dolayı soğutma sistemi çökmüştü! 
Enstitüde yalnızca ilk dondurulan insan 
Profesör Bedford'un bedeni kurtarıldı. 
Bu acı olayın ardından, hakkında kamu 
davası açılan ve mercek altına alınan bu 
enstitü bir süre kepenk kapattı. 
Bu işlemin, ciddi bir bilim dalı olduğu, 
ciddi bir şekilde yapılması gerektiği ve 
maliyetlerinin yüksek olduğu öngörüldü. 

1977'de kurulan Alcor, cryonics alanında 
o günden bugüne lider şirket olarak 
biliniyor. 
Bu işlem esnasında dokuların zarar 
gördüğü tezini ortaya koyan MIT 
akademisyenleri ile birlikte çalışan 
Alcor, medikal prosedürleri belli 
profesyonel bir süreç ortaya koydu. 
Daha önceki dondurma işlemlerinde 
dokuların, hücrelerin zarar gördüğü 
görüşü 1990'larda iyice kabul görünce, 
artık cryonics firmaları vücuda zarar 
vermeyen kimyasallar ile bunu yapmaya 
başladı. Bilim adamları bu süreçlerde 
görev aldı. Farklı bir tabirle, et dondurur 
gibi adam dondurma dönemi sona erdi.
90'lı yıllarda gliserolün rol aldığı 
dondurma işlemleri, son dönemde 
organ naklinde kullanılan camlaştırma 
teknolojisine yerini bıraktı. Camlaştırma 
ile birlikte özellikle dondurma 
aşamasında hücrelerin içindeki suyun 
buzlaşması engelleniyordu. Alcor, bu 
AR-GE hamleleri ile müşteri sayısını iki 
katına çıkarmayı başardı. 
Dr. Segal Deneyi
Dr. Segal Beagle cinsi sevimli köpeği 
Miles’ı dondurup tekrar diriltmeyi 
başarmış ve bu deney dondurulmaya 
inanan insanlar için o günden beri büyük 
bir ispat olarak sayılıyor.
Merakla beklenen gerçek: Dünyada 
kaç kişi dondurulmuş olarak bekliyor?
Dünyanın en büyük cryonics şirketi 
yukarıda bahsetmiş olduğumuz Alcor 
Life Extension Foundation. Bu kuruluşu 
American Cryonics Society, Cryonics 
Institute ve Trans Time takip ediyor. 
Cryonics şirketlerinde dondurulmuş 
olarak bir gün hayata gözlerini açmayı 
bekleyen toplam en az 230 “hasta” 
bulunuyor. Öldüğünde dondurulmak 
üzere anlaşmaya imza atmış insan sayısı 
ise 1000’i geçmiş durumda.
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Dondurulma süreci nasıl işliyor?
Cryonics şirketleri -Rusya'da bulunan 
KrioRus haricinde- yalnızca ABD'de 
var. Yani eğer ABD dışında bir yerde 
yaşıyorsanız, prosedür sizin için farklı 
işliyor. Kontrol dışında veya ülke dışında 
ölürseniz diye isteğinize bağlı olarak size 
bileklik veya kolye veriyolar. Bunların 
arkanızda ölümünüz durumunda 
bedenin acil bir şekilde nereye 
gönderilmesi gerektiği belirtiliyor. Bu 
bileklikte, 'no embalming, no autopsy' 
yani 'defnetmeyin, otopsi yapmayın' 
yazıyor. 
Maliyeti nedir?
Bu hizmeti veren merkezlerden 
Cryonics.org'un internet sitesinde 
'Hayat paha biçilemez!' yazıyor... Slogan 
korkutmasın, düşündüğünüz kadar 
pahalı değil. Bütün bedeni dondurup 
saklamak için talep ettikleri ücret 28 bin 
dolar. Dünyanın bir numaralı cryonics 
devi olan Alcor ise beden saklama işlemi 
için 150 bin dolar fiyat biçiyor.
Fakat bu iki fiyat arasında temel bir 
fark var. Cryonics Enstitüsü’nün ücreti, 
Alcor’da bulunan standby sistemini 
kapsamıyor. Yani kalbi duran hasta 
Enstitü’ye getirilmek zorunda. Bu da 
beyne oksijen ve kan gitmeyeceği için 
transport sürecinde beyin ölümünün 
gerçekleşmesi ihtimali demek. Eğer 
Cryonics Enstitüsü’nden bir dondurulma 
paketi alırsanız kurum taşeronluk 
yapıyor ve Florida’daki “Suspended 
Animation” adlı şirketini standby için 
tutabiliyor. Tabii bu da ekstra ücret 
demek. Bu tutar, ABD'de zenginler 
tarafından karşılansa da ölümsüzlüğün 
altından kalkamayacak kişiler, hayat 
sigortaları ile bu hizmete bir bağlantı 
kurabiliyor. Yani yaşarken ödüyor. 

Tabi bir de tüm bedeni dondurma 
dışında eğer bir hücreden beden 
yapılabileceğine inanıyorsanız kafanızı 
da dondurabiliyorsunuz. Bunun maliyeti 
de ortalama 80 bin dolar.
Türkiye'nin ilk cryonicsistlerinden 
birisi: Güner Kuban
Güner Kuban, cryonicsin popüler 
olduğu 1992 yılında Alcor ile anlaşmış 
ve şirketin Türkiye temsilcisi olmuş. 
Bir röportajında, 16 kişinin bu şirkete 
başvurduğunu, ancak prensip gereği 
isimlerinin açıklanmadığını söylemiş. 
Güner, o dönemde konu ile ilgili bir 
dergiye verdiği röportajda şöyle 
anlatıyor:
“Ben diğer insanlar gibi yaşamaya 
çok meraklı olduğumdan, hayatımı 
sürdürmek istediğimden dolayı 
imzalamadım bu anlaşmayı. Tek istediğim 
kısa bir süreliğine de olsa gelecekte 
dünyanın nasıl olduğunu görebilmek. 
İleri teknolojinin gelişimini, ışınlanmanın, 
zaman makinesinin icat edildiğini, 
insanların beyin kapasitelerinin yüzde 
100'ünü kullanmaya başladıklarını, 
diğer güneş sistemlerinin keşfedildiğini 
görmek istiyorum. 80 yıl içerisinde, 
dondurulan insanların yeniden hayata 
döndürülebileceğine inanıyorum çünkü 
nano teknoloji inanılmaz ilerliyor. Hatta 
istediğiniz yaşta uyanabileceksiniz. Ben 
17 yaşımda uyanmak istiyorum.  50 yılda 
bir, birkaç haftalığına uyansam yeter 
bana.”
Cryonics teknolojisinde son durum
Her ne kadar enteresan bir konu olsa da, 
üzerine fazla yazılıp çizilen bir alan değil 
cryonics. Eğer merak ediyorsanız, yerli 
basında çıkan birkaç haber dışında konu 
ile ilgili en son gelişmeleri Google news 
akışından takip edebilirsiniz.
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Bu teknoloji ilk zamanlarda çıktığında, 
öngörüler 2010 yılında dondurulan 
hastaların uyandırılabileceği 
yönündeydi. Ancak sene 2015, yine de 
mevcut durum karamsar mı, yoksa her 
şeye rağmen iç açıcı mı?
Şu an için öngörülen 'geri dönüş' aralığı 
2035-2040 olarak ifade ediliyor. Ama 
ya bir öncekinde olduğu gibi çıkmazsa? 
Cryonics firmalarının umut taciri 
olduğunu iddia eden de birçok kişi var, 
ancak sürecin en başından itibaren 
olayın gelişimini ele aldık. Yorumu ve 
takdiri size ait. 

Kaynakça
*Fotoğraf, Bedford'un transfer anına aittir. 
Alcor arşivinden alınmıştır.
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Satranç Köşesi

Önceki iki yazımızda romantik 
dönemdeki satranç anlayışından 
bahsetmiş, amacın rakibe olabilcek en 
hızlı bir şekilde saldırmak olduğunu 
anlatmıştık. Hatta denebilir ki, yapılan 
her hamle bir saldırı hamlesi olmalı, 
saldırı hamlesi olmayan her hamlede 
saldırıya hazırlık hamlesi olmalıdır. 
Bu anlayışı sizlere o dönemin en iyisi 
olan Anderssen’in iki güzel oynu olan 
“Her Dem Yeşil” ve “Ölümsüz Parti” 
ile göstermiştik. Eğer bakmadıysanız 
ya da unutmuşsanız tekrar gözden 
geçirmenizi tavsiye ediyorum.
Önceki yazılarda da bahsettiğimiz gibi bu 
anlayış aslında kusurluydu ve satrancı 
çok ilkelleştiriyordu. Gelin görün ki 
sebebini bu köşede hiç tartışmadık. 
Şimdi romantik dönemden sonraki 
satranç anlayışından bahsedeceğiz ve 
Paul Morphy’in Anderssen’in oynunu 
analiz edeceğiz. Tabii ki analizime 
başlamadan önce biraz tarih bilgisi 
aktarmak gerekiyor.
Adolf Anderssen’den zaten çok 
konuştuk, bildiğiniz üzere kendisi 
romantik dönemin en güçlü temsilcisi ve 
zamanında yenemediği oyuncu olmayan 
birisi. İşte Anderssen’in bu yenilmezlik 
serisi Paul Morphy adında Amerikalı bir 
genç tarafından hüsrana uğratılacaktır. 
Paul Morphy oldukça genç yaşta 
Amerikan şampiyonu olup Avrupa’ya 
gider ve sırasıyla Avrupa ülkelerinin 
şampiyonlarını da yenmeye başlar. Bu 
durum Anderssen’in ilgisini çeker ve 
Anderssen Paris’te 7 galibiyet alanın 
maçı kazanacağı bir müsabaka düzenler.

Bu maç adeta Dünya Şampiyonası 
maçıdır; çünkü resmi olmasa da 
Anderssen Dünya satranç camiası 
tarafından Dünya Şampiyonu olarak 
görülür.
Biz ise burada bu müsabakanın üçüncü 
maçını inceleyeceğiz; çünkü Morphy’nin 
Anderssen’e karşı kazandığı ilk maç 
budur ve bundan sonra da sadece 
bir kez daha kaybederek – 2 oyun da 
berabere bitmiştir - maçı kazanır.

Paul Morphy –Adolf Anderssen 
(1858-Paris)

1.e4 e5 2.Af3 Ac6 3.Fb5 Af6 4.d4 Axd4 
5.Axd4 exd4 6.e5 c6

6. hamleden sonraki konum
Anlaşıldığı üzere İspanyol Açılışının 
oynandığı partide beyaz 4. hamlede d4 
hamlesini yaparak vezirinin önünü açtı, 
dolayısıyla siyah filin de önü açıldı. 
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Dikkat edilmesi gereken husus beyaz bu 
hamleyi yaparken siyah sahaya hiç yeni 
bir taş koymadı, ya da taşının önünü 
açmadı. d4 karesindeki kırışmadan 
sonra Morphy aslında romantik döneme 
çok da uzak olmayan e5 hamlesiyle 
f6’daki atı kovmak istiyor; lakin burda 
durum kritikleşiyor, siyah kaçmalı 
mı? Anderssen’e göre cevabımız zaten 
ortada, romantik döneme uygun olan c4 
sürüşüyle karşı saldırıya geçiyor. Şimdi 
tahtaya bir bakalım, beyaz şah ve vezir 
piyonlarını açmış, ve filini çıkmıştır. 
Siyah ise son yapılan c6 yüzünden vezir 
piyonunu açamamıştır ve fil yerine atı 
oyundadır. Bildiğiniz üzere satrançta 
zaman kavramını sorgulamak biraz kafa 
karıştırıcı olur; çünkü kendisi tur bazlı 
bir oyundur; fakat satrançta da sadece 
zaman kaybına sebep olan hamleler 
vardır. Biz bu olaya tempo kaybı adını 
veriyoruz ve burada görüldüğü gibi 
siyah d hattındaki piyonunu açmayarak 
bir tempo kaybetmiştir, yani beyaz bir 
tempo öndedir. İşte bu maçta bu bir 
temponun önemini inceleyeceğiz.
7. 0-0 cxb5 8. Fg5

Burada ise Morphy filini geri çekmiyor 
ve rok atıyor, rok hem şahı güvenliğe 
almasından dolayı hem de kaleye oyuna 
dahil etmesinden dolayı iki hamle olarak 
görülebilir, bu yüzden de bu hamle 
Morphy’e iki tempo daha kazandırıyor, 
çünkü siyah b5’teki fili piyonla yerken 
yine hiçbir taşını gelişmeyerek bir tempo 
kaybediyor. Daha sonrasında Morphy atı 
e5 piyonuyla doğrudan yemek yerine fil 
g5 oynuyor ve zamanında d4 sayesinde 
önünü açtığı filini oyuna sokuyor. Dikkat 
edersiniz ki Morphy tarafından yapılan 
son 4 hamle aslında romantik dönemin 
dışına çıkıyor, bariz bir biçimde atı yemek 
yeri 3 taşını geliştiriyor, Anderssen ise 
tam da beklediğimiz gibi, ilk hamlede fili 
yiyor. Fg5 hamlesi veziri açmaza aldığı 
için beyazın atı kaybetmesi söz konusu 
değil ve siyahın yapabileceği en iyi 
hamle Fe7; çünkü h6 gibi bir denemede 
Ke1’den sonra siyah fili alamaz çünkü, 
exf6+ sonra gelecek olan açarak şahtan 
sonra beyaz verdiklerini fazlasıyla geri 
alır.
8. ... Fe7 9. exf6 Fxf6 (gxf6 oynanır 
ise beyaz 10. Vxd4 !! yapar ve f6’daki 
piyon açmaza gireceğinden dolayı 
kolayca kazanır) 10. Ke1+ Sf8 (10. 
... Fe7 11. Fxe7 ‘den dolayı kötüdür) 
11. Fxf6 Vxf6 12. c3 d5 (siyah nihayet 
d piyonunu açar) 13. cxd4 Fe6 
14. Ac3 a6 (yine bir zaman kaybı, 
siyah bir piyondan daha fazlasını 
kaybedebileceğinin farkında değil) 
15. Ke5 Kd8 16. Vb3 Ve7 17. Kae1

8. hamle, sıra siyahta
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17. hamle, sıra siyahta
d4 piyonuna yapılan mükemmel baskıyı 
farkedin, siyah a6 ile maç boyunca pek 
çok kez kaybettiği gibi bir hamle daha 
kaybedince şimdi bütün taşları sallantıda 
duruyor. Farkettiyseniz beyazın bütün 
taşları oyunda, buna karşılık ise siyahın 
h8 karesinde mahsur kalmış bir kalesi 
vardır, ve aslında Morphy’nin saldırısının 
çok güçlü gelmesinin sebebi budur. 
Morphy 4 taşla saldırırken, Anderssen 3 
taşla konumu tutmak zorundadır, sayısal 
üstünlük dolayısıyla Morphy tabii ki 
öndedir. Bundan sonrası artık hepimiz 
tahmin edebiliyoruz.
17. ... g5 (beyazın f piyonunu 
sürmesinden korkmuş olmalı) 18. Vd1 
Vf6 19. K1e3 Kg8 (siyah tarafından 
nafile bir karşı saldırı çabası) 20. 
Kxe6# (20. ... Vxe6 doğrudan kayıpla 
sonuçlanır, fxe6’ya ise Kf3 ve vezir 
kazancı vardır) 1-0

Son konum
Görüldüğü üzere Morphy Anderssen’e 
adeta nasıl saldırılırın dersini veriyor ve 
bize romantik dönemdeki körü körüne 
saldırı anlayışının yanlış olduğunu 
kanıtlıyor. Bu oyunu özetlemek istersek: 
Beyaz gelişimine önem verdi ve hamle 
kaybetmeye önem verdi, siyah ise tahtada 
saldırabilecek ne varsa ona saldırdı, ve 
piyonlarıyla çok fazla tempo kaybettiği 
için taşlarını yeterince hızlı gelişemedi, 
tahtada doğan taş dengesizliğinden 
dolayı Morphy’in saldırısını Anderssen 
karşıyalamadı ve Morphy kazanmasını 
bildi. Bu oyunla Morphy bize her planın 
başarıya ulaşmayacağını gösterirken, 
nasıl bir saldırının başarıya ulaşacağını 
da gösteriyor, siyah h8 deki kalesini 
gelişemediği için adeta tüm oynu 
bir kale geriden oynadı. Gelişim 
kavramı günümüzde artık Morphy 
ile özdeşleşmiş ve bulan kişinin de o 
olduğu kabul edilmiştir. Bu kavram 
Morphy satranç dünyasına girene kadar 
farkedilmemiş bir durumdu, Morphy’in 
bulduğu bu kavram sayesinde geleceğin 
satranç anlayışı şekillenecek, önceden 
eşit görülen pek çok konumun artık eşit 
olmadığı anlaşılacaktır. 



51

Bir sonraki sayımızda da artık satrancın 
resmiyete kavuştuğu zamandan ve 
satrancın ilk resmi dünya şampiyonu 
olan Wilhelm Steinitz’den bahsedeceğiz. 
Artık her saldırının başarıya 
ulaşmayacağı farkedildekten sonra, 
savunmasının nasıl yapılması gerektiğini 
dünya Steinitz’den öğrenecek. Görüşmek 
üzere ...

Kaynakça
http://www.chessgames.com/perl/
chessgame?gid=1019058
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Kitap Köşesi

" Mucizelerin  varlığı kabul edildiğinde bütün bilimsel açıklamalar göz ardı edilir." - 
Johannes Kepler

Peki mucizelere inanabilir miyiz? Ya da mucizeler ya tam karşımızda ise?
Doğa ile bilimin muhteşem uyumu gözler önündedir. Ve matematik bu iki kavramı 
kusursuz bir şekilde birleştirir. Matematik, hayatı dolu dolu yaşamış insanların 
sevinçleri, üzüntüleri, başarı ve yenilgileri ile oluşturdukları bir insanlık ve 
kavram macerasıdır. Bu kitapta bazen zafer, bazen hüzün bulacaksınız. Bir kısmı 
topraklarımızda geçen bu büyük macera bize saf heyecanı, mutluluğu, umudu 
tattıracak. Gerçeklerin bu denli basit ve elle tutulur oluşu tüm okurları şaşırtacak 
ve hepimizin önyargısını yıkacak. Onlarca bilim insanının yıllarca kanıtlamak için 
uğraştıkları yüzlerce olay gözlerimizin önünde yeniden can bulacak. Matematiğin 
Aydınlık Dünyası eğlenceli anlatımı ile matematik ve bilim hayranlarını bekliyor.
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İstanbul Lisesi Robotik Kulübü teknoloji ve 
elektroniğe ilgi duyan İstanbul Liseli öğrenciler 
tarafından bir ekip olarak proje çıkarma yeteneği 
kazanmak ve en önemlisi geleceğin teknoloji ve 
yeniliklerini inşa etmek için 2011 yılında 
kurulmuştur. 
 

Robotik; elektronik, bilgisayar, kontrol ve 
makine mühendisliği ortak çalışma alanıdır. 
Robotlar, bir yazılım aracılığıyla yönetilen ve yararlı 
bir amaç için iş ve değer üreten karmaşık 
makinelerdir. Bu nedenle robotik bütün dünyada ilgi 
gören ve çoğu mühendislik alanlarına yardımcı bir 
uğraştır. 

 

 

 

 

 

 

                 Yangın Söndüren  

                              PROJECT SNEK                                                     

Katıldığımız Yarışmalar 

 RobotChallange (Avusturya) 
 İTÜRO (İstanbul Teknik Üni.)  
 ODTÜ Robot Günleri 
 Yıldız Savaşları (Yıldız Teknik Üni.)  
 MEB Robot Yarışması           Mini Sumo – İskelet 
 TSA (Amerika Birleşik Devletleri)   
 Jugend forscht (Almanya)                                                Daha fazlası için Robotik 

                                                 Laboratuvarına bekleriz. 
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TSA Nedir? 
Technology Student Association (Teknoloji Öğrenci 
Birliği) kısaca TSA, Amerika tarafından 1978 yılında 
kurulmuş, ortaokul ve lise öğrencilerinin teknik 
eğitimini destekleyen bir organizasyondur.        
 TSA’ya 2000'den fazla okuldan yaklaşık 150.000 
öğrenci üyedir. Öğrenciler organizasyonun 
düzenlediği etkinliklere, yarışmalara ve toplantılara 
katılarak hem teknik hem de liderlik yeteneklerini 
geliştirirler. Bu etkinliklerin en önemlisi her yıl başka 
bir Amerikan eyaletinde düzenlenen Ulusal TSA 
Konferansı'dır. (National TSA Conference). Amerika 
dışında ülkelerin katılımı bu konferasın uluslarası bir 
boyuta ulaşmasını sağlamıştır. Yaklaşık bir hafta 
süren bu konferansta otuz altı bilimsel kategoride 
yarışmalar düzenlenir. Yıl boyunca hazırladıkları 
projelerle bu yarışmalara katılan öğrenciler, aynı 
zamanda liderlik ve başka özel ilgi alanlarına yönelik 
düzenlenen eğitimlere de katılarak yeteneklerini 
geliştirirler .                              

BAŞARILARIMIZ                            
Web Tasarımı'nda birincilik,                    
Ismarlama Video'da ikincilik                           
Masaüstü Yayıncılığı'nda üçüncülük,               
Sistem Kontrol Teknolojileri'nde dördüncülük,       
Web Tasarımı ve Masaüstü Yayıncılığı'nda 
dördüncülük,                                       
Ve bunların yanında bir çok final ve yarı final 
başarılarımız bulunmaktadır 

Okulunu ve ülkesini en iyi şekilde temsil etmek için 
çalışan TSA Türkiye Takımı bu sene de 2017 TSA 
Konferansı'na katılmak için hazırlıklarını 
sürdürmektedir. 

 

 

 Geçtiğimiz yıl Tennessee-Nashville'de yapılan 
konferansa on öğrenci ile katılan takımımız üç farklı 
kategoride finale çıkma ve bir dördüncülük başarısı 
elde etti.  

 

TSA Türkiye Takımı Türkiye'nin ilk ve tek takımı 
özelliğine sahiptir. 48 Amerikan eyaletinden ve 
Almanya’dan sadece en iyi okulların katıldığ 
ıyarışmalarda ülkemizi temsil eden öğrencilerimizin 
bu üstün başarısı büyük önem taşımaktadır. 
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VI. Numune-i Terakki 
Bilim Günleri

A.Selin Güneytepe'17 
selin.guneytepe@gmail.com

Geçen yıl 6’ ncısını düzenlediğimiz. İstanbul Erkek Lisesi Bilim Haftasında neler 
yaşandı?
Etkinliğin açılışı 19 Ocak Salı günü komite başkanlarımızdan Oğuzcan Kırmemiş 
ve okul müdürümüz Sn. Hikmet Konar’ın yaptığı konuşmalar ile yapıldı. Açılış 
konuşmalarının hemen ardından gerçekleşen “Yenilenebilir Enerji Konusunda 
Sürdürülebilir Çözümler” konulu konferansa ilgi ve katılım oldukça büyüktü. 
Konferans sonrası İEL’li arkadaşlarımız makarnadan köprüler kurarak mühendisliğe 
ilk adımlarını atmış oldular. İlk günün kapanışı olarak ise gündemlerden düşmeyen 
“İstanbul’un Deprem Riski” konulu konferansı ile İstanbul Teknik Üniversitesinden 
Prof. Dr. Ali Osman Öncel bizimle birlikteydiler.
20 Ocak Salı günü, gerek laboratuar deneyleri gerekse konferanslar açısından oldukça 
hareketli geçti. Güne kimya laboratuarında başlayan bilime meraklı sarı siyahlı 
arkadaşlarımız “Renkli Alev” ve “Gümüş Ayna” gibi hem öğretici hem de görselliği 
fazla deneyleri kendileri yapabilme fırsatını yakaladılar. Günün devamında fizik 
amfisine geçerek “elektromanyetik kondansatör” ve “durmayan jant” ile tanışarak 
okul derslerinde fayda sağlayacak bilgiler edindiler
Aynı zamanda bir İEL mezunu olan 
Prof. Dr. Meriç Şengöz ve Dr. Evren 
Göksel, “Radyasyon Onkolojisi” 
konulu konferansıyla büyük yankı 
uyandırdılar. 

Yalnızca sayısal değil, aynı zamanda sosyal 
bilimler de bilim haftasında fazlalıkla yer 
aldılar. Boğaziçi Üniversitesinden Asisst. 
Prof. Yıldız Silier, “Burn ve Manderlay 
filmleri üzerinden Değişik Özgürlük 
Anlayışları” konulu oldukça ilgi çekici bir 
konferans düzenlediler.
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21 Ocak Çarşamba, VI. Numune-i Terakki Bilim 
Haftasının final günüydü. “Yanmayan Para” ve 
“Kurubuz” gibi kimya deneyleri ve fizik deneyleriyle 
başlayan sabah, Özyeğin Üniversitesinin Robotik 
Çalıştayı ile devam etti. Okulumuz mezunu İEL’98 
Serhat Koloğlugil tarafından gerçekleştirilen “21. 
Yüzyıl Yetkinlikleri” konferansını Koç Üniversitesinden 

Prof. Dr. Uğur Ünal’ın katılımlarıyla gerçekleşen “Elektrokimyasal Hücreler” 
konferansı takip etti. VI. Numune-i Terakki Bilim Haftası, Sabancı Üniversitesinden 
Sn. Kağan Kurşungöz’ün matematik çalıştayı ile sona erdi. 
Bilim Haftası boyunca okulumuzda sergilenen Planetarium, stand deneyleri ve 
kinestetik becerilere hitap eden spor “Mölkky”, herkesin ilgisini çekmeyi başardı ve 
bilime olan sevgiyi kuşkusuz bir kez daha artırdı.

Okulumuzun korkuluklarına asarak 
oluşturduğumuz sarkaç ilgileri 
toplarken aynı zamanda herkesin 
yüzünü güldürmeyi de başardı. Başta 
değerli öğretim üyeleri olmak üzere 
etkinliğimize katılım göstermiş herkese 
teşekkür ediyoruz. VII. Numune-i 
Terakki Bilim Günlerinde görüşmek 
üzere, bilimle kalın!


