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Beyni Anlamaya Yeni Bir Pencere Açıldı! 
Şırınga ile enjekte edilebilen örgü elektronikler araştırmacılara uzun zaman alan prosesleri kısa sürede yapma şansı 

tanıyor. 

Son zamanlarda bilim insanları, belirli nöral devrelerinin nasıl çalıştığını keşfetmede implant edilmiş mil/sonda 

(probe) kullanarak beyni anlamada büyük aşama kaydetmişlerdir. 

Bu mil/sondalar etkili olmasına rağmen, rijiditeleri-sertlikleri, esnek olmamaları yüzünden bazı problemler 

yaşanmaktadır. Sondalardan kaynaklı oluşan iltihaplanma kronik instabilitelere neden olmaktadır. Bu da şu demektir; 

sondalar bir kaç günde bir çıkarılıp yeniden takılmalıdır. Ayrıca bu durum bazı belli başlı soruları da beraberinde 

getiriyor: Bilim insanlarının ulaştıkları noktanın ötesinde nöral devreler, gelişme, öğrenme ve yaşlanma süresince 

nasıl yeniden organize oluyorlar?… 

Ama şimdi işler değişiyor gözüküyor. 

Charles Lieber, ve Kimya ve Kimyasal Biyoloji Bölüm Başkanı ve Prof. Mark Hymann ve mezun öğrenci Tian-Ming 

Fu, Tao Zhou ve doktora sonrası çalışma yapan Guosong Hong bir grup araştırmacı daha şırınga enjekte edilebilir 

örgü elektronikleri ile ilgili yaptıkları çalışma sonucu; farelerdeki nöral aktiviteyi 8 ay ve daha fazla bir süre içinde 

istikrarlı bir biçimde  kaydedebilmektedir ve geleneksel implantlarda yaşanan sondadan kaynaklı iltihaplanma da 

görülmemiştir. 

Bu çalışma Nature Methods adlı dergide 29 Ağustos tarihinde yayınlanmıştır. 

Lieber: “Kronik devreler şeklinde bulunan aynı bireysel nöronları takip edebilmede bu çalışma ile bir takım 

şeyler çalışmaya ve geliştirilmeye başlanıyor. Bu araştırmada kullandığımız 8 ay bir limit değil ama  bu süre, 

Alzeimer gibi nöro-dejeneratif hastalıklar ya da yaşlanma ve öğrenme gibi uzun süreli prosesleri araştırıp, 

incelemede örgü-ağ tipi elektroniklerin kullanılabileceğini gösteriyor.” 

 

Lieber  ve meslektaşları ayrıca şırınga ile enjekte edilebilir örgü-ağ şeklindeki elektroniklerin 3 ay ya da daha fazla 

süre boyunca beyne elektrik uyarı göndermek için kullanılabileceğini göstermekteler. 

Lieber: “Nihayetinde amacımız klinik uygulamalarını bulma hedefiyle bunları yaratmak. Temel olarak 

nöronları izole eden örgü elektroniklere karşı verilen bağışıklık tepkisi yokluğunu, çok çok hassas bir şekilde 

dokulara zarar vermeden daha düşük voltaj kullanıp, uyarılar yollayarak halledebileceğimizi tespit ettik.” 
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Tabii ki olsalıklılar burada bitmiyor. 

Lieber: “Elektroniğin ve biyolojinin eşsiz bütünleşmesi ile tamamen yeni bir sınıf beyin-makine arayüzüne ve 

diğer alanlar arasında da özellikle protezde büyük gelişmelere yeni bir kapı açılabilir.” 

Lieber: “Bugün beyin-makine arayüzleri, geleneksel olarak implant edilmiş mil/sondalara dayalıdır ve bu 

alanda bazı etkileyici çalışmalar yapılmış olsa da tüm arayüzler nöral sinyalleri kodlamada aynı tekniğe 

dayanır.” 

Lieber açıklamasına soyle devam ediyor: “Geleneksel bir şekilde implant edilmis sondalar stabil olmuyorlar. 

Araştırmacılar ve klinik uzmanlar, nöral sinyallerden konakçı bir takım elde edip bunların ne anlama geldiğini tespit 

etmek için de karmaşık hesaplamalar uyguladıkları “ortalama popülasyon” diye adlandırdıkları bir kodlamaya 

güveniyorlar. Buna karşın, doku-benzeri örgü-ağ elektronikleri kullanan araştırmacılar, zamanla belirli nöronlardan 

gelen sinyalleri okuyabilecekler ki bu da potansiyel olarak protezler için geliştirilmiş beyin-makine 

arayüzlerinin  gelişmesine imkân sağlamaktadır.” 

Lieber: “Bunun çok güçlü bir şey olacağını düşünüyoruz. Çünkü, daha önce mümkün olmayan bir şekilde 

devreleri tanımlayıp, hem kaydedip hem de uyarabiliriz. Şunu söyleyebilirim: Düşünüyorum, öyleyse olur.” 

Lieber ayrıca bu şırınga ile enjekte edilebilir örgü-ağ elektroniklerin bir gün beyin hasarlarından omurilik sapındaki 

hasarlara kadar pek çok feci hasarın tedavisinde kullanılabileceğini düşünüyor. 

Lieber: “Bence bu bir bilim kurgu değil .Diğer insanlar örneğin; rejeneratif tıp, bunun bilim kurgu filmlerinde 

ancak mümkün olabileceğini söyleyebilirler. Ama bizler bunu farklı bir açıdan ele alıp, takip ediyoruz.” 

Lieber sözlerine şöyle son veriyor: “Benim hissim bunun biyoloji ve ekektronik sistemler arasındaki kusursuz 

bir entegrasyon olması ki böylelikle bu ikisi ayrı gözükmezler de. Elektroniği nöral ağlara benzetebilirsek, her 

ikisi birarada çalışabilir ve her ikisinin de gücünden yararlanmak istiyorsanız da, o zaman bunu dikkate 

almalısınız.” 

Çeviren: AylinEr 

http://neurosciencenews.com/mesh-electronics-brain-neuroscience-4921/ 

 

‘İyi’ ve ‘Kötü’nün Kaynağı Nedir? 
3 Aylık bebek annesinin kolları arasından kaçırıldı, kafasından ısırılarak yendi. Eylemi gerçekleştirenler, bebekle 

aynı topluluk üyesi olan bir anne ve kızdan oluşuyordu. Daha sonra yapılan açıklamada, en az 2 farklı bebek öldürme 

ve yamyamlık olayına daha karıştıkları belirtildi. Herhangi bir ahlaki değerler standartlarına göre bu cinayetler serisi 

“canice” tanımlanır. Ama saldırganlar ve kurbanları, Tanzanya Gombe Stream Milli Park’ında yaşayan 

şempanzelerdi. Primatalog Jane Goodall ilk kez 1975 yılında bunu “barbarca bir cinayet” olarak duyurdu. Bir 

şempanze kötü ya da iyi olabilir mi? 

Felsefeciler çok uzun süredir “iyi” ve “kötü”nün doğasıyla uğraşıyorlar. Bu ikisi birbirinden ayrılamaz bir ikili mi 

acaba? Bazı şeyler kalıtımsal olarak iyi ya da kötü olabilir mi? Bu sorular bilimin cevaplayamayacağı kadar soyut 

kavramlar gibi görünüyorlar. Ama “hayvanlar neden özgecildir?”  ya da “şempanzeler bazen neden vahşice 

birbirlerini öldürürler” gibi sorular sorarak, insanlar için de geçerli cevaplara ulaştılar. İyi ve kötünün olması doğal 

seleksiyonun bir özelliği. 

Kanada British Columbia Üniversitesi’nde evrim biyoloğu Bernard Crespi : ‘Hem “kötü” hem de “ahlaki” 

davranışlar birime ve koşullara bağlı olarak, birimin seçilim değeri(uyum gücü) çıkarlarına hizmet edebilir. Seçilim 

değeri, yakın akrabalarınız ile paylaştığınız ve torunlarınıza aktarılan genlerinizi anlatır. Bu yüzden bazı hayvanlar 

kardeşlerinin çocuklarının yetiştirilmesine yardımcı olacak şekilde evrimleşirler. Yardım eden, kendi yavrusunu 

yetiştirmiyor bile olsa, ortak genler devreye girmiştir. İlk bakışta özgecil(fedakar) gibi görünen eylem aslında genetik 

düzeyde bakıldığında son derece bencildir. 

http://neurosciencenews.com/mesh-electronics-brain-neuroscience-4921/
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“İyi niyetli” birimin son derece özgecil görünen diğer davranışları da aslında uzun vadede çıkarlarına hizmet 

etmesiyle açıklanabilmektedir. Mesela kan bağışı yapmak genellikle tamamen fedakar bir eylem olarak kabul edilir.  

 

Ama yapılan bir araştırmaya göre kişisel çıkarlar ile ilgili olma olasılığı çok daha fazladır. Kan bankalarının 

potansiyel ‘kişisel’ faydasına inananlar, bankaların ‘toplum’ için daha faydalı olduğunu inananlardan daha fazla kan 

bağışında bulunmaktadırlar. 

Başka bir deyişle “iyi” davranışlar kişisel kazanç ile ilgilidir. “Kötü” davranışlarda da aynı şey geçerli olabilir. Bebek 

şempanzeleri öldüren şempanzeleri ele alın. Sonraki gözlemlere göre, yemek ve diğer kaynaklar için olan rekabet 

arttığında zaman zaman bu tür davranışlar görülmektedir. Rekabeti ortadan kaldırmak kendi genleriniz için daha fazla 

ödül demektir. 

Gabon Loango Milli Park’ındaki korkunç olayı gözlemleyen bir biyolog olan Josephine Head diyor ki : “En yakın 

yaşayan akrabamızın davranışları, insanların yaptığı bazı vahşi davranışların sebeplerine ışık tutmaktadır. 

Erkekler arasındaki grup şiddet eğilimi ve ısrarla her şeye yapıştırdığımız ‘biz ve onlar’ anlayışının geçmişi, 

maymunlardaki bu adaptif davranışa kadar uzanıyor olabilir.” 

Aşırı davranışlar evrim tarafından başka yollarla da etkilenebilir. Mesela intihar bombacılarının ailelerine bazen para 

ödenir. Crespi : “Evrimsel olarak tuhaf da olsa, muhtemelen seçilim değeri etkileri burada da iş başında.” 

Tabi ki diğer aşırı davranış türlerinde olduğu gibi, evrimden kaynaklanmayan faktörler de mevcut. Dehşet verici 

eylemler gerçekleştiren pek çok kişi, kötü ya da zararlı çevrelerde yetişmişlerdir ki bunun da nörolojik, psikolojik ve 

de genetik sonuçları olabilir. 

Bazı davranışlar da tesadüfi mutasyonlardan kaynaklanır. Crespi : “Toplu cinayet işleyenlerin bu kadar deli 

olması, tıpkı bir hastalık ya da büyük bir bozuklukta olduğu gibi uyumsuzluktur.” 

Peki sorumuzla ilgili olarak tüm bunlar bizi nereye götürür? Gerçek manada iyi ve kötü yoktur. Buradan çıkarılacak 

olumlu bir ders var. Leipzig Almanya Evrimsel Antropoloji Max Planck Enstitüsü’nde primatalog olan Martha 

Robbins: “İnsanları vahşi yapabilen evrimsel baskılar aynı zamanda huzurlu da yapabilir. Ahlak anlayışımız, 

toplumdaki kötülüğü saf dışı bırakabilir ya da en azında azaltabilir” diyor. 

OLABİLECEK OLAN HER ŞEY OLUR, AMA FARKLI EVRENLERDE. 

Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE 

https://www.newscientist.com/round-

up/metaphysics/?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter&cmpid=SOC|NSNS|2016-

Echobox#link_time=1472742960 

 

https://www.newscientist.com/round-up/metaphysics/?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter&cmpid=SOC|NSNS|2016-Echobox#link_time=1472742960
https://www.newscientist.com/round-up/metaphysics/?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter&cmpid=SOC|NSNS|2016-Echobox#link_time=1472742960
https://www.newscientist.com/round-up/metaphysics/?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter&cmpid=SOC|NSNS|2016-Echobox#link_time=1472742960
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Medvedev’den Uzaylılarla İlgili Açıklama 
Rus Başbakanı Medvedev’den Uzaylılarla İlgili Açıklaması: “Uzaylıların Çoktan Beri Burada Yaşadığını 

Dünyanın Bilmesi Gerek!” 

Video 1 Metni: 

Gazeteci: Sayın Başbakan, siz herşeyi biliyorsunuz. Uzaylılar Dünyayı mı ziyaret ediyorlar? 

Medvedev: Size ilk ve son kez söyleyeceğim: Başkan Nükleerle ilgili çanta ile birlikte bunu da paylaştı —ÇOK 

GİZLİ— ve bu dosya tamamen yabancı olan bu uzaylılarla ilgili. Bu dosyadaki rapor özel servis tarafından sunulmuş 

ve ülkemizdeki uzaylıların kontrolünden bahsetmektedir. Yönetim değişmesinde sonra iki dosya ve küçük bir nükleer 

çanta yeni Başkana devredildi. “MAN IN BLACK-SİYAH GİYEN ADAMLAR” filmiye aynı ismi taşıyan günün 

olaylarından yapılmış belgesel filmi seyrederek daha detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. 

Gazeteci: Sayıları nedir? 

Medvedev: Sayıyı söyleyemem. Söylersem panik başlar! 

 Bazıları için uzaylılar var ve bazıları için ise bu bir fantazi. Ancak bir inanışa göre, uzaylılar var ve çok uzun 

zamandan beri de burada, dünyadalar. 

Onlar hükümetimiz tarafından bir sır olarak saklanmakta ve bunun böyle olduğu artık bizler için eski bir haber. 

Yüzlerce makale, belgesel ve kitaplar bu “gerçeği” açıklamakta. Ancak, açığa çıkması gereken sırlar da var. Esas 

konu, bu uzaylıların varlığını gizleyen kimler? 

SIR AÇIĞA ÇIKTI: UZAYLILAR ZATEN BURADALAR! 

Her yıl, Davos’ta İsviçre’nin Doğu Alplerinde, WEF adlı bir forum gerçekleştirilir. Bu forum, sağlık, çevre gibi 

dünya ile ilgili konuları ve problemleri ele almak amacı ile yapılan ve kâr gütmeyen bir organizasyondur ve 

liderlerden, gazetecilerden ve politikacılardan oluşan 2000’in üzerinde kişi katılır. 

Rus Başkabanı Dmitry Medvedev’in bazı sözleri MFA’nın (Dışişleri Bakanın) raporunda da yer alır. 

Medvedev şunu söyler: “Zaman geldi!” 

Medvedev neden bahsetmektedir?… 

Medvedev uzaylıların zaten burada olduğunu ve bizimle yaşadığına inanmaktadır. İfadesinde, bunu dünyaya 

açıklamanın zamanının geldiğini ve eğer Amerika bunu yapmazsa, Kremlin’in bunu yapacağını belirtir. 

WEF, dünyaca ünlü Nature dergisinin editörleri ile geliştirdikleri bir kategori olan Xfaktör’deki konuşmalarda bu 

konuyu çoktan programına dahil etmiştir. Bu konuşmalara uzaylıların yaşam formları hakkındaki tartışma da dahildir. 

“Evrenin herhangi bir yerinde yaşam    olduğunun kanıtı, insanın inanç sistemi için derin psikolojik sonuçlar 

doğurabilir.” 

 MEN IN BLACK-SİYAH GİYEN ADAMLAR 

7 Aralık 2012 tarihinde, Medvedev bir röportajdan sonra mikrofonun açık kaldığını farkına varmamıştı. Röportajdan 

sonra röportajı yapan kişi Medvedev’e Başkana nükleer silah depolarını aktive etmek için gerekli olan çantanın 

yanında gizli dosyaların da verildiğine dair birşeyler bilip bilmediğini sorar. Medvedev de cevap verir:  “Başkana 

“çok gizli” adı altında bir dosya verilmiştir. Bu dosya gezegenimizi ziyaret eden uzaylılar hakkındadır ve ayrıca gizli 

servisin bu uzaylı aktivitelerini yönettiğine dair de bir dosya da vardır. Daha fazla bilgi için “MEN IN BLACK-

SİYAH GİYEN ADAMLAR” adlı belgeseli seyredebilirsiniz.” 

 Durun! Gülmeden önce devamını okuyun. 

Medvedev, tabii ki, 1997 yılında çekilen Amerikan filmi olan MEN IN BLACK’i kasdetmiyor. Onun bahsettiği aynı 

ada sahip olan ve çok iyi bilinen Rus belgeseli. Bu belgesel detaylarıyla uzaylıları ve uzaylı ziyaretlerini 

anlatmakta. 
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MEN IN BLACK-SİYAH GİYEN ADAMLAR RUS BELGESELİ 
 — GİZLİ BÖLGELER — 

 KARPATYA, BATI UKRAYNA-1946 

 Dağlık yerin ortasında bir çocuk bulundu. Çocuk kimsesiz ve 7 yaşında gözüküyordu. Adını ve ev adresini 

söyleyemiyordu. Yetimhanede bu çocukla ilgili çok garip şeyler keşfedildi. Çocuk uykusu sırasında bedeninin 

yataktan yukarı doğru kalktığını ve ağaçlar ve kuşlarla konuştuğunu ve ölü bir hayvanı tekrardan hayata 

döndürdüğünü söylüyordu. Bu inanılmaz çocuk ayrca, geleceği de tahmin edebiliyordu. 16 yıl sonra dünyanın 

yörüngesinde dolaşan ilk insanın “Yuri” adlı bir Rus olacağını söylüyordu. Bir süre sonra uniforma giymiş polisler 

bu çocuk için geldiler ve ona ailesini bulduklarını ve onu götürmeye geldiklerini söylediler. Daha sonra Güvenlik 

Bölümünden bir kişi diğer resmi görevlilerle birlikte onunla görüştü ve onu Lubyanka’da (KGB’nin Ana 

Merkezinde) sorguladı… 

 Anton Anfalov “Kırımlı Melodramcı” olarak bilinir. O bir film kahramanı gibi, uçan daireler hakkındaki gerçeği 

araştırır. Şehrin üzerinde karmaşık bir şekle sahip olan bir obje gördüğünde Anton’un bu konuya olan ilgisi de artar. 

Bu obje çok büyük ve siyah renkte ve etrafında parlak ışıkları vardır. 

Anton: “Genelde tüm uçakları ve helikopterleri bilirim ve hava araçlarını, hava araçları olmayanlardan 

ayırabilirim ama bu gördüğümün tamamen çok şok edici bir görüntüsü vardı. Önünde kırmızı parlayan bir 

ışık ve etrafı sarı renkte çizgi ile çevriliydi ve uzunluğu 30-50 metreden fazla değildi.” 

Bu obje Anton’un üzerinden sessizce geçer ve uzakta bir yere gizlenir. O zamandan beri Üniversite’de öğretim 

görevlisi olan Anton’un amacı bunun gibi bir hava aracını kimin uçurabileceğini bulmak olmuştur. Araştırması onu 

daha da ötelere götürdü ve durum dünya çapında uzaylı komplosuna dönüştü… 

 Askeriyede test uçuş pilotu ve Sovyetler Birliği’nde bir kahraman olan Nickolai Antoshkin’in en gizli hava araç 

modelleri hakkındaki en son gelişmelere ait bilgisi çok iyidir. Onları UFO’lardan çok rahatlıkla ayırabilir. O, hava 

sahasının sadece insan yapımı araçlar tarafından kullanılmadığını söylüyor ve bir örnek anlatıyor: “Güneş batmadan 

önceydi. Bizim hava alanımız içinde uzakta bir bölgede parlayan bir nesne belirdi. Oval bir şekli vardı ve bir 

çeşit turuncu-kahverengi ve altın rengindeydi. Biz “belki de uçaklarımızdan bir tanesi alev almıştır” diye 

düşündük. Çünkü bazı durumlarda hava araçlarımız havada alev alabiliyor. Bazı  sebeplerden dolayı bu şekilde 

düşünmüştük… 

Uçuş amiri pilotlarla radyo ile irtibata geçti. Orada bulunan herkes yangın olmadığı raporunu verdi. Böylelikle oraya 

keşif uçağı bir MIG21 yollardılar. 

Antoshkin: “ Bizim MIG21 o objeye doğru uçarken, belki 2-3 ya da 4 km kalmıştı ki bu turuncu-kahverengi ve 

altın renkteki obje aniden 78 derece açı ile çok büyük bir hızda uzaya doğru uçtu ve sonra bir nokta kadar 

oldu ve kayboldu.” Daha sonra, bu basit bir makinenin o derece inanılmaz bir hızda hareket edemeyeceği düşüncesi 

orada bulunan herkes için açıklık kazandı. Bu yanan, alevler içindeki elips şeklinde şey en iyi hava aracının bile 

yapamayacağı manevraları yapmıştı. Pilotlar çok uzun zaman bu gördükleri şeyin ne olduğu  hakkında tartışıp, 

durdular. 

Antoshkin: “Zamanla konuşmalar son buldu. Özellikle bir KGB operasyon asistanı bizi bir araya getirip şöyle dedi: 

“Bu konuşmalara bir son verin. O nesne sadece basit bir yıldırımdı. Tabii hepimiz çok iyi biliyorduk ki; bu basit bir 

yıldırım değildi. Hepimiz yıldırım görmüştük ve genelde yıldırımın ne olduğunu bilirdik.”… 

 Dünya çapında UFOların görülme sayısı 2. Dünya savaşı sonrasında arttı. Bu 3 şekilde açıklanabilir: 

1. Hitler disk şeklinde hava aracı yapma imkanı bulmuştu ve sonra bu araçlar ve onların taslakları Amerikaya 

götürülmüştü. 

2. Silahlanma yarışı alternatif silah ve araçların yaratılmasına yardım etmişti. 
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3. Nükleer çağın başlaması, gezegenimizin yıkıma uğrayıp yok olma tehlikesini doğurmuştu ve bu da uzaylılara karşı 

olan ilgiyi artırmıştı. 

 O zamandan beri UFO olaylarının sayısı artmaya başladı. Araştırmacı olarak Anton Anfalov, son yüzyılın sonunda 

dünyada bulunan UFO’ların varlığı hakkında bir kanıt daha buldu. Uydulardan ve Amerikan askeri üstlerinden aldığı 

bazı resimlere bakarak, Anton resimlerin üzerinde değişiklikler yapılmış olsa da bazı şeylerin gizlenemediğini fark 

etti. Nevada’daki İndiana Springs’deki Kuzeydeki Nükleer Tesisdeki askeri ateş sahasında tuhaf, kurala uymayan bir 

yapı vardı. Bu herhangi bir şekilde açıklanamaz birşeydi. Çünkü mevcut  bir yol yoktu ve o yüksek araziyi geçmek 

çok zordu. 

Yeraltı üsleri ve uzaylılar hakkındaki bilgi eski Amerikan askeri Charles Hope tarafından doğrulandı. Kendisi 

1960’larda Indiana Springs’den çok uzak olmayan Amerikan Hava Kuvvetlerinin Nellis bölgesinde çalıştı ve orada 

sık sık uzaylılarla iletişimde olduğunu iddia etti. Bu uzaylı ırkının adı “Uzun Beyazlar”dı ve temsilcileri Amerikan 

hükümetinin onayı ile dünyada yaşayıp, çalışıyordu… 

Uzaylı ırkı ile kontak çok uzun zaman önce başlamıştı. Araştırmacılar Kuzey Karolina’da Ekim 1941 yılında yumurta 

şeklinde bir uzaylı aracının buraya düştüğüne inanıyorlar. Bunlar 4 kişilik bir insansı ekipten oluşmaktaydı ve tenleri 

de süt beyazıydı. Bu kazadan kurtulanlar gizli bir depoya götürüldüler ve orada da bir kaç hafta sonra öldüler. 

Amerikalıların raporuna göre onlar açlıktan ölmüşlerdi. Çünkü buradaki yiyecekleri yiyememişlerdi. Somut deliller 

olmadığından dolayı, askeri generaller ve Başkan Roosevelt buna hiç inanmadılar.  Uzay aracı ve 4 insansı ,Amerikan 

hükümeti için diplomatik bir hediye olmuştu. İşte bu durum konuşmaların başlamasının sebebiydi. Bu olaydan sonra 

Beyaz Saray, 1947deki Roswell’de olan olağandışı bu olayı  örtbas etti… 

Çiftçi William Brazel arazisinde diske benzeyen bir nesne ve açıklanamayan pek çok parça buldu. Sovyet nükleer 

programını gizlice takip etmesi için dizayn edilen Askeri balon “Mobl” oraya düşmüştü ve Amerikalılar bunu 

saklamak için bu düşenin uzaylı aracı olduğunu  olayı örtbas etmek için kullandılar. Hattâ onlar bir belgesel yapmak 

için bazı resimler de çektiler. Ama ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Aslında gerçekten de uzaylılarla kontak 

çoktan kurulmuştu. Uzaylılar askeri bir üstte Amerikan başkanı Dwight Eisenhower ile buluşmuşlardı ve Eisenhower 

onlarla işbirliği yapmayı kabul etmişti. Onlar teknolojilerini sunmuşlar ve karşılığında da insanlar üzerinde deney 

yapmalarına izin verilmesini istemişlerdi. Her iki taraf da Amerikan nüfusunun %2’sinin hazıfasının silinmesi üzerine 

deney yapma konusunda anlaştılar. Ama hem “Uzun beyazlar” ırkından olan insansılar o sayıyı artırdılar, hem de 

Amerikalıların öne sürdüğü insanlarda artış oldu… 

 İnsanlar sadece Amerikan hududu içinden değil başka yerlerden de uzaylılar tarafından kaçırılıyorlardı… 

 Anastasia Erteminka, bu talihsiz insanlardan bir tanesi. Şehir merkezinde bir gece, caddeden karşıdan karşıya 

geçerken birden parlak beyaz bir ışık görür ve olağandışı bir yaratık belirir. 

Anastasia:“Erkekti ve çok uzundu, takım elbise ya da uzaylı kıyafeti gibi bir şey giyiyordu. Ben bunun bir 

oyuncak olduğunu düşündüm çünkü bazen  bunun gibi oyuncakları caddeye koyuyorlardı.”. 

Ama daha sonra tiz, metalik bir ses Anastasia’ya uzaya uçmak isteyip istemediğini sordu. Anastasia acele içindeydi 

eve yetişip çocuklarına akşam yemeği hazırlayacaktı. O birisinin kendisine bir şaka yaptığını düşündü. 

Anastasia: “O an baktım ve dedim ki “isterdim ama çok pahalı.” “Yaratık bana pahalı olmadığını ve nereye 

istersem gidebileceğimi çünkü kendisinin gerçek bir uzaylı olduğunu söyledi. Sonra gözlerini gördüm. 

Muazzam, kocamandılar.” 

 Ama bir süre sonra bir ışık kümesi onu aldı ve kendisini sigara şeklinde bir nesnenin içinde buldu. Onlar 

Anastasia’yı bir sandalyeye oturttular ve önündeki ekranda geçmişi ve geleceği görebiliyordu. Ben bunun bir zaman 

makinesi olduğunu düşündüm. Bir tarafta gelecekte nelerin olacağını ve diğer tarafta da yakın geçmişte ne olduğunu 

gösteriyordu. Bu sanki tüm yaşamın gözden geçirilmesi gibiydi… 

Bundan sonra UFO denizden kalktı ve Anastasia Kırım kıyılarını ve o ünlü “ayı dağları”nı” gördü. Daha sonra bir 

kapı açıldı… ve dağların içinde bir uzaylı üssü vardı. Orada çok büyük bir hangar ve düzinelerce uçan daire vardı. 
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Uçan daireler bazı taşıyıcı-tutaçlara asılıydılar ve uzaylılar da bir çeşit merdivene benzer şey üzerinde oturup, ya 

çalışıyorlar ya da bir şeyleri tamir ediyorlardı. 

 Bu olaydan sonra, üste diğer insanlarla birlikte Anastasia’ya hafızaya ait kısımlarda tıbbi deneyler yapılır. O gece 

geç saatte eve gelir ve yakın arkadaşlarına nerede olduğunu 8 saatten fazla zaman içinde söyleyemez. Anastasia’ya 

hipnoz yapıldıktan sonra onun kaçırılması neticesinde hafızasının silindiği kanıtlanır… 

 1940’ların sonlarında UFO’ları gören insanlar , sıradışı ziyaretçiler tarafında ziyaret edilirler. Bunların çoğunun 

Amerika’da olduğu biliniyor. Ancak, Rusya’da da görüldüler… 

UFO gördüklerine söyleyenler ya da uzaylılarla kontakta bulunanların hikayeleri 1950’lerin başlarına dayanıyor. 

Sadece Amerika’da değil, ayrıca Avrupa’da da sık sık insanları siyah  giysiler içinde (siyah palto, siyah ayakkabı, 

siyah kravat ve siyah şapka) ziyaret etmişlerdir… 

 Bu “Men In Black-Siyah Giyen Adamlar” uzaylı üsleri hakkında bilgiye sahip olanlara özellikle ilgi duymaktaydı. 

Onların sadece bir amacı vardı. O da; insanların gördüklerini unutmalarına onları ikna etmek ve tehdit altında 

olmadan yaşamak. Ancak bu ziyaretler onları görenlerin daha da dehşete düşmelerine neden oldu. Siyahlar içindeki 

giysileri ile uzaktan insana benziyorlardı… 

 “Onlar çok yabancı tiz bir sese sahiptiler. Bazen kablolar ve hortumlar ayakkabılarından sarkıyordu ve 

derileri çok soluktu ve gözleri de görülemiyordu ve ayrıca yanlarında farklı aletler vardı…” 

Ordudan emekli Victor Zdorov bu “Siyah Giyen Adamları” görmüştü. O, tuhaf bir yerde yaşıyordu ve uzaylılar 

tarafından pek çok kere kaçırılmıştı. İlk kaçırılışı epey bir sene önce gerçekleşmişti. Eşiyle TV seyrettiği sıradan bir 

gecede oda birden karanlık olur ve tüm sesler kesilir. 

Victor: “Uykuya dalacakmış gibi hissettim ve garip birşeylerin olacağını biliyordum. Havaya yükselmeye 

benzer birşeyler oldu ve hepimiz biliriz ki havaya yükselme insanlar tarafından yapılamaz. Dolayısıyla, birisi 

beni yukarı doğru kaldırmaya çalışıyordu. Tavana baktım. Tavan yoktu ve tüm gördüğüm gökyüzüydü ve 

evimin 100 metre kadar yukarısında bir uçan daire duruyordu.” 

UFO, Victor’un ve eşinin üzerine onları içeri çekmek için ışık demeti yolladı. O tüm gücüyle karşı koydu ve uçan 

daire onları almadan uçup gitti. Ancak bir dahaki seferde insan merakı galebe çaldı ve bu şekilde kontakları başladı 

ve uzun yıllar boyunca sessiz kalmaya zorlandı. Victor pek çok uzaylı deneyine dahil edildiğini ve dünya üzerindeki 

pek çok uzaylı üssünü ziyaret ettiğini söylüyor. 

Victor: “Bu uzaylı üsleri dünyanın başlangıcından beri buradalar. Onların birinci amacı gezegenimizin 

gelişimini kontrol etmek ve dünyayı yok etmeye götürecek herhangi ani bir olayı durdurmak. İkinci amaçları 

da dünyadaki insanlığın gelişimini ayarlamak ve kontrol etmek. Üçüncüsü ise, dünyadaki insanlığı astroidler, 

zararlı emisyonlar, yeni bir yıldızın patlaması gibi çeşitli dışsal faktörlerin etkilerine karşı korumak.”… 

Victor Zdorov, insanlık tarihindeki dünyadışı uygarlıkların rolü ve dünyadaki çok gizli sırlar hakkında epey şey 

öğrendi. O, bunları arkadaşları ile paylaşmak istedi ama onlar sessiz kalması için onu ikna ettiler. 

Victor: “Siyah Giyen Adamlar tarafından çok sık ziyaret edildim. Beni hep takip edip, nasıl davrandığımı 

izlediler. Ama komşularım tarafından fark edildikleri anda hemen gidiyorlardı. Genellikle 2-3’lü gruplar 

halindeydiler ve etraftaki herşeyi gözlemliyorlardı.” 

Victor’un hatırlamadığı bazı şeyleri ona komşuları anlatıyor… Victor bu yabancıların hafızasını sildiğinden 

şüpheleniyor. Victor’a göre o, uzaylıların- “Men In Black”in amaçlarını öğrenmişti ve bundan dolayı da hafızası 

silinmişti… 

Victor: “Onlar çok ileri düzey gelişmiş insansı robotlar! Çok yüksek akıl ortaya koyuyorlar, büyük bir 

potansiyele sahipler ve onlar bir olayda sonraki adımın ne olacağını biliyorlar. Tıpkı bir kahin gibi… ve hattâ 

kendilerini ışınlayabiliyorlar. Tek bir bakışları ile acı verebiliyor ya da hafızanızı silebiliyorlar.” 
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Filmlerde küçük varlıkların diğer gezegenlerden geldiklerini seyretmişsizdir. Ancak icat edilmiş şeylerin gerçekle 

karıştırılması da mümkündür. Neredeyse yarım yüzyıl önce Amerikan Başkanının uzaylılarla görüşmesine şahit 

olanlar vardı. Bu uzaylılar “Uzun Beyazlar” adlı ırktı. Bunlar “Indigut” olarak da bilinirler… 

Anton Anfalov, Amerikalı meslektaşları ile uzun zamandır irtibat halinde ve birlikte bu sızan gizli bilgileri analiz 

ediyorlar. Anton şok edici gerçeklere hazırdı ama gerçekler tahmininden de daha kötüydü. O uzaylıların askeri 

tesislerden başka Beyaz Saray’da da bulunduğunu tespit etti… 

Uzaylılar gezegenler arası uçuşları için bizim gezegeni  konaklama yeri  olarak kullanıp, kaynaklarımızı 

kullanıyorlar. Üslerin sahibi “Uzun Beyazlar” ırkı ve onlar Ay’da da yaşıyorlar. 

Kerim Osmanov bu üslerinden birinde bulunan bir kişi. Bu kişi diğerlerinden farklı. Çocukluğunda bile bu böyle 

olmuş. Diğerlerine göre herşeyi daha net görüyor ve geleceği biliyor. Kerim, Orta Asya’nın bir köyünde doğmuş. Bu 

köyde büyük turuncu renkte uçan daireler ve gri takım elbiseler giyen yaratıklar görülürmüş. çok uzun bir zaman 

önce değil, yakın bir zamanda Kerim garip bir duygu ile uyanmış… 

 Kerim: “Yataktan kalktım ve evimizin yanındaki parka gitmek için dışarı çıktım. Yerde daire şeklinde uzay 

aracı duruyordu. Güç kullanılmadan ama muhtemelen telkinle korkmadan içine oturdum.” 

Kerim ışık kaplı bir odaya girdi ve bir sandalyeye oturdu. Araçta hiç kimse yoktu. Uçan daire yumuşak ve sessiz bir 

şekilde gökyüzünde uçtu. Bu genç adam pencereden dışarı baktı ve yörüngesinden gezegenimizi gördü. Daha sonra 

Kerim’le birlikte kapsül, kayalıklı bir alana doğru uçtu ve bir kraterin üzerine doğru alçalmaya başladı. Kraterin 

içinde uzun bir süre alçaldıktan sonra aşağıda bazı insanlar gördü. 

Kerim: “Onlar ilkel insanlar gibi giyinmişlerdi. Yakasız.. aslında üst kısımlarında bir şey yoktu. Yüzleri de 

dahil her yerleri temizdi. Onların birşeyler kazıyan madenciler olduğunu söyleyemem. Diğer gezegenlerde 

insanları zorla köle yapıp çalıştırdıkları filmler vardır ya, o filmlerdeki gibi değildiler. Sanki buraya kölelik 

hiç gelmemiş gibi onların sakin ve huzurlu bir şekilde uzun zamandır orada yaşadıkları izlenimine 

kapıldım.”… 

 Kerim Osmanov, kapsülle birlikte mağaradan dışarı uçtu. O, bu olay hakkında birşeyler hatırlayamıyor ve halâ o gün 

tam olarak neler olduğunu merak ediyor… 

İnsanoğlu için uzaylılar hakkındaki gerçeği bilmek en önemli şeylerden bir tanesi. İnsanlar evrende yalnız olmak 

istemiyorlar. Bizler benzer inançlara sahip olanlarla iletişimde olmanın yollarını arayıp, tüm problemlerimizi çözmek 

ve yaşamın orijini-başlangıcı hakkındaki sorulara cevap bulmak için de onların bizden daha ilerde, gelişmiş 

olmalarını umud ediyoruz… 

 Uzaylıların çok iyi teknolojiye sahip oldukları da bir gerçek, ki bu da “finans ve askeri üstünlük” demek. Bu 

sebepten dolayı hükümetler, dünyadışı medeniyetler hakkındaki sırları açıklamak istemiyorlar… 

 Anton: “1941 yılından günümüze kadar dünyadışı zekalarla kontağın, uzaylı teknolojisinin örtbas edildiğine 

ve edinilmiş bilginin çok küçük bir elit grup (aslında bunları tekelinde tutan) yararına kullanıldığına dair 

dünya çapında çok büyük bir askeri-politik komplo var.”… 

Peki ama uzaylılar niye kendileri hakkındaki bilginin açığa çıkmaması ile bu kadar ilgililer?! Hiç kimse onları Beyaz 

Saray’ın çimenlerine indiklerinde durduramamıştı ki… acaba onların burada olma sebepleri bizim gezegenimiz 

hakkındaki amaçlarında mı gizli?… 

UFO’lar hakkındaki bilgi Amerikan Başkanı ve onu idari kadrosuna bile ulaşılmaz konumdadır. Her 4 yılda bir 

değişen seçilmiş temsilciler de herhangi bir bilgiye ulaşamamaktadırlar. Amerikan devlet sisteminde düzinelerce sır 

seviyeleri vardır. Çoğu modern Amerikan liderleri 18 seviyeden daha fazlasına ve nükleer kodlara ulaşamazlar… 
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Anton: “Yeni olan herhangi birşeyi bilmemelisin. Bu noktada ulaşabilme imkanın olsa da bunu bilememelisin. 

Mükemmel bir şekilde gizlenmiş uzaylı teknolojisinin “siyah” ve “süper siyah” kodlu programların sırları (bu uzun 

yıllardır devletlerde mevcut) hakkında birşeyler bilmeyeceksin…” 

Uzaylı teknolojisi hakkındaki bilgiye sadece küçük bir grup sahiptir. Bunlar “Gizli Topluluk” olarak bilinir ve 

dünyayı yönetiyorlar. Bu topluluğun sadece Amerika’da ajanları yok! 

 Vladimir Zamaroka neredeyse tüm yaşamını havacılık uzay sektöründe çalışarak geçirmiş. Bununla birlikte kendisi 

garip, olağandışı fenomenleri de gözlemlemekte. Gözlemlediği şeylerden yola çıkarak “MEN IN BLACK-SİYAH 

GİYEN ADAMLAR” leri de içeren çok etkileyici bir dosya hazırladı. Hattâ kendisi bizzat onlardan bir tanesi ile de 

tanıştı. “Prestroyka” zamanından beri, kendisi uzakta yaptığı bir araştırma için trenle seyahat etmekte ve ona eşlik 

edene tüm gece boyunca UFO’lar hakkında hikayeler anlatmaktaydı. Bir sabah kompartımanın kapısı çalındı… 

Vladimir: “Belki 2 metre boyunda bir adamdı ve  siyah şapka, siyah takım elbise ve beyaz gömlek giyiyordu.” 

Aynı kompartımanda gitmek için bileti vardı ve bilinmeyen bir sebepten dolayı içeri daldı. Sohbete dahil olduktan 

sonra birden Vladimir Efimovich ve yanındakine uzaylılar hakkında dün anlattığı hikayeyi yeniden anlatmasını istedi. 

Vladimir: “Konuşma tonundaki baskı ve garip bir sesi vardı.”… 

O dakikadan sonra neler oldu her ikisi de hatırlamayamıyorlar, siyahlar içindeki adam bir anda ortadan kaybolur. 

Daha sonraki uzun süreçte Vladimir, uçan daireleri az sayıdaki insanla tartışır. 

Birkaç yıl sonra Kaliningard’da oturan bir kişiden bir mektup alır. Kadın mektubunda tüm hayatı boyunca pek çok 

UFO gördüğünü yazmaktadır ve bunların yayınlanmasına karar vermiştir ve ona mektubunda bunlarla ilgili tüm 

yazıları yollar. Vladimir bunları alır almaz, bazı ilginç şeyler olmaya başlar… 

Vladimir: “Kadın bu iki mektup için 13.60 kopecks ödemişti.”… 

Bu kadın mektupları yolladıktan sonra evine doğru giderken birden genç bir adam önünde belirir. Siyahlar içindedir. 

Vladimir: “Kadına siyah giysiler içinde bir genç adam yaklaşıyor ve “size biraz para verebilir miyim? 

diyor.”… 

Genç adam o kadar kibarca teklif ediyor ki kadın parayı alıyor. Adam kaybolduktan sonra kadın parayı sayıyor ve 

mektup için yolladığı para kadar (13.60 kopeck) olduğunu fark ediyor. 

 Bu siyah giysiler içindeki adam ona neden yardım etmişti?… 

Bugün gezegenimizdeki nüfusun neredeyse yarısı uzaylıların varlığını ve gezegenimizi ziyaret ettiklerine inanıyor. 

%20’si bunların Amerika’da üslerinin olduğuna ikna olmuş durumda. Halkın bu yönde fikrinin olmasında sürekli bu 

konuyu kullanan basının ve filmlerin katkısına teşekkür etmeliyiz.  Bunlar gerçekle ne kadar örtüştüğünü bilmemize 

ve neden herşeyin kitlelerin farkındalığına sunulduğunu anlamamıza yardımcı oluyor. 

 Bir yetkili: “Şunu açıkça söylemem gerekirse, 1950 ve 1960’larla karşılaştırıldığında, yıllar içinde bu “Siyah 

Giyen Adamlar” fenomeninin (olaylar ve bilgi açısından) sayısında düşüş olmuştur.” 

 Askeri personelin anılarından ve gizliliği kaldırılmış arşivlerden, Amerikan özel servislerinin halkın düşüncelerini 

aktif bir şekilde manipüle ettiği biliniyor. 1953 yılında CIA’in insiyatifinde, tüm UFO olaylarının doğal fenomenler 

olarak açıklanmasına dair taktikleri içeren tüm tedbirler geliştirilip, alındı. Daha sonra da uçan dairelere karşı ilgili 

konular eğlence haline getirildi; radyo ve sinematografi geniş çapta işin içinde dahil edildi ve sivil bir kişi UFOları ve 

uzaylıları gördüğünde ve olaylara şahit olduğunda da o ya yalancı ya da deli olarak ilan edildi. 

 Kariyerlerinden ve ünvalarından olmak istemeyen UFO görenler de ya sessiz kalmayı ya da medyanın yayınladığı ve 

yarısı doğru olan yayınlarda yaptığı gibi numaralar kullanarak gerçeği tam anlamıyla söylememeyi tercih ettiler. 

 Gelin, 1947 yılında Rowell’deki örneğe bakalım… 
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Onlar uçan bir UFO olmadığını ve sadece casusuluk yapan “Mobl” adlı bir balon olduğunu söylemişlerdi. Bu 

videoda insansı yaratığın sandalyeye bağlı olduğunu görüyoruz… Bu birbiri ardına sıralanan görüntüler reklam 

amaçlı değil… 

Bu video hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerçek mi yoksa sahte mi?… 

 Bir Rus yetkili: “Alaska’da Hava Kuvvelerinden bir komutanla tanıştım. Bir kaza yerinde bazı cesetler 

gördüğünü söyledi. Sonra bu kazayla ilgili olan herkesi araştırmak üzere bir komisyon kuruldu…” 

Sovyet ideologlar, Amerika’daki örnekleri takip ederek UFO’lara ilgi gösteren insanlara karşı çok büyük ilgi 

gösterdiler. 1955 yılından başlayarak Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nde UFO olayları ile ilgili “Sessiz” 

kalma taktiği, alay edilerek ve halkın gözünden düşürülerek başladı. Ekim Devriminin 35. Yıldönümüne adanmış 

raporda da, CPSU merkez komitesinin başkanlık heyetinin bir üyesi olan Mikhail Pervuhin, pek çok Amerikalının 

huzur ve sükunetlerini kaybettiğini ve gökyüzünü gözlemlediğini ve pek çoğunun gökyüzünde büyük uçan daireler ve 

yeşil ateştopları gibi garip şeyler gördüğünü söylediklerini rapor etmiştir. 

 Aslında UFO görüntüleri sadece Amerika’da olmuyordu… 

 Bir Rus yetkili: “Uçuş deneyimim sayesinde özellikle 1967 yılında pek çok uçan nesne gördüm.”… 

1968 yılında “Justice” adlı gazete tamamen UFO objelerini halkın gözünden düşürücü haberler çıkardı. Uçan daireler 

hakkında aşağılayıcı ve küçültücü makaleler yayınladı. Burada uzaylıların varlığı, yalan ve bilim kurgu denilerek 

inkar edildi. Bundan sonra bu konunun kapandığı kabul edildi. 

“Siyah Giyen Adamlar” ve ajanlar bildikleri bilgi ile ne yapacaklarını çok iyi biliyorlardı… Her iki taraf da kendine 

güvenli bir şekilde uzay yarışına geçmiş ve uzayda ilk ev, tek güç olma amacı gütmekteydiler. Bunların arasında 

1978 yılında bir gizli UFO çalışması vardı, adı da: “NETWORK-AĞ” idi. 1980lerde bu programa “GALAKSİ” adı 

verildi ve 1985’de de “UFUK” adını aldı. Bu programda daha önceleri toplanan tüm data inceleniyordu… 

 Uçan daireler hakkında yapılan daha ileri araştırmalar şok edici sonuçlar ortaya çıkardı: Askeri kuvvetlerin tesisleri 

UFO’lara mekan olmuştu. Buna bir örnek de Karpatya Bölgesindeki 50. RVSN Bölümü üzerinde gerçekleşmişti; hiç 

beklenmedik bir anda orada pek çok UFO ortaya çıkmış ve nükleer füzeleri aktif hale getirmişler ve bu komutu da hiç 

bir operatör durduramamıştı. Tüm aletler tamamen bloke olmuş, kitlenmişti. UFO’lar ortadan kaybolunca da tüm 

tesisin kontrolü tekrar geri alınmıştı. Amerikanın porvakosyonu da gözardı edilmişti. O andan başlanarak, askeriye 

uzayın derinliklerinden daha güçlü kuvvetlerin gelebileceğinden ciddi olarak daha çok korkmaya ve endişe duymaya 

başladı. Moskova’nın yakınındaki Mytishchi’de gizli çalışmalar için bir merkez kuruldu. Burası 22. Bilimsel 

Araştırma Enstitüsü’nde özel bir laboratuvardı ve SSCB Savunma Bakanlığı’nın insiyatifinde kuruldu… 

 Nickolai Antoshkin: “Çok daha gelişmiş medeniyetlerin bir şekilde bizleri kontrol ettiği gözüküyor. Nükleer ve 

kimyasal üslerimizin, büyük hidroteknik tesislerimizin ve bölgelerinin bulunduğu alanlarda durumun 

istikrarsız olmasından ve onların buralarda görülmelerinden bu sonuca ulaşabiliriz. Görünen o ki; diğer 

gezegenlerde olanların, bu gezegende olmaması için bizleri kontrol ediyorlardı  geçmişte. Ama şimdi bunun 

böyle olduğunu düşünmüyorum.” 

Askeri Havacılık, pek çok kere bir UFO’yu yok etme ve aletlerine el koyma üzerine emir aldı. Ama uçaklar onlara 

yanaştıklarında UFO’lara herhangi bir zarar veremediler. 

 Albay Alexander Kopeykin uçuşlarından birinde bir UFO ile yolları kesişmiştir. 1982’nin yazında askeri üssün 

üzerinde beliren bilinmeyen kara bir bulutun içine girmeye çalışmıştır. Bulutun çapı 1 mil kadardır ve bulut tamamen 

hareket etmeden durmakta ve radarlar tarafından tespit edilememektedir. Havaalanın üzerindeki bu bulutla irtibat 

kesilir. Bu bulutun yanına yaklaşmaya çalışan pilotun tüm çabaları neredeyse hayatına mal olacaktı. Uçak kontrolden 

çıkmış ve alarmı aktive etmiştir. Uçağın kontrolünü kaybedinde Kopeykin’in radyo ile irtibatı da kesilmiştir ve uçağı 

o buluttan uzaklaştırmaya çalışır. Mucize eseri buluttan uzaklaşmayı başarır… 

Bir başka uçuş eğitiminde Kopeykin’in uçağı çok net  ışıklara sahip olan bir diğer bilinmeyen objeye yaklaşır ve pilot 

çok güçlü bir hipnoza girdi. 
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 Kopeykin: “O nesneye doğru uçarken aniden gerçek anlamda paralize oldum ve daha sonra ondan 

uzaklaştığımda da çok çabuk bir şekilde bilincim tekrar yerine geldi.” 

 Daha sonra Kopeykin bu gibi bilgileri toplamaktan ötürü Moskova Askeri Bölgesinin güney sektörünün sorumlusu 

oldu. UFO’nun görünüm hesaplama metodolojisi ona aittir. Objeler gerçekten de onun söyledikleri şekilde ortaya 

çıkmışlardır. Onların ortaya çıkma aralıkları 10-15 dakikalık nadir bir hata ile tam olarak 1 ay, 11 gün ve 2 saattir… 

Bu yüzyılın yarısı içine teknolojideki gelişim inanılmaz bir sıçrama yaptı. Bu gibi teknolojilerin ani gelişimlerin 

sebebini; hayal etme ya da pazardaki yüksek rekabet şeklinde açıklamak oldukça zor. Bilgisayar bilimindeki ya da tıp 

endüstrisindeki pek çok ürünün bilim kurgu yazarları tarafından ya da UFO’ya şahit olanların hikayelerinden 

yaratılamayacağı kesin. 

 Bir Rus yetkili: “Bu meskun tesislere yerleşen gelişmiş medeniyetler kendi deneyimlerini aktarmaktadırlar. 

Onlar ayrıca Amerika, İngiltere, Fransa, Çin gibi dünyadaki en gelişmiş ülkelere bilgileri aktarırlar.” 

 Gelişmiş teknolojileri en gelişmiş ülkeler kendi vatandaşlarının yararına kullandıkları doğru mu? 

Bu sonsuz oyunu oynamaya değer mi? ya da insanlık bu kuralları değiştirebilecek mi?… 

UFO bilimcilerin yaptığı çalışmalar ve uzun süreli yapılan analizler, insanlığın UFO’ların varlığından neden 

korktuğunu göstermiştir… 

Uçan dairelerin genellikle metre küplerce suyu çektiği görülmüş ve ışıklı nesneler dünyayı aydınlatmış ve tonlarca 

mineral onların bulundukları noktalarda yok olmuştur. Amerika’da bir dönem pek çok ölü hayvanın ve ineklerin 

katledildiği görülmüştür. Gezegenimizde geceleri pek çok aktivite gördüğünü söyleyen milyonlarca kişi olsa da, halâ 

kimse onlara inanmamaktadır. 

 Bunun karşılığında onlar ne alıyor? Kablosuz internet mi?!?, yoksa akıllı kontak lensler, yoksa nano robot ya da 

sensör gösterim mi?!? 

Anton: “Hiç bir zaman gerçeği bilemeyeceğiz. Tüm bildiğim sadece kırıntısı… Bunlar büyük kırık bir aynanın 

dağılmış parçaları ve ben tüm bu yıllar boyunca bu parçaları topluyorum, peki ama niye? Sadece askeri değil 

ayrıca politikacılar da insanların gerçeği bilmeleri ile ilgilenmiyorlar. Kaynaklarımızı, materyallerimizi 

kullanan ve neye ihtiyaçları varsa alan dünya dışından gelen medeniyetler için de bu böyle.” 

 Tüm bunlar sadece çok az kişi tarafından bilinen insan olmayan dahiler tarafından yaratılmış olabilir mi?… 

Bir kere Tahran’ın üzerinde gökyüzünde  bir UFO saatlerce durdu. İki fantom uçağı havalandı ve ateşe başladı. Tüm 

silahlarını kullandılar ama UFO’ya hiç bir zarar veremediler… 

Ya bu varlıklar uzaylı değil de global bir efsaneyse?? Ama bu çok zaman önce kontrolden çıktı. Uçan dairelerdeki gri 

insanların efsanesi  beynimize kazındı. Hattâ onlar çocuklarımızın çizgi romanlarında ve klasik edebiyatta bile var. 

İnsanların tümü halâ buna inanmıyor ama bu konuyu duymayan da kalmadı. Belki de tüm bunlar bunun olması içindi. 

“SİYAH GİYEN ADAMLAR” ve onlar hakkındaki gerekekler sonsuza kadar karanlıkta kalacak… 

 DAHA FAZLA İFADE VE KANIT 

Çoğu kişi Medvedev’e gülerken, o verdiği ifadesinin doğruluğu hakkında kararlıydı. 2009 yılının Kasım ayında 

Vatikan bile uzaylıların ifşasına hazırlandıklarını bildirdiler. 

Bazı Amerikalı hükümet çalışanları da akıl sağlıklarını yitiriyorlardı. Eski Pentagon danışmanı ve “Above Top 

Secret”, “Worldwide UFO COVER-up” adlı kitapların yazarı Timothy Good da şunları belirtmektedir: 

“Dwight D. Eisenhower’ın uzaylılarla 3 gizli buluşması olmuştur. Acendalarında/gündemlerinde dünyanın geri 

kalanına gizli kalması için bir antlaşma yapmışlardır.” 

İnsanlık tarihindeki en önemli spekülasyonlardan bir tanesinin “yalnız mıyız, yoksa değil miyiz?”olduğunu 

söylemekte bir sakınca yoktur herhalde…  
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300 milyon yaşında bir dişli tekerleğin Vladivostok, Rusya’da bulunduğunun kanıtı, Avrupa Uzay Ajansı’nın rapor 

ettiği Mars’taki eski nehir yatağı ve İngiltere ve Sri Lanka’da bir meteroitde bulunan fosilleşmiş yosunun bulunması 

yalnız olmadığımızın kanıtı ve bu konudaki şüpheleri azaltıyor. 

Dolayısıyla, sır açığa çıktı! Dünyanın geri kalanı öyle ya da böyle bunu öğrenecek. Kremlin, uzaylı yaşamın 

görüntülerini paylaşmayı planlıyor. Medvedev, Başkanı ve diğer hükümet çalışanlarını, “burada yalnız değiliz ve 

uzun zamandan beri de bu böyleydi” şeklindeki bilgileri dünyanın geri kalanına açıklamanın zamanın geldiğine 

ikna etmeye çalışıyor… 

Çeviren: AylinER 

http://wakingtimesmedia.com/russian-prime-minister-medvedev-aliens-already-world-needs-know/ 

 

Özgür İrademiz Var mı? – Michael Brooks 

 

“Az önce gerçekten de öğle yemeğinde balık ve patates kızartması yemeye karar verdim mi?” İnsanlık bin yıldır 

böyle sorularla boğuşuyor. Bu boğuşma belki balık ve kızartma hakkında değil de, kontrolün tamamen bizde olup 

olmadığı ya da başka harici bir faktörün yaşamlarımızın gidişatını belirleyip belirlemediği hakkında olabilir – herşeye 

gücü yeten bir tanrı ya da fizik kuralları. 

Ne yazık ki, bunun kolay bir cevabı yok. Balık ve kızartma yemeye karar veren “BEN” kimdir? İçinizdeki ses size, 

sizin fiziksel bedeninizi kontrol eden bir bilinç olduğunuzu söyleyebilir. Fakat bu fiziksel beden sizin bilincinizi 

oluşturan beyni kapsıyor. İkisini ayıran herhangi birşey yok. 

Bir nebze de olsa biliyoruz ki, eylemlerimizin kontrolünde olduğumuz herhangi bir duyu, bir ilüzyondur. Özellikle, 

sinirbilimci Benjamin Libet 1980’lerde, eylemlerin, beyindeki mekanizmalar tarafından, beynin sahibi farkına 

varmadan çok önce başlatıldığını gösterdi. 

Bütün eylemlerimizin bizim kontrolümüzün dışında olduğunu iddia etmek, bilinene dayalı büyük bir dış değer 

bulmadır (ekstrapolasyon).  “Libet, çok basit eylemlerin çok kısa süreli öncü belirtileriyle ilgileniyor” diyor 

University Collage London’dan profesör Patrick Haggard. Sonra uzun süreli kararlar ve eylemler bile tekrardan 

belirli beyin proseslerinin sonucu oluyorlar. “Aynı zamanda bunun da deterministik olduğunu varsayıyorum” 

diyor Haggard. 

London Schools of Economics’ten emekli öğretim üyesi psikolog Nicholsa Humphrey için, istemsiz, materyal bir 

sebebe sahip bu kararların doğruluğunu kabul etmek, özgür iradeyi inkâr etmek anlamına gelmez.  “Aksine, ben 

kendim bunun sebebiyim” diyor. Humphrey kendi “ben’inin” ve “bedenlenmiş özünün”; düşüncelerinin, 

inançlarının, arzularının, eğilimlerinin ve kendisinin içinde yaşayan buna benzer diğer şeylerin toplamı olduğunu 

http://wakingtimesmedia.com/russian-prime-minister-medvedev-aliens-already-world-needs-know/
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iddia ediyor. Bedenlenmiş öz her eylemin bilincinde olmayabilir, fakat sonuçta onları belirler – bir nevi otomatik 

pilottaki özgür irade gibi. 

Bir fizikçi birey olma durumunu, evrenin diğer madde kısımlarından ayıran bu ayırımı sorgulayabilir. Biyolojik 

madde, fizik kurallarına bağlı kalan atom ve molekül yığınlarından başka birşey değildir – ve kesinlikle onları kontrol 

ettiğimizi iddia edemeyiz. Oxford Üniversitesi’nden Vlatko Vedral, özgür iradeyi (ya da özgür irademizin 

olmadığını)  anlamak için, evreni neyin anbean devam ettirdiğini daha iyi anlamamız gerektiğini düşünüyor. “Benim 

tahminime göre, daha fazla doğal bilimi basiyt hale getirmeye devam ettikçe, bunu çok daha fazla aydınlatabileceğiz. 

Örneğin fizik, biyoloji ve sinirbilimi gibi. 

Eğer hepsinin nedeni olan şey fizik ise, bu herşeyin önceden belirlendiği anlamına gelmez. Evrenin yapı taşlarının 

nasıl davrandığına dair en temel teorimiz olan kuantum fiziği , parçacıkların özelliklerinde ve hareketlerinde bir 

derece rastgelelik ve belirsizlik olduğunu söyler gibi görünüyor – bizi oluşturan parçacıklar da buna dahil. Ölçeği 

büyütün, evrende meydana gelen her ne varsa, başlangıçtan sona kadar tamamen belirlenmiş olamaz. Çünkü kuantum 

ölçeğinde neyin olacağını hiçbir zaman bilemezsiniz. 

Kuantum Kararlar 

Kuantum teorisinin çoklu-evren yorumlamasında bu değişir. Çoklu evren yorumlamasına göre, tüm bu belirsizlikler, 

olabilecek herşey olduğu içindir, fakat sadece farklı evrenlerde. Bu senaryoya göre, evren gerçekten önceden 

tanımlanmıştır. Tek belirsizlik ise kendi bilincinizi hangi önceden-paketlenmiş evrenin içinde bulduğunuzdur: balık 

ve kızartma siparişi verdiğiniz ya da vermediğiniz. 

Ya da başta Hollanda Utrecht Üniversitesi’nden Nobel Ödüllü Gerard’t Hooft olmak üzere  bazı fizikçilerin yaptığı 

gibi bunu bir adım daha ileri götürebilirsiniz. Gerard’t Hooft, evrenin süper deterministik olduğunu savunuyor, öyleki 

bunun dışındaki hiçbirşey değiştirilemezdir. Özgür irademizin olup olmadığını test etmek için yaptığımız testlerin 

sonuçları buna dahildir. Bazı kişilere göre bu tanrı ile eşanlamlıdır. Vedral bu olasılığın hiçe sayılamayacağını kabul 

ediyor. “Çünkü bizler faniyiz ve evrenin bir parçasıyız, ve onu hala deterministik olmayan şekilde algılıyoruz. 

Ve kazanamayacağınız bazı savaşlar vardır.” 

Çeviren : Gültekin Metin 

https://www.newscientist.com/article/mg23130890-700-metaphysics-special-do-we-have-free-will/ 

 

Hafıza Kaybı Tersine Çevrildi 
Hafıza Kaybı Tersine Çevrildi:Beyin Bağlantısallığı ve Hafızanın Ardındaki Anahtar Mekanizma Açığa Çıktı. 

 Kaliforniya Üniversitesi Araştırmacıları, farelerdeki hafıza kaybının, beyindeki sinir bağlantı kaybınının 

altında yatan mekanizma hakkında yeni bir bilgiyi keşfederek, başarıyla tersine çevrildiğini açıkladılar. 

 Bugün Current Biology adlı dergide yayınlanan ve   Parkinson, Alzheimer hakkında yapılan araştırmaları finansal 

olarak destekleyen İngiltere,Wellcome, MRC ve Avrupa Birliğinin çabaları sonucu gerçekleştirilen bu araştırmada, 

yetişkin beyinlerindeki iletişim bozukluğuna neden olan mekanizma; özellikle de öğrenme ve hafızayı kontrol 

eden bir bölge olan hipokampüsteki sinir hücreleri arasındaki bağlantı kopukları incelenir. 

Araştırma ekibi, Wnt proteinlerinin, yetişkin beyinlerinde sinir bağlantısının devamlılığında önemli anahtar rol 

oynadığını bulur ve bunun nörolojik dejeneratif hastalıkları önlemede ya da iyileştirmede yeni tedaviler için bir 

hedef olabileceğini belirtirler. 

Sinir hücreleri arasındaki bağlantının bozulması Alzheimer hastalığındaki gibi hastalıkların ilk evrelerinde 

görülen bir özelliktir ve düşünce zayıflığı ve hafıza gibi tedirgin edici semptomlara neden olduğu bilinse de bunun 

ardında yatan biyolojik prosesler hakkında çok az bilinmektedir. Sinir hücreleri birbirilerine, bağlantı noktaları olarak 

adlandırılan sinpaslarla bağlanır ve bu bağlantıların yavaş yavaş bozulması, Alzheimer hastalığını yavaşlatma ya da 

durdurmanın yollarını arayan araştırmacıların üzerilerinde çalıştığı önemli bir noktadır. 

https://www.newscientist.com/article/mg23130890-700-metaphysics-special-do-we-have-free-will/
https://www.newscientist.com/article/mg23130890-700-metaphysics-special-do-we-have-free-will/
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Kaliforniya Üniversitesi Hücre ve Gelişimsel Biyoloji Bölümü ve araştırmanın baş yazarlarından Prof. Patricia 

Salinas şunları söylüyor: “Sinapslar, beynimizin yaptığı herşey için kesinlikle çok önemlidir. Bu önemli bağlantı 

noktaları kaybolduğunda, sinir hücreleri bilgi alışverişinde bulunamaz ve bu da hafıza ve öğrenme 

problemleri gibi semptomlara yol açar. Wnt protein yolu, sinaps oluşumunu, fonksiyonunu düzenleme, devam 

ettirmede önemli, anahtar bir rol oynadığı açığa çıkıyor ve yaptığımız bu çalışma ile Wnt proteinlerinin hafıza 

için çok önemli, kritik  bir role sahip olduğuna dair güçlü kanıtlar elde ettik.” 

“Alzheimer hastalığında Wnts proteinlerinin rolünü anlamak, bir sonraki önemli adım. Alzheimer’daki sinir hücreleri 

arasındaki bağlantı ve iletişim kopukluğunu önlemek ve tersine çevirmek, ileriye dönük çok büyük bir adım olabilir.” 

Artan kanıtlar, Wnt proteinlerinin fonksiyonundaki eksiklik ve yetersizliğin Alzheimer hastalığındaki beyin 

bağlantılarının bozulmasına katkıda bulunuğunu ve bunun da hafıza kaybına yol açtığını göstermektedir. 

Araştırma ekibi, Wnts proteinin hareketini bloke ettiği bilinen Dkk1 adlı proteinin etkisi üzerinde çalışırlar ve 

bu Dkk1 proteininin Alzheimer’lı hastalarda (beyin devrelerinde ve hafızada) çok üst seviyelerde 

bulunduğunu tespit ederler. 

 

Dkk1 proteini yetişkin farelerde devreye sokulduğunda, araştırmacılar farelerin hafıza problemi yaşadıklarını 

görürler ve bu aynı zamanda sinir hücreleri arasında daha az sinaps oluşumuna da yol açar ve bu da iletişim 

bozukluğu oluşturur. Ancak, araştırmacılar Dkk1 proteinini devre dışı bıraktıklarında, farelerde hafıza kaybı olmaz, 

sinaps sayısında artış olarak normal seviyesine ulaşır ve beyin devreleri oluşur. 

 Wnts proetinlerinin aksiyonlarının ve olaylar zincirinin akışını, genetik olarak modifiye edilmiş fareleredeki Dkk1 

proteinleri devreye sokarak yapılabilinir. Wnts ve Dkk1 proteinlerinin normal bir beynin gelişiminde herhangi bir 

aksamaya yol açmasını önlemek için araştırmacılar, fare yetişkin olana kadar beklerler ve yetişkin olduktan sonra 

faredeki yeni anı oluşumunda önemli olan beyin bölgesinde Dkk1 proteinini devreye sokarlar. 
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Dkk1 proteini yetişkin farelerde devreye sokulduğunda, araştırmacılar farelerin hafıza problemi 

yaşadıklarını görürler ve bu aynı zamanda sinir hücreleri arasında daha az sinaps oluşumuna da yol açar ve bu 

da iletişim bozukluğu oluşturur. Ancak, araştırmacılar Dkk1 proteinini devre dışı bıraktıklarında, farelerde 

hafıza kaybı olmaz, sinaps sayısında artış olarak normal seviyesine ulaşır ve beyin devreleri oluşur. 

İngiltere, Alzheimer Araştırma Merkezinde Araştırmanın yöneticisi Müdürü Dr.Simon Ridley: “Farelerde yapılan bu 

araştırma ile Wnts proteinlerinin ve ona bağlı proteinlerin beyin bağlantısallığı ve hafıza ile bağlantısının 

olduğuna dair çok fazla kanıta sahip olunmuştur. Sağlıklı sinir hücrelerindeki mekanizmayı anlayarak, bu 

proseste bir sorun olduğunda bunun neden oluştuğunu da çözebiliriz. 

Bu araştırmadaki Alzheimer gibi hastalıklardaki Wnts proteinlerinin rolünün keşfedilmesi, gelecekteki çalışmalara 

çok sağlam bir temel oluşturmakta ve bu keşfedilen biyolojik proses, şimdiden Alzheimer Araştırma ve İlaç Keşfi 

Enstitülerindeki uzman ekipler için hedef çalışma haline gelmiştir. Araştırmacılar, sağlıklı beyinde ve hastalıkta neler 

olduğunu anlama konusunda ileriye yönelik çok büyük adımlar atmaktadır ve bizler bu gibi keşiflerden yararlanarak, 

yaşamları etkileyen etkili tedaviler ortaya koyabiliriz.” 

Çeviren: AylinER 

http://neurosciencenews.com/memory-connectivity-neuroscience-4954/ 

 

Yaşlanan Beynin Korunması İçin B12 Vitamini 

 

Belli bir yaşa gelmiş, hayvansal protein de dahil olmak üzere tüm yemek gruplarından dengeli olarak tüketen bir 

kadın olarak multivitamin takviyesi almam konusunda verilen tavsiyeleri pek dikkate almıyorum. Beslenme 

uzmanları defalarca bana beslenme takviyelerinin “beslenme sigortası” olarak aşırı kullanımının aslında 

Amerikalıların dünyadaki en pahalı idrara sahip olmalarına neden olduğunu söylediler. 

Özellikle yaşlı insanların sağlığına çok faydaları olduğuna dair yapılan ispatlara dayanarak her gün D vitamini 

takviyesi alıyorum. Ama Ulusal Tıp Akademisi ve de devam etmekte olan bir araştırmanın incelemelerine dayanarak 

aynı zamanda B12 vitamin desteği de alarak yaşlanmakta olan beynimi koruma umudu içindeyim. 

http://neurosciencenews.com/memory-connectivity-neuroscience-4954/


17 
 

Hayvansal protein besinleri olan et, balık, süt, peynir ve yumurta B12 vitamininin tek güvenilir doğal kaynağı. 

Günlük beslenmemde de bunlardan yeterince kullanıyorum. Ama 75 yaşındayım ve hala yediğim şeylerin 

tamamından fayda elde ediyor muyum diye merak ediyorum. 

Besinlerde doğal olarak mevcut olan B12 yi absorbe edebilmek yeterli mide asidine, pepsin enzimine ve de vitamini 

bağlı bulunduğu besin proteininden ayıracak intrinsic faktör denilen mide proteinine ihtiyaç vardır. Ancak ondan 

sonra vitamin ince bağırsaklar tarafından emilebilir. İnsanlar yaşlandıkça, midede asit üreten hücreler yavaş yavaş 

işlevlerini kaybetmeye başlayabilirler; buna da gastrit denilir. 

100 yıl önce araştırmalar buldu ki bazı insanlarda (Mary Todd Lincoln de dahil) “kötücül anemi” denilen bir durum 

mevcut. Bu, kırmızı kan hücrelerinin eksikliğinden kaynaklanan ve nihayetinde B12 emilimi için gerekli olan mide 

hücrelerinin kaybına yol açan bir otoimmun hastalıktır. Bayan Lincoln düzensiz davranışları neticesinde bir akıl 

hastanesine yatırılmıştı. 

Wayne State Üniversitesi Tıp Fakültesinde psikiyatrist olan Dr. Rajaprabhakaran: “Depresyon, bunama ve zihinsel 

sorunlar genellikle B12 ve folat B vitamini eksikliği ile ilişkilendirilir, bilhassa yaşlı kimselerde.” 

Dr. Rajaprabhakaran, çok ciddi depresyon, psikoz problemi olan ve de hayata karşı ilgisini ve enerjisini kaybetmiş 

halde hastaneye yatırılan 66 yaşındaki bir kadını anlattı. Hastanın B12 kan değerleri son derece düşüktü ve vitamin 

iğneleri yapıldıktan sonra semptomlar nerdeyse tamamen yok edilmişti. 

Avrupalı araştırmacılar göstermiştir ki, B12 vitamin eksikliği yaşayanlara bu vitamini vermek Alzeimer yüzünden 

hasar gören beyin bölgelerinin çoğunun korunmasına yardımcı olmaktadır. Oxford Üniversitesi’nde, 70 yaş üstü, 

hafif bilişsel bozukluk yaşayan ve B 12 değerleri düşük olan 270 kişi üzerinde 2 yıllık bir çalışma yapıldı. 

Araştırmada Osla Üniversitesi’nde beslenme profesörü olan Dr Helga Refsum, yüksek dozlarda B12 vitaminiyle 

tedavi edilenlerin beyin atrofilerinde (akli işlevlerin körelmesi) azalma görüldüğünü söyledi. 

Dr. Rajarethinam: “B12 vitaminin bilişsel problemlerin sebebi olması sandığımızdan çok daha yaygın. Özellikle 

de yalnız yaşayan ve düzgün beslenemeyen yaşlılar arasında.” 

Akademinin varsayımına göre, %10 ile %30 arası 50 yaş üstü insanlar, besinlerdeki taşıyıcı proteinden B12yi 

ayıracak mide asidini çok az üretmektedir. Yıllar geçtikçe de bu sayı artmaktadır. 

Ama pek çok kişi yetersiz mide asidi ürettiğini bilmiyor. Aslında Framingham Offspring Çalışması denilen, gençler 

üzerinde yapılan bir araştırmaya göre besinlerden yeterince B 12 alınamaması yaşları 26-49 arasında olan 

yetişkinlerde de yaygın olabilir. Dolayısıyla aşağıdaki tavsiyeler onlar için de uygun olabilir. 

Akademinin tavsiyeleri şöyle: 50 yaş üstü yetişkinler günlük B12 ihtiyaçlarının çoğunu- günlük ihtiyaç 14 yaş ve üstü 

için 2,4 mikrogramdır. Bu miktar hamile ve emziren bayanlar için biraz daha fazladır.-B12 destekli besinlerde 

bulunan vitaminin sentetik bir formundan ya da multivitamin takviyesinden alırlar. Sentetik B12 proteine bağlı 

değildir; bu yüzden de mide asidi ihtiyacını yok sayar. Destekli besinleri çok az yediğimi düşünecek olursak, B12 

takviyesi benim için en iyi seçenek olabilir. 

Yaşlıların yanı sıra belirli gruplar da B12 eksikliği riskiyle karşı karşıyalar. Bu grupların içinde vejeteryanlar ve çok 

az tüketen yada hiç hayvansal ürün tüketmeyen veganlar da var. Mide rahatsızlığı, çölyak gibi ince bağırsak 

problemleri, Crohn hastalığı yaşayanlar, reflü kontrolü için devamlı proton pompası inhibitörü kullananlar, kilo kaybı 

veya kanser, ülseratif kolit tedavisi amaçlı sindirim sistemleri cerrahi olarak küçültülenler bu gruplara dahil. 

B12 eksikliği yaşama olasılığı en fazla olanlar arasında bakım evlerinde kalan ve beslenmeleri kısıtlı olan yaşlı 

hastalar bulunmaktadır. Bu eksiklik, bakım evlerinde kalan kişilerin bilişsel fonksiyon kaybının nedeni olabilir. 
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B12 eksikliğinin oluşması yıllar alabilir, gizli semptomları ızdıraplı ve nihayetinde de ciddi hasar verici olabilir. 

David G. Schardt, B12 eksikliğinin belirtileri arasında yorgunluk, ellerde ve ayaklarda karıncalanma ve hissizlik, 

kaslarda zayıflık, refleks kaybı olduğunu, bunların da depresyona, hafıza kaybına ve hatta eksiklik arttıkça bunamaya 

kadar gidebileceğini söyledi. 

Yüksek dozlarda genellikle enjeksiyon olarak yapılan B12 tedavisiyle erken belirtiler tedavi edilebilir. Ama sinir 

hasarı ve bunamayla bağlantılı belirtilerin kalıcı olma olasılığı daha fazla. Bu yüzden B12 eksikliği yaşama olasılığı 

yüksek olan kişilerin periyodik olarak kan testi yaptırmaları kendileri için çok önemlidir. Mesela Kaliforniya Kaiser 

Permanente’deki uzmanlar, devamlı proton pompa inhibitörü kullananların her 2 yılda 1 B12 seviyelerini kontrol 

ettirmeleri gerektiğini söylüyorlar. 

Vejeteryanlar ve veganların ümitsizliğe kapılmalarına gerek yok. B12 desteklerine ek olarak, bitkisel beslenmeye 

dayalı ticari olarak hazırlanan gıdalar da-mesela kahvaltı gevrekleri, süt ihtiva etmweyen sütler, soya ürünleri ve bir 

çeşit besin mayası- sentetik B12 ile kuvvetlendirilmiştir. Vegan dernekleri, en az 3 mikrogram B12 alınabilmesi için 

her gün 2-3 porsiyon bu destek gıdalardan alınmasını tavsiye ediyor. 

Ama onlarca yıldır B12 vitaminin etkileri üzerinde çalışan, emekli bir hematolog olan ve şimdi New York 

Üniversitesi’ne kabul edilen Dr. Ralp Carmel yüksek miktarlarda B12 vitamin alınımı konusunda uyarıyor: “B12 

vitaminine gerçekten ihtiyacı olanlar almazken, atletler gibi bu vitamine ihtiyacı olmayan bazı insanlar da 

günlük 2000 yada 5000 mikrogram gibi çok büyük miktarlarda alıyorlar. Uzun vade de bu kadar çok miktarın 

neler yapacağını bilmiyoruz. Eğer yaşlı bir kişi de B12 değerleri nispeten düşükse, günlük 500 ya da 1000 

mikrogram alınmasına karşı değilim. Ama 5000 mikrogram çok saçma bir miktar.” 

Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE 

http://www.nytimes.com/2016/09/06/well/mind/vitamin-b12-as-protection-for-the-aging-brain.html?smid=fb-

nytscience&smtyp=cur&_r=2 

 

Antidepresanlar Kemikleri Zayıflatabiliyor! 

 

http://www.nytimes.com/2016/09/06/well/mind/vitamin-b12-as-protection-for-the-aging-brain.html?smid=fb-nytscience&smtyp=cur&_r=2
http://www.nytimes.com/2016/09/06/well/mind/vitamin-b12-as-protection-for-the-aging-brain.html?smid=fb-nytscience&smtyp=cur&_r=2
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Antidepresanlar kemikleriniz için zararlı olabilir. Selektif Serotonin Gerialım İnhibitörleri (SSGI) kullanan 

insanlarda kemik kırılma riskinin daha yüksek olduğu tespit edilir ancak bunun sebebinin ilaçlar ya da 

depresyon olduğu tam olarak net de değil. 

New York, Kolombiya Üniversitesi’nden Patricia Ducy, bu konunun biraz kafa karıştırıcı ve şaşırtıcı olduğunu dile 

getirse de o ve ekibi yaptıkları  çalışmada farelere 6 hafta boyunca Prozac’daki (antidepresan ilanç) aktif içerek olan 

“fluoksetin” verilir ve bu süre sonunda farelerde kemik kütle kaybı olduğu görülür. 

Ekip, kemikleri ölçerken iki aşamalı prosese bakarlar: kan ve gen aktivitesi. Ilk üç haftada, 

fluokssetin, genellikle kemik dokularını azaltan, kemik yıkımı yapan hücreler olan osteoklast hücrelerini 

zayıflatarak, kemiklerin daha güçlenmesini sağlar. Ancak 6 hafta sonunda, bu ilaç tarafından harekete 

geçirilen yüksek seviyede serotonin, beynin kemik gelişimini destekleyen bölgesi olan “hipotalamus”un gücünü 

azaltır. 

Ducy: “İlk üç haftada kemik güçlenmesi görsek de bu ilacın olumsuz etkileri ile bu çok uzun sürmedi ve ani bir 

şekilde kayıp tespit edildi.” 

İki Basamaklı Proses 

 Ducy bu iki basamaklı kalıbın insanlar da görüldüğünü dile getiriyor.Kısa vadeli bir süreçte fluoksetin alanların 

kemiklerinin kırılma riski çok az ancak, bu ilacı bir yıl ya da daha fazla bir süre boyunca alanlarda kemik 

erimesi ve kırılma riski artıyor. 

İsviçre Cenevre Üniversitesi Hastanesi’nden René Rizzoli bu çalışmanın Selektif Serotonin Gerialım İnhibitörleri 

(SSGI) nın kemikleri nasıl etkilediğinin mekanizmasını göstermesi açısından çok iyi bir çalışma olduğunu dile 

getirmekte. 

Şimdiye kadar sigara, içkinin daha çok içilmesi ve kötü yeme alışkanlığı gibi yaşam stillerinin değişimi ile oluşan 

depresyonun kemik kırlımalarına sebep olabileceğini söylemek çok zordu. Bu arada diğer Selektif Serotonin Gerialım 

İnhibitörleri (SSGI) ilaçlar aynı etkiyi göstermeyebilirler. Örneğin; Ducy’nin ekibi, Selektif Serotonin Gerialım 

İnhibitörleri (SSGI) olan sitalopram’ın kemikler üzerinde herhangi bir olumlu ya da olumsuz etkiye sahip 

olmadığını da tespit ederler. 

Çeviren: AylinER 

https://www.newscientist.com/article/2104592-antidepressant-makes-bones-weaker-by-slowing-down-new-

growth/?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1473091751 

 

Var Olduğumu Nasıl Bilebilirim? 

 

https://www.newscientist.com/article/2104592-antidepressant-makes-bones-weaker-by-slowing-down-new-growth/?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1473091751
https://www.newscientist.com/article/2104592-antidepressant-makes-bones-weaker-by-slowing-down-new-growth/?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1473091751
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Kısa cevap: bilemezsin. Şunu ele alalım; her geçen an, zeki makineleri ve belki de bilinçli olanlarını yapmaya daha 

da yaklaşıyoruz.  Eğer bunu yapabilirsek, başka birisi – ya da birşey – bunu zaten yapmış olamaz mı? 

Oxford Üniversitesi’nden Filozof Nick Bostrom, 2003’te bu görüşe dikkat çekti. Öyle ki, eğer insanlar bir gün bilinçli 

varlıkların yerleştirildiği simülasyonlar yaratabilirse, bizim de böyle bir simülasyonda yaşıyor olabileceğimiz imkân 

dahilindedir. O andan itibaren, bu olasılık daha da gerçekçi olur. Hayvan beyinlerinin tamamını sıfırdan inşa etmeye 

çalışan projeler bulunmaktadır. Bu projelerde hayvan beyinleri,  kendine özgü nöronlar ve onları içten birbirne 

bağlayan çok büyük sayıdaki bağlantılara kadar, yaşayan türleri üzerinden birebir modellenmektedir.  En basit 

versiyonlarına robotik bedenler verildiğinde, modellendikleri varlıklar gibi davrandılar. Bilgisayarlar içerisinde sanal 

canlılar yaratmamız muhtemelen bir an meselesi. 

Büyük ihtimalle, kendimizin bir simülasyon olup olmadığını hiçbir zaman bulamayacağız. Fakat bir şey açık ve net 

diyor Almanya Mainz Üniversitesi’nden filozof Thomas Metzinger: Her birimiz “varolduğumuza” dair güçlü bir 

deneyime sahibiz. Belki kısmen daha yönetilebilir bir problem ise bu deneyimin nereden geldiğini çözmektir. 

İpuçları, insanların kendilerinin varolmadığına ikna olduğu, Cotard sendromu gibi noropsikolojik durumlardan 

gelmekte. 2013’te İngiltere Exeter Üniversitesi’nden Adam Zeman ve meslektaşları Cotardlı bir kişi üzerindeki 

çalışmalarını raporladılar.  Beyin taramaları önemli anormallikler göstermişti. Bunların bir tanesi, normalde iç 

farkındalık ile ilişkili olan bir beyin ağındaydı. Bu iç farkındalık beden farkındalığını ve duygusal halimizi kapsar. Bu 

beyin ağındaki aktivite, minimal düzeyde bilinçli olan insanların seviyesinde görülen kadar azdı. Araştırmacılar 

bunun, kişinin azaltamadığı bir var olmama algısı oluşturduğuna dair yorumda bulundular, çünkü beyninin rasyonel 

düşünceden sorumlu diğer kısımları da ayrıca hasar görmüştü. 

Bulgulara göre, beynimiz, beden algılamasını ve bedenin değişik hallerini yaratarak, var olma hissini oluşturuyor – ve 

bu mekanizmadaki herhangi bir arıza onu sorgulamanıza neden olabilir. 

Tüm bu olan bitenin nasıl açıklanabileceği, beynin bir öngörü makinasi olduğu fikriyle açıklanabilir. Vücuttan ve 

çevresinden gelen sinyaller aracılığıyla beyne sürekli olarak hucüm ediliyor ve beyin bunlara neyin sebep olduğunu 

öngörmek zorunda. Örneğin, deniz kenarında yürüdüğünüzde, tam uç noktaya geldiğinizi hesaplamak zorunda – 

hesaplayamazsa, kıyıdan denize düşebilirsiniz. Bunu bedenin ve çevrenin iç modellerini yaratarak yapar. Doğru 

hesaplamalar yapmak için, beynin ön bilgi edinmesi ve modellerinin bütünlüğünü test etmeyi sürdürmesi gerekir. 

Metzinger, “Beyin sürekli olarak kendi varlığını ispatlamaya çalışan bir sistemdir” diyor. 

Metzinger, bu öngörü makinesinin Cotard’lı insanlarda bozulmuş olabileceğini düşünüyor. “Öngörü hatası hiçbir 

zaman iptal edilemez, [ve bu] en soyut ve en öncelikli olan şeylere saldırır – ‘ben varım’ – ve parçalara ayırır.” 

Tabiki, bütün bu kesinlik ve şüphe hala bir simülasyonun parçası olabilir. Ki bu durumda, “Bilmek isteyeceğim şey, 

simülasyonun üzerinde çalıştığı donanımın ne olduğudur. Bu, Tanrı’nın ya da Şeytan’ın beyni midir?” 

Gültekin METİN 

https://www.newscientist.com/article/mg23130890-200-metaphysics-special-philosophys-biggest-questions-unravelled/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.newscientist.com/article/mg23130890-200-metaphysics-special-philosophys-biggest-questions-unravelled/
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Hayatın Anlamı Nedir? 

 

Sorunun acımasız bir cevabı var: Hayatın anlamı yok. Yaşamınız sizin için çok şey ifade ediyor olabilir. Ama aslında 

umursamaz ve gayrişahsi evrendeki madde ve enerjinin rastgele bir sinyalidir. Bu sona erdiğinde, sizi bir süreliğine 

birkaç kişi hatırlayacak ama bu kişiler de ölecekler. Tarih kitapları bile yapmış olsanız, katkınız kısa süre sonra 

unutulacaktır. İnsanoğlu yok olacak. Dünya ve Güneş yok olacak. Nihayetinde de evrenin kendisi de yok olacak. Bu 

dehşet gerçekliğe rağmen, insan yaşamının nasıl gerçek bir anlamı olabilir. 

Tanrı veya tanrılara olan inancın bu kadar popüler olmasının sebeplerinden birisi de bu: Evreni anlam ile doldurarak 

varlığın acımasızlığını yumuşatıyor. Bazı teologlar, tanrı olmayan bir yaşamın anlamsızlığının aslında tanrının kanıtı 

olduğunu iddia ediyorlar. Gerçekte bunun objektif bir delili yok. O yüzden hadi gelin şu rahatlık örtüsünden 

kurtulalım ve şu soruyu soralım: Sıradan ve ölümlü bir dünyada, insan varlığının herhangi bir anlamı var mı? 

Kuantum fiziğin bazı açıklamalarına göre, evren sadece biz gözlemlediğimizde vardır. Gözlemleme olayı aslında, pek 

çok farklı olasılık içinden 1 tanesinin oluşmasıyla birlikte, takip eden aşamalarda oluşturulmaktadır. “Çoklu 

evrenler” denilen başka bir hipoteze göre ise siz her karar verdiğinizde, evren kendisini kopyalar. Siz bir evrene giriş 

yapmışsınızdır; alternatif bir siz ise başka bir evrene giriş yapar. Eğer bu doğruysa, evreniniz yaptığınız seçimler ile 

oluşmaktadır. Bunun nasıl bir anlamı var? 

Hayatın içinde anlam bulmak için evrenler yaratıyor olmanıza da gerek yok.  Psikologlar yaşamın anlamının olup 

olmadığını anlamak için ilginç bir yol buldular: insanlara sorarak. İnsanlardan hayatlarının ne kadar anlamlı ve 

amaçlı olduğunu değerlendirmeleri istendiğinde pek çok kişi olumlu tepki verdi ve kendi “anlam” ve “amaç” 

anlayışlarını diğer insanlarınkinden daha büyük olarak değerlendirdiler. Başka bir deyişle, insan yaşamının son 

derece anlamsız doğasına rağmen, hayat onu yaşayanlar için çok şey ifade ediyor. 

Bu bilgilerin son derece sübjektif olduğu ve de “gerçek” bir ‘anlam’ın elde edilmesinde başarısız olduğu yönünde 

eleştiriler geldi. Ama “anlam” üzerine çalışmalar yapan Missouri Üniversitesi’nden psikolog Laura King’e göre bu 

kendi kendine hizmet eden, elitist bir saçmalık. Eğer insanlar yaşamda bir anlam bulduklarını söylüyorlarsa, bunun 

tartışmasını kim yapabilir ki? Konu hakkında asla objektif bir bilgi elde edemeyeceğiz. 
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Diğerleri sürekli “anlam” arayışında olduğumuzu söylüyorlar; bu da aslında bizim için hayatın anlamının olmadığını 

göstermektedir. King bunda bir tezatlık görmüyor. “Anlam’ı oksijen gibi düşünebilirsiniz. Çok oksijen var mı şu 

anda? Evet. Oksijen isteğim devam edecek mi? Evet. Bu istek hiç bitmeyecek çünkü zaten ona sahipsiniz.” 

King: “Bu felsefi soru her zaman sorulmuştur: Hayatın bir anlamı var mı? Anlamı nedir? Benim amacım, 

bunu gerçek yaşamda, günlük yaşamda daha az düşünmek. O zaman bu bizim için daha normal ve daha az 

şatafatlı bir şey olacak. Bunu insanoğlunun bir deneyimi olarak göreceğiz.” 

Daha iyi hissediyor musunuz? 

Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE 

https://www.newscientist.com/article/mg23130890-500-metaphysics-special-what-is-the-meaning-of-life/ 

 

Hava Kirliliği, Beyninize Küçük Manyetik Parçacıklar Yolluyor! 

 

 Trafik dumanı, yüzünüze, saçınızı, başınızı kaplar ve egzoz gazından çıkan küçük gaz zerrecikleri burnunuzdan 

içeri girip, beyninize kadar ulaşıp, Alzheimer hastalığına katkıda bile bulunabilir!… 

Demir nanoparçacıklarının beyinde bulunduğu biliniyor ve bunların aldığımız gıdalardan dolayı bedenimizde doğal 

olarak bulunduğu düşünülmektedir. 

Şimdi daha yakından bu nanoparçacıkların yapısını incelediğimizde, bunların çoğunlukla trafik dumanı ve yanık 

kömür gibi hava kirliliğinden kaynaklı bizlere ulaştığını görüyoruz. İngiltere Lancester Üniversitesi’nden Barbara 

Maher, bu konudaki tespitlerinin çok açık ve somut delillere dayandırıldığını söylüyor. 

Demir, pek çok biyolojik molekülün bir parçası olarak bedenimizde zarasız bir şekilde, farklı formlarda mevcuttur. 

Ancak, yüksek reaktif olan “manyetit (mıknatıklı demir cevheri)” ya da “demir oksitin” de Alzheimer 

hastalığının nedenlerindendir. 

 Beyindeki Mıknatıslar 

 Maher ve ekibi İngitere Manchester ve Mexico City’de yaşayan 37 kişi ile ile bir çalışma yaparlar ve onların 

beyinlerini incelerler. Her birinin beynindeki 1 gram beyin dokusunda mevcut olan milyonlarca manyetit parçacıkları 

inceleyerek, beyin dokusunun ne kadar manyetik-mıknastıssal olduğu ölçülür. 

https://www.newscientist.com/article/mg23130890-500-metaphysics-special-what-is-the-meaning-of-life/
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Şaşırtıcı olan 6 kişinin beyinlerinin ön kısımlarındaki parçacıklara elektron mikroskobu ile bakıldığında açığa 

çıkar; manyetitin yuvarlak parçacıklarının, açılı manyetit kristallerine karşı yaklaşık bire yüz sayıca 

üstünlüğüdür. 

Kristal formlar daha çok doğal kaynaklıdır.—beden hücrelerinden açığa çıkan demir gibi—Ancak, yuvarlak 

parçacıklar, normal olarak akaryakıt-benzin yandığında yüksek derecede eriyen demirden açığa çıkar. 

Maher: “Bu paçacıkların şekline bakarak, onların “kirlilik”ten dolayı oluştuğununa dair güçlü kanıtlarına sahip 

olduk. Benzindeki kirliliğin içinde demir var dolayısıyla arabanın motor bloğunda-gövdesinde de demir 

var. Caddede yürüdüğünüzde bunları içinize çekip, soluyorsunuz! Dolayısıyla, bu,nasıl sisteminize girip dahil 

olmasın ki??…” 

Ekip: “Bu mıknatıslı demir cevheri-maynetit nano parçacıkları, bir diyametrede 200 nanometreden (bir 

nanometre:bir metrenin milyarda biri) daha azdır. Dolayısıyla, bu nanoparçacıklar, havadan burnumuzun 

içindeki sinir uçlarına ve oradan da beyne rahatlıkla ulaşıyor olabilir.” 

Ekip, ayrıca, arabanın motorunda bulunan metal parçacıklarının beyinde de olduğunu bulur. Ancak bunlar, 

örneğin platin gibi nadir olarak bedende bulunurlar. 

Alzheimer riski 

Viro Advisors adlı Amerikan Sağlık Firması’nda çalışan Jo Anne Shatkin:“Bu çalışmada tespit edilenler endişe 

edilecek nitelikte. Bu aslında o kadar da şaşırtıcı değil, çünkü uzun zamandır bizlerin nanoparçacıklara maruz 

kaldığımız zaten biliniyordu ancak bu araştırma ile bu konuyu daha iyi anlayabiliyoruz.” 

Daha önce laboratuvarlarda hücre geliştirme üzerinde yapılan çalışmalarda, protein plakalarında bulunan demir 

oksitin Alzheimer hastalığında rol oynadığı ve sinir hücrelerini öldürebilen serbest radikaller diye adlandırlan 

reaktif bileşimleri yarattığı düşünülmekteydi. Popülasyonla ilgili yapılan çalışmalarda, yoğun trafiğin olduğu 

yollara yakın oturan insanların, ilerleyen yaşlarda, yaşlılıkta “yüksek zihinsel bozukluk riski” taşıdıkları tespit 

edilir. 

Shatkin: “Eğer hava kirliliği Alzheimer gibi hastalığa neden olan etkenlerdense, bu etkeni gözardı etmemeliyiz. 

Dolayısıyla, hava kirliliğini azaltarak, ileride Alzheimer olma riskini de azaltabiliriz.” 

Çeviri: AylinER 

https://www.newscientist.com/article/2104654-air-pollution-is-sending-tiny-magnetic-particles-into-your-

brain/?utm_medium=Social&utm_campaign=Echobox&utm_source=Twitter&utm_term=Autofeed&cmpid=SOC%257CNSNS%257

C2016-Echobox 

 

“Yokluk” (Hiç bir şey olmaması) Yerine Neden Birşeyler var? 

 

https://www.newscientist.com/article/2104654-air-pollution-is-sending-tiny-magnetic-particles-into-your-brain/?utm_medium=Social&utm_campaign=Echobox&utm_source=Twitter&utm_term=Autofeed&cmpid=SOC%257CNSNS%257C2016-Echobox
https://www.newscientist.com/article/2104654-air-pollution-is-sending-tiny-magnetic-particles-into-your-brain/?utm_medium=Social&utm_campaign=Echobox&utm_source=Twitter&utm_term=Autofeed&cmpid=SOC%257CNSNS%257C2016-Echobox
https://www.newscientist.com/article/2104654-air-pollution-is-sending-tiny-magnetic-particles-into-your-brain/?utm_medium=Social&utm_campaign=Echobox&utm_source=Twitter&utm_term=Autofeed&cmpid=SOC%257CNSNS%257C2016-Echobox
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Alman filozof Martin Heidegger’a göre bu “temel soru”nun tatmin edici olmayan cevabı şudur: Yokluk yerine bir 

şeyler vardır, çünkü insanlar tabiatları gereği yokluktan korkarlar. Yokluğun bir şekilde evrensel bir hata olmasından 

korkuyor gibiyiz. Peki ‘yokluğun’, bir şeylerin var olmasından daha olası olduğuna neden ihtimal verelim ki? Eğer 

bu soruyu sorabilmek için var olduğumuzu kabul edersek, o takdirde bir şeylerin ‘varlığını’ da kanıtlamış oluyoruz 

aslında. Hiçbir şeyin olmadığını ispatlamak çok daha zordur. 

Modern fiziğin bu akıl yürütme çizgisini kolaylaştırdığını düşünmek çok cazip geliyor. Kuantum alan teorisine göre, 

uzay boşluğu bile hiçbir yerden gelmeyen parçacıklarla ve alanlarla dolu kaynar bir çorba adeta. Bu tür rastgele bir 

dalgalanmanın sonucunda, kuantum boşluktan bizim yıldızlarımızın, gezegenler kozmozumuzun ve de varoluşsal 

endişelerimizin yaratıldığı düşünülüyor. Öyle görünüyor ki bu oluşumda henüz açıklanamayan tesadüfi oluşumlar da 

söz konusu; mesela evrenin başlangıcında ışık hızından hızlı bir dönemin olması ve maddenin kötü ikizi anti 

maddeden bir şekilde üstün gelmesi. 

Ama bu mantık içinde çok büyük bir kusur mevcut: Kuantum boşluğu ‘yokluk’ değildir. 

Eğer kendisini dolduran kuantum boşluk olmasaydı bile, boş uzay “yokluk” dışında herhangi bir şey olabilirdi. 

Einstein’ın izafiyetine göre uzay hareket eder, eğilir, bükülür ve tıpkı maddi bir şey gibi içinde delikleri vardır. Çok 

eski bilgilerde bile bir özelliği kabul edilmektedir: Boyutu. Oxford Üniversitesi’nden David Deutsch: “Dünya ve ay 

arasında mutlak bir boşluk olduğunu söylersek, bu hiç bir şey olmadığı anlamına gelmez. Bizim ve ayın arasında hiç 

mesafe olmaması:Bu felaket olurdu.” 

Arizona Devlet Üniversitesi’nden fizikçi Paul Davies: “Bu bağlamda, boş uzayın “yokluğundan”, “bir şeylerin” 

ortaya çıktığını söylemek problem olmaz. Boşluktan fırlayan evren propagandası dikkatleri dağıtıp başka yöne 

çekiyor. Esas meseleyi atlıyoruz, ki bu da fizik kanunlarının öncelikli varlığıdır. 

Daha açık belirtecek olursak soru başka bir şekle dönüşüyor:  Sahnesizlik de dahil olmak üzere neden başka bir 

kurulum-sahne olmayıp da mevcut fizik kanunları sahnesi var ? 

David Deutsch şöyle diyor: “Yokluk yerine neden bir şeyler var?” sorusunun cevabı kuantum alan teorisinin işleyiş 

biçimi olsaydı bile, o zaman soru da şöyle değişirdi: Kuantum alan teorisinin kanunları neden böyle? 

Cevaplardan biri şu olabilir: Çünkü bu temelle oluşan bir evren, derin konular üzerinde düşünen ve sorgulayan 

bilinçli gözlemciler oluşturmaya eğilimlidir. 

Şu da popüler başka bir görüş: Fiziğin olası diğer tüm kanunları-kanunsuzluk da dahil-tüm olası evrenlerin olduğu 

çoklu evrenlerin birinde mevcuttur. 

O zaman neden çoklu evren? Deutsch: “Fizikçiler, kuralları sadece burada değiştirebileceklerini kabul etmek 

zorunda kalacaklar. Bu felsefi bir sorudur. Hepsi o kadar!” Deutsch aslında bunun iyi bir şey olduğunu 

düşünüyor. “Tüm problemleri çözecek sihirli bir formülümüz olamaz. Bu felaket olurdu. Düşünmek anlamsız-

gereksiz olurdu.” 

Deutsch için sorunun cevabı eski bir espri ile açıklanabilir: “Neden bir şeyler var? Çünkü eğer bir şeyler 

olmasaydı, hala şikayet ediyor olurduk.” 

Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE 

https://www.newscientist.com/article/mg23130890-400-metaphysics-special-why-is-there-something-rather-than-nothing/ 
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Zaman bir İllüzyon mu? – Richard Webb 
  

 

Doğarız. Ölürüz. Bu olayları ayıran süreye zaman deriz. Zamanın geçişi belkide insan deneyiminin en temel 

özelliğidir. Gerçi bizler onun tam olarak ne olduğunu söyleyecek kapasitede değiliz. Daha kötüsü – fizik kuralları 

buna yardımcı olmuyor. Zamanın var olduğu inkâr edilemez, fakat bizim onu deneyimleme şeklimiz herhangi bir 

anlam ifade etmiyor. 

Texas Üniversitesi’nden nobel ödüllü fizikçi Steven Weinberg, “Zaman ile ilgili eski bir espiri vardır – zaman, 

doğanın, herşeyin bir kerede olmasını engelleme tarzıdır” diyor. Biz faniler için zaman, güneş ve mevsimlerin 

geçişi, biz yaşlandıkça derimizin giderek buruşmasıdır – ileri doğru hareket eden şu anın geri alınamaz biçimdeki 

işaretçisi, ve kaçınılmaz biçimde geçmiş haline gelen bir gelecektir. Uzaydan farklı olarak, zaman doğal bir düzene 

sahiptir. Eğer A B’yi etkiliyorsa, bu durumda B, zamanda her zaman daha ileridedir.  Bu, zamanın merkezî 

özelliğidir. Bizim algıladığımız şekliyle zaman: yaşamlarımızı düzenleyen akan bir varlıktır. 

Oxford Üniversitesi’nden David Deutsch, bununla ilgili sadece bir problem vardır, diyor: Zaman anlamsızdır. Bizler, 

düzenli olarak ilerleyen sanal bir zaman çizelgesi içinde, kendimizi an içinde yaşıyormuş gibi görürüz. İmgeler 

(görüntü-hayaller) evrensel olarak tik tak işleyen bir çeşit zamana işaret eder. Her bir vuruşunu, ölçülen diğer herşeye 

karşı yapar.  “Fakat bu diğer zaman nedir?” diyor Deutsch. Bizler sadece yeni bir problem yaratmayı başardık. 

Einstein’ın evrenin en geniş ölçekli teorisi olan izafiyetinde, tek bir nesnel metronom tıkırtısı (tik tak) yoktur. Zaman, 

uzayla birlikte, her yöne çekilebilir dört boyutlu uzay-zaman içine çökmüş olur.  

Ve zamanın geçişi, ne kadar hızlı hareket ettiğinize ya da etrafı çevreleyen yerçekim alanının gücüne bağlıdır. Uzay 

ve zamanın dört boyutunun sonunda, zaman bir şekilde özel kalıyor.  “Eğer size güneş sistemi gibi bir uzay 

bölgesinde neler olduğunu söylesem, o aynı bölgede başka bir zamanda neyin olacağını öngörebiliriz. Fakat 

aynı zamanda başka bir uzayda neyin olacağını öngöremeyiz” diyor Deutsch. 

Modern fiziğin diğer bir önemli üyesi olan kuantum mekaniği, bu şekildeki bir zaman görüşünü, izafiyete tamamen 

karşıt bir resim oluşturarak, daha uzak birşeyle destekliyor. Bu görüşte, nesnel bir “tanrının gözü” zamanı vardır. 

Bu, zaman içerisinde kapsüllenmiş bütün olayları, onun dışından görmenize imkân sunar, gelecek de buna dahil. 
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Fakat, kuantum mekaniksel olarak gözlenebilir herşey (gerçeklik hakkında hesaplanabilen şeyler) buna bağlıdır, 

zamanın kendisi gözlenebilir değildir, bu yüzden hesaplanamaz. Hatta, hatasız bir şekilde ölçülemez bile: kuantum 

belirsizlik prensibi, zaman içinde birbirine çok yakın iki olayın sırasını ayırt edebilmeyi imkânsız kılar. Weinberg, 

“Sebepten önce gelen etkiye engel olmak gittikçe zorlaşır” diyor. 

Bu yüzden bizler, kuantum teorisi, izafiyet ve kendi akıp giden zaman algımız arasında oldukça zor bir durumda 

bırakılmış durumdayız. Deutsch “Birbirleriyle çelişmenin oldukça ötesinde, her üç görüş de doğası gereği 

sorunludur” diyor. 

Kuantum teorisi ve izafiyeti birleştirecek, ve hatta zamanın gerçek doğasını aydınlatacak, daha parlak, daha ışıldayan 

bir teori umudu var. Fakat böylesi bir teori hala çok ötede. Bununla birlikte Deutsch, en iyi ipucunun fizikçi Don 

Page ve William Wootters’ın 30 yıl önce yapmış olduğu hesaplamalardan geldiğini düşünüyor. Onlar, özellikleri 

uzak mesafeden bile birbirini etkileyen kuantum “dolanık” parçacıkların, bir evren içinde olan herkese, geçip giden 

bir zaman illüzyonu sağlamak için doğal olarak evrimleştiğini gösterdiler – Evrenin dışından bakan herhangi birine 

göre hiçbir şey olmadığı halde. 

2013 yılındaki deneyler, zamanın bir illüzyon şeklinde açığa çıktığı bu düşünceye belli belirsiz bir destek sağladı. 

Eğer doğruysa, bazı zorluklarımız açıklık kazanmaya başlayabilir.  Tıpkı Dünya kavisli olmasına rağmen geometriye 

bağlı olduğumuzdan onu düz gördüğümüz gibi, “gerçek” zamanı da deneyimleyemiyoruz. Deutsch, “Bizim algımız 

oldukça kaba bir ölçekte. Birleşen ve dolanık hale gelen şeylerin çok katmanlılığını görmüyoruz” diyor. 

Bu halâ kurgusal ve zamana ait genel bir fizik teorisi olmaktan çok uzak.  Fakat belkide bu konuya kafayı çok fazla 

takmamalıyız. Zamanı anlayışımızın miktarı, bizim hakkımızdaki gerçeği değiştirmeyecektir – bu sınırlıdır. Şimdi 

bunu en iyi şekilde yapmanın zamanı. 

Çeviren : Gültekin METİN 

https://www.newscientist.com/article/mg23130890-900-metaphysics-special-is-time-an-illusion/ 

 

Gerçeklik Neden Yapılmıştır? – Stuart Clark 

 

Moleküller atomlardan, atomlar parçacıklardan ve parçacıklar kuantum dalgalanmalardan yapılmıştır. Fakat bilinç, 

karanlık madde ve matematik nereye yerleştirilebilir? 

https://www.newscientist.com/article/mg23130890-900-metaphysics-special-is-time-an-illusion/
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Tarihteki her çağ, evreni neyin oluşturduğuna dair kendi fikirlerine sahiptir. Oxford Üniversitesi’nden filozof Jan 

Westerhoff, “Ne gibi şeylerin var olduğuna dair sorgulamalar, ilk felsefik metinlere kadar uzanıyor” diyor. 

Bir çok eski insana göre, kara, hava, rüzgâr ve ateş  gibi temel tabiat güçleri, kozmosun özünü şekillendirmiştir. 

Geçtiğimiz yüzyıl ve civarında, maddenin atomlardan oluştuğu sonucuna vardık. Bu atomlar bir grup elemanter 

parçacıklardan yapılmıştır. Ve bu parçacıklar, kuantum alanlarının arbedesi içindeki boş uzayı kaplayan 

dalgalanmalardır. 

Yani, gerçekliği açıklamış mı olduk? O kadar da hızlı değil, diyor Westerhoff. “Gerçeklik kelimesinin ifade ettiği 

manadan kesinlikle emin olmalısınız. Diğer türlü tartışma heryeri sarar.” Başlangıç için, gerçeklik olarak sadece 

kara ve atomlar gibi fiziksel nesneler mi hesaba katılmalıdır? Ya da akıl ve bilinç de buna dahil midir? 

New york Üniversitesi’nden Filozof Tim Maudlin, “Tanımımızın kapsamı, bulmacanın ne kadar karmaşık 

olduğunu ortaya koysa da, fizikçiler hala bir çözüm sağlamalıdır. Fizik sadece iki soru hakkındadır: ‘Var olan 

ne var?’ ve ‘Ne işe yarar?’. Eğer bu her iki soruyu cevaplarsanız, bence ‘gerçeklik nedir’ sorusuna da cevap 

vermiş olursunuz.”, diyor. 

Eğer öyleyse,  hala bir çözümden çok uzaktayız. Modern fizikçiler maddesel gerçekliğin sadece yaklaşık %4’üne 

cevap verebiliyorlar. Diğer %96’lık kısım, gizemli “karanlık” madde ve enerji olarak var olmakta. Gerçekliğin uzay 

ve zaman gibi önemli bileşenleri de aynı zamanda açıklanmamış olarak kalmaya devam ediyor. 

Bu problemlerin kökleri derinlerde. Kuantum teorisi maddesel gerçekliğin şimdiye dek geliştirilmiş en iyi 

açıklamasıdır. Henüz ne söylediğini tam olarak anlayabilmiş değiliz.  Görünüşe göre, bir kuantum objenin bütün olası 

durumları, bir gözlem tek bir durumu var olmaya zorlayana kadar, eşit olarak gerçektir. Bu tuhaf durum, 1930’larda 

Avusturyalı Erwin Schrödinger tarafından, eş zamanlı olarak hem ölü hem de canlı olan kuantum kediyle ortaya 

konuldu. 

Beraberinde bir çok soru yükseldi. Neden kedinin biri diğeri üzerinden seçildi, ve hangisinin seçildiğini ne belirliyor? 

Diğer versiyona ne oluyor, varlığına son mu verildi? Ya da her ikisi birden gerçekliğin paralel versiyonlarında varlar 

mı? Matamatik ve kuantum teorisi ölçümlerin çıktılarıyla mükemmel tanımlamalar yapsa da, bu kritik sorular 

karşısında sessizler. Ve bu yüzden duvara tosladık – öyle değil mi? 

Diğer bir olasılığa göre çok derin bir şeyi bir an için görüyoruz. Eğer matematiksel tanımlama kesin fakat fiziksel 

yorum karışık ise, matamatik tek gerçek şey olabilir mi?  Bu durumda, bilinen ya da karanlık olup olmadığı 

farketmez, madde ve enerjiyi unutabilirsiniz. En temel şey bilginin 1 ve 0’larıdır. Ve evren data işleyen devasa bir 

makineden başka birşey değildir. Örneğin bir yıldız, daha ağır atomik çekirdekler oluşturan bir nükleer füzyon 

reaktörü değil de bilgiyi daha karmaşık formlara proses eden bir bilgisayardır. 

“Fiziksel dünya olarak aldıladığımız şey, soyut matematiksel yapıların bir çeşit kristalleşmesidir.”, diyor 

Westerhoff. Bu öğretiyi takip ettiğinizde, fiziksel gerçekliğin nihai teorisi, bilgi teorisinin matematiksel disiplininden 

gelmek zorundadır. Bu şaheserden uzay ve zaman, parçacık ve enerji, kuvvetler ve alanlar doğal olarak açığa çıkar. 

Ardından bizler sormak zorundayız: “Beyinlerimiz, fiziksel varlıkları, altında yatan sayısal gerçeklikten neden 

inşa eder?” Bu sorunun cevabı, ve aslında gerçekliğin hakikatinin doğru bir şekilde anlaşılması, bilinci anlamayı 

gerektirir. O zamana kadar, bizler Platon’un mağara alegorisindeki, mağara duvarında gölge oluşturan nesneleri 

görmek için başını çeviremeyen mahkumlar olarak kalmaya devam edebiliriz. İnanın ki gölgelerin kendisi saf 

gerçekliktir. Çağımızın dünyayı neyin oluşturduğu fikri, belki de daha öncekilerden daha az kusurlu değildir. 

Çeviren : Gültekin METİN 

https://www.newscientist.com/article/mg23130890-800-metaphysics-special-what-is-reality-made-of/ 

 

 

https://www.newscientist.com/article/mg23130890-800-metaphysics-special-what-is-reality-made-of/
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Tanrının Var Olduğunu Bilebilir miyiz? 
  

 

13 milyar dolara maloldu, 14 yıl aldı, fakat beklendiği gibi Tanrı ortaya çıktı, sevinç ve rahatlama harikaydı.  2012 

yılıydı ve kanıtlar bu yılda oldukça güçlendi. İnançsızlık artık bir seçenek değil, Tanrı gerçek. Tabiki bildiğimiz Tanrı 

değil, onun parçacığı, namı diğer Higgs bozonu. 

Keşke Tanrı’nın varlığını ispatlamak da bu kadar kolay olsaydı. Bu sorunun üzerine litrelerce mürekkep ve kan 

döküldü, fakat bizi hiç bir yere götürmedi. Tek veya çoklu Tanrıya inanmak bir inanç sıçramasıydı, inançsızlıkta 

öyle. Tutarlı ve rasyonel tek pozisyon ise agnostisizm yani bilinemezcilik olarak gözüküyor. 

Genel bir bakışla bunu değiştirebilecek şeyler halen uzakta gözüküyor. Parçacık fiziğinde maddeye özelliklerini 

kazandıran Higgs bozonunun varolduğunu göstermek bunlardan biri. Ama aynı şeyi her yerde ve hiçbir yerde olan, 

özünde olan, aşkın, bilinebilen ve anlaşılamayan tabiatüstü  bir varlık için nasıl yapabilirsiniz ? 

Bu zorluk her iki taraftan  bilim adamları ve felsefecileri  durduramadı. Elbette, Tanrıya inananlar için  dünyanın 

inanılmaz karmaşıklığı bir argüman teşkil ediyordu. Bir gözün veya kelebeğin fonksiyonelliği ve güzelliği gibi şeyler, 

bir yaratıcının inkar edilemez oluşunun delili midir? Bu yüzeysel argüman sonradan akıllı tasarım ve indirgenemez 

komplekslik adıyla yeniden hayat buldu ve uzun zaman aralıklarına ihtiyaç duyan doğal seleksiyon ve evrim 

karşısında çürütülebilir hale geldi. 

Bilim geliştikçe ”Delile dayanan Teizm”  parçalara bölündü ve dindar felsefeciler ”Düzeltilmiş epistemoloji (bilgi 

teorisi)” denen bir noktaya geri dönüş yaptılar. Tanrı’nın varlığının delil veya ispat gerektirmediğini savundular. 

Tanrı, Tanrı’dır. 

Bilimsel zihinliler için ise bu, umutsuzca bir yan çizişe benziyordu. Böylece delile dayanan ateizm momentum 

kazandı. Gidiş yollarından biri ”Bilişsel yan ürün varsayımı” idi. Buna göre, çevremizdeki herşeye genellikle 

görünmez olan bir aktörün sebep olduğunu ve dolayısı ile insan beyninin dini inanç için işlemden geçirildiğini 

söylüyordu. Evrilen sistem atalarımıza üstünlük sağladı. Buna göre, hışırdayan dalların arasında bir hayvanın 

mevcudiyetini araştırmak, saldırmaya ve kaçmaya daha iyi hazırlanmak manasına geliyordu. Bu,  bugün de hemen 

açıklayamadığımız bir çok olayda görünmez bir el aramaya meyilli olduğumuz anlamına geliyor. 
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Fizikçi Victor Stenger, delile dayanan ateizmin en büyük yorumcularındandı. 2007’de ”Tanrı : Başarısız Varsayım” 

ı yayınladı. Bu yayında varolsa da olmasa da milyarlarca kişinin İbrahimi Tanrıya taptığına işaret etti. Eğer Tanrı 

varsa bunun bazı gözlenebilir eserleri olmalıydı. 

Yokluğun delili 

2015’te ölen Stanger ,  eserlerin bazılarında bunu  anlattı.Mesela Tanrı eğer ahlakın kaynağı ise, dindar olmayan 

insanlar dindar olanlardan daha az ahlaklı olmalıydı. Eğer Tanrı evreni yarattıysa fizik ve kozmoloji kanunlarında 

tabiatüstü  işaretler görmeliydik. Eğer Tanrı dualarımıza cevap veriyorsa hasta kişiler için dualar bir ilaç olmalı ve 

klinik deneylerde öyle olduğunu göstermeliydi. Stenger bunların hiçbirinin gözlemlenmediğini söyledi. Dolayısıyla 

ona göre Tanrı’nın varolmadığı varsayımına geri dönmeliydik. 

Tennessee Nashwille Vanderbilt Üniversitesinde dini felsefeci olan Scott Aikin’e göre Stenger’in çıkarımları hala 

geçerlidir. Ortadaki deliller Tanrı’nın varolmadığına işaret ediyor. Delil yokluğu yokluğun delilidir diyor. 

Tanrı varsayımını reddetmek için başka sebepler de var. Özellikle bir çok mantıksal paradokslar yaratıyor. Bilge ve 

kadiri mutlak olan Tanrı, bilemeyeceği bir sır ve kaldıramayacağı bir taş yaratır mı ? Ve birde tapınma paradoksu var. 

Tapınma, Tanrı’nın dileğine tamamen teslim olmayı gerektiriyor. Ama bizim otonom (muhtar, kendi adına bağımsız 

hareket edebilen, uzaktan kumanda edilmeyen) varlık olduğumuz söyleniyor (Bakınız. Özgür iradem var yazısı). 

Ateizmin argümanlarından sıyrılmanın bir çok yolu var. Bunlardan biri, Tanrının kendini  onunla sadece gerçekten ve 

gerçekten iletişim kurmak isteyenlere ve daha sonra da mücadele edenlere gösterdiğini söyleyen ”ilahi gizlilik”. Eğer 

bu gerçekten doğruysa ateistlerin bir delil bulamamasında şaşılacak bir şey yok. 

Şunu görmek ve tartışmamak gerekiyor : Bir komplo teorisi gibi tanrı, kendini çürütülmekten izole etmiştir. Bu da 

onu bilimin dünyasının dışına çıkarır ki çoğu inananlar Tanrıyı bir şekilde buraya yerleştirirler. 

Muhtemelen iyi niyetle : Eğer Tanrı herhangi bir yere aitse, bu yer neresi. 

Çeviren : Ümit TUNCEL 

https://www.newscientist.com/article/mg23130891-000-metaphysics-special-can-we-ever-know-if-god-exists/ 

 

Amigdalanızın Aktivitesini Azaltmayı Öğrendiğinizde 

Duygularınızı da Değiştirebilirsiniz 
  

 

https://www.newscientist.com/article/mg23130891-000-metaphysics-special-can-we-ever-know-if-god-exists/
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Beyni, kendisini tedavi etmek üzere eğitmek travmatik stresin üstesinden gelmek için son derece umut vericidir. Bu 

eğitimde, ‘sinirsel geribildirim’(neurofeedback) denilen ve insanların kendi beyin aktivitelerini düzenlemelerinde 

yol gösterici olan aktiviteyle uyumlu işitsel ya da görsel bir sinyal kullanılır. 

Ama strese bağlı bozuklukları tedavi etmek için beynin duygusal merkezi olan amigdalaya ulaşmak gerekir. 

Amigdala beynin derin alanındadır ve tipik sinirsel geribildirim yöntemleriyle ulaşmak zordur. Bu tip aktivite, 

fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) tekniğiyle ölçülebilir. fMRI pahalı ve zor ulaşılır olduğu için 

klinik kullanımı da sınırlıdır. 

“Biyolojik Psikiyatri” dergisinde yayımlanan bir araştırmada yeni bir görüntüleme yönteminden bahsediliyor. Bu 

yöntemde elektroensefalografi (EEG) kullanılarak amigdala aktivite seviyesinde güvenilir sinirsel geribildirim 

sağlanıyor ve insanların kendi duygusal tepkilerini değiştirmesi mümkün kılınıyor. 

Jackob Keynan ve Talma Hendler: “Bu yöntemle, EEG gibi daha az maliyetli ve kolay ulaşılabilir bir 

görüntüleme sistemi kullanılarak, beynin derinlerindeki aktivitenin görülmesi sağlanmıştır.” 

Araştırmacılar daha önceki bir araştırmada geliştirdikleri bir aracın üzerinde değişiklik yaptılar ve EEG kullanarak 

‘elektriksel parmak izleriyle’ amigdala aktivitesindeki değişiklikleri ölçtüler. Bu yeni araç ile, 42 denek etkili 

buldukları herhangi bir mental yöntemi uygulayarak, amigdala aktivitesiyle uyumlu işitsel geribildirimi azaltmak 

üzere eğitildiler. 

Bu geri bildirim esnasında katılımcılar amigdalalarının elektriksel aktivitesini değiştirmeyi öğrendiler. Bu durum aynı 

zamanda amigdaladaki kan oksijen seviyesi bağıl sinyallerinin (BOLD) daha iyi 

düzenlenmesini(azaltarak)(downregulasyon) sağladı. BOLD, fMRI ile ölçülen bir bölgesel aktivite sinyalidir. 

40 deneğin katıldığı bir başka deneyde ise araştırmacılar, amigdala aktivitesini azaltarak düzenlemeyi öğrenmenin 

davranışsal duygu düzenlemesini de geliştirebileceğini gösterdiler. Bunu amigdaladaki duygusal süreci başlatan 

davranışsal bir eylem kullanarak yaptılar. Bulgular bu yeni görüntüleme aracı ile insanların duygularının hem nöral 

süreçlerini hem de davranışsal ortaya çıkışlarını değiştirebileceklerini göstermektedir. 

Biyolojik Psikiyatri’nin editörü John Krystal şöyle diyor: “Sinirsel geribildirim, meditasyon ve hatta plasebo 

etkileriyle bile amigdalanın aktivitesini azaltabileceğimizi çok uzun zamandır biliyoruz. Amigdalanın aktivite 

seviyesindeki direk geribildirimin kullanılarak insanların kendi duygusal tepkilerini kontrol edebilmelerini 

sağlamak çok heyecan verici bir fikir.” 

Çalışmadaki katılımcılar son derece sağlıklıydılar. Bu yüzden aracın gerçek travma yaşayan birinde de test edilmesi 

gerekiyor. Ama araştırmacılara göre bu yeni yöntemin çok büyük klinik sonuçları var. 

Hendler ve Keynan: “Bu yaklaşım sayesinde herhangi bir yerde herhangi bir kişiye ulaşma umudumuz var. 

EEG’nin taşınırlığı ve maliyetinin ucuz olması, yatalak travma hastalarının ya da travmaya meyilli 

insanlardaki stres direnç eğitiminin evde tedavi edilmesi olasılığını sağlıyor.” 

Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE 

http://scienmag.com/learning-to-turn-down-your-amygdala-can-modify-your-emotions/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://scienmag.com/learning-to-turn-down-your-amygdala-can-modify-your-emotions/
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Avakado Faydaları 

Avokado: Sağlığa Faydaları ve Besin Bilgileri 

Avokado, krema kıvamında çekirdekli bir meyvedir. Sıcak iklimlerde yetişir ve Meksika ve Güney Amerika 

mutfağında sık sık yer alır. 

Ayrıca, perse ağacı ya da terayağı meyvesi olarak da bilinir. Bir çok işe yarayan avokado, önemli miktarda mono 

doymamış yağ asitleri sağlayan tek meyvedir. Avokado doğal olarak yoğun besinli bir gıdadır ve yaklaşık olarak 20 

vitamin ve mineral içerir. 

Bu, MNT Bilgi Merkezi’nin bir yayınıdır. MNT’nin seçkin beslenme uzmanları tarafından hazırlanmıştır ve popüler 

gıdalar üzerine olan bir grup makale kesitinden oluşmaktadır. Bu yazıda avkado yemenin faydalarının yanısıra 

sağlığa zararlarına da derin bir bakış atacağız. Dengeyi sağlamak için, aynı zamanda avokado tüketiminin olası sağlık 

risklerine değineceğiz. 

Avokadonun sağlığa olası faydaları 

Birçok türden meyve ve sebze içeren bir beslenme şekli, yaşam tarzından kaynaklan birçok sağlık riskini azaltmasıyla 

uzun zamandır ilişkilendirilmektedir. Birçok çalışma ortaya koydu ki, avokado gibi besinleri içeren ağırlıklı olarak 

bitki tabanlı beslenme, sağlıklı cilt ve saça sahip olma, enerjinin artışı ve genel olarak daha az kilolu olmayı 

desteklerken, obezite, diyabet, kalp rahatsızlığı ve ölüm oranı riskini düşürmeye yardımcı olabilir. 

 

Avokado doğal olarak yoğun besinli bir gıdadır ve yaklaşık olarak 20 vitamin ve mineral içerir. 

Kalp için sağlıklıdır: Hass Avokado Heyeti’ne kayıtlı beslenme uzmanı Patricia Groziak’a göre, avokado her bir ons 

için (28,3 gr) 25 mg doğal bitki sterolü olan beta-sitosterol içeriyor. Beta-sitosterol ve diğer bitki sterollerinin düzenli 

tüketimi, sağlıklı kolesterol seviyelerini devam ettirmeye yardımcı olur. 

Görmeye birebir: Avokado lütein ve zeaksantin içerir. Bitki kökenli bu iki kimyasal madde, özellikle gözdeki 

dokularda yoğun olarak bulunur ve gözde oluşacak hasarı en aza indirmek için antioksidan koruma sağlar, buna 

ultraviyole ışınlar da dahil. 

Avokdodaki mono doymamış yağ asitleri aynı zamanda, beta karoten gibi yağda çözünen diğer yararlı 

antioksidanların emilimini de destekler. Sağlıklı beslenmenin bir parçası olan avokado, yaşla ilişkili sarı nokta 

hastalığına (maküler dejenerasyon) yakalanma riskini de azaltmaya yardımcı olur. 
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Osteoporozu (Kemik Erimesi) Engelliyor:  Yarım avokado yaklaşık olarak günlük K vitamini ihtiyacının %25’ini 

sağlar. K vitaminin çoğunlukla gözden kaçan bir besin maddesidir fakat kemik sağlığı için önemlidir. Sağlıklı kemik 

bakımı için önemli olan besin maddeleri düşünüldüğünde, K vitamini genellikle kalsiyum ve D vitamininin 

gölgesinde kalır. Bununla birlikte, yeterli miktarda K vitamini içeren bir beslenme şekli, kalsiyum emilimini 

arttırarak ve kalsiyumun idrarla atılmasını azaltarak kemik sağlığını destekler. 

Kanser: Düşük seviyedeki Hidrojen’in kadınlarda göğüs kanseri riskini arttırdığı ortaya çıkarıldı. Folik asiti yeterli 

miktarda almak, aynı zamanda mide, pankreas ve boyun kanserine umut verici koruma sağlamakta. 

Riskin bariz bir şekilde azalmasının arkasındaki mekanizma bilinmese de, araştırmacılar inanıyorlar ki, folik asit, 

hücre bölünmesi sırasında DNA ve RNA mutasyonuna karşı koruma sağlıyor. 

Sağlıklı Bebekler: Folik asit aynı zamanda sağlıklı bir gebelik için önemlidir. Yeterli miktarda folik asit alımı, düşük 

yapma ve nöral tüp defektlerinin riskini azaltmaktadır. McGill Üniversitesi’nde son yapılan bir araştırmada, folik asit 

eksikliği olan farelerden alınan spermle hamile kalan farelerin bebeklerinde, folik asit eksikliği olmayan farelerden 

alınan spermle hamile kalan farelerin bebeklerine göre %30 daha fazla doğum kusuru vakası gözlenmiştir. 

Depresyon Riskini Azaltıyor: Yüksek miktarda folik asit içeren gıdalar depresyon riskini azaltmaya yardımcı 

olabilir. Çünkü folik asit homosistein oluşumunu engellemeye yardımcı olur. Homosistein, besin maddelerinin 

dolaşımını ve beyine ulaştırılmasını olumsuz yönde etkileyebilen bir maddedir. Fazla homosistein aynı zamanda ruh 

hali, uyku ve iştahı düzenleyen, serotonin, dopamin ve noradrenalin üretimini engelleyebilir. 

Gelişmiş Sindirim: Krema kıvamına rağmen bir avokado aslında lif bakımından zengindir.  Yarım avokado yaklaşık 

olarak 6-7 gr lif içerir. Doğal lif içeren besinleri tüketmek kabızlığı engellemeye yardımcı olabilir. Sağlıklı bir 

sindirim sistemi sağlar ve kolon kanseri riskini azaltır. 

Doğal zehir giderici: Yeterli miktarda lif, düzenli bağırsak hareketlerini destekler. Bu hareketler, toksinlerin günlük 

olarak safra ve dışkı ile atılmasında önemlidir. Son çalışmalar besinsel liflerin aynı zamanda bağışıklık sistemini 

düzenlemede rol oynadığını göstermiştir. 

Kronik hastalıklardan korur:  Kentucky Üniversitesi İç Hastalıkları ve Beslenme Bilimleri Departmanına göre, 

yüksek lif alımı, koroner kalp hastalığı, kriz, hipertansiyon, diyabet, obezite ve belirli sindirim sistemi hastalıklarının 

gelişme riskini önemli derecede düşürmesiyle ilişkilendirilmiştir. Aşırı lif tüketiminin aynı zamanda kan basıncını ve 

kolesterol seviylerini düşürdüğü, insülin hassasiyetini geliştirdiği ve obez bireyler için kilo vermeyi arttırdığı ortaya 

kondu. 

Avokadonun besinsel analizi 

Amerika Tarım Bakanlığı Gıda Veritabanına göre, bir porsiyon (bir avokadonun beşte biri, yaklaşık 40 gr) 64 kalori, 

hemen hemen 6 gr yağ, 3.4 gr karbonhidrat, bir gramdan az şeker, yaklaşık 3 gr lif ve hemen hemen 1 gr protein 

içerir. 

Avokado, B-2, niyasin, folik asit, pantotenik asit, magnezyum ve potasyumun yanısıra, muhteşem C, E, K ve B-6 

vitamini deposudur. Aynı zamanda lütein, beta-karoten ve omega-3 yağ asiti içerir. 

Avokadodaki kalorilerin çoğu yağdan gelse de, yağdan uzak durmayın! Avokado sizi tok ve sağlam tutan tamamen 

sağlıklı ve faydalı yağlarla doludur. Yağı tükettiğinizde, beyniniz iştahı kapamak için bir sinyal alır. Yağ yemek, 

karbonhidratların şekere dönüşmesini yavaşlatır. Bu da kanınızdaki şeker seviyesinin stabil kalmasını sağlar. 

Yağ, vücüdunuzdaki her bir hücre için önemlidir. Aslında, beyninizin yüzde altmışından fazlası yağdan oluşmaktadır. 

Sağlıklı yağları tüketmek deri sağlığını destekler. Yağda çözünen vitamin, mineral ve diğer besinlerin emilimini 

arttırır.Vve hatta bağışıklık sisteminizi canlandırmak için yardımcı olur. 
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Yağsız ve az yağlı ürünlere kanmayın, ya da avokado ve fındık gibi sağlıklı yağlarla dolu besinlerden uzak durmayın. 

1950’lerde az-yağlı çılgınlığı başladığından beri, sadece daha fazla kilolu hale geldik. İmalatçılar genellikle yağı 

azaltılmış ya da yağsız ürünlerdeki yağları şeker ile değiştiriyorlar. 

Bu demek değil ki, çok miktarda domuz yağlı cheeseburger ve kızartılmış yiyecekler yemek zorundasınız. Çünkü 

bütün yağlar eşit yaratılmaz. Sağlıklı yağları günlük tüketmek (avokadodaki tekli ve çoklu doymamış yağlar gibi) 

kalp sağlığını geliştirir, kolesterolü azaltır, sizi dolu ve tok tutar ve kızartılmış ve yağlı yemekleri aşermenizi 

dizginler. Diğer taraftan, kızartılmış yiyecekler, işlenmiş et ve peynirler, doymuş yağ içerir. Doymuş yağ, 

atardamarları tıkayabilir, kolesterolü arttırabilir ve yüksek seviyeli iltihaba öncülük edebilir. 

Beslenmenize daha fazla avokadoyu nasıl katabilirsiniz 

Avokadonun ne kadar olgunlaştığını kabuğuna hafifçe bastırarak anlayabilirsiniz. Eğer avokado sertse ve hareket 

etmiyorsa, tüketmeden önce olgunlaşması için birkaç gün beklemelisiniz. Yumuşak avokadolar ile harika 

guacamole(bir tür meze) ya da dip sos yapılır. Sert avokadolar ise dilimleyip salata ve sandviçe eklemek için 

uygundur. Olgunlaşma sürecini hızlandırmak için avokadoyu bir muz ile birlikte bir kese kağıdına koyun. 

Avokado terayağı yerine tost üzerine püre edilerek sürülebilir ya da dilimlenip bir sandviç ya da salataya eklenebilir 

Avokado tüketmenin potansiyel sağlık riskleri 

Hastalıktan korunmadaki ve iyi sağlığı elde etmedeki en önemli şey, bütün bir diyet ya da etraflı bir yeme modelidir. 

Tekil gıdalara konsantre olmak yerine farklı çeşitlerle beslenmek iyi sağlık için kilit noktadır. 

Varfarin gibi kan sulandırıcı ilaçlar alıyorsanız, fazla ya da az miktarda K vitamini içeren yiyeceklerle beslenmeye 

aniden başlamamanız önemlidir, K vitamini kan pıhtılaşmasında rol oynar. 

Avokadolarda bulunan saponin, soya ve bazı diğer bitkilsel besinler, diz osteoartriti semptomlarının azalmasıyla 

ilişkilendirilmiştir. İstisnai bitkisel özlerin uzun dönemli etkilerinin belirleneceği araştırmalar planlanmıştır. 
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Avokadolar aynı zamanda gıda zehirlenmesine öncülük eden antimikrobik etkinliğe sahip maddeler içerir, 

özellikle Koli Basili’ye karşı. 

Avokado ayrıca kanser tedavisinde de rol sahibi olabilir. Bazı araştırmalar, avokadodan elde edilen bitkisel ilaçların, 

bağışıklık sistemi hücresi olan lenfositlerin çabucak çoğalmasını teşvik ederken, prekanseröz ve kanserli hücrelerin 

büyümesini engelleyebileceğini buldu. Bu bitkisel ilaçların, bir kemoterapi ilacı olan siklofosfamid tarafından 

tetiklenen kromozom bozukluklarını azalttığı ayrıca gözlenmiştir. 

Hızlı ipuçları: 

• Kahvaltıda tost üzerine terayağı yerine avokado sürün 

• Tavuk ya da yumurta salatasında mayonez yerine avokado kullanın, ya da sandviç üzerine sürün 

• Avokadonun yumuşak, krema kıvamı ve acılığı giderilmiş tadı, onu bebekler için mükemmel bir ilk yiyecek 

yapıyor 

Çeviren : Gültekin METİN 

http://www.medicalnewstoday.com/articles/270406.php 

 

Erkek ve Dişi Beyni Farklı mı? 

  

Bu sorunun basit bir cevabı yok. Bazı beyin özellikleri bir cinsiyette daha yaygınken, bazıları her iki cinsiyette de 

bulunur. Çoğunlukla eşsiz bir karışım söz konusudur. 

Araştırmada kadın ve erkeklerin düşünce ve davranışlarındaki karakteristik farklılıkların nedenleri belirtildi. 

Fiziksel beyin değişmese bile, işleyişi değişebilir. 

Pek Çok Beyin Her İki Özelliğe de Sahiptir 

Tel Aviv Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada çok ilginç ve de ayrıntılı bir yaklaşımla, kadın ve erkek beyin 

yapıları karşılaştırıldı. Araştırmacılar 1400den fazla kişinin MRI taramalarına baktılar. 

Öncelikle, hangi bölümlerde en büyük cinsiyet farklılıkları olduğunu görmek için beynin 116 bölgesindeki gri 

maddenin(bazen düşünme maddesi de denir) miktarını ve lokasyonunu ölçtüler. Daha sonra, her bir taramada bu 

alanlar “dişi uç” bölgesi, “erkek uç” bölgesi ya da ikisinin ortasında bir yerler olarak işaretlendi. 

http://www.medicalnewstoday.com/articles/270406.php
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Araştırdıkları her 100 beyinden 6 tanesinde sürekli olarak tek bir cinsiyet mevcuttu. Pek çok diğer beyin ise dişi ve 

erkek özelliklerinin karışık bir desenini oluşturuyordu ve bu da kişiden kişiye çok değişiklik gösteriyordu. 

Bulgularını kontrol etmek üzere, 5500den fazla insanın kişilik özelliklerini ve davranışlarını incelemek için benzer 

metodlar kullandıalr. Bazı aktiviteler kadınlarda daha yaygınken(gazete küpürleri biriktirmek, telefonda sohbet 

etmek, anneleriyle iletişimde olmak gibi) bazı aktiviteler de erkeklerde daha yaygındı.-golf oynamak, video oyunları 

ve tavla oynamak gibi. Üzerinde çalışılan deneklerin %98inde net bir cinsiyet profili görülmedi. 

Bulgular göstermektedir ki “insan beyni iki farklı kategoriden herhangi birine ait değildir.” 

Beyin Yol Haritaları Farklılıkları Gösteriyor 

MRI araştırması özellikle beyin yapılarına odaklanırken, başka bir bilim insanı da tıpkı beynin anayol sistemi gibi, 

bunları birbirine bağlayan sinir yollarını inceliyor. 

Biliyoruz ki anne karnındayken hormonlar beyin gelişimini etkilemektedir. Ama 13 yaşına dek kız ve erkek mental 

devre sistemi benzer görünüyor. Ergenlik zamanında hormonlar tekrar güçlü bir etkiye sahip olup, ergen beynin 

yeniden yapılanmasına neden olabilir. 

Pennsylvania Üniversitesi’nden Doç. Dr Ragini Verma şöyle diyor: “Çalışmalarımız aynı eylemi 

gerçekleştirdiklerinde bile kadın ve erkek beyin devre sisteminde çok önemli farklılıklar buluyor: Bu tıpkı iki 

kişinin Philadelphia’dan New York’a kadar araba kullanması gibi. Farklı rotaları takip edip aynı noktaya 

varıyorlar.” 

Verma’nın ekibi, pekçok zihin testine tabi tuttukları ve içlerinde çocukalr, gençler ve genç yetişkinler olan yaklaşık 

2000 sağlıklı kişiyi incelediler. “Beyin rol haritalarındaki” farklılıklar (ki bunlara bilimsel olarak ‘konektom” 

deniyor) erkeklerin bazı zihinsel testlerde neden kadınlardan daha iyi sonuçlar verdiğini, kadınların da neden başka 

testlerde avantajlı olduğunu açıklayabilir. 

Kim Daha İyi? 

Kadınlarda beynin sol ve sağ yarım küresi arasında daha fazla bağlantı bulunur. Bu da onları, farklı kaynakalrdan 

elde ettikleri bilgiyi kullanıp, sonuçlara ulaşmalarında avantajlı konuma sokar. Beynin sol yarım küresi mantıksal 

düşünme, sağ yarım küre ise sezgi ile alakalıdır. 

Erkek beyninde ise ön-arka yönler arasındaki bağlantılar daha fazladır, bu da onalrın algılamasını artırır. Etraflarında 

olan bitene daha çok uyum sağlayabilirler ve harekete geçebilrler. Erkeklerde beynin hareket ve konum beceri 

bölümleri arasında daha güçlü bağlantılar mevcuttur. Bu da onların el-göz koordinasyonu gerektiren işlerde, top 

atmak veya çivi çakmak gibi nesnelerin konumlarını anlamada daha iyi olmaları anlamına gelir. 

Ortalama olarak erkek beyni dişi beyninden %10 daha büyüktür.45000den fazla beyin taramasını inceleyen Daniel 

Amen: “Ama daha büyük olması, daha akıllı oldukalrı anlamına gelmez. Beyin büyüklüğü dikkate 

alınmaksızın, kadın ve erkek IQ’larında hiçbir fark görülmedi.” 

MRI taramaları gösterdi ki, cinsiyetler arasındaki en büyük fark, kadınların (hafıza üzerinde etkisi 

olan)hipokampüslerindeki ve sol kaudetlerindeki gri madde miktarındaki fazlalıktır. Verma, kadın beyinlerinde hafıza 

ve sosyal bilişle ilgili bölümlerde daha fazla devre bulunduğunu gördü. Peki o zaman kadınların diğer insanların 

hislerini anlamada daha iyi olmaları ve sosyal ortamlarda doğru tepkiler vermeyi bilmeleri şaşırtıcı bir şey midir? 

Son çalışmalar hem bilim insanlarının beyin üzerinde çalışmalarını değiştirebilir hem de sağlık için çok önemli 

faydaları olabilir. Mesela bir cinsiyeti diğerinden daha fazla etkileyen belirgin hastalıkların daha iyi tedavi edilmesine 

faydası olabilir. 
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Beyin deseni-paterni değişmez değildir 

Bunlar ilgi çekici olmakla birlikte, Verma herkes için geçerli olamayabileceğini söylüyor. “Çalışmalarımız dişi ve 

erkek performansını ortalama olarak ve belirgin eylemler üzerinde karşılaştırıyor.” 

Tel Aviv deki bu çalışma beyindeki cinsiyet farklılıklarının aileye, içinde yetişilen kültüre ve de deneyimlere 

bağlı olabileceğini söylüyor. 

Beyniniz aynı sinyalleri işlemden geçirdikçe, tıpkı bir kasın güçlenmesi gibi bu ağlar da güçlenecektir. Bu 

yüzden dişi ve erkek beyni aslında başlangıçta aynı bile olsalar, zamanla farklılıklar gösterebilirler. Çünkü 

kızlar ve erkeklerden beklentiler farklı olduğu için farklı muamele görmektedirler. 

Görme yeteneğini kaybeden birinin zamanla duymasının daha iyi olması gibi, beyin de adapte olabilir. Bu kişiler 

beyinlerindeki “görme” bölümünü sesi proses etmek için kullanırlar. 

Verma şöyle diyor: “Her bir cinsiyetteki bireyler yetenekleri bakımından çok büyük farklılıklar gösterebilirler. 

Mesela benim matematikten 3 diplomam var ama yön algım yok.” 

Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE 

http://www.webmd.com/brain/features/how-male-female-brains-differ#1 

İLGİLİ 

http://www.ahmedhulusi.org/tr/kitap/okyanus-otesinden-2/27-mart-1998/rab-04 

 

Tek Boyutlu Kuantum Etkisi 
Elektronlar Sıkıştırılarak,“Tek Boyutlu” Tellerde “Kuantum Etkisi” Gözlemlendi. 

 

Araştırmacılar, tek boyutlu ‘kuantum tel’inde elektronları sıkıştırıp,aralarındaki etkileşimleri 

izleyerek, elektronlardaki kuantum etkisini gözlemlediler. 

Bu sonuçlar, kuantum bilgisayarların da dahil olduğu kuantum teknolojilerinin gelişmesine yardımcı olabilir. Bilim 

insanları, elektronları o kadar sıkı bir şekilde sıkıştırdılar ki, elektronlar kuantum etkisi göstermeye başladı. 

Nature  Communications adlı dergide yayınlanan bu teknik, yeni kuantum teknolojilerine zemin hazırlayan kuantum 

durumunun özelliklerini ortaya koyabilmekte. Elektronları bu şekilde kontrol ederek, modern elektroniklerle temelde 

takip edilemeyen problemleri çözebilen kuantum bilgisayarların da dahil olduğu pek çok teknolojik gelişmelere bir 

http://www.webmd.com/brain/features/how-male-female-brains-differ#1
http://www.ahmedhulusi.org/tr/kitap/okyanus-otesinden-2/27-mart-1998/rab-04
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zemin hazırlanabilinir. Bu gibi teknolojiler kullanılmadan önce, araştırmacıların, öncellikle kuantumun ya da dalga-

parçacıkların ve daha da önemlisi parçacıkların arasındaki etkileşimleri daha iyi anlamaya ihtiyaçları vardır. 

Elektronları tek-boyutlu “kuantum tel”inde sıkıştırmak ve elektronların telin içine hangi enerji ve dalga boyu ile 

enjekte edileceğini ölçmek, onların kuantum yapısının kuvvetli bir şekilde açığa çıkmasını sağlar. 

Cambridge Üniversitesi Cavendish Laboratuvarı’nda çalışan Prof. Christopher Ford: “Bir yolcu arabası düşünün. 

Örneğin; bir vagon ve içi tıklım tıkış insanlarla dolu olsun. İnsanlardan bir tanesi kapıdan içeri girmeye çalıştığında, 

yakınındakileri iterek, kendine alan açmaya  çalışacaktır ve o itilen insanlar da kendi yakınındakileri yavaşça 

iteceklerdir ve bu böyle devam edecektir. 

Sıkıştırma dalgası, insanların yakınındakilerle etkileşimine bağlı olarak belirli bir hızda tüm vagona yayılacak ve bu 

hız, içeri girmek isteyen insanın yakınındakileri ne kadar sert ittiğine muhtemelen  de bağlı olacaktır. Biz bu hızı 

ölçerek, etkileşimler hakkında bilgi edinebiliriz.” 

Cavendish Laboratuvar’ndan ve bu araştırmada yer alan ve araştırmanın makalesini yazan Dr. Maria Moreno: “Aynı 

şey, bir kuantum teli içindeki elektronlar için de geçerli. Birbirlerini itiyorlar ve ama geçemiyorlar. Dolayısıyla, bir 

elektron girer ya da çıkarsa, bu tıpkı trendeki insanlarda olduğu gibi bir sıkışma dalgası yaratıyor.” 

Ancak, yakınındakilerle/komşularıyla etkileşime giren elektronların başka bir özelliği daha var; onların “açısal 

momentumları/devinirliği” ya da “spinleri/dönmeleri”. Spin(dönme) de, tel boyunca bir dalga taşıyıcı 

enerji oluşturabilmekte ve bu spin (dönme), dalgayı şarj etemek,yüklemek için farklı hızlarda hareket etmektedir. Bu 

dalgaların dalga boylarını, enerji farklılık gösterdiği için, ölçmeye “tünelleme spektroskopi” denir. Harvard ve 

Cambridge Üniversitelerinden araştırmacılar tarafından bu ayrı, farklı spin ve yük dalgaları deneysel olarak 

saptanmıştır. 

Nature Communications adlı dergide yayınlanmış olan makalede, Cambridge’li araştırmacılar, şimdi yüksek 

enerjilerde ne olabilir konusundaki en son tahminleri denemek, orijinal teorinin nerede çökebileceğini saptamak için, 

bir adım daha ileri gitmekteler. 

Geçtiğimiz son on yıldaki bir teorik aktivite, elektronlar arasındaki uyarıcı dalgaların meydana gelmesi hakkında 

başka yeni tahminlerin oluşmasına yol açmıştır. (bu sanki trene binen insanın diğerlerini sert bir şekilde itip, bazı 

insanların düşmesine neden olması gibi…) Bu yeni “mod”lar spinlerden ve yük dalgalarından daha zayıftır ve bu 

yüzden de tespit edilmesi zordur. 

Cambridge Üniversitesi’ndeki araştırmacılara katılan Birmingham Üniversitesi’nden araştırmacılar, kuantum 

mekaniği parçacıklarını etkileyebilen çeşitli etkileşim yolları ile uyumlu modların bir hiyerarşisi olabileceğini 

ve daha zayıf modların daha kısa tellerde en güçlü halde olması gerektiğini tahmin etmekteler. 

Cambridge’li araştırmacılar, bir dizi bu tarz kısa tel yapmak için, yarı iletken madde olan galyum arsenidden 

kuantum teller üretmek için bir dizi 6000 dar metal şerit hazırladılar. Bunun için, şeritler arasında köprüler şeklinde 

ekstra bir metal katman da gerektirmekteydi. 

Manyetik alanı ve voltajı değiştirerek, tellerden bitişik katmandaki elektronların tünellemesi detaylı şekilde gösterilir 

ve bu da spin eğrilerinin ters replikaları olarak görülebilinen,tahmin edilmiş ekstra eğriler için kanıt ortaya konulur. 

Bu sonuçlar, bir kuantum bilgisayarın temel yapı taşlarındaki elektronların davranışlarını daha iyi anlamak 

ve kontrol etmek için kullanılanabilir. 

Çeviren: AylinER 

http://phys.org/news/2016-09-tight-electrons-quantum-effects-one-dimensional.html 

 

 

 

http://phys.org/news/2016-09-tight-electrons-quantum-effects-one-dimensional.html
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QuasiParçacıklar 
Var Olmayan,“HİÇ”ten Meydana Gelen Parçacıklar (QuasiParçacıklar) 

Elektronlar, Higgs Bozonu… Bunlar fiziğin standart modelini oluşturan parçacıklardır.. Ancak, gözden kaçan ve 

bunlar kadar önemli bir başka parçacık türü de var. Bunlar var olmayan, ama bilindik, değişmez parçacıklarla pek çok 

ortak noktası olan ve dünyayı anlamamız için gerekli olan “quasiparçacıklar”ıdır. Onlar sadece katı maddeler içinde 

aniden belirse de onların eşsiz ve özgün özellikleri modern teknolojiyi kökten değiştirebilir… 

FONONLAR (Titrercik): Elektrikli Kovboylar 

CERN’deki Büyük Hadron Çarpıştırıcıda protonların birbirleriyle çarpışmasından Higgs Bozonukeşfedildi ve 

bu fononlar olmadan gerçekleşemezdi. 

Normal derecelerde, fononlar, katı maddelerin  etrafında ısı oluşturan atomların kollektif osilasyonlarıdır (titreşim). 

Ancak çok düşük derecelerde bu quasiparçacıklar, elektronları biraraya toplayıp ve onların sıfır direnç göstermesini 

sağlayıp, kontrol eden kovboylar gibi davranırlar. Düşük dereceli süper iletkenlik bu şekilde açığa çıkar ve Büyük 

Hadron Çarpıştırıcısının  dairesel parkurunda protonları kıvırarak, çok büyük elektromanyetik alanlı süper iletken 

mıknatıslar yaratır. Bu tarz mıknatıslar ayrıca, dokulardaki oksijen atomlarını belli bir titreşime zorlayarak, 

izlenebilir radyo sinyalleri yayması için MRI tarayıcılarında da kullanılır. 

Fonons ayrıca termoelektrik materyallerin acemice çalışmalarına anahtar bir çözüm olur. Bunlar uzun zamandır hayal 

edilen arabanın atık motor ısısını elektriğe dönüştürmekte. 

MAGNONLAR: Spin (Dönüş)’ün Sultanları 

 “On” düğmesine bastığınızda, tam olarak bıraktığınız yerde çalışan bir bilgisayar düşünün… İşte bu, manyetizmanın 

kökenindeki atomların bir kuantum mekaniği özelliği olan, dönen spinlerin dalgasından açığa 

çıkan quasiparaçacık  magnonlar’dan dolayı olur. 

Standart bir PC’de ve akıllı telefonda, çalışan hafıza, alet kapandığında giden, yok olan yük birimleri şeklinde 

depolanır. Magnonlarla, depolanan bilgi, manyetik alan şarj olana, yüklenene kadar, güç kaynağı ne olursa olsun, 

kaybolmaz. 

Spintroniklerin (dönüş elektroniği) başka avantajları da vardır. Çok daha az güç kullanır ve dolayısıyla çipler aşırı 

ısınmadan birarada kullanılabilir. Magnonlar, ayrıca, bilgisayarların tamamen kablosuz olması için elektromanyetik 

dalgalar tarafından organize olunarak harekete geçirebilinir. 

EKSKİTON (Uyarılmış Nükleon): Bitkilerin Gizli Silahı 

Toprak, güneşten, tüm insan ırkının bir yılda elde edebileceği enerjiden daha fazla enerjiyi bir saat içinde 

alır. Ekskiton sayesinde bitkiler, o enerjiyi mükemmel şekilde tutma sanatına sahiplerdir. 

Bir bitkinin yaprağının içinde ışığı hasat eden proteinler vardır. Onların elektronları, fotonları emer ve enerjisi pinleri 

bir “delik” yaratarak dışarı atar. Elektron ve delik de, bitkinin fotosentez oluşum mekanizmasına “ekskiton” 

oluşturmak için birbirine bağlanır. Elektron ve delik, ışıktan şeker yapmak için; suyu hidrojen ve oksijen olarak ikiye 

ayırıp kullanılan enerjiyi salamak için yeniden biraraya gelirler. 

Bu reaksiyon, sonuçta dünyadaki tüm yaşamı desteklemektedir ve solar hücrelerinde de aynısı gerçekleşmektedir. 

(güneş ışığı enerjisinin elektriğe dönüşmesi) 2013 yılında Massachusetts Teknoloji Enstitüsü araştırmacıları, 

ekskitonların doğrudan görüntülemenin bir yolunu bulurlar. 

MAJORANA: Kuantumun Kahramanları 

Gerçek bir çoklu iş yapan birşey istiyorsanız, adres; kuantum 

bilgisayar’dır. Majorana  quasiparçacıkları, kuantum yoğun hesaplama için “kübit”ler (kuantum bilgi 

birimi) sağlayarak kuantum bilgisayarını daha sağlam yapabilir. Bir çeşit kütlesiz elektron olan majoranalarda her 

parçacık bir bütünün yarısı şeklinde davranarak çiftler oluşturur. Bu da içerdikleri tüm bilgiden iki kopyaya sahip 

olduğunu anlamına gelir. Dolayısıyla teoride Majorana kübitleri dışsal sese çok daha az hassas, dayanıksızdır. Ancak, 

bu kübitler diğer  elektronik efektlerin devasa alt yapısının merkezinde bulunurlar. 

WEYL FERMİNYONLARI: Ambidekströz Elektronlar 
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Weyl ferminyonları elektronların sanki utangaç kuzenleri gibidir. Bunların varlığı, yaklaşık 80 yıl kadar önce 

matematiksel olarak tahmin edilmiştir. Bunların iki ana özelliği vardır:  Kütleleri yoktur ve bu onların çok hızlı 

hareket ettikleri anlamına gelir ve birbirlerinin ayna görüntüleri olurlar. Sağ ve sol el gibi. Weyl’ler, 

taşınabilirliklerine uymayan kaynaklardan gelen girişim-müdahalelere karşı direnç gösterirler. Bunun neticesinde de 

onların dağılması zordur ve bu iki tip weyl ferminyon akışı potansiyel olarak birbirlerine karışmadan akabilir, 

yayılabilir. Bazı kişiler bu özelliklerin spintroniklerin (Spin’lerin Sultanı olarak yukarıda açıklanmıştır) ötesinde daha 

gelişmiş bilgisayar işlem özelliklerine sahip olduğunu düşünebilir. Ancak, Weyl ferminyonlarına dair materyallerin 

çok daha yeni yaratılmasından dolayı, “Weyltronik” alanını hakkında hüküm vermek için henüz erken. 

Çeviren: AylinER 

https://www.newscientist.com/article/2104740-five-particles-that-dont-exist-yet-could-change-our-world/ 

 

Parazitler ve Mantar Hastalıkları 
  

 

İnsan vücudu üzerinde yaşayan yaklaşık 120 trilyon mikrobiyel canlı olduğu düşünülüyor. Genellikle bakteri ve 

virüsler herkes tarafından bilinen mikrobiyel canlılardır. 

Bedenimizi otel olarak kullanan diğer misafirlerden ( konakçılardan) haberdar mıyız ? 

Parazitleri tanıyor muyuz? 

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN ÇÖKMESİ 

  

Parazitler, yaşam döngüsünün devamı için başka bir canlıya ihtiyaç duyarlar. Yaşayabilmeleri için bizi beslenme ve 

taşıma aracı olarak kullanırlar. Bağışıklık sistemini bloke edip vücudun parazitleri tanımasını engellerler. 

Hormonların ve nörosimitel maddelerin dillerini ve iletişim şekillerini taklit edip kolaylıkla bağışıklık sisteminden 

saklanabilirler. Konakcı canlının güçlü noktası, konağın ( insanın ) bedeninin zayıf olduğu yerdir. 

https://www.newscientist.com/article/2104740-five-particles-that-dont-exist-yet-could-change-our-world/
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Amaçları doğrultusunda üreyip çoğalmayı hedeflerler. Üzerinde yaşadığı konağın ( insanın) hayatı parazitin hedefine 

ulaşıp ulaşamamasına bağlıdır. Bedenin kontrolönünü ele geçirdiği için Parazit, canlının yaşamını sonlandırıp devam 

ettirebilme gücüne sahiptir. 

Vücut birçok bakteri ve virüs için antikor üretebilirken parazitlere karşı antikor üretememektedir. Bağışıklık sistemi 

zayıfladığı an yeniden parazitlerle yüzyüze gelinir . 

Çevre kirliliği, yanlış beslenme, kimyasal ilaçlar, ağır metaller ve toksinler bağışıklık sistemini zayıflatarak 

parazitlere davetiye çıkarırlar. Bedenin antikor üretememesi sebebiyle laboratuvar testlerinde uzun süre ortaya 

çıkartılamamasına ve saklanmalarına neden olur. 

ALERJİLER 

Alerjiler ve gıda intoleransı parazitlerin oluşturduğu en sık rastlanan rahatsızlıklardandır. Vücut sıvılarının hedef 

noktaya ulaşmasına engellerler. Örneğin safra kesesi yolu, kulak kanalının tıkanması gibi… 

 

Ayrıca parazitlerin kanserlere yol açabileceği bilinmektedir. Parazitler yalnız yaşamayı sevmeyen canlılardır. 

Kendilerine her zaman yeni bir oyun arkadaşı bulurlar. Bunlar, mantarlar, toksinler, ağır metaller, bakteriler ve 

virüslerdir. Örneğin LYME hastalığını oluşturan bakteri yanında yine ev arkadaşı olan parazit ve mantarlardır. 

Hastalığın tedavisinde mutlaka ortak bir metot kullanılmalıdır. 

MANTARLAR 

Genellikle solunum yolu, yiyecekler, deri teması, ilaçlar, cinsel temas ve tükürük yoluyla bedenimize bulaşırlar. 

Mantarlar da vücutta kendi yaşam alanlarını kurarlar ve toksinleri ile hastalıklara neden olurlar. 

PARAZİT VE MANTARLARIN EN SIK RASTLANAN SEMPTOMLARI  
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* Yorgunluk hissi  

* Ani terleme ve üşüme 

* Gıda alerjileri 

* Deri hastalıkları 

* Kulak içi kaşıntısı 

* Beyin ve vücut koordinasyonunun bozulması 

* Organ fonksiyonlarının şaşırması 

* Eklem ağrı ve problemleri 

* Deprosyon 

* Kronik idrar yolu iltihapları 

* Astım 

* Çölyak, crohn hastalığı 

* Mide Ülserine bağlı B 12 eksikliği 

* Diş Eti problemleri 

* Saç dökülmesi 

* Hormon bozuklukları 

* Sinir Sistemi rahatsızlıkları Vb… 

* Vajinal Enfeksiyon  

Aylin Civelek 

Heilpraktikerin, Alternatif Tıp Uzmanı 

Kirclengern, Almanya 

 

Unutmaya Çalışmak Hafızayı  Bozabilir! 
İstenmeyen anıları bastırmak, beyinin yeni bilgiyi muhafaza etmesini engelliyor. 

 

Arkadaşça bir sohbette konuşulanlar kazara acı bir anınızı hatırlanmanızı tetiklerse, ne yaparsanız? Muhtemelen o 

kötü, kasvetli düşünceleri kafanızdan atmaya çalışıp, sohbete devam edersiniz. Yakın bir zamanda gerçekleştirilen 

ve Nature Communications adlı dergide yayınlanan bir çalışma, bir sohbet esnasında  aklınıza gelen anılarınızı 

kafanızdan atmaya çalıştığınızda, bunun o esnada yaptığınız sohbetin detaylarını daha çabuk unutmanıza 

neden olabildiğinden bahsetmekte. 

Bu konuda yapılan çalışmada araştırmaya katılan gönüllülerden belli bir sayıda sözcük çiftleri ezberlemeleri istenir. 

Araştırmacılar daha sonra onlara bu çift sözcüklerden bir tanesini gösterirler ve onlardan çift sözcükten 

göstermedikleri diğer sözcüğü “geri çağırmaları, hatırlamaları” ya da “bastırmaları” istenir. Bu sözcüğü hatırlama 

ya da bastırma işlemleri arasında, araştırmacılar deneye katılanlara hiç beklenmedik ortamlarda bulunan alakasız 

nesnelerin resimlerini gösterirler.(örneğin; park yerinde bir tavuskuşu gibi) 
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Daha sonra, ekip, deneye katılanlara her bir ortamı tekrar gösterip, o ortama ait nesneleri hatırlamalarını istedikleri bir 

hafıza testi yaparak onları şaşırtırlar. Katılımcılar, “hatırlama” sürecine göre “bastırma” sürecinde gösterilen 

nesneleri daha az, %42 oranında, doğru hatırlarlar. 

Bir başka deneyde de, araştırmacılar fMRI(Fonksiyonel Manyetik REzonans Görüntüleme) makinesi kullanarak, 

deneye katılanların “hatırlama” /“geri çağırma” ya da “bastırma” esnasındaki neyin görünlerini incelerler. 

Araştırmacılar, deneye katılanların, “bastırdıklarında”, yeni hafıza-anı oluşumundan ve eskileri hatırlamadan 

sorumlu beyin bölgesi olan “hipokampus”larındaki aktiviteleri azalttığını tespit ederler. 

Bard College, bilişsel psikolog ve bu araştırmanın da başyazarı Justin Hulbert: “Bu bastırma, o anda meydana 

gelen yeni deneyimlerin kaydedilmesini engelleyebiliyor. Beynin bu bölgesi, basitçe ileriye ya da geriye gidip 

değiştirebileceğiniz hızlı bir aç-kapa düğmesine sahip değil. Buradaki bilgileri güçlendirmek ve zayıflatmak zaman 

almakta. Bu proseste, daha sonra hatırlamak istediğiniz diğer bilgiler de bu arada kaybolabilir.” 

Los Angeles, Kaliforniya Üniversitesi Psikoloji Bölümü yardımcı profesör Jesse Rissman, bu araştırmadaki 

sonuçlardan çok etkilenmesine rağmen gerçek-dünyanın implikasyonlarını test etmenin zor olabileceğini dile 

getirmekte. 

Bu araştırmadaki tespitler, bazı insanların travmatik bir deneyimden sonra neden öğrenme problemleri 

yaşadığını (eğer sürekli kötü anılarını bastırmaya çalışırlarsa, beyinlerinin yeni bilgileri oluşturma becerisini 

engellemiş olabiliyorlar) da açıklayabilmekte. 

 Çeviren: AylinER 

http://www.scientificamerican.com/article/trying-to-forget-may-impair-memory/?WT.mc_id=SA_TW_HLTH_FEAT 

 

“Aşk Hormonu” Ruhsal Aydınlanma Hissini de Artırıyor 
 

 Yeni yapılan bir araştırmada oksitosinin dünyayı algılama biçimimizi etkilediği 
gösteriliyor. 

 

Oksitosin kullanan kişiler meditasyon yaparken çok daha olumlu duygular hissettiler. 

Duke Üniversitesinde yapılan bir araştırmaya göre bu sadece aşk hormonu değil: Oksitosin ruhsal yaşamlarımızı da 

destekleyebilir. 

http://www.scientificamerican.com/article/trying-to-forget-may-impair-memory/?WT.mc_id=SA_TW_HLTH_FEAT
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Patty Van Cappellen şöyle diyor: “Oksitosin, vücudumuzun manevi duygularımızı besleyen kaynaklarından biri 

gibi görünüyor.” Araştırmaya 83 orta yaşlı erkek katıldı. Bunlar 2 gruba ayrıldı ve deneklere burun yoluyla oksitosin 

veya plasebo verildi. 

Daha sonra, oksitosin verilen gruptaki denekler, ruhaniyetin yaşamlarında daha önemli olduğunu, diğer birimlerle 

daha fazla bağlantılı hissettiklerini, ‘Tüm yaşam birbiriyle bağlantılıdır’, ‘Tüm insanları birbirine bağlayan 

daha büyük bir bilinç yada ruhsal düzlem vardır’ gibi cümlelere katıldıklarını söylediler. Kılavuzlu bir 

meditasyon esnasında, hormonal destek alanlar daha fazla huşu, minnettarlık, umut, ilham, ilgi, aşk ve huzur 

hissettiler. 1 hafta sonra bile etki devam ediyordu. 

Van Cappellen : “Maneviyat karmaşıktır ve pek çok farklı şeyden etkilenir. Ama oksitosin, dünyayı algılama 

şeklimizi ve inancımızı etkiliyor.” 

Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE 

http://www.popsci.com/love-hormone-also-boosts-feelings-spiritual-enlightenment 

 

Burçlar Değişmedi 
Hayır, NASA Zodyak (Burçlar Kuşağını) Değiştirmedi ya da Yeni Bir Burç Eklemedi! 

 

Tüm hafta boyunca Zodyaktaki burçların NASA tarafından değiştirildiğine dair makaleler ve  konulan linklere 

baktım. Bunun nasıl bir haber olduğunu ve insanların hafızalarının ne kadar kısa olduğunu düşünürken, aslında 

bunun  ne olduğunu hemen anlamıştım… 

NASA haberleri hakkında oradan buradan bir kaç makale buldum; bir tanesi Yahoo’dan: “Burcunuz Değişti, 

NASA’ya Teşekkürler” başlığı ile yayınlanmıştı. İlk paragraf  bir kaç bilimsel hata ile doluydu: 

“Dramatik olmak istemiyoruz ama NASA yaşamlarımızı mahvetti. 3000 yıl içinde ilk defa burçları update 

etmeye, güncelleştirmeye karar verdiler. Bu, çoğunluğumuzun toptan bir kimlik krizi yaşayacağımız anlamına 

geliyor.” 

http://www.popsci.com/love-hormone-also-boosts-feelings-spiritual-enlightenment
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Görünen o ki; değişimler, takımyıldızları gökyüzünde aynı pozisyonda olmadıkları ve bundan dolayı da yaklaşık ayda 

bir değişen yıldız buçları da ona göre değişmiş olması gerçeğinden yola çıkılmış. Buna ek olarak, işi daha da 

karıştıran şey; yeni bir burcun da bu olaya dahil olması. Doğum tarihleri 29 Kasım ile 17 Aralık arasında olanlar için 

“Ophiucus” Yılancı takım yıldızından adını alan “Yılan” adlı yeni bir burç oluşmuş. 

Hayır… Bir kere, NASA burçları update etmedi, güncellemedi!” İkincisi, takımyıldızları değişmedi! Üçüncüsü 

de, binlerce yıl önce Yunanlılar tarafından belirlenen “Ophiucus takım yıldızı” eskiden beri bilinen bir takım 

yıldızıdır. 

Zodyak konusunda yazdığım bir makalede şunları söylemiştim: 

“Dünyanın da dahil olduğu gezegenler, güneşin etrafında bir yörüngede, yaklaşık aynı yörüngede 

dönmekteler. (yandan güneş sistemindeki gezegenlerin yörüngeleri düz gözükür)Dünyadan bakıldığında ise, 

Güneş etrafımızda yılda bir kere döndüğü gözükmekte ve biz buna “ekliptik” diyoruz. Gezegenlerin hepsi de 

gökyüzü boyunca o aynı rotada hareket etmekteler. 

Dolayısıyla, tıkır tıkır, bir satin çalışması gibi Güneş de her yıl belirli zamanlarda  aynı takımyıldızlarından 

geçer. Siz bu takımyıldızlarının adlarını biliyorsunuz: Yay, Terazi, Akrep, İkizler… bunlar Zodyak’ın 

Takımyıldızları ya da Zodyak (Burçlarla ilgili) Takımyıldızları da diyebilirsiniz.” 

Bu 12 Zodyak Takımyıldızı bir şekilde dünyada bilinse de pek çok ülke ve Uluslararası Astronomi Birliği, eski 

Babilliler ve Yunanlılarca bilinenlerin modifiye edilmiş bir versiyonunu  kabul etmekteler. 

Aslında olay şu; güneş sadece 12 takımyıldızından daha fazlasından da geçiyor; bazılarının daha soluk yıldızları var 

ya da bazıları daha küçük ve bu yüzden de gözardı ediliyorlar. En büyüğü ise “Ophiuchus-Serepent-Bearer (Çok 

Büyük bir Yılanı Tutan Kişi)”. Bu gökyüzünde epey bir yer kaplayan çok büyük takımyıldızı. Aslında Güneş, 

“Akrep” takım yıldızından daha çok “Ophiuchus–Yılan” takımyıldızında zaman geçirmekte. Ama akrebe benzer 

şekilde dizilmiş bu takımyıldızının yıldızları çok daha parlak. 

Dolayısıyla, NASA  Ophiuchus’u eklemedi ve Zodyak Burçlar Kuşağını da değiştirmedi.Ophiuchus çok uzun 

zamandır burada fakat astrologlar tarafında gözardı edilmiştir. 

Daha da kötüsü, sadece 13 adet zodyak yakımyılıdızı yok, bazı hesaplamalarla bu 21’e kadar çıkıyor. Sadece bu da 

değil. Dünya  aslında çok yavaş bir şekilde hareket ediyor ve yüzyıllar boyunca  bu yavaş hareket de güneşin 

takımyıldızlarında bulunduğu günlerini değiştirebiliyor. Eski Yunanda Mart’ın sonlarında 

doğsaydınız Koç burcundan olurdunuz. Halbuki bugün Siz Balıkburcusunuz. 

“Peki ama bu haber neden şimdi birden ortaya çıktı?” diye sorarsanız cevabında bir ironi yatmakta. O da, 

herşeyin NASA’nın çocuklar için hazırladığı bir sayfa olan “SpacePlace” adlı sitesindeki (Ben bu siteyi çok 

beğeniyorum. Ailelere ve öğretmenlere bu sayfadan yararlanmalarını tavsiye ederim. Çocukların anlayacağı seviyede, 

anlaşılır ve eğlenceli bir site) bir makaleden kaynaklanması… SpacePlace sitesinde yayınlanan  “TakımYıldızları ve 

Takvim”adlı bir makale uzun süredir bu sitede yayındaydı. Ancak bu makale Ocak 2016 tarihinde güncellendi ve 

muhtemelen de bu astrologların ilgisini çekti. Bana kalırsa bilgileri doğru düzgün okumayan ve değerlendirmeyen 

birileri de “NASA burçları değiştirdi” diye bir bilgi ortaya koydu… 

Ancak bu ilk defa olmuyor.  Yaklaşık aynı şey, 2011 yılında da haber olmuştu… 

Çeviren: AylinER 

https://www.newscientist.com/article/2107207-no-nasa-hasnt-changed-the-zodiac-signs-or-added-a-new-

one/?cmpid=SOC%7CNSNS%7C2016-

Echobox&utm_source=Twitter&utm_medium=Social&utm_campaign=Echobox#link_time=1475011292‘den derlenip, çevrilmiştir. 

 

 

 

https://www.newscientist.com/article/2107207-no-nasa-hasnt-changed-the-zodiac-signs-or-added-a-new-one/?cmpid=SOC%7CNSNS%7C2016-Echobox&utm_source=Twitter&utm_medium=Social&utm_campaign=Echobox#link_time=1475011292
https://www.newscientist.com/article/2107207-no-nasa-hasnt-changed-the-zodiac-signs-or-added-a-new-one/?cmpid=SOC%7CNSNS%7C2016-Echobox&utm_source=Twitter&utm_medium=Social&utm_campaign=Echobox#link_time=1475011292
https://www.newscientist.com/article/2107207-no-nasa-hasnt-changed-the-zodiac-signs-or-added-a-new-one/?cmpid=SOC%7CNSNS%7C2016-Echobox&utm_source=Twitter&utm_medium=Social&utm_campaign=Echobox#link_time=1475011292
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Fruktoz Hastalık Riski Artıran Beyinde Genetik Değişimlere 

Neden Oluyor! 

  

Yüksek fruktozlu mısır şurubu içeren şekerli içeceklerin, tatlıların ve diğer işlenmiş gıdaların  sağlığınıza zarar 

verdiği artık bir sır değil ve hattâ Amerikan yiyeceklerinde yaygın olan yüksek fruktozlu mısır şurubu, salgın bir 

hale gelen obezite, tip 2 şeker hastalığı ve buna bağlı hastalıkların sebebi olarak gösterilmektedir. Los Angeles 

Kaliforniya Üniversitesi’nden bilim insanları fruktozun bu kadar fazla hastalıkla neden bağlantılı olduğunun tam 

sebebini açığa çıkarmaya başladılar. 

Araştırmacılar, fruktozun aslında beyinde yüzlerce geni değiştirdiğini  keşfettiler. Bu değişimler de şeker 

hastalığı, kardiyovasküler hastalık, Alzheimer, Parkinson hastalığı, depresyon, bipolar bozukluk, dikkat 

eksikliği hiperaktivite bozukluğu gibi pek çok hastalıkla bağlantılıdır. 

Ancak bilim insanları, bu zararlı etkileri tersine çevirecek beslenme-temelli doğal bir çözüm de 

keşfettiler:  “Omega-3 yağ asidi” diye bilinen “DHA” bu zararlı etkileri tersine çevirmektedir. 

 Bilim insanlarının fruktozun metabolizmaya ve hafızaya dair beyin bölgelerini etkilediğini açıklayan makalesi 

online makale olan EBioMedicine’ da yayınlandı. Bu çalışma, fruktoz tarafından etkilenen tüm genler, gen 

yolları ve gen ağlarına dair genlerle ilgili yapılan ilk çalışmadır. 

 UCLA yaşam bilim insanları bu araştırmalarında ilk önce fareleri labirentten çıkmaları için eğitirler ve hayvanları 

rastgele üç gruba ayırırlar. 6 hafta boyunca, bir grup fare, bir insanın bir gün içinde içtiği bir litre gazoza denk 

miktarda fruktozlu su içer. İkinci gruba da aynı şekilde fruktozlu su verilir, ancak bunlara omega-3 yağ asidi DHA ile 

desteklenmiş gıdalalar da verilir. Üçüncü gruptakilere de fruktozsuz ve DHA’sız, sırf su verilir. 

 6 hafta geçtikten sonra fareler tekrar labirente konulur. Bu 6 hafta boyunca sadece fruktozlu su içen fareler, içine 

fruktoz katılmamış sırf su içen farelere göre labirentte yönlerini bulmak için 2 kat daha fazla vakit geçirirler ve bu 

da fruktozun  hafızayı bozduğunu göstermektedir. 

Ancak, fruktozlu su ile birlikte omega-3 yağ asidi DHA verilen farelerin navigasyon becerileri sırf su içen 

farelerinki ile benzerlik göstermektedir. 

Fareler üzerinde ek olarak yapılan testler, fareler arasında çok daha belirgin farklılıklar da ortaya koymaktadır. 

Örneğin; yüksek fruktozlu diyete tabî tutulan fareler, diğer iki gruba göre yüksek glikoz, insulin ve trigliserid 

seviyelerine sahip oldukları gözlemlenir. İnsanlarda bu yüksek seviyeler, obezite, şeker hastalığı ve buna bağlı 

pek çok sayıda hastalıkla ilişkilendirilmektedir. 

Araştırma ekibi, insanlarda bulunan genlerle kıyaslandığında, farelerin beyin hücrelerindeki çok büyük bir çoğunluk 

olan 20.000’den fazla genin dizilimini yapmayı başarmışlardır.  
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Araştırmacılar, metabolik kontrol ile ilişkilendirilen beyin bölgesi olan hipotalamus’da 700 gen ve öğrenme ve 

hafızadan sorumlu beyin bölgesi olan hipokampus’da da 200 den fazla genin fruktoz sebebiyle değiştiğini 

belirlerler. 

 Daha da ilginci, bilim insanları ilk olarak iki genin etkilendiğini daha sonra da bu iki genin değişime uğradıktan 

sonra “domino etkisi” yaratarak beyindeki diğer genleri de etkilediğini tespit ederler. 

Ana Sağlık Problemi: Yüksek frultozlu mısır şurubu, Amerikan gıdalarının içeriğindeki hammade olmuştur. 

Amerikan gıda üretim sanayiisi, yüksek fruktozlu mısır şurubunun en ucuz tatlandırıcı olduğunu bulmuşlardır. 

Bundan dolayı da, yüksek fruktozlu mısır şurubu, gazoz, çubuk şekerler ve hattâ bebek gıdaları, kahvaltılık 

tahıl ürünleri, yoğurt, salata sosları, unlu mamüller ve beslenme barlarının da dahil olduğu çok geniş bir 

skaladaki gıdalarda bulunmaktadır. 

 Amerikan Tarım Bakanlığının tahminlerine göre, 2014 yılında Amerikalılar ortalama 27 pound (12. 24699 kilo) 

kadar yüksek fruktozlu mısır şurubu tüketmişlerdir. 

Omega-3 Yağ Asidi DHA, Fruktozun zararlı etkilerini Tersine Çevirebilir. 

 Gıdaların etikletlerini dikkatlice okuyarak, yüksek fruktozlu mısır şurubundan meydana gelen zaralı etkileri 

engelleyebilirsiniz. Mısır şurubu şeklinde olan fruktoz artan sayıda ve hiç ummadığınız ürünlere bile 

katılmaktadır. Tükettiğiniz gıdaların çoğunluğunun az işlenmiş, suni gübre kullanılmamışlardan olmasını ve 

bu gıdaların yanında besleyici sebze ve meyvaların da bulunmasını sağlayın. 

Fruktozun herhangi bir zararını tersine çevirmek için de omega-3 yağ aside DHA içerdiğine yiyecekerler de 

tüketin. Bedeniniz DHA üretemez. Ancak, sağlıklı yiyeceklerle birlikte DHA takiyesi alabilir ya da yeterli miktrada 

DHA olan gıdalar tüketebilirsiniz. 

DHA, başlıca hayvan ürünleri olan balık, yumurta ve etlerde bulunur. Somon, ringa balığı, orkinos, uskumru, 

alabalık, sardalya gibi yağlı balıklar, DHA açısından, fındık, tam tahıllar, kara ve yeşil yapraklı sebzeler gibi diğer 

gıdalara göre 10 ile 100  kat daha zengindir. 

Çeviren: AylinER 

http://www.naturalhealth365.com/fructose-brain-cells-1862.html 

 

Yüz Tanıma ve Dopamin İlişkisi 
Yeni bir nörolojik görüntüleme “dopamin” ve “yüz tanıma” arasında bir bağlantı keşfetti. 

 

UT Dallas Beyin Sağlığı Merkezi’ndeki araştırmacıların İsveç’teki bilim insanlarıyla birlikte yürüttüğü yeni 

bir araştırmaya göre, beyindeki dopamin nörotransmitter sistemi ile kişinin yüz tanıma yeteneği arasında bir 

bağlantı bulunmaktadır. 

http://www.naturalhealth365.com/fructose-brain-cells-1862.html
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Araştırma gösterdi ki, fusiform gyrus’taki beyin aktivitesi miktarına bağlı dopamin miktarı yüz tanıma yeteneğini 

öngörmektedir. Aslında fusiform gyrus daha önceden beyindeki “yüz tanıma bölgesi” olarak tanımlanmış olsa da, ilk 

defa olarak bilim insanları dopamin ve yüz tanıma arasında bağlantı kurdular. 

Bulgular  The Journal of Neuroscience’da yayımlandı. 

Bilişsel nörobilim ve bilişsel psikoloji alanında Doç Dr Rypma: “Yüz tanıma ve ödül sistemi arasında çok yakın bir 

ilişki var. Bunu şöyle hayal edebilirsiniz: kişi sosyal ödüllere ne kadar duyarlıysa, benzer yüzlerle karşılaştıklarında 

sosyal etkileşimleri o kadar daha iyi olur. Yüz tanımada daha iyi olan insanlar, bir yüzü diğerinden ayırt etmekte 

zorlanan insanlara göre çok daha sosyal ve dışa dönüktürler. 

Fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme(fMRI) ve pozitron emisyon tomografi (PET) kullanan araştırmacılar 

gördüler ki, birim dopamin başına daha fazla beyin aktivitesi gösteren kişilerde daha iyi yüz tanıma görüldü. 

Dopamin, bedenin doğal ödül sistemiyle alakalı “iyi hisset” kimyasalıdır. Bu sistem, hayatta kalmayı sağlar. Bunu da 

bireylere motivasyon sağlayarak ve hayati davranışlardaki pozitif uyaran şeklinde ödüllerle yapar. Mesela yemek 

yeme ve üreme gibi. 

Araştırmada yaşları 22 ile 30 arasında değişen 10 erkek, 10 da bayan deneğe 24 yüz gösterildi ve bunları hatırlamaları 

istendi. 

Denekler daha sonra fMRI ile taranırken, kendilerine önceden gösterilen yüzlerle birlikte yeni yüzler de gösterildi. 

Deneklere her bir yüzü gördüklerinde, bunun önceden gördükleri yüzlerden biri olup olmadığını söylemeleri istendi 

ve bu arada da bilim insanları deneklerin beyin aktivitelerini gözlemlediler. Araştırmacılar ayrıca PET taramasıyla, 

her bir deneğin dopamin mevcudiyetini de ölçtüler. 

“Bulgular, nakledilen dopamin miktarına nöral tepki gücünün, neden bazı yüzleri hatırlayıp diğerlerini 

unuttuğumuzu anlamada kilit nokta olabileceğini öngörüyor.  Fusiform aktivite ve dopamin bağlama arasında 

böyle gözlemsel bir ilişki kurmak ve de bunları sosyal dünyada hayatta kalabilmek için son derece yararlı olan 

bilişsel bir sürece bağlamak, elde edilen bulgular arasında en heyecan verici olanıydı.” 

Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE 

http://neurosciencenews.com/facial-recognition-dopamine-5177/ 

 

“Hipertansiyon”la Bağlantılı Olan “Gen”in, “Şizofreni ve Diğer 

“Zihinsel Hastalıklar”la da Bağlantılı Olduğu Anlaşıldı. 
 “Hipertansiyon”la Bağlantılı Olan “Gen”in, “Şizofreni ve Diğer “Zihinsel Hastalıklar”la da Bağlantılı Olduğu Anlaşıldı. 

 

http://neurosciencenews.com/facial-recognition-dopamine-5177/
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Bilim insanları, daha önceleri yanlış anlaşılan ve hipertansiyon ile bağlantısı olduğu düşünülen bir genin, 

şizofreni, bipolar bozukluk, depresyon ve otizm gibi major zihinsel hastalıklarla bağlantısını güçlendiren yeni 

kanıtlar keşfettiler. 

Aberdeen Üniversitesi’nde yapılan bu araştırma, Scientific Reports adlı dergide yayınlanmıştır. 

2014 yılında yapılan bir çalışmada, 5 ana grupta hastalar incelenmiş ve UKL4 adlı bir genin mutasyonunun, 

şizofreni hastalalarında çok daha fazla sıklıkta görüldüğü tespit edilmişti. Aynı mutasyon, bipolar bozukluk, 

depresyon ve otizme sahip olanlarda da tespit edilmiştir. 

Aberdeen Üniversitesi’nin bu çalışmasından önce, UKL4 adlı gen, zihinsel hastalıklarla değil de hipertansiyon ile 

ilişkilendirilmekteydi. 

Şangay Tongji Üniversitesi’nin de işbirliği ile yapılan bu son araştırmada, ekip bir farenin beynindeki seçilmiş kök 

hücre altkümelerindeki UKL4 adlı geni “kapayan” yeni teknikler kullanılar. Araştırmacılar daha sonra bu kök 

hücrelerinin ürünlerinin/ mahsüllerinin yanlış yerlerde ortaya çıktığını, “kaybolduklarını” ve yakınındaki sinir 

hücreleri ile “daha az iletişimde” olduklarını gözlemlerler. 

Bu problemler UKL4 gen “tekrar harekete geçirildiğinde” düzelir. 

Araştırma ekibi UKL4 geninin normal beyin gelişiminde önemli bir rol oynadığını ve bozulduğunda da şizofreni 

gibi nörogelişimsel rahatsızlık riskinin arttığını tespit ederler. 

Şizofreni, dünya çapındaki insani yetersizlik ve engellere neden olan faktörler listesinde ilk 10’da yer almaktadır. Bu 

nedenler, hem genetik hem de çevresel faktörlerin da dahil olduğu oldukça fazla çeşitliliktedir. Bu durumun 

kalıtımsal olarak miras kalma şansı %60-80 oranında olsa da, duruma sebep genlerin olduğu da halâ tartışma 

konusudur. Bu rahatsızlılardan hangi genin sorumlu olduğunu tespit etmek, bu durumların semptomlarını tedavi 

etmeye yönelik terapilerin gelişmesine kapı açmaktadır. 

Üniversitesi’nin Tıp Bilimleri Enstitüsü’nden ve araştırmayı yazan Dr. Bing Lang şunları ifade ediyor: 

“Şizofreni ve diğer zihinsel rahatsızlıklar karmaşık, çok yönlüdür ve bu gibi durumların gelişmeye başladığı 

insanlarda diğer çevresel faktörlerle birlikte hangi genin katkıda bulunduğunu belirlemek oldukça zor. 

Bu son çalışma, UKL4 geninin normal beyin gelişiminde rol oynadığını ve bu gendeki bir mutasyonun da pek 

çok nörogelişimsel rahatsızlıklara yakalanma riskine katkıda bulunduğunu çok yeni tespitlerle 

desteklenmektedir.” 

Son olarak da şunları ekliyor: “UKL4 genin şizofrenideki rolünü tam olarak anlamayı ve buna bağlı olarak bu 

yıkıcı durumun tedavisi için yeni ilaçlar geliştirmeyi umud ediyoruz.” 

Çeviren: AylinER 

http://neurosciencenews.com/schizoprenia-genetics-ulk4-5206/ 

 

Bedenin Dışında Beyinler Üretiyoruz 
Madeleine Lancaster şu anda laboratuvarında 300 beyin üretiyor. İşte bunun hikayesi: 

Madeleine LAncaster konuşurken elini hamile göbeğinin üstüne koyuyor ve “ Şu anda 6-7aylık oldular” diyor. Bu 

anda yavruları yaklaşık 4 milimetre. Birkaç yüz tane üretiyor ve her biri yaklaşık 2 milyon nörona sahip. 

Tabiiki doğmamış bebeklerinden bahsetmiyor. Normal bir çocuk doğurmayı umut ediyor. Madeleine üretmekte 

olduğu insan beyinlerinden bahsediyor. 

Cambridge’de MRC’nin yepyeni moleküler biyoloji laboratuvarındayız. Büyümekte olan laboratuvarın her tarafı 

cam, uzay çağı araç gereçler ve koridorlar sanki millerce uzuyormuş gibi. Gizli değil. Yer altında da değil. Ama 212 

milyon poundluk bina gelecek projelerine ev sahipliği yapıyor ve Hollywood filmlerinde gösterilmeye layık. 

http://neurosciencenews.com/schizoprenia-genetics-ulk4-5206/
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Madeleine, bu araştırma ütopyasının kendisine ait minik köşesinde ekibiyle birlikte son derece garip bir proje 

üzerinde çalışıyor. O kadar ki, bilimsel olmaktan öte sihirli bir şeye benziyor: İnsan derisini beyne dönüştürüyorlar. 

Madeleine: “Beyinler tıpkı bir embriyoda görebileceğiniz gibi gelişiyorlar” diyor. Bu doğru olabilir ama ortamları 

oldukça farklı. Bedenleri olmayan bu beyinler, bir rahim yerine devasa küvözlerde geliştiriliyorlar. Kan desteği 

olmaksızın, birkaç günde bir tazelenen besin zengini sıvılarla besleniyorlar. Tabi ki bağışıklık sistemleri yok: 

Etkileşime geçtikleri herşey ama herşey öncelikle alkol ile enfeksiyonlarından arındırılmalı. 

Madeleine küvözün kapısını açtığında- kabul etmeliyim hayal ettiğim kadar etkileyici görünmüyorlar- gayet sönük, 

sulu damlacıklar pembe bir sıvı gölünün içinde yüzüyorlardı. Entellektüel becerinin güç merkezi olmaktan ziyade içi 

su dolu mısır patlaklarına benziyorlardı. 

Aslında görüntüleri aldatıcı. Bu serebral organoidler, normal bir insan beynine çok benziyorlar. Her hangi bir insan 

beyni gibi, organoidlerde de nöronlardan oluşan gri madde ve yağlı doku olan beyaz madde mevcut. 
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Tıpkı normal beyinde olduğu gibi onlar da kendi içinde farklı bölümlere sahip. Buruşuk korteks(dil becerisi ve 

bilinçli düşüncenin merkezi olduğu düşünülmekte), hipokampüs (duygu ve hafızanın merkezi), kas düzenlemesi 

yapan serebellum ve daha bir çok bölüm. 9 haftalık fetüs beyinlerine eşitler. 

Şu anda Lancaster’ın beyinlerinin düşünme yeteneğinin olabileceği varsayılmıyor. Beynimizin düşüncelere nasıl yol 

verdiğini henüz kimse bilmiyor. Aslında “düşünce”nin ne olduğunu söylemek de oldukça zor. Ama şuna benzer bir 

şey olabilir. Genelde dış dünyadan koku, ses yada fikir gibi uyaranlara maruz kaldığımızda beynimiz nöronlar 

arasındaki bağlantıları güçlendirerek ya da yeni bağlantılar oluşturarak bilgiyi depolar. Ortalama bir yetişkin yaklaşık 

1000trilyon bağlantıya sahiptir. Bu da beynimizin saniyede 1 trilyon bit’i işleyen bilgisayar gücü ile eşit olduğunu 

gösterir. 

Sıkıntı şu ki, normal beynin sahip olduğu tüm bölümlere sahip olmasına rağmen, etraflarındaki dünyayla ilgili 

kendilerine bilgi sağlayacak bir beden olmadan beyinler normal olarak gelişemiyor. Madeleine şöyle diyor: 

“Nöronlar işliyor ama birbirlerine göre gerçekten organize değiller.” 

Lancaster doğuştan kör olanları örnek gösteriyor. “Işığa maruz kalmadıkları için, normalde bu sinyallerle 

bağlantı sağlayacak olan beyin bölümleri şekil almıyor.” 

 

Eğer laboratuvarda geliştirilen beyinleri EEG’ye bağlasanız muhtemelen hiçbir şey görmezsiniz. Makinaların fark 

edeceği sözde “beyin dalgaları”, milyonlarca nöronun senkronize şekilde ateşlenmesi sonucu ortaya çıkar. 

Aslında amaçları bilinçli beyinler üretmek değildi. Lancaster onlarca yıldır devam eden bir gizemi çözmek için bu 

beyinleri kullanıyor: Tüm entelektüel üstünlüğümüzle, insanlar ve şempanzeler arasındaki genetik farklılık %1.2.  Bu 

da tekil bireyler arasındaki farktan sadeec 12 kat daha fazla.(%0.1) Peki neden? 
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Bunu bulabilmek için  ekip beyin gelişimde etkin olan bireysel genleri alıp şempanze versiyonlarıyla değiştiriyorlar. 

Sonra da bu hücreleri hibrid şempanze-insan beyni yapmada kullanıyorlar. Geliştikçe genin rolü daha da netlik 

kazanıyor. Şempanze geni barındıran beyinler normal insan beyninden çok daha küçük olabilirler ya da daha az nöron 

içerebilirler. 

Başka bir deyişle, beyinler araştırmacılara normalde asla yapamayacakları şeyleri yapmalarını sağlıyor. (Bir 

şempanze geninin gerçek bir insana yüklenmesiyle oluşacak tartışmaları hayal edebiliyor musunuz?) 

 

Lancaster nihayetinde laboratuvarda üretilen beyinler ile deneylerin karşıt versiyonlarını da yapmayı umuyor. “Eğer 

hayvanat bahçesindeki bir hayvanın yavrusu olursa, normalde plesentayı atarlar. Ama biz bu plesantaları 

alabiliriz.” 

Başka bir yerde, organoidler otizmden şizofreniye belirgin insan hastalıklarının araştırılmasında kullanılıyor. Eskiden 

bunları laboratuvarda incelemek zordu çünkü bunlar başka hayvanlarda görülmez. 
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Mesela otizmi ele alalım. İleri derecede otistik olan çocuklar konuşamazlar. Zaten konuşma yeteneği olmayan bir fare 

üzerinde bu hastalığı nasıl inceleyebilirsiniz ki? 

Normal yetişkin derisinden üretilen beyinler ile otistik hastalardaki beyinleri karşılaştırarak, bilim insanları hastalığın 

iki nöron tipi arasındaki(inhibitör ve eksitatör nöronlar) dengesizlikten kaynaklanabileceğini söylediler. 

Normal bir beyinde bu iki nöron tipi arasında çok güzel bir denge söz konusudur. Bu yüzden aradaki farkın 

network’ün işlevinde çok büyük bir etkiye sahip olduğunu hayal edebilrsiniz. 

 

Esas yenilik ise şudur:  bu beyinler sadece bu hastalıkları taklit etmekle kalmaz ayrıca bilim insanlarının zamanda 

geri gidip, otistik beyinlerin neden farklı çalıştıklarını da bulmalarına yardım eder. “Bir süre onları gözlemleyebilir 

ve gelişimlerinin hangi aşamasında farklılaşmaya başladıklarını bulabilirsiniz. Normal koşullarda bunu 

yapamazsınız.” 

İnsan yapımı beyinler çoktan ‘beyin’ anlayışımızı, beyin hastalıklarıyla ve insanları özel yapan şeyin ne olduğuyla 

ilgili  fikrimizi değiştirmeye başladılar bile. 2013 yılında üretilmiş olmlarına rağmen, Google’da “serebral 

organoidler” hakkında hali hazırda 2820 bilimsel makale yer almaktadır. 

Gelecekte ne olabilir? Pek çok ekip, kan desteği sağlayarak beyinleri geliştirme üzerinde çalışıyorlar. Böylelikle daha 

büyük beyinler üretebilirler. Şu anda 4mmlik beyinler tamamen oksijene ve kendilerini kuşatan sıvı içindeki besinlere 

bağımlılar. 

Pek çok bilim insanı için nihai hedef bu beyinlerin normal beyinler gibi bir işleve sahip olmaları: Renklendirilebilen 

ağlar oluşturmalı, dilimlenebilmeli ve laboratuvar farelerinde olduğu gibi üzerlerinde çalışma yapılabilmeli. Ama 

şimdilik organoidler benzedikleri mısır patlakları gibi etkisizler. 

Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE 

http://www.bbc.com/future/story/20161004-were-developing-brains-outside-of-the-body?ocid=ww.social.link.twitter 

 

 

 

 

http://www.bbc.com/future/story/20161004-were-developing-brains-outside-of-the-body?ocid=ww.social.link.twitter
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Erken Yaşta Marihuana Kullanımı Anormal Beyin Fonksiyonu ve 

Düşük IQ ile İlişkilendirildi 
Özet: Araştırmacılara göre, erken yaşta marihuana kullanımı anormal beyin fonksiyonları ve IQ düşüklüğü ile 

sonuçlanıyor 

Kaynak: Lawson Sağlık Araştırma Enstitüsü 

Yeni bir çalışmada, Londra Ontario’dan bilim insanları, erken yaşta kullanılan marihuananın anormal beyin 

fonksiyonları ve düşük IQ sonucunu doğurduğunu keşfetti. 

Marihuana dünyada en yaygın kullanılan maddedir. Önceki çalışmalar mevcut marihuana kullanıcılarının, özellikle 

de erken yaşta başlayanların, yüksek bilişsel işlev bozuklukları ve psikiyatrik rahatsızlık riski altında olduğunu ileri 

sürdü. Buna depresyon, bipolar rahatsızlık ve şizofreni dahil. 

Lawson Sağlık Araştırma Merkezi’nden bilim insanı Dr. Elizabeth Osuch ve Western Üniversitesi Duygudurumu 

Bozuklukları bölümünden Dr. Joseph Rea Chair, ruh hali ve kaygı bozuklukları ve marihuananın etkileri üzerinde 

çalışıyor. 

“Programımıza dahil olan birçok genç yüksek miktarda marihuana kullanıyor ve geçmiş araştırmalara rağmen, inanın 

ki bu onların psikiyatrik durumlarını geliştiriyor. Çünkü onları anlık olarak daha iyi hissettiriyor. Bu nedenle 

marihuana ve depresyonun etkilerini, psikiyatrik belirtiler, beyin fonksiyonu ve bilişsel fonksiyon bakımından 

çalışma kararı aldık”, diyor Dr. Osuch. 

Dr. Osuch ve ekibi gençleri dört gruba ayırdı: depresyonda olan marihuana kullanmayanlar; depresyonda olan sık sık 

marihuana kullananlar; depresyonda olmayan sık sık marihuana kullananlar; ve marihuana kullanmayan sağlıklı 

bireyler. Ek olarak, katılımcılar sonradan, 17 yaş öncesinde marihuana kullanmaya başlayanlar, 17 yaşından sonra 

başlayanlar ve hiç kullanmayanlar olarak da gruplandılar. 

Katılımcılar, beyin taramalarının yanısıra psikiyatrik, bilişsel ve IQ testlerinden geçirildiler. Araştırma, marihuana 

kullanımının depresif belirtileri geliştirdiğine dair hiçbir delil bulamadı; depresyonda olup marihuana kullananlar ve 

depresyonda olup marihuana kullanmayanlar arasında psikiyatrik belirtiler bakımından hiçbir farklılık yoktu. 

Ek olarak, sonuçlar dört grup arasında, ödül-işleme ve motor kontrolü ile ilişkili beyin fonksiyonlarında farklıklar 

gösterdi. Marihuana kullanımı, depresyondan kaynaklı beyin işlevi eksikliğini düzeltmiyor ve bazı bölgelerde daha da 

kötü hale getiriyor. 

Erken yaştan itibaren marihuana kullanan katılımcılar, görsel-mekânsal proses, hafıza, kendine işaret eden 

(özgönderimsel) aktiviteler ve ödül işleme ile ilişkili bölgelerde oldukça anormal beyin fonksiyonlarına sahipler. 

Çalışma ayrıca erken yaştan itibaren marihuana kullanımının düşük IQ puanıyla da ilişkili olduğunu buldu. 

“Bu bulgular, marihuana kullanımının beyin anormalliklerini ya da depresyon belirtilerini düzeltmediğini öne 

sürüyor. Ve bunu erken yaştan başlayarak kullanmak sadece beyin fonksiyonu üzerinde değil aynı zamanda IQ 

üzerinde anormal etkiye sebep olabilir.”, diyor Dr. Osuch. 
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Ek olarak, sonuçlar dört grup arasında, ödül-işleme ve motor kontrolü ile ilişkili beyin fonksiyonlarında farklıklar 

gösterdi. Marihuana kullanımı, depresyondan kaynaklı beyin işlevi eksikliğini düzeltmiyor ve bazı bölgelerde daha da 

kötü hale getiriyor. 

 Dr. Osuch ve Western Üniversitesi Robarts Araştırma Enstitüsü’nden çalışma arkadaşları, marihuana kullanımı ve 

depresyon arasındaki genetik bir rolü öne süren geçmiş bir araştırmayla birlikte, aynı zamanda katılımcıların genetik 

testlerini de yürütüyorlar. Erken yaştan itibaren marihuana kullananlarda, Beyin Kaynaklı Nörotrofik Faktör(BDNF) 

üreten bir genin belirli bir genetik dönüşümü yüksek oranda bulunmakta. BDNF beyin gelişimi ve hafıza ile 

ilişkilidir. 

“Bu, gençleri erken yaşta marihuana kullanmaya uygun hale getiren şeyin, gerçekleşen bu genetik dönüşümün 

olabileceğini öne süren yeni bir bulgudur” diyor Dr. Osuch. Bununla birlikte, Dr. Osuch bu çalışmanın az sayıda 

katılmcıyla yapıldığını not ediyor. Bu nedenle bu genetik sonuçlar kesin değildir ve daha fazla katılımcının olduğu 

daha geniş bir çalışmayla doğrulanmalıdır. 

Çeviren : Gültekin METİN 

http://neurosciencenews.com/brain-function-marijuana-development-5231/ 

 

Derin Uykuya Dalmak mı?? Bilinçaltınız Halâ Dinlemekte! 

 

http://neurosciencenews.com/brain-function-marijuana-development-5231/
http://neurosciencenews.com/brain-function-marijuana-development-5231/
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 Bazı insanlar, sabah saat 6’da kalkmaya karar verdikten sonra, uykuya dalana kadar en az 6 kere yatakta dönüp 

durduklarına yemin etmekteler. Çılgınca değil mi? Belki de değil. 1999 yılında yapılan bir çalışmada tüm bu 

durumun zeki bilinçaltının prosesinden geldiğini göstermiştir. 

Almanya’daki Lubeck Üniversitesi’nden bir ekip,15 gönüllüyü 3 geceliğine bir araştırmada kullanırlar. Onları gece 

yarısı yatırırlar. Ekip katılımcılara onları sabah 9’da kaldıracaklarını söyleyip, sabah 9’da uyandırırlar ya da onları 

sabah 9’da kaldıracaklarını söyleyip sabah 6’da uyandırırlar. Sabah 9’da kaldırılıcakları söylenip, sabah 6’da 

kaldırılanlar da “stres hormounu adrenokortikotropin” sabah saat 4:30 da ölçülebilir seviyedelerde “yükselir” 

ve 6 civarında da “en yüksek seviye”ye ulaşır.  Ancak, beklenemedik, hazırlıksız bir şekilde sabah saat 6’da 

kalkanlarda ise stres hormonlarında bu gibi bir yükseliş olmaz. 

Araştırmacılar, bilinçaltı zihnin uykudayken sadece zamanı takip etmediğini, ayrıca uyanma prosesini hızla 

başlatmak için biyolojik bir alarm kurduğu sonucuna ulaşır. Dolayısıyla, yatakta bir o tarafa, bir bu tarafa 

dönme ritüeli bu alarmın oluşmasına yardımcı olabilmekte. 

 Uykudaki beyin, dili da proses edebilir. 2014 yılında Paris École Normale Supérieure’dan Sid Kuider ve 

meslektaşları, bazı gönüllüler uykuya daldıklarında, bir nesnenin ya da bir hayvanın ismini duyup duymadıklarına 

göre ya sağ ya da sol ellerini kullanarak bir düğmeye basmaları için eğitilirler. Ekip, eğitim sürecindeki ve gönüllüler 

aynı kelimeleri uykudayken dinledikleri andaki beyinlerinin elektrik aktivitelerini izlerler. 

Uykudayken bile, gönüllülerin beyinlerinin motor bölgelerindeki aktivite devam etmektedir ve bu da uykudayken 

onların uygun düğmeye basmaya hazırlandıklarının da işaretidir. Gönüllüler ayrıca yeni kelimeleri doğru bir şekilde 

kategorize edebilmişlerdir; onlar uykuya daldıktan sonra kelimeleri duymuşladır, bu da onların uykudayken 

kelimelerin anlamlarını gerçekten de analiz ettiklerini göstermektedir. 

Kouider: “Bu evrimsel anlamda iyi bir beceri olabilir…Çevrenizi izlemeyi bırakırsanız, uyku sırasında zayıf ve 

korumasız olabilirsiniz… 

Bize bu araştırma göstermekte ki; basit anlamda tamamen kendinizi “kapat”mıyorsunuz, bir çeşit “standby-

bekleme mod”unda devam ediyorsunuz.” Bu durum, örneğin kendi isimlerimiz gibi neden bazı seslerin bizim daha 

kolayca uyanmamıza sebep olduğunu da açıklayabilir. 

Ancak, bu koruyucu gözetleme tüm gece boyunca sürmeyebilir. Bu yıl yayınlanan bir çalışmada, REM uyku 

safhasındaki dil prosesi yatmadan önce duyulan kelimler için devam ederken, derin uykuya geçildiğinde, tüm 

tepkiler, gün içindeki anıların proses edilmesini sağlamak için, beyin “offline-çevrimdışı” olduğunda 

kayboluyor. 

Koudier: “Çevredeki şeyler hakkındaki bilişiniz, derin uykuya geçilmeye doğru dereceli olarak, artan bir 

şekilde zayıflar. Uyku, bilişsellik açısından baktığımızda ya hep, ya hiç değildir, bilinç açısından bakarsak ya 

hep ya da hiç’tir.” 

Çeviren: AylinER 

https://www.newscientist.com/article/mg23130930-300-fast-asleep-your-unconscious-is-still-

listening/?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1475859888 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.newscientist.com/article/mg23130930-300-fast-asleep-your-unconscious-is-still-listening/?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1475859888
https://www.newscientist.com/article/mg23130930-300-fast-asleep-your-unconscious-is-still-listening/?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1475859888
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Orta Doğu – Petrol 
Sovyetleri Orta Doğu Petrolünden Uzak Tutmak İçin Yapılan Çok Gizli Soğuk Savaş 
Planı  

Bir Rus istilasından korkan Amerika ve İngiltere’nin, bölgenin petrol endüstrisini yağmalamak ve hatta nükleer savaş 

için hazılıklıları. 

Steve Everly 

23 Haziran 2016 

Londra’da 1951 yılının serin bir yaz gününde, Amerikalı bir CIA ajanı üç İngiliz petrol yöneticisine çok gizli bir 

Amerikan devlet planından bahsetti. Amaç, eğer bölge Sovyetler tarafından işgal edilirse, Orta Doğu petrolünü 

yağmalamaktı. Petrol kuyuları tıpalanacak, malzeme ve petrol stokları yok edilecek, rafineriler ve boru hatları işlevsiz 

hale getirilecek – kısacası Sovyet Rusya’nın kıymetli petrol kaynaklarını elde etmemesi için gereken herşey 

yapılacaktı. CIA buna “engelleme politikası” adını verdi. 

Böyle bir plan, Orta Doğu’da petrol endüstrisini kontrol eden İngiliz ve Amerikan şirketlerinin yardımı olmadan 

yürütülemezdi. Ve CIA ajanı George Prussing’in aynı gün Petrol ve Enerji Bakanlığı’nda neden bitiverdiğinin nedeni 

buydu.  Prussing, Irak Petroleum, Kuveyt Oil, Bahreyn Oil şirketlerinin İngiliz temsilcilerine, bu ülkelerdeki üretim 

operasyonlarının yardımcı askeri güce nasıl dönüşeceği konusunda detaylı bilgi verdi. Ve bir Sovyet işgali 

durumunda CIA planının nasıl devreye sokulacağı hakkında eğitim verdi. Onlardan yardım talep etti, ve işbirliği 

konusunda anlaştılar. Ve ayrıca, bu politikayı hedefteki Orta Doğu ülkelerinden gizli tutmayı da içine alacak şekilde 

güvenlik ihtiyacını vurguladı. Prussing onlara, “Şuan güvenlik herhangi bir operasyonun başarısından daha 

önemlidir” dedi. 

CIA’in petrol engelleme politikası, en sonunda daha fazla sırrı ortaya çıkan bir Soğuk Savaş politikasının ufak bir 

parçasıdır. 1996’da Truman Başkanlık Kütüphasnesi yanlışlıkla planın gizliliğini açık ettiğinde, planın kısa ve öz bir 

özeti ortaya çıktı. Bu, Ulusal Arşiv tarihi boyunca kabul edilen en berbat güvenlik ihlallerinden biriydi.  Ve yıllar 

geçtikçe bazı ek detaylar ortaya çıktı. Fakat yakın zamanda İngiltere’nin Ulusal Arşivlerinde keşfedilen bir döküman 

koleksiyonu ve beraberindeki bazı Amerika dökümanları, ilk kez burada yayınlanacak daha bütünleyici ve daha açığa 

çıkarıcı bilgiler sağlıyor. 
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Eisenhower’ın başkanlığı sırasında sona erdiği düşünülen engelleme politikası, Kennedy yönetimine sarkacak kadar 

yürürlükteydi.  Ve yeni keşfedilen İngiliz dökümanları, İngilizelerin Rusları Orta Doğu petrolünden uzak tutmak 

adına nükleer silah kullanmak için hazır olduğunu ortaya çıkarıyor.  Dökümanlar ayrıca, CIA’in bu konuda daha önce 

düşünülendan daha fazla rol oynadığını gösteriyor. Dışişleri Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik Konseyi’nin plana önemli 

ölçüde dahil olduğu her zaman biliniyordu. Fakat aslında operasyonun direksiyonunda oturan, planlarla birlikte 

ortaya çıkan Amerikan istihbarat teşkilatıydı (CIA). CIA, Amerikan ve İngiliz şirketlerini engelleme politikasını 

gütmeleri için organize ediyor, patlayıcıları sağlıyor ve kendi yönetiminin bir parçası olarak diğer bazı şirketlerde 

casusluk yapıyordu. 

Amerikan hükümetinin çok gizli komplusunun geçmişi, kargaşalı bir Arap ırkçılığı, Big Oil (dünyanın 7-8 büyük 

petrol şirketi) ve CIA karışımından oluşur. Temel olarak bu, Orta Doğu petrolünün giderek artan öneminin ve 

Batı’nın bunu kontrol etmek için susamışlığının hikâyesidir. Ve onlarca yıl sonra, bu susamışlık Amerika’nın halâ bu 

dengesiz bölgeye müdahil olmasına neden oluyor. 

*** 

Petrol engelleme politikası, 1948 Berlin Kuşatmasında, Sovyetlerin, Batılıların Alman şehirlerine girmesini 

engellemeye çalışması sırasında gizlice hazırlandı. Berlin Kuşatması, daha ileriki komunist saldırılarının İran ve 

Irak’tan Basra Körfezi’ne kadar hızla yayılacağı yönünde korkuları tetikledi. Truman yönetimi Amerikan askerlerinin 

ve müttefiklerinin bunu durduramayacağı konusunda endişelendi. Fakat Amerikan ve İngiliz şirketleri Orta Doğu 

petrolünü kontrol ediyordu. Ve Amerikan hükümeti, Sovyet askerlerini durduracak tedbirler almaya karar verdi 

Ulusal Güvenlik Konseyi’nin resmi olarak NSC 26/2 olarak bilinen ve Başkan Harry Truman tarafından onaylanan 

planı, Amerikan ve İngiliz şirketlerinin bir Sovyet saldırısı karşısında Orta Doğu petrol kaynaklarını ve tesislerini yok 

etmeleri ya da gözden düşürmeleriydi. NCS 26/2 planlama dökümanlarına göre, gözetimi Dış İşleri Bakanlığı 

sağlayacaktı. CIA herbir ülke için operasyonları yürütecekti. 

Ulusal Güvenlik Konseyi belgelerine göre, istihbarat teşkilatı ivedilikle Suudi Arabistan’da bir örtülü engelleme planı 

uygulamakla ilgili akıl danışmak için Aramco’nun kamu ilişkileri başkan yardımcısı Terry Duce’e ulaştı. Aramco, 

Suudi Arabistan petrolünü üretmek için hak sahibiydi ve ülke hükümetiyle iş ilişkilerine sahipti. Siyah bere giymeyi 

ve casusluk oyunlarını seven Duce, 2. Dünya Savaşı sırasında fedaral hükümetin Petrol Yönetiminde bir süre hizmet 

etti ve bu Washington tarafından iyi biliniyordu. Sonradan CIA direktörü olan Allen Dulles, Duce’nin evinde sık sık 

misafir olurdu. 

Aramco Suudi Arabistan’da şirketin binlerce millik boru hatlarına diğer bir uzatma ekliyor. Bu bölge, kaynaktan 

rafineriye petrol taşıyacak. 1951 
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Exxon Corp., Mobil Inc., Chevron Corp. Ve Texaco Inc. şirketlerinin ortaklaşa sahip olduğu Aramco, CIA’e çok 

önemli bilgiler vermek için efor sarfetti. Örneğin petrol kuyuları nasıl kapatılır ve rafineriler nasıl işlevsiz hale 

getirilir. Aramco, Duce aracılığıyla, aynı zamanda kendi işçilerini planı uygulamaları için günüllü hale getirdi ve 

hatta plan yürürlüğe konulurse işçileri askere almaya hazırdı. (Aramco ve Amerika yetkilileri, askeri durumun, 

işçilerin rehin alınması durumunda onları sabotajla infaz edilmekten koruyacağını ümit ediyordu.) 

Bu arada, İngiliz Dışişleri Bakanlığı dökümanlarına göre, İngiliz hükümeti NSC 26/2 hakkında bilgilendirilmiş ve 

İran ve Iraktaki petrol şirketlerini engelleme politikasına hazırlamayı onaylayarak gizlice destek vermişti. İngilizlerin 

girişimi en başından beri değişiklik gösteriyordu: CIA’in Suudi Arabistan stratejisi, tamamen Aramco işçilerine ve 

Amerikan ordusunun bir kısmına dayanırken, İngilizlerin planı, tesislerin yok edilmesine katkı sağlayacak yüzlerce 

petrol şirketi çalışanını koruyacak hava indirme birliklerini kullanmak üzereydi. 

CIA’in büyük bir amacının ürünü olan komplosunda herşey güzel gidiyor görünüyordu. Fakat gelecek vaat eden bu 

proje çok uzun sürmedi ve yozlaşmaya başladı. İngiliz petrol şirketleri, hükümetlerine göre daha gönülsüz 

davranmaya başladı. Anglo-Iranian Oil Co. genel başkanı ve İngiltere Krallığında değerli bir insan Sir Thomas 

Fraser, 1950’lerin sonlarında engelleme planı için yüzlerce işçi sağlaması gerektiğini ilk kez öğrendi. İran 

hükümetinin, kendi şirketinin bulaştığı şeyi öğrenmesi durumunda yapacağı ekonomik şantajdan ve hatta ihraç 

edilmekten korktu. Ve İngiliz dökümanlarına göre Fraser 1950’lerin sonunda Anglo-Iranian Oil şirketini planın dışına 

çıkardı. 

Dış İşleri Bakanlığı müsteşarı George McGhee öfkeliydi. 1951 şubatında, bir İngiliz ajanı olan Foggy Bottom’u 

çağırdı ve ona, hükümetinin Anglo-Iranian Oil’in (sonradan Biritish Petroleum adını aldı) ne düşündüğüne hiç önem 

vermeyerek bir karar vermesinin zamanı geldiğini söyledi.  İngiliz kayıtlarının toplantı notlarına göre McGhee, 

“Petrol engelleme planı düzenlemelerinin, son detayına kadar tamamlanmaması oldukça gerekçesizdi” diyor. 

Bunun üzerine İngilizler birkaç hafta sonra, İran için tamamen askeri birliklere dayanan bir engelleme planı taslağı 

önerdi ve benzer bir girişimi Irak için de ileri sürdü. Dışışleri Bakanlığı ile yapılan haberleşmeleri ortaya koyan 

İngiliz belgelerine göre, bu teklif, petrol şirketlerinden sağlanacak uzmanlık ve insan gücü olmadan bu planın 

başarısız olacağına inanan Amerikan yetkililerini sersemletti. 

Bununla birlikte Amerika’nın bilmediği şey, İngilizlerin aslında onlara ait petrol şirketlerinin desteğini almak için can 

attığı ve petrol şirketlerinin de bu desteği vermek için can attığıydı.  Londra, Amerika bunu bildiği taktirde sırrın 

açığa çıkarmasından korktuğu için, Amerika’nın bu durumun farkında olmasını istemedi. İngiliz Dış İşlerinden D.P. 

Reilly McGhee buluşmasından birkaç hafta sonra uzman bir İngiliz askeri personeline, “Kaç tane İngiliz petrol 

şirketinin işbirliği yaptığını bilmemeleri için birbirimize oldukça bağlıydık” diyor. 

 

 1951 Şubat, Washington Georce McGhee toplantısından İngiliz notları. | İngiliz Ulusal Arşivi 

*** 
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CIA çalışanı George Prussing, engelleme planları ile ilgili olarak Orta Doğulu petrol şirketleriyle çalışmak için 

atandığında, 1 Mayıs 1951’de Dış İşleri Bakanlığı’nın işlerine burnunu sokmaya başladı. İngiliz diplomat ve askeri 

personelden iki kişiyi, stratejilerini kurtarmak için kendilerinin CIA’ya ihtiyaçlarının olduğuna dair kendisiyle 

buluşmaya ikna etmeyi umuyordu. Onlara, bölgenin kalanı için model teşkil edeceğini düşündüğü ve 

geliştirilmesinde yardımcı olduğu Aramco planı ile ilgili ilk defa dataylı bilgi verdi. 

Prussing’in brifingindeki notlara göre, Aramco engelleme planı, şirketin Suudi Arabistan’daki üç idari bölgesinde 

organize edildi. Kırk-beş deneyimli Aramco çalışanı “olayın tamamen içindeydi.” Hepsiyle birlikte 645 çalışan 

katılım için tahsis edilmişti, fakat çoğu, tüm planın ifşa edilmesini engellemek için sadece kendi bireysel rollerini 

biliyordu. 

Ek olarak, beş gizli CIA ajanı, depo görevlisi ve yönetici asistanı gibi görevlerle Aramco’ya yerleştirildi. Şirketin 

engelleme planı üzerindeki çalışmalarını ve planı etkileyebilecek herhangi bir gelişmeyi istihbarat teşkilatına 

aktarmak üzere görevlendirildiler. İngiliz notlarına göre, CIA dışında sadece Aramco yöneticisi ve bir Dışişleri 

Bakanlığı görevlisi ajanların gerçek işini biliyordu. 

CIA, özellikle Aramco mülkiyetindeki depolarda saklamak için özel olarak şekillendirilen askeri sınıf patlayıcıları 

Suudi Arabistana çoktan yerleştirmişti. 

Amaç, bir Sovyet işgali sırasında, Suudi Arabistan’ın petrol ve rafine edilmiş yakıtlarının ele geçirilmesini 

engellemekti. Plan etap etap uygulanmaya başlayacaktı.  Başlangıçta rafine yakıtlar yok edilecek ve Aramco 

rafinerisi işlevsiz hale getirilecekti. Seçilerek yapılan tahribatlar, Rusların yerine yenisini koymasını zorlaştıracak 

kilit rafineri bileşenlerini yok edecekti. Bu rafinerinin büyük kısmını dokunulmamış bırakacaktı, böylece Ruslar 

çıkarıldığında Aramco’nun üretime dönmesi kolaylaşacaktı. 

Bu toplantıya dair İngiliz notlarına göre, CIA, özellikle Aramco mülkiyetindeki depolarda saklamak için özel olarak 

şekillendirilen askeri sınıf patlayıcıları Suudi Arabistan’a çoktan yerleştirmişti. Alev makineleri, ufak ekipman 

parçalarını eritmek için yaygın olarak kullanılıyordu. Özel el bombalarının yer aldığı diğer silahlar yakıt depolarını 

yoketmek için test edildi. Petrol kuyularını kapatmak için çimento kamyonu siparişi verildi. 

Kamyonların, demir yolu arabalarının, jeneratörlerin ve sondaj kulelerinin de imha edilmesi için karar alındı. 

Prussing, Aramco çalışanlarının askeri görevler almasının yanısıra, engelleme operasyonu tamamlandığında güvenli 

bölgeye tahliye edileceklerini söyledi. 

Verilen brifing, Washington İngiliz Elçiliği petrol ateşesi J.A. Beckett’ı etkiledi. Ve Londra’ya, Aramco ve CIA’nın 

bu tarz gizli bir plan için tatmin edici bir yöntem izlediğine ve geri kalan petrol alanlarını korumak için aktivitelerinin 

genişletilmesi gerektiğine dair bir telgraf çekti. 
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Irak’ın 

kuzeyindeki Kerkük’ten Suriye kıyısındaki Baniyas’a kadar uzanan 560 mil uzunluğundaki boru hattında, Irak 

Petrolleri Şirketi için çalışan, öğle yemeği için bir araya gelmiş bir grup bedevi. 4 Mart 1952 

İngiliz dökümanlarına göre, Prussing, Aramco’dakine benzer planları, Bahreyn, Kuveyt ve Katar’da uygulamak için 

onay aradı. Bu ülkelerde Amerikan ve İngiliz karışımı bir grup petrol şirketi sonradan işletmeye açıldı. Bu ülkelerde 

yönetime sahip olan İngilizler, Prusing’in teklifini Kuveyt ve Bahreyn’de engelleme planlarını tetikleme konusunda 

İngilizlerin sorumlu olarak kalması şartıyla kabul etti. (Bahreyn’de planın yürürlüğe sokulması emrini hangi ülkenin 

vereceği kararı ertelenmesine rağmen İngilizler yetkiyi Amerikalılara vermeye meyilliydi.) 

İngilizler, İran ve Irak’taki engelleme planlarını geliştirmek için sorumlu kalmaya devam etti, fakat Prussing CIA 

yardımını teklif etti. Bu amaçla, İngiliz yetkilileri bir sonraki ay Londra’da bir toplantı ayarldı. 1951 haziranında 

yapılan toplantıda Prussing, Kuveyt, Bahreyn ve Irak petrol şirketlerinden yöneticileri bilgilendirdi. Toplantıya dair 

İngiliz notlarına göre, Prussing Aramco planını iş adamlarıyla gözden geçirdi ve kendi engelleme planları konusunda 

danışmanlık ve yardım vermek için hazır olduğunu söyledi. Destek konusunda hemfikir oldular. 

Ancak, toplantıda yer almayan kilit noktada bir petrol imparatorluğu vardı: İran. Bu ülke için planları ayarlamak 

diğerlerine göre daha zor görünüyordu. 

*** 

1951’in başlarında İran, Anglo-İran Petrol’e karşı güdülen kine karşı çok öfkeliydi. İngiliz şirketin İran’lı 

çalışanlarına karşı yaptığı aşağılık tehditler ve ülkedeki petrol zenginlerinin paralı asker tutması, şirket ve ülke 

arasındaki ilişkileri bozdu. 

Engelleme planı hakkındaki fısıltılar bunu daha da kötü hale getiriyordu. Aralık 1950’de bir İran gazetesi, bir savaş 

halinde İran’ın petrol endüstrisinin yok edileceğine dair üst seviyeli İngiliz hükümet tartışmalarının olduğu 

söylentileri yayınladı. Bu hikâye aynı zamanda Londra Anglo-İran Petrolleri şirketinde alarm zillerinin çalmasına 

neden oldu. Şirketin işbirliğini gizli tutmak için sarfettiği efor ikiye katlandı. Anglo-İran Perol şirketinden bir 

yöneticinin İngiliz Dış İşleri’nden bir yetkiliyle yaptığı bir görüşmenin detaylarına göre, şirketin genel müdürüne 

engelleme planıyla ilgili herşeyi yalanlaması söylendi. Şirkette yönetici olan A.T. Chisholm yazının tercüme edilmiş 

bir kopyasını Londra İngiliz Dışişlerine bırakırken “Yazı neredeyse tamamen doğruydu” diyor. 
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İngiliz yetkililer Tahran gazete raporuna tepki gösteriyor. | İngiliz Ulusal Arşivleri 

İngiliz hükümetinin Anglo İran Petrol şirketinin yüzde 51’ine sahip olduğu dönemlerde, mülkiyet sözleşmesinde yer 

alan bir koşul, hükümetin şirketin ticari konulara dahil olmasını engelliyordu. Anglo-İran şirketinin plana katılımını 

tartışan dış işleri dökümanlarına göre, şirket yöneticisi Fraser, bu koşulu kurnazca kullanarak şirketin engelleme 

planına katılmasının finansal bir felakete yol açacağını ileri sürdü. Ülke üzerinden çıkar sağlayabilmek için Amerikalı 

bir rakibin, kendi şirketinin İran hükümetine katılımını kasıtlı olarak zayıflatabileceği konusunda uyarıda bulundu ve 

katılım sağlamayacağını söyledi. 

Londra’da engelleme politikası tartışmalarından birinde İngiliz Petrol ve Enerji Bakanlığı yetkilisi R. Kelf-Cohen, 

“Amerikan petrol şirketleri olaya bir kez dahil olduğunda, hiçbir güvenlik ölçütünün etkili olmayacağı 

konusunda ikna olmuştu” dedi 

Fakat Şubat 1951’de İngiliz hükümet yetkilileriyle yapılan McGhee toplantısından sonra baskı altında kalan Fraser, 

sonunda istemeye istemeye şirketinin çalışanlarının engelleme politikasını kullanmasına izin verdi. Tabi şartları 

vardı. Örneğin planı başlatmak için kendisi onay vermeliydi. Ve bunun için oluşacak finansal kayıpların yeniden 

kazanılacağından emin olması gerekliydi. İngiliz hükümeti bu işbirliğinin Amarika’dan gizli tutulması kararını aldı. 

Böylece Amerikan petrol şirketleri Anglo-İran petrolünün fiyatını kırmayacaktı. 

Fakat sonra İranli politikacılar plana köstek oldular. 7 Mart 1951’de İran devlet başkanı Ali Razmara milliyetçiler 

tarafından suikaste uğradı ve Nisan ayında Mohammed Mosaddeq görevi devraldı. Ve şirketi acil olarak 

kamulaştırıldı. 
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Resimde, binayı işkal ettikten sonra Tahran Anglo-İran Petrol Şirketi bilgi merkezinin balkonundaki İranlı 

göstericiler görülmekte. 22 Haziran 1951 

Anglo İran Petrol şirketine İran hükümetinin el koyması tüm NSC 26/2 politikasını tehdit eden sonuçlarla birlikte 

engelleme planına engel oldu. Şirket Orta Doğu’daki petrolün yarısını ve benzin, mazot ve jet yakıtının yarıdan 

fazlasını üretiyordu. Abadan rafinerisi dünyadaki en geniş olan rafineriydi ve tek başına Sovyetlerin petrol açlığını 

tatmin edebilirdi. 

Kamulaştırma farklı seçenekler üzerinde düşünmeyi tetikledi. İngiliz dökümanlarına göre, Amerika ve İngilizlere, 

Sovyet işgalini durdurmak için hava saldırılarıyla birlikte yerde İngiliz askerlenin desteğini kullanmayı teklif etti. 

İngilizler bu fikri geri çevirdi. Yedek askerlerin uygun olmadığını ve rafineri işçilerinden gelecek uzman destek 

olmadan yerde gerçekleşecek patlamaların çok tehlikeli olacağını ileri sürdü. 

Ülkenin engelleme politikası planlamasından sorumlu İngiltere Genel Kurmay Başkanlığı, bunun yerine İran’daki 

petrol engelleme planının sadece hava saldırısıyla yürütülebileceğine karar verdi. Ama hala cüsseli Abadan 

rafinerisine başarılı bir şekilde saldıracak yeterli hava gücüne sahip oldukları konusunda şüpheliydiler. Bu korkudan 

dolayı ortaya çıkan plan yüksek hedefliydi: Eğer Sovyetler İran’ı işgel ederse, Irak’taki İngiliz Kraliyet Hava 

Kuvvetleri, Abadan rafinerisindeki stoklara saldıracaktı. İngiliz uçakları Abadan rafinerisindeki üretimi, ham petrolü 

rafineriye taşıyan demir yolunu bombalayarak engelleyecekti. Hava saldırıları aynı zamanda Kirmanşah ve Naft-i-

Şah’daki iki küçük İran rafinerisini de stoklarıyla birlikte vuracaktı. 

*** 

1951’in sonlarında, İran için engelleme planı yeniden organize edilirken, Suudi Arabistan planı oturmuştu. Prussing 

bir avuç Aramco işçisine çölde bir piknik düzenledi ve petrol engelleme planının detaylarını tartıştı. 
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Aramco çalışanı ve engelleme planını yöneticilerinden biri olan ve piknikte bulunan Bill Otto, “Rafineri patlamaları 

Çin maytapları gibi çalışacaktı; bir tanesi patladığında diğerini de tetikleyecekti” dedi. 

CIA, Sovyetler ulaşmadan planın tamamlanabilmesini garanti altına almak için hızlı bir zaman çizelgesi istedi. CIA, 

Suudi Arabistan açıklarında konuşlanan bir gemiye Amerika Dış İşleri Bakanı’nın engelleme planını başlatacak 

komutu yollayabileceği iletişim kanalını çoktan tertip etmişti. Aramco, klasörlerini planı harekete geçirmek için 

gerekli fotoğraf, diyagram ve talimatlarla doldurarak kendi payına düşeni yapmıştı. Amerikalı işçilerden bir kısmı 

patlama için gereken 9 ton dinamit ve plastik patlayıcıyı depolamıştı – bu iş Aramco normal işlerinde patlayıcı 

kullandığından şüphe uyandırmadan tamamlanmıştı. 

Ordudan emekli bomba imha uzmanı Otto “Program biz patlatma detaylarını yazana kadar çok önem arz 

etmiyordu. CIA bunu başkası yapıyor diye mutluydu” diyor. 

Bölgede ilerleyişe dair bazı diğer işaretler de vardı. Katar’daki İngiliz petrol şirketi CIA ile işbirliği konusunda 

uzlaşırken, Bahreyn Petrol Şirketi ve Kuveyt Petrolleri’ndeki, Aromco benzeri engelleme planlarında sona geliyordu. 

1951’in sonlarında Orta Doğu’yu ziyaret eden Amerikalı bir heyet, petrol tesislerinin savaş öncesinde korunması için 

yapılan planların şimdiye dek hiç bu kadar mükemmel olmadığını belirtti. 

Fakat sonraki bir NSC ilerleme raporuna referansla, Aramco, Kuveyt Petrolleri ve Bahreyn Petrolleri yöneticilerinin 

sonradan akla gelen düşüncelerine göre, duyulan bu güven, biraz zamanından önceydi. 1952’de Amerikalı yetkililere 

şirketlerinin engelleme planını uygulamak konusunda henüz son kararı vermediklerini söylediler. O anki Suudi 

Arabistan konsolosu Parker Hart, “Sanırım  zorlukları gördüler” dedi. 

Bu zorluklara planın uygulanması için işçilerin kullanılması da dahildi. Böylece şirketler ilk başta fikri benimsediler, 

fakat sonra işçilerin tehlikeli operasyona katılımını sağlamak konusunda işçiler üzerinde otorite sağlamak konusunda 

şüpheleri vardı. Bu problem gönüllüleri kullanarak çözülebilirdi, fakat şirket onlar için CIA’in planının bir parçası 

olmayan askeri koruma talep etti. Fakat bu şirketler için en büyük sorun, tıpkı Anglo-İran Petrol şirketinde olduğu 

gibi, eğer engelleme planı ev sahibi ülkelere sızdırılırsa karşılaşılacak ekonomik sonuçlardı: Örneğin Aramco, 

1948’de CIA’ye yardım etmeyi kabul etttiğinde ürettiği petrolün iki katını üretiyordu – ve daha büyük gelir elde 

etmek şirketi Suudi Arabistan’ın gazabına uğramaktan uzak tutuyordu. 

 

Kuveyt hükümdarı petrol şirketinden adamlarla oturuyor. 



64 
 

Kuveyt Petrol ve Bahreyn Petrol biraz teminat sağlamak amacıyla İngiliz ve Amerikan hükümetlerinden, engelleme 

planında askeri hizmette kullanılmak üzere şirketlerine el konulduğuna dair mektup talebinde bulundular. Eğer plan 

sızarsa bu mektupları yerel hükümetlere göstererek şirketlerini korumayı umuyorlardı. Fakat Dış İşleri gereksiz 

olduğunu söyleyerek mektup verme talebini geri çevirdi: Dosyalarının içinde şirketlere zorla işbirliği yaptırıldığını 

gösteren yeteri delil vardı. İngiliz yetkililer özet olarak “böylesi bir mektup talebinin sonradan gelecek tazminat 

tartışmalarına alet olabileceği” sebebini göstererek talebi geri çevirdiler. 

İran’daki Anglo-İran petrol şirketinin kamulaştırılmasının ardından üretiminin düşmesiyle Orta Doğu’daki en geniş 

petrol üreticileri olan Aramco ve Kuveyt Petrol şirketleri, diğer bir yöntemi denedi ve engelleme planlarının Suudi 

Arabistan ve Kuveyt’e söylenmesi için şiddetle talepte bulundu. Amerika tekrar geri çevirdi, çünkü bu, Orta Doğulu 

ülkelerden bir askeri birliğe katılmalarını talep etmekti. (1955’de Bağdat Paktı gerçekleşti). Amerikalı yetkililer 

engelleme politikasının ifşasının genç ve deneyimsiz ittifakın raydan çıkmasına neden olabileceğine inandılar. 

Bununla birlikte, Aramco, şirketin gireceği ekonomik riskin çok yüksek olduğuna karar verdi ve kendi mülkünden 

engelleme planının ve patlayıcıların kaldırılmasını talep etti. Şirket uygulanacak planın eğitimlerindeki ani 

yükselişlerin ve Aramco’da çalışan Suudi işçilerinin sayısının git gide artmasının bir güvenlik sızıntısı 

oluşturacağının kaçınılmaz olduğuna inanıyordu. Ve ülkedeki Amerikan diplomatlar da hemfikirdi. Amerikan 

başkonsolosu Hart, Dış İşlerine, “Bununla asla başa çıkamazsınız” diyordu. 

*** 

Suudi Arabistan’daki başarısızlık, 1953 Eisenhower yönetimindeki aksamayla birlikte engelleme politikasını yok 

etme noktasına getirdi. Fakat yeni başkanın göreve başlamasından sadece birkaç hafta sonra, NSC 26/2 raporu Ulusal 

Güvenlik Konseyi’ne ulaştı. Ve politikanın korunması konusunda girişim gösteriyordu. Raporun yazarı emekli genel 

kurmay başkanı Walter Bedell Smith’di. Meslektaşlarına engelleme politikasından dolayı “canının sıkkın” olduğunu 

söyledi. Ve raporu bunu yansıtıyordu. Planın problemlerini genel hatlarıyla tasvir etti. Problemler Aramco’nun 

gönülsüzlüğünün ötesindeydi. Gönüllülerin kullanımı yeniden değerlendiriliyordu, fakat onlar elle seçilmiş işçiler 

kadar etkili olamayabilirlerdi. Petrol kuyularını mühürlemek de alacağı zamandan dolayı ayrıca sıkıntılıydı. Raporda, 

engelleme politikasında Amerikan ordusuna daha fazla sorumluluk verilmesi konusunda  üst seviyeli tartışmalara yer 

verilmişti. Bu da CIA kontrolünü azaltacaktı. 

Rapor, NSC 26/2 raprunun onayından 4 yıl öncesine kadar petrol arz ve talebinde bir liste dolusu değişime neden 

oldu. Amerika, 1949’dakini ikiye katlayarak, günde net 600,000 varil petrol ithal eder hale geldi. Ve İngiltere’nin 

petrol ithalat talebi üç yıl önce 126 milyonken 1952’de 161 milyon varile ulaştı. Bu süreçte Orta Doğu üretimi 

Batı’nın talebini karşılamak için hızla yükseldi. 

Takip eden bir incelemenin ortaya çıkardığına göre, Sovyetleri durdurmak için engelleme planlarına hala ihtiyaç 

duyulurken, Orta Doğu petrolünün Batı’nın sonraki kullanımı için korunması artan şekilde önemliydi. Engelleme 

politikasının imha edeceği yerleri belli kriterlere göre seçmesi, Sovyetler birkez dışarı atıldığında hızlı bir üretim 

sıçraması için vaatte bulunuyordu. Problem petrol kuyularını kapatmaktaydı. Bu bir ya da iki hafta sürmekteydi. 

Herhangi bir Sovyet baskını karşısında yeterince hızlı değildi. Açık kuyular Sovyetlerin, petrol kuyularını yakarak ya 

da açık alana akmasına izin vermesiyle petrol alanlarına kalıcı hasar vermesine imkân verebilirdi. 
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Basra 

Körfezi’ne ağını atan bir balıkçı. Arkasında büyük bir rafineri olan Bahreyn Petrol Şirketi yer almakta. 

1954’de Eisenhower NSC 5401’i onayladı. Yeni politikaya Orta Doğu petrolünün “korunması” adı verildi. Karadan 

imha etmeyi destekleyen ve petrol kuyularını daha iyi sürede kapatmaya vurgulayan bir politikaydı. Aynı zamanda 

son başvurulacak bir plan daha eklendi: Eğer şirketler yerdeki patlayıcıları patlatamazsa, Amerikan hava kuvvetleri 

petrol tesislerini hava saldırılarıyla yok edecekti. 

Dış İşleri Bakanlığı aynı zamanda Aramco’nun yerdeki patlayıcıları patlatmayı geri çevirmesinden dolayı oluşan 

boşluğu doldurması için askeriyeye bir bakış attı. Bu, işi yapmak için içeri asker göndermek anlamına geliyordu. 

Fakat Savunma Bakanlığı bunun reddetti. Smith, Ulusal Güvenlik Konseyi’ne askeriyenin isteksizliğini anladığını 

fakat Suudi Arabistan’daki petrol engelleme planının öncelikli olarak bir askeri iş olduğu kaçınılmazdır, dedi. 

Sonrada CIA direktörü olan Allen Dulles, Suudi Arabistan konusunda hemfikirdi. “O önemli günde eğer önemli bir 

şey yapılacaksa bu askeriye tarafından yapılacaktır” dedi. 

Fakat Savunma Bakanlığı, bölgedeki asker eksikliğini önceden tahmin ederek karada gerçekleşecek imhaları 

onaylamayı reddetti. Hava saldırıları hala son çare olarak duruyordu, fakat tesisleri işlemez hale getirmek yok 

etmekten daha çok tercih edildiği için, hava kuvvetlerini kullanmak ideal değildi. Aralık 1953’teki bir Ulusal 

Güvenlik Konseyi dökümanına göre Eisenhower’ın ulusal güvenlikten sorumlu özel asistanı Robert Cutler, “ Bu 

nedenle, karasal bir imha için en çok umut edilen şeyin, asker koruması altındaki Aramco ve CIA’den 

uzmanlar tarafından gerçekleştirilmesiydi” dedi 

Aramco fikrini değiştirmiş miydi? Cutler sorunun ucunu açık bıraktı, fakat Aramco’nun sahip olduğu Tapline’ın o 

anki başkan yardımcısı William Chandler 2009’daki ölümünden önce gerçekleştirdiği bir röportajında, şirketin 

işbirliğine en azından bir dereceye kadar devam ettiğini söyledi. 1954’lerin başında bir Aramco yöneticisinden, 

Tapline’ı da içeren “özel bir program” hakkında bir brifing beklediği yönünde bir çağrı aldı. Tapline Suudi 

Arabistan genelinde boru hattı işleten bir şirketti. Plana göre olası bir Sovyet işgalinde kilit noktalardaki pompaların 
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vanaları yok edilecekti. Şirket müfettişleri plastik patlayıcı kullanma konusunda eğitildi. Patlayıcıları yataklarının 

altındaki ayakkabı dolaplarında taşıyorlardı. Chandler, “Bu yapmak için emrolunduğumuz birşeydi” dedi. 

*** 

Bu sırada, İngilizler de ayrıca İran ve Irak konusundaki engelleme planlarını tekrar düşünüyordu. 1953’de İran’da 

Amerika ve İngiltere’nin desteğiyle gerçekleşen bir darbe dost bir hükümetin kurulmasını sağladı. Çoğunluğu İngiliz 

Petrolleri ve dört Amerikan petrol şirketinden oluşan bir petrol konsorsiyumu, ülkenin petrol endüstrisini yönetmek 

için kuruldu. İngiliz dökümanlarına göre, İran hükümetinin sahip olduğu tesisler konsorsiyuma rağmen ortaya 

çıkıyordu. 

Aynı şey Irak’ta da meydana geliyordu. Yüzlerce işçi büyük Kerkük petrol kompleksini etkisiz hale getirmek için 

hazırlanıyordu. İngiliz şirketin Irak petrol endüstrisi üzerindeki kontrolü azaltılıyordu ve ülke hükümeti Bağdat, Basra 

ve Alwand’taki  rafinerileri kontrol altına aldı. 

Engelleme planlarının bu ülkelerde başarılı olabilmesi için, bu hükümet-kontrolü atlındaki tesisler diğerleri gibi 

gözden düşürülmeliydi. Fakat İran ve Irak hükümetlerinden engelleme planlarını geliştirmelerini talep etmek, 

politikanın varlığını doğrulayacaktı ve iki ülkenin Batılı müttefiklere olan güvenini kaybetmesine neden olacaktı. Bu, 

İngilizleri hava saldırıları seçeneğini kullanmaya itti, fakat askeriye bu seçenek karşısında temkinliydi: Alman 

rafinerileri İkinci Dünya Savaşı sırasında konvansiyonel bombalardan kurtulmanın zorluğunu ispatlamıştı. 

1955’de İngilizler nükleer silahları daha yeni stoklamaya başlarken, İngiliz Genel Kurmayı, İran ve Irak’taki petrol 

tesislerini yok etmek için nükleer silah kullanımına karşı ilgi duymaya başlamıştı. “Petrol yerleşkelerini yok 

etmenin en temiz yöntemi nükleer bomba kullanmaktır.” İngiltere Genel Kurmay Başkanlığı tarafından 1955’de 

uygun bulunan raporda yer alıyor. Amerikan yetkililerin bu tartışmalara bu aşamada dahil olup olmadığı net değil. 

Fakat engelleme planlarını inceleyen İngiliz askerî dökümanlarına göre, İngiliz Genel Kurmay Başkanlığı 

Amerika’dan, engelleme planı başlatılırsa kendilerinin bazı nükleer silahları kullanımı konusunda  başkan düzeyinde 

onay talebinde bulunacak şekilde yardım istedi. 1956 yılı başlarında teklif Londra’da bir toplantıda Amerikan 

yetkililerle tartışıldı. Toplantı kayıtlarında teklife karşı herhangi bir Amerikan reaksiyonu yer almıyor. Fakat karar, 

Prussing’in engelleme planını İran için yeniden gözden geçirmesi ve İran’ın petrol sahalarını ve tesislerini 

incelemesine kadar ertelenmişti. Toplantıdan sonra İngiliz Genel Kurmayına yapılan bir İngiliz bildirisinde“yakın 

gelecekte İran petrolünün engellenmesi konusunda tek  uygulanabilir yöntem Amerikalı bir nükleer 

müdahaledir” denildi. 

Prussing, İran’dan döndükten sonra, petrol engelleme planının yerdeki patlamaların kullanımının ülkesi için hala işe 

yarayabileceği sonucuna vardı. Prussing’in incelemesinden sonraki İngiliz askeri belgelerinde, İngiliz yetkililer, 

İran’da çalışan Amerikan vatandaşlarının sayısının arttığını not ettiler, muhtemeldir ki yerdeki patlamalar başarılı 

olacaktı ve nükleer bir saldırıya gerek yoktu. Aramco’nun zemin patlatma konusundaki uzmanı Otto, İngilizlere Iran 

engelleme planını yeniden yapılandırması için yardıma gönderildi. 

İngilizler ve Amerikalılar engelleme planını genişletmeyi başka bir yerde daha uygulamak için ortak karar aldı. 

Lübnan’da Chevron ve Texaco’nun devredilen şirketlerinin sahip olduğu bir rafineri ve Mısırdaki İngiliz rafinerisi ilk 

kez engelleme planlarıyla buluşturuldu. Suriyedeki önerilen bir rafineri de tamamlanır tamamlanmaz buna dahil 

edilecekti. Amerika Kuveyt Tarafsız Bölgesi’nde engelleme planından sorumlu olmak konusunda anlaşmaya vardı. 

İngilizler İsrail ve Türkiye’deki rafineri ve boru hatlarını hedef almak için tespit etti. 

1956 yılındaki gidişat, Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve CIA için, engelleme planının temelinde değişiklik 

yapmadan devam etmeyi ileri sürmek konusunda  cesaret vericiydi.  Fakat Ulusal Güvenlik Konseyi’ndeki kıdemsiz 

bir çalışanın farklı bir fikri vardı. Ona göre Orta Doğu politikasını değiştirmek bütün operasyonu öldürmek anlamına 

geliyordu. 
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*** 

31 yaşındaki George Weber engelleme politikasına yabancı değildi. Hükümet komitesine NSC 5401’e yön verecek 

önerilerle destek vermişri. Fakat Weber inanıyordu ki bu rafa kaldırılmalıydı. Çünkü bu sadece Sovyetleri kapsayan 

bir savaşa neden olurdu. O yıldan sonra, Batı ulusları için Orta Doğu’daki tek problem Sovyetler değildi; filizlenen 

Arap milliyetçiliği hareketleri, Batı uluslarının aynı zamanda bölge petrolünü elinde tutması için bir tehditti. Başkan 

Gamal Abdul Nasser’in 1956 daki Süveyş Kanalı’nı kamulaştırması buna önemli bir örnektir. 

Weber aynı zamanda tesislerde yapılacak kısmi yıkımların işe yaramazlığını da sorguladı. Çünkü Sovyetler bir kez 

geri çekilmeye zorlandığında muhtemelen onları tamamen yok edecekti.  Bu arada, petrol şirketlerindeki arttırılan 

kısmi yıkım eğitimlerinin güvenlik zaafiyeti riskini arttırdığını düşünüyordu. Bir bildiri ile Eisenhower’ın ulusal 

güvenlik danışmanı Cutler’a, “Bence konsey böylesi bir programı dikkatli bir şekilde tekrar gözden 

geçirmelidir” dedi. 

Engelleme politikası öldürülmedi, fakat Weber bir dönüşümü tetikledi ve birkaç ay içinde Eisenhover değişimleri 

onayladı: NSC 5714. Sovyet işgali durumunda petrol tesislerinin yok edilmesi son çare olarak planın bir parçası 

olarak kaldı, fakat CIA’in teklif ettiği şekilde işçiler aracılığıyla yapılması fikrine karşıt olarak sadece doğrudan 

askeri müdahaleyle yapılarak olacaktı. “ Dışişleri Bakanlığı yetkilisi William Rountree bir bildiriyle, “Sivil ajanlar 

tarafından yapılacak örtülü engelleme uygulanamaz hale geldi” dedi. 

Yeni politika aynı zamanda daha öncelikli hale geldi. Sovyet işgaline ek olarak yeni tehditlere karşı petrol tesislerini 

korumak yeni politika konularındandı, örneğin sabotaj ve bölgesel savaş bunların başındaydı. Burada, Orta Doğu 

ülkelerinin eşi benzeri olmayan bir rol oynamaları teklif edilmeliydi. Petrol şirketleri ve yerel hükümetler güvenliği 

arttırmak için birlikte çalışmalıydı, örneğin petrol tesislerini saldırılara karşı korumak için güçlendirmek. Yerel 

hükümetlere ayrıca, tehdit edilmeleri karşısında batının daha sonra kullanımı için petrol kaynaklarının kapatılması 

teklif edilmeliydi. 

“Böylelikle bu politikanın gelişimi yeni bir boyut kazanmıştı” diyor Weber. 

Değişim, Orta Doğu petrolü de dahil İngiltere ve Amerika arasındaki diğer planlara son vermedi. 1958’de NSC 5714 

ile ilişkisi olmayan daha geniş bir Amerikan girişimi çağrısında bulunuldu. Buna göre Arap milliyetçilerine karşı son 

çare olarak askeri güç kullanılacaktı. İngilizler 1957’de kendi planlarını petrol yerleşkelerini korumak için askeri güç 

kullanmak üzere değiştirdi. İngilizler bunu, olası bir Sovyet işgali beklemeyerek, Kuveyt, Bahreyn ve Katar’ın 

Mısır’daki hükümetin devrilmesinden kaynaklanan bir  tehdite karşı gerçekleştirdi. 

 

Sol tarafta Aramco tarafından monte edilmiş 1500 Amerikalı petrol işçisinin yer aldığı kasabanın havadan 

görünümü, 1947. Sağ tarafta, Arap Yarımadası’nda Aramco’ya ait bir sondaj kulesi, Rubül Çölü, 1955 
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NSC 5714’ün bu yeni Orta Doğu güvenlik manzarasına nasıl uyduğu tam net değil. Plan devreye sokulmuştu. Fakat 

bir avuç gizli kalmış belge, kaderini biraz ortaya çıkarmakta. Örneğin herhangi bir hükümet işbirliği yapmak 

konusunda hemfkir miydi yoksa değil miydi? 1963’de Beyaz Saray’dan Kennedy Dış İşlerine NSC 5714’ün geçersiz 

kılınıp kılınmaması gerektiğini ve başka birşeyle yer değiştirilmesinin gerekliliğini ya da hala Amerikan politikasını 

temsil edip etmediğini sordu. Bu Amerika ve İngilitere’nin engelleme planıyla ilgili bulduğum son dökümandı. 

Dosyada buna cevap yoktu. Ve politikanın nasıl sona erdiği net değil. 

Sahadakiler NSC 5714 üzerindeki değişikliği farkettiler. Otto, Aramco’da depolanan 10 ton patlayıcının 

kilometrelerce ötedeki camları sallayacak şekilde yok edildiğini duyurdu. Ayrıca 1950’lerin sonunda Tapline’daki 

müfettişlerin yataklarının altındaki bombaların da imha edildiğini duyurdu. Tapline’ın başına geçen Chandler, 

patlayıcıların gidişiyle oldukça rahatlamıştı. Suudiler boru hattına sahip olduklarına inandılar ve engelleme planı 

konusunda öfkelilerdi. 

Öyleyse başlangıçta neden risk alındı? 2. Dünya Savaşı’ndan sonraki yıllarda vatan severlik oldukça yüksekti, 

Chandler sonra geri çağrıldı, ve Amerika Birleşik Devletleri’ne kominizme karşı yardım etmek için gönüllü oldu. 

“İyi bir kalabalığımız vardı ve şikayet etmiyoruz ve bu mükemmel bir şeydi. Bu sadece yapmamız gereken 

şeydi ve herkes buna razı oldu” dedi. 

Çeviren : Gültekin METİN 

http://www.politico.com/magazine/story/2016/06/oil-denial-policy-cia-middle-east-cold-war-united-states-britain-soviet-union-

213983 

 

İnsanlar ve Süpernova-Doğumlu Nötron Yıldızları Benzer Yapılara 

Sahip 

 

Vücudumuzdaki atomlar, milyonlarca yıl önce yıldızlardan üretildiğinden, aslında bizim de yıldızlardan meydana 

gelmiş olduğumuz ortak bir öngörü haline geldi. Bilim insanlarının çıkardığı sonuca göre şimdi de akıllara durgunluk 

verici diğer bir kozmik ilişki söz konusu; insan hücreleri ve nötron yıldızları, çok katlı otoparklar gibi görünen 

yapısal benzerliklere sahipler. 

http://www.politico.com/magazine/story/2016/06/oil-denial-policy-cia-middle-east-cold-war-united-states-britain-soviet-union-213983
http://www.politico.com/magazine/story/2016/06/oil-denial-policy-cia-middle-east-cold-war-united-states-britain-soviet-union-213983
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Nötron yıldızları oldukça tuhaf uzay objeleridir. Cüsseli yıldızların süpernova patlamalarının sonucuyla hayata 

gelirler ve inanılmaz derecede yoğundurlar. En küçük yıldızlar olmalarına rağmen, iki Güneş’e denk gelen kütleyi 

sadece 10 kilometre çapındaki bir alanda toplayabilirler. 

Bilim insanlarının keşfine göre, insan hücresi sitoplazmasındaki (hücre çekirdeği etrafındaki sıvı) madde, eşit 

boşluklu tabakalardan oluşan yığınları birbirine bağlayan helezonlar (sarmal eğri) gibi görünmekteydi. Buna 

“Terasaki Ramps – Terasaki Rampası” ismi verildi. 

Bilgisayar simülasyonları ilginç bir şekilde, nötron yıldızlarının içindekine benzer şekiller ortaya çıkardı. Nötron 

yıldızı içindeki şekillere, geometrik yapısının benzerlik göstermesinden dolayı “nükleer pasta-nükleer makarna” 

adı verilmekte. 

 

Şekilde kat kat yığın şeklinde görülen yapılar helezonik rampalarla (eğik yüzey) birbirine bağlı. Soldaki insan 

sitoplazmasını, sağdaki nötron yıldızını göstermekte. 

Bu çıkarım, farklı alanda faaliyet gösteren iki fizikçi grubunun ortak araştırma yapması sonucunda sağlandı. U.C. 

Santa Barbara’dan yumuşak yoğun madde fizikçisi Greg Huber ve Indiana Üniversitesi’nden nükleer fizikçi Charles 

Horowitz, bu şekilleri keşfetmek için birlikte çalıştı. 

Huber, “Chuck’u aradım ve bu yapıları hücrelerin içinde de gördüğümüzün farkında olup olmadığını ve onlar 

için bir model düşünüp düşünmediğini sordum. Bu onun için yeni bir haberdi, sonra anladım ki yararlı bir 

etkileşim olabilirdi” dedi. 

Şekiller arasında nasıl bir benzerlik var? 

Huber, “Orada, hücre içinde gördüğümüz çeşitli şekilleri gördüler” şeklinde detaylandırdı. “Boru şeklinde bir ağ 

görüyoruz; paralel tabakalar görüyoruz. Tabakaların topolojik bozukluklarla birbirine bağlandığını görüyoruz. 

Buna Terasaki rampaları adını veriyoruz. Bu yüzden paralellikler oldukça derin.” 

Farklı olan şey ilgili olan fiziktir. 

Huber, “Nötron yıldızları için, güçlü nükleer kuvvet ve elektromanyetik kuvvet, esasen bir kuantum mekaniği 

problemi olan şeyi yaratır” diye evam ediyor. “Hücrelerin içinde, zarları birarada tutan kuvvetler esasen 

entropiktir ve sistemin toplam serbest enerjisini minimize etmeye dahil olmak zorundadır. İlk bakışta, bunlar çok 

fazla farklı olamazdı.” 
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Bir nötron yıldızı astronomların doğrudan gözlemleyebildiği en yoğun objedir.  Şekilde görüldüğü gibi 12 mil 

çapındaki bir küreye ya da Manhattan Adası büyüklüğünde bir alana Dünya kütlesinin 500,000 katı büyüklüğündeki 

kütleyi sıkıştırabilir. 

Aynı zamanda farklı olan bir şey ise ölçektir. Nötron yıldızlarındaki şekillerin yapı blokları insandakinden 

milyonlarca kat daha geniştir. Yine de şekiller benzer görünmektedir. 

Huber, “Bu, nükleer sistemi nasıl modellememiz gerektiği konusunda anlamadığımız daha  derin bir şeyin olduğu 

anlamına geliyor” diyor. “Bir nötron yıldızının yüzeyinde olduğu gibi yoğun bir grup proton ve nötrona sahip 

olduğunuzda, güçlü nükleer kuvvet ve elektromanyetik kuvvet, size tahmin edemediğiniz madde fazlarını vermek 

için birlik olur. Bu kuvvetler küçük nötron ve proton grupları halinde çalışır,” 

Çalışmanın yardımcı yazarı Charles Horowitz, merakı uyanmış bir şekilde şunları söyledi: 

“Çarpıcı şekilde farklı sistemler içinde böylesi benzer şekilleri görmek, bir sistemin enerjisinin basit ve evrensel bir 

açıdan onun şekline bağlı olabileceğini öne sürebilir.” 

Keşif, beklenmedik bu konunun henüz başlangıcı. 

 

KAPAK FOTOĞRAFI: 

Oldukça manyetize olmuş bir nötron yıldızının kabuğundaki bir kırılmanın yüksek enerji püskürtmesi, resimde artistik 

bir yorumla gösterilmekte. Bu patlamaların fermi gözlemleri, yıldız yüzeylerinin nasıl büküldüğü ve titreştiğine dair 

bilgiler içermekte. Bu bilgiler altında neyin yattığına dair yeni sezgiler sunmakta. Yüzeydeki hemen göze çarpmayan 

desen, patlamayla birlikte magnetara (nötron yıldızı türü) uygulanan bir bükülme hareketini temsil ediyor. 

Çeviren : Gültekin METİN 

http://bigthink.com/paul-ratner/physicists-discover-structural-similarities-in-human-cells-and-neutron-stars 

 

 

 

 

http://bigthink.com/paul-ratner/physicists-discover-structural-similarities-in-human-cells-and-neutron-stars
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Çöl Kertenkelesi Hararet Gidermek İçin Derisinde Pipet Taşıyor 

Çöl Şeytanı – Dikenli Molok 

 

Tür:  Dikenli Molok (Moloch horridus) 

Yaşamsal Coğrafya: Kurak çöller ve Avustralya’nın çalılık veya bodur ağaçlarla kaplı alanlar 

Bu ne şeytanlık? Dikenli molok kertenkelesi ıslak kumlardan suyu emmek için tüm derisini pipet olarak kullanıyor. 

Bu ona derisi ve ayaklarıyla içme yeteneği veriyor. Bu yetenek çölde oldukça kullanışlı, özellikle de ağız yapısı 

karıncaları yemek için özelleştirilmiş ve doğrudan su içemeyen kertenkeleler için. 

Almanya Aachen Üniversitesi’nden Philipp Comanns, “Dikenli molok derisiyle suyu toplayıp ileten en büyüleyici 

türlerden biridir” diyor. 

Comanns ve ekibi suyu nasıl elde ettiklerini anlamak için, Batı Avustralya Gibson Dağı’ndan altı dikenli moloğu 

laboratuvarda inceledi. 

Araştırmacılar onları su birikintisine yerleştirdiğinde, kertenkeleler ayakları aracılığıyla içebiliyordu: Derileri suyu 

ayaklarından ağızlarına kanalize ettiğinde, ağızlarını 10 saniyede bir açıp kamapaya başladılar. 

“Fakat doğal yaşam alanlarında yağmur ya da su birikintileri nadiren meydana gelir” diyor Comanns. 
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Çöllerde sıcaklık akşamları düştüğünden doğal olarak çiy oluşur. Fakat ekibin bulduğuna göre doğal yoğunlaşma ya 

da kertenkelelerin vücudunda oluşan sabah çiyi, onlara içebilecekleri yeterli miktarda su sağlamıyor. Bununla birlikte 

bu onların derisini “süper su emici” yapıyor ve onları nemli kumlardan suyu emmeye hazır hale getiriyor. 

Ekibinin bulgularına göre, en ıslak kum üzerinde durduklarında bile kertenkelelerin içme pipetlerinin yüzde 59’u 

suyla doymuş hale geliyordu. Bu yüzden ıslak kumdan ayaklar aracılığıyla içmek işin tamamı değildi. 

Son olarak araştırmacılar derinin üzerine nemli kum koyduklarında, pipetler tamamıyla su ile doldu. 

Bu kertenkeleler doğada arkalarını sıklıkla nemli kum ile kollarlar, bu onlara kum üzerinde durmak yerine daha fazla 

su emme olanağı sağlar. Comanns, “Görünüşe göre çiyli nemli kum dikenli molok için ana su kaynağı” diyor. 

Öyleyse suyu tam olarak nasıl içiyor? 

Sünger gibi çekiyor 

 Dikinli moloğun derisi üstüste biner şekilde mikroskobik oluklarla kaplı, böylece pipetlerden oluşan bir ağ meydana 

geliyor. Bunlar kılcal hareketlerle vücudun heryerinden suyu tutabilirler. Su, yerçekimene karşı bile bir kanal 

aracılığıyla çekilebilir. 

Su sonradan doğrudan kertenkelenin ağzına içmesi için iletilir. 

Kertenkele bu suyu sadece pipet ağı tamamen dolduğunda içer – su yaklaşık olarak vücut ağırlığının yüzde 3’ünü 

oluşturur.  Bunu yaptıklarında, ağızlarını saatte 2500 kez açıp kaparlar ve ayakta hareketsiz dururlar. 

Odunluk kurbağası, arafura eğe yılanı ve Afrika ve Asya filleri gibi diğer hayvanlar aynı zamanda derilerinde su 

tutabilirler. Buna rağmen, onlarda suyu ağızlarına transfer etme yetisi yoktur. Comans, “Bu hayvanlar suyu 

geçirgen derilerinden alırlar” diyor. 

Dikenli moloğun su toplama mekanizmasını anlamak onları korumaya yardımcı olabilir, ve çölden taze su elde etmek 

için yeni teknolojiler konusunda ilham kaynağı olabilir. 

“Belkide ileride çöllerde bir çeşit su toplama makineleri olacak” diyor. 

Comanns şuan boynuzlu teksas kertenkelesinin derisindeki suyu ağzına götürme modelini, kullanışlı ürünler için 

tasarım yaratmada bir model olarak kullanmakta. “Boynuzlu teksas kertenkelesinin su taşıma sistemine 

dayanarak hijyen ürünlerinde ya da araç motorlarını yağlamada uygulanabilecek tasarımlar geliştirebildik” 

diyor. Tasarım ona ve katılımcı ekibe geçen ay bir ödül kazandırdı. 

Çeviren : Gültekin METİN 

https://www.newscientist.com/article/2111237-desert-lizard-has-skin-of-drinking-straws-to-quench-thirst 

 

Klasik Kuantum Deneyi ‘Herşeyin Teorisi’ni Gizleyebilir 
İkonik çift yarık deneyinden bir alıntı kuantum mekaniğinin eksik olup olmadığını ortaya koyabilir ve belki de kuantum kütle 

çekim teorisine yol açabilir. 

 

İkonik bir fizik deneyi gerçeğin yapısıyla ilgili sandığımızdan daha fazla şeyi saklıyor olabilir. Klasik “çift yarık 

deneyi” kuantum dünyasının garip ikilemini ortaya koyuyor. Ama düşündüğümüzden de garip davranışlar 

sergileyebilir ve kuantum mekaniğinin en yakın varsayımlarından birini zorlayabilir. 

Çift yarık deneyi, bir ekran önünde yerleştirilmiş, birbirine yakın iki yarıktan geçen ışığı anlatıyor. 

https://www.newscientist.com/article/2111237-desert-lizard-has-skin-of-drinking-straws-to-quench-thirst
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Klasik dünya görüşümüz ışık fotonlarının yarıklardan herhangi bir tanesinden geçmesini, dolayısıyla da arkasındaki 

ekranda 2 paralel çizgi oluşmasını öngörür. Ama bunun yerine ışık, karanlık ve aydınlık olarak birbiri ardına 

genişleyerek bir desen oluşturur. 

Bu girişim deseni tek seferde sadece 1 foton fırlatsanız bile oluşur. Bu da göstermektedir ki, ışık dümdüz bir çizgi 

halinde hareket etmek yerine, aynı zamanda hem dalga hem de parçacık olarak hareket etmektedir. Amerikalı fizikçi 

bu deneyin, kuantum dünyasındaki “esas gizem”i somutlaştırdığını söylemiştir. 

İspanya’da, Barselona Bilim ve Teknoloji Enstitüsü’nden James Quach şöyle diyor: “Kuantum fiziğindeki her 

öğrenciye çift yarık deneyindeki girişim deseninin nasıl hesaplandığı öğretilir.” 

Bir fotonun, ekrandaki belli bir yere ulaşma olasılığını hesaplayabilmek için fizikçiler Born Kuralı dedikleri bir ilkeyi 

kullanıyorlar. Ama Born Kuralının neden korunması gerektiğine dair önemli bir neden yok. Denediğimiz tüm 

durumlarda işe yarıyor gibi görünüyor ama bunun nedenini kimse bilmiyor. Bazıları bunu kuantum mekaniğinin 

“çoklu dünyalar” yorumundan kaynaklandığını düşünüyor. Bu yoruma göre, kuantum sistemindeki tüm olası 

durumlar farklı, paralel everenlerde de olabilir. Fakat bu iddialar ikna edici olamadılar. 

Bu da kuantum teorisindeki çatlakları görebilmek için Born kuralını iyi bir yere koymaktadır. Küçük ölçeklerdeki 

evrene hükmeden kuantum mekaniği ile büyük ölçeklerdeki genel görecelik teorisini birleştirebilmek için, bu 

teorilerden bir tanesinin çökmesi gerekmektedir. Eğer Born kuralı düşerse, kuantum kütle çekimine giden bir yol 

açılmış olabilir. 

Quach şöyle diyor: “Eğer Born kuralı bozulursa, o zaman kuantum mekaniğinin esas aksiyomu bozulmuş olur. 

Bu da kuantum kütleçekim teorilerini bulmak isteyen birinin gitmesi gereken yeri göstermektedir.” 
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Quach Born Kuralı’nı test etmek için yeni bir yöntem öneriyor. Bunun için de Feynman’ın başka bir fikrinden yola 

çıktı. Quach şöyle diyor: “Ekranda belli bir yere ulaşan parçacığın olasılığını ölçmek için, kaynaktan ekrana 

dek parçacığın kat etmesi olası olan tüm yolları hesaba katmalısınız, bunların arasında çok komik görünenler 

olsa bile. Bunların arasında, buradan Ay’a giden ve tekrar geri gelen yollar bile var.” 

Bu yolların hemen hiç biri fotonun nihai lokasyonunu etkilememeli. Ama olasılıkları ölçebileceğimiz kadar 

değiştirebilen garip yollar mevcuttur. 

“Eğer Born Kuralı bozulursa bu, kuantum kütle çekimi teorisinin nasıl bulunacağını gösterir.” 

Mesela, diyelim ki aparatın üstünde parçacığın yol alabileceği, mevcut bilinen 2 yol yerine, 3 farklı yol var. Born 

Kuralı, çift yollar arasındaki girişimi dikkate alarak olasılıkları hesaplamanızı mümkün  kılar; aynı anda 3 yol 

arasındaki girişimi değil. 

Quach, 3 yol arasındaki girişimi hesaba katarsanız, olasılıkların Born Kuralı’nın önerdiğinden farklı olacağını 

söylüyor. 

3. bir yolu mümkün kılan bir çift yarık deneyi ile bunu denemeyi öneriyor: Hareketli bir zigzag içindeki parçacık 

önce sol yarıktan geçerek sağ yarığa doğru ilerler ve daha sonra da ekrana yönelir. Eğer bu 3. yol, daha düz olan diğer 

2 yol ile girişim içinde bulunursa, sonuçlar Born kuralının öngördüğünden farklı sonuçlara sapabilir. 

Aninda Sinha, Quach’ın çalışmasının son derece ilginç ve düşündürücü olduğunu söylüyor. Ama deneyin, sonuçları 

bulandırabilecek diğer yolları bulmakta başarısız olabileceğini de ekliyor. 

Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE 

https://www.newscientist.com/article/mg23230983-200-classic-quantum-experiment-could-conceal-theory-of-

everything/?utm_medium=Social&utm_campaign=Echobox&utm_source=Twitter&utm_term=Autofeed&cmpid=SOC%7cNSNS%7

c2016-Echobox#link_time=1478110618 

 

Kendi isteğiyle bedenin dışına çıkabilen kadın 
Beden dışı deneyim yaşadığını söyleyen kişinin beyninde görsel algı bölgesi inaktifleşirken, bedensel hareket 

bölgesinde aktivite artışı görüldü!. 

Beden Dışı Deneyim  

 

Ottawa Üniversitesi’nden bir psikoloji öğrencisi, beden dışı deneyimlerle ilgili bir ders sonrası araştırmacıların 

yanına gidip, bu tür deneyimleri genellikle uyku öncesinde kendisinin de yaşadığını söyledi. İnsan Sinirbiliminin 

Sınırları ( Frontiers in Human Neuroscience) dergisinin şubat ayında yayımlanan bölümünde, bu öğrenciyle ilgili 

uzmanlar “bu deneyimi kendisi dışında diğer insanların yaşamadığını öğrendiğinde çok şaşırmıştı” diye 

yazdılar. 

Hoş mu? Çılgın mı? Bedeninizin dışına çıkabilseniz ve yükselseniz, muhtemelen bu deneyimle ilgili daha fazla 

konuşmak isterdiniz. Ama bu öğrenci için, bu deneyim normal bir şey olduğundan kayda değer bulmamış olabilir. 

Çünkü daha anaokulundayken uyku saatlerinde uyumak istemediğinde bedeninin dışına çıkarmış. 

Konuyla ilgili yazarlar şöyle diyorlar: Bu vakadaki en heyecan verici nokta “bu fenomenin önemli bir etkisinin 

olma olasılığı ama yine de bunun sıra dışı olduğunu düşünmedikleri için kişilerin konu hakkında hiçbir şey 

bildirmemiş olmaları. Bu yetenek bebeklikte de başlamış olabilir. Ama düzenli pratik yapılmadığı için 

kaybolmuş olabilir. Bu, bazı araştırmacıların gençlerde daha yaygın olduğunu ve geliştirilebileceğini 

söyledikleri sineztezi çalışmalarını andırıyor.” 

https://www.newscientist.com/article/mg23230983-200-classic-quantum-experiment-could-conceal-theory-of-everything/?utm_medium=Social&utm_campaign=Echobox&utm_source=Twitter&utm_term=Autofeed&cmpid=SOC%7cNSNS%7c2016-Echobox#link_time=1478110618
https://www.newscientist.com/article/mg23230983-200-classic-quantum-experiment-could-conceal-theory-of-everything/?utm_medium=Social&utm_campaign=Echobox&utm_source=Twitter&utm_term=Autofeed&cmpid=SOC%7cNSNS%7c2016-Echobox#link_time=1478110618
https://www.newscientist.com/article/mg23230983-200-classic-quantum-experiment-could-conceal-theory-of-everything/?utm_medium=Social&utm_campaign=Echobox&utm_source=Twitter&utm_term=Autofeed&cmpid=SOC%7cNSNS%7c2016-Echobox#link_time=1478110618
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Vücudunun üstünde kendini havada dönerken görebiliyordu 

Hem beden dışı deneyimlerin eskiden düşünüldüğünden daha yaygın olabileceği hem de hayatın başlangıçlarında 

ciddi bir pencereden bakılıp öğrenilebileceği varsayımları gerçekten çok etkileyici. 

Ama biz üniversite öğrencisi örneğimize geri dönecek olursak, öyle görünüyor ki 24 yaşındaki bu kız büyürken bu 

deneyimi sık sık yaşamış ve herkesin de yaşayabileceğini varsayıyormuş. Kendi beden dışı deneyimlerini şöyle 

tanımlıyor: “Bedenimin üzerinde kendimi havada dönerken, düz yatarken ya da yatay vaziyetteyken dönüp 

durduğumu görebiliyordum. ” Bazen de kendini yukarı doğru hareket ederken gördüğünü ama aynı zamanda 

madde bedeninin hareket etmediğinin de farkında olduğunu söyledi. Deneyimle bağlantılı olarak herhangi bir belirgin 

duygu bildiriminde bulunmadı. 

 

“Çok sıradışı bir bulgu. Bu tür bir deneyim yaşayan ve kendi talebiyle üstünde çalışma yapabileceğimiz, 

beyninde de hiçbir anormallik olmayan ilk kişi.” Araştırmacılar bunu “beden dışı deneyim” olarak tanımlamak 

yerine, “eksta bedensel deneyim” olarak isimlendiriyorlar. Çünkü bu deneyim, genelde bir arada olan şok ve şaşkınlık 

gibi güçlü duyguları barındırmıyor. 

Neler olduğunu anlayabilmek için araştırmacılar deneğin beynini fMRI (fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme) 

ile incelediler. Görsel korteksinde güçlü bir etkinsizleştirme olduğunu ama sol tarafta kinestetik imgelemeyle 

alakalı(mesela bedensel hareketin zihinsel olarak görselleştirilmesi) pek çok bölgede aktifleşme olduğunu şaşkınlıkla 

gördüler. 

Araştırmacılar onun deneyiminin gerçekten çok ilginç olduğunu söylediler. Ama belki de eskiden düşünüldüğü kadar 

ilginç değildir. Eğer bedeninizden dışarı çıkabiliyorsanız, bunu sadece kendinize saklamayın. 

Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE 

http://www.popsci.com/article/science/woman-who-can-will-herself-out-her-

body?con=TrueAnthem&dom=tw&src=SOC&utm_campaign=&utm_content=581cefca89b98300074b00c8&utm_medium=&utm_so

urce= 

 

 

http://www.popsci.com/article/science/woman-who-can-will-herself-out-her-body?con=TrueAnthem&dom=tw&src=SOC&utm_campaign=&utm_content=581cefca89b98300074b00c8&utm_medium=&utm_source=
http://www.popsci.com/article/science/woman-who-can-will-herself-out-her-body?con=TrueAnthem&dom=tw&src=SOC&utm_campaign=&utm_content=581cefca89b98300074b00c8&utm_medium=&utm_source=
http://www.popsci.com/article/science/woman-who-can-will-herself-out-her-body?con=TrueAnthem&dom=tw&src=SOC&utm_campaign=&utm_content=581cefca89b98300074b00c8&utm_medium=&utm_source=
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Konuştuğumuz Kelimeler Beynimizi Değiştiriyor. 
Araştırma gösteriyor ki konuştuğumuz kelimeler beynimizi gerçekten değiştiriyor. 

 

Son çalışma harika sonuçlar sunuyor: Kullanmayı tercih ettiğiniz kelimeler beyninizi gerçekten değiştiriyor. 

Thomas Jefferson Üniversitesi’nden nörobilimci Dr Andrew Newberg ve bir iletişim uzmanı olan Mark Robert 

Waldman “Kelimeler Beyninizi Değiştirebilir” isimli kitap üstünde birlikte çalıştılar. Kitapta şöyle diyorlar: 

“Tek bir kelime bile fiziksel ve duygusal stresi düzenleyen genlerin üzerinde etkilidir.” 

  

‘Aşk’, ‘huzur’ gibi pozitif kelimeler kullandığımızda, bilişsel düşünceyi artırarak ve frontal loblardaki bölgeleri 

güçlendirerek, 

beynimizin işleyişini değiştirebiliriz. Olumlu kelimeleri olumsuzlara göre daha fazla kullanmak, beynin motivasyonla 

ilgili bölümlerini harekete geçirebilir. 

Spektrumun diğer ucunda ise şu var: negatif kelimeleri kullandığımızda stres kontrolüne destek olan bazı nöro 

kimyasalların üretilmesine engel oluruz. Her birimiz öncelikle endişe ve ilkel beynimizin hayatta kalabilmek için 

tehlikeli durumlardan bizi nasıl koruması gerektiğiyle ilgili donanıma sahibiz. 
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Yani negatif kelime ve görüşlerin düşüncelerimiz arasına girmesine izin verdiğimizde, beynimizin korku 

merkezini(amigdala) harekete geçiriyoruz ve stres üreten hormonların sistemimiz içine baskın yapmasına izin vermiş 

oluyoruz. Bu hormonlar ve nörotransmitterler mantığı ve mantıksal düşünmeyi bloke eder, normal fonksiyonlarında 

devam etmelerine engel olurlar. Newberg ve Waldman şöyle diyorlar: “Öfkeli sözcükler beyine, alarm mesajları 

gönderirler, frontal loblardaki mantık ve mantıksal düşünme bölgelerini kısmen kapatırlar.” Kitaplarından 

yaptığımız bir alıntı, ‘doğru’ kelimeleri kullanmanın beynimizi nasıl gerçekten değiştirdiğini gösteriyor: 

  

Zihninizde pozitif ve iyimser bir kelime bulundurduğunuzda, frontal lob aktivitesini canlandırırsınız. Bu bölgeler, 

sizin eyleme geçmenizi sağlayan motor kortekse doğrudan bağlı olan dil bölgelerini de içerir. Araştırmamızın da 

gösterdiği gibi, olumlu kelimelere ne kadar odaklanırsanız, beyninizin diğer bölgelerini o kadar etkilemeye 

başlarsınız. 

Paryetal lobdaki işlevler değişmeye başlar; bu da sizin kendiniz ve de iletişimde bulunduğunuz insanlar hakkındaki 

algınızı değiştirir. Kendiniz hakkında olumlu bir görüşünüz, diğer insanların da iyi yönlerini görmenizi sağlarken; 

kendiniz hakkındaki olumsuz bir görüşünüz de sizi şüphe ve vehme sürükleyecektir. Zaman içinde bilinçli 

kelimeleriniz, düşünceleriniz ve hislerinize tepki olarak talamusunuzun yapısı değişecek. Talamusdaki değişiklikler 

gerçeği algılama biçiminizi etkileyecektir. 

Pozitif Psikoloji üzerine yapılan bir araştırma,  pozitif kelimeler kullanmanın etkilerini gösteren detaylar sunuyor. 35-

54 yaş arası bir grup yetişkinden, o gün içinde yolunda giden 3 şeyi nedenleriyle birlikte yazmaları istendi. Sonraki 3 

ay boyunca mutluluklarının artmaya, depresyon duygularının da azalmaya devam ettiği gözlendi. Olumlu kelimelere 

odaklanarak ve bunları yansıtarak, genel sağlığımızı iyileştirebilir ve beynimizin işlevselliğini artırabiliriz. 

Enerjinizi hangi kelimeler üzerine odaklıyorsunuz? Eğer hayatınızın istediğiniz kadar güzel olmadığını fark 

ettiyseniz, olumsuz kelimeleri ne sıklıkla kullandığınızı not etmek için bir defter tutun. Gerçekten daha iyi bir hayatın 

ne kadar kolay ulaşılabileceğini gördüğünüzde şaşıracaksınız: Kelimeleri değiştirin, hayatınız değişsin. 

Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE 

http://mysticalraven.com/health/3178/study-confirms-the-words-we-speak-can-literally-alter-our-brain 

İLGİLİ 

http://okyanusum.com/makale/su-mucizesi/ 

 

 

 

 

http://mysticalraven.com/health/3178/study-confirms-the-words-we-speak-can-literally-alter-our-brain
http://okyanusum.com/makale/su-mucizesi/
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Kâbe ve Arafat Sırları !. 
İnsan bedenini saran sinir sisteminde akmakta olan bioelektrik gibi, 

dünyanın yüzeyi altında da akan negatif ve pozitif radyasyon akımları, kanalları mevcuttur. 

Bu akım kanallarına batıda özellikle İngiltere`de de «ley» hatları deniliyor. 

Negatif olanlarına da «kara akım hatları» tâbiri kullanılıyor. 

İşte dünyanın bedeni içindeki pozitif enerji hatlarının kesişip sanki bir enerji santralı gibi yayın yaptığı en önemli 

merkez Mekke`de bulunan Kâbe-i Muâzzama`nın altı ve bunun uzantısı içinde Arafat Dağı`nın altıdır!.. 

İNSAN ve SIRLARI 

1985 

 

https://www.ahmedhulusi.org/tr/kitap/insan-ve-sirlari-1
https://www.ahmedhulusi.org/tr/kitap/insan-ve-sirlari-1
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KÂBE’NİN AKIL ALMAZ SIRLARI 

Mescid-i Nebevi’de Namaz Anı Enerji Yoğunluğu 
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Mekanlar ve Hac Araştırma Enstitüsünün’ Mekke’de Kabe’de Medine’de Mescid-i Nebevi’de yaptığı enerji alanları 

ile ilgili çalışması görenleri şaşkına çeviren bir gerçeği bilimsel olarak ortaya çıkardı. 

Dünyanın en büyük enerji merkezi olarak bilinen Mekke ve Medine’de Ümmül Kurra Üniversitesi araştırma enstitüsü 

Medine’de Hz.Muhammed’in (SAV)kabrinin bulunduğu Mescid-i Nebevi’de bir dizi çalışmalar başlattı. 

Mescid-i Nebevi’nin içerisine kızıl ötesi kameralar ve aynı zamanda enerji yoğunluğunu ölçen cihazlar yerleştirildi. 

Önce Mescid-i Nebevi’nin boş olan alanlarının fotoğrafları çekildi, ardından da sırası ile yavaş yavaş dolmaya 

başlayan Mescid-i Nebevi’deki hareketlilik gözlendi ve dakika dakika kayıtlar gerçekleştirildi. 

 

Ya Uygarlık Çökerse 

 

Gezegende 7,4 milyar insan var – 60 yıl öncesinin neredeyse 3 katı. Birleşmiş Milletler bir 60 yıl daha içinde 11,5 

milyara yaklaşacağımızı tahmin ediyor. Diğerleri ise nüfusun yakında tavan yapacağını, daha sonra ise kaynakların 

sınırına dayandığımızda ise kademeli olarak azalacağını söylüyorlar. 

Başka bir olasılık daha var : Kaynakların sınırlarına dayanmak şaşırtıcı derecede kırılgan olan uygarlığımızın 

çökmesine sebep olacak ve bu da yavaş yavaş global bir ölümü tetikleyecek. 

Uygarlık güçlü görünebilir, fakat gerçekte bir hokkabazlık işidir.Yoğun bağlantılı  imalat, ticaret, para, hizmet, 

yiyecek, su, nakliye, enerji, teknoloji, sağlık hizmeti, jeopolitik, hukuk ve düzen ağlarını kullanarak bütün topları 

havada tutarız. Her ağ diğerlerine geri besleme kanalları ile bağlıdır. Başka bir deyişle uygarlık uyarlanabilir ve 

karmaşık bir sistemdir ve böyle sistemler felaket getiren çöküşlere karşı duyarlıdır.  Cambridge Massachusets’teki 

New England Karmaşık Sistemler Enstitüsünden Yaneer Bar-Yam, gerekli olan herhangi bir alt sistemin kaybı tüm 

yapının parçalanmasına sebep olabilir diyor. 
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Küçük aksaklıklar bile büyük bir sorundur. 2008 de olduğu gibi yerel finansal başarısızlıklar birbirine bağlı sistemi 

dalga dalga etkilemiş ve etkilerini hala hissettiğimiz global krize sebep olmuştur. 

Uygarlığın kendisi ile beraber hangi sistemlerin, ne kadarlık kayıp miktarlarının bizi ciddi sorunlarla 

karşılaştıracağını bilmiyoruz. Fakat neyin çöküşü tetikleyebileceği hakkında fikrimiz var. 

Mesela küresel ısınma metan gazının donmuş bölümlerden serbest kalmasına sebep olursa pozitif geri besleme 

sonucu daha fazla ısınma, daha fazla gazın serbest kalması ve kontolden çıkmış sıcaklıklar. Hava şartlarının hızlı 

değişimi, böcekler ve hastalıklar sonucu tarım çökecek, milyonlar açlıktan ölecek. Diğer ana riskler ise, nükleer savaş 

ve salgınlar. Milyonları öldürdüğü kadar bu senaryolar genel çöküşü de tetikleyebilir. Ekonomik sistemler özellikle 

de diğerlerini birbirine bağlamakta görevli kamyon şöförü, petrol rafinerisi çalışanları gibi anahtar işçileri 

kaybetmeye karşı duyarlıdır. Mesela 1918′ deki ölüm oranına sahip bir grip salgını, besin sağlama, sivil düzen, 

nakliye ve elektrik ve benzeri bir çok tedarik sisteminde çalışan anahtar insanları öldürecektir. Her şey sıkıştıkça daha 

fazla insan daha fazla nedenler yüzünden ölecek, daha fazla alt sistem bozulacak ve çöküş hızlanacaktır. Fırtına 

dindiğinde aşağı inip işimize devam edemez miyiz ? Aslında problem, karmaşık sistemlerin bir defa çöktüğünde artık 

çökmüş olarak kalmasıdır. Tarihten alınan ders, geçmişteki daha az karmaşık ve kararlı durum tekrar ortaya 

çıkacaktır. Bu küçük otoriter şehir devletleri, hatta avcılık ve bir araya getirme haline bile dönebilir. 

Bu hikayenin kıssadan hissesi ? 

Salgınlara hazırlık, seragazı emisyonu, nükleer artış ve hepsinin üzerinde birbirine sıkı sıkıya bağlı  küresel toplumun 

kırılganlığının yeniden iyileştirilmesi hakkında bir şeyler yapmamız lazım. 

Debora MacKenzie 

Çeviren : E.Ümit Tuncel 

https://www.newscientist.com/round-up/world-

2076/?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter&cmpid=SOC|NSNS|2016-

Echobox#link_time=1479488808 

 

Geleceğe Hoşgeldiniz 

 

HABERCİLİK en meşhur haliyle “tarihin ilk kaba taslağı” olarak tarif edilir. New Scientist’in bu hafta 60 yıllık 

olan kendi habercilik markası biraz farklıdır. Biz geleceğin ilk kaba taslağını sağlamayı amaçlıyoruz. 

https://www.newscientist.com/round-up/world-2076/?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter&cmpid=SOC|NSNS|2016-Echobox#link_time=1479488808
https://www.newscientist.com/round-up/world-2076/?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter&cmpid=SOC|NSNS|2016-Echobox#link_time=1479488808
https://www.newscientist.com/round-up/world-2076/?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter&cmpid=SOC|NSNS|2016-Echobox#link_time=1479488808
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Geçen 60 yılda sadece bilim ve teknolojideki yeni keşiflerin ve icatların haberini vermedik, ayrıca neden önemli 

olduklarını ve olası olarak neye öncülük edeceklerini de açıklamaya çalıştık. Bu hiç de kolay değil. Test edilebilir 

tahminler, bilgiye dayalı tahminler ve hayal mahsulü fikirler arasında çok ince çizgiler olabilir. 

New Scientist’in ilk sayılarının birçoğu, geleceğin bir kabataslağı mahiyetinde, dünyayı şekillendirmeye devam 

edecek olan fikirler ve konularla ilgili tüyler ürpertici şekilde isabetli hikâyeleri içeriyor. Bugünkü yayınladığımız 

şeyler için de aynısının olmasını ümit ediyoruz. Ancak bu çok kaba bir taslaktır: o halde, şimdi olduğu gibi, geleceği 

ayrıntılı olarak tahmin etmeye çalışmak büyük ölçüde boşuna bir girişimdir. 

İnternet, küresel ısınma, yapay zekâ ve genetik mühendisliği konularının tamamı 1956 yılında bizim radarımızdaydı. 

Fakat nasıl başarıya ulaşacakları konusundaki fikirlerimiz, özellikle toplumsal sonuçlarına gelince, gerçekte onların 

nasıl evrimleştiği hakkında küçük benzerlikler gösterdi. Her yerde bulunan bilgiler rasyonel ütopyaları yaratmadı, 

ekolojik afetler nüfusumuzu seçip ayırmadı ve insanüstü makine ve insanlara sahip değiliz, ancak oraya doğru yol 

alıyoruz. 

Bugün geleceği tahmin etmede daha iyi şeyler yapmayı umabilir miyiz? Bu konuda ilerlemenin bir yolu, basitçe 

bilinene dayalı tahmin üretmektir (ekstrapolasyon): diğer bir deyişle, şuan ne olduğuna bakın ve gördüğünüz 

eğilimlerin devam edeceğini varsayın. Bu, bir sistemin aynı prensipler tarafından yönetiliyor kaldığını 

bekleyebildiğiniz zaman işe yarar. Gökyüzü ile ilgili dinamikler çok fazla çeşitlilik göstermez, bu yüzden Halley 

kuyruklu yıldızının 2061’de gökyüzümüze döneceğini güven ile tahmin edebiliriz. 

Bununla birlikte, sistemler daha karmaşık hale geldiğinde, doğru tahmin daha zor hale gelir. Örneğin uzun vadeli 

hava durumu tahminleri korkunç derecede zordur. Toplumsal değişimi düşündüğümüzde bu daha da zorlaşır. Dikkate 

alınması gereken çok faktör vardır ve bunlar, karmaşık ve etkileşimli yollarla ortaya çıkarılır. Doğrusal bilinene 

dayalı tahmin (lineer ekstrapolasyon) her zaman başarısız olur: bu bir nevi insanları şaka yollu “sırt roketim 

nerede?” sorusuna yönlendirme düşüncesi gibidir. Bu soru, savaş sonrası ulaşım ve uzay yarışından kaynaklanan bir 

şekilde ortaya çıkmıştı – şuan hiçbiri geçerli değil. 

Bazı çevrelerde, ekstrapolasyon, üstelciliğe (eksponentializm) yol açmıştır. Üstelcilik, olan şeyin sadece oluşu 

sürdürmekle kalmayıp, daha da hızlı bir oluşu gerçekleştireceği inancıdır.  Bu görüşe taraf olanlar, her şeyi idare eden 

doğal bir yasanın statüsüne karşı, bilgisayar işlemcilerinin her iki yılda iki kat daha karmaşık olduğunu bildiren 

Moore’un yasalarını yücelttiler. 

Bunu kabul ederek, baş döndürücü sonuçların şaşırtıcı derecede kısa sürede üretilmesini sağlarsınız. Sonunda 

teknolojik bir tekillikle karşılaşırsınız. Öyle bir nokta ki, süper akıllı makineler, kaçınılmaz sonuçlarla dolu kaçak 

teknolojik ilerleme çağını başlatıyor. Bu, belki de önümüzdeki 60 yıl içinde düşünülebilecek en dönüştürücü 

değişimdir. 

Ne olursa olsun, bunun çok yakın bir zamanda olacağını düşünmüyorum, ve bir çok yapay zekâ araştırmacısı da aynı 

şekilde düşünüyor. Moore yasası bir doğa yasası değildir, rağbet gören kendi kendini kanıtlayan bir kehanettir, çünkü 

insanlar onun rağbet görmesi için çabalamıştır. Şimdi mücadele etmeye başladılar, çünkü doğanın gerçek kanunları 

olaya müdahale etmeye başladı. Yapay zekâ araştırmasının şuanki hızı çarpıcı ise de, yolda bazı darboğazların 

olmasını bekliyorum. 

Dolayısıyla, tahmin ve ekstrapolasyon sınırlı kullanıma sahiptir: Yarı iletken siparişi vermeniz gerekiyorsa bir 

noktaya kadar muhtemelen iyidir, ancak yarı iletkenlerin toplumu nasıl değiştirdiğini öğrenmek istiyorsanız o kadar 

da iyi değildir. 
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O halde geleceği düşünmek boşuna mıdır? Tamamiyle değil. Birçok şeyi yanlış anlamaya mahkumuz – bazı gelecek 

bilimciler mevcut trendlere itiraz etmekteler. Ancak belki de bir fark yaratmaya yetecek kadar hakkımız olabilir. 

New Scientist optimist bir yayındır. Biz geleceğin bugünden daha iyi olabileceğini düşünüyoruz. Fakat bizler 

Panglossian (mantıksızlık derecesinde iyimser) değiliz.  Israrla, olası tüm dünyaların içinden en iyisine yerleştiğimizi 

vurguluyor değiliz. İnsanlığın hep yapmaya çabaladığı şey budur. Ve bizler sadece geleceği düşünürsek başarılı 

oluruz. 

Bu ruhla, bu sayıda önümüzdeki 60 yıl içinde neler olabileceği konusunda bazı bilgiye dayalı tahminlere giriyoruz. 

Bugün mantıklı görünen senaryolar seçtik. Belki de bunu, geleceğin neredeyse kesinlikle neye benzemeyeceği 

konusunda bir rehber olarak düşünmelisiniz. 

Sumit Paul-Choudhury 

Çeviren : Gültekin METİN 

https://www.newscientist.com/round-up/world-

2076/?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter&cmpid=SOC|NSNS|2016-

Echobox#link_time=1479488808 

 

Ya Nükleer Savaş Çıkarsa? 

 

Hindistan ve Pakistan arasındaki Kaşmir üzerinden süren anlaşmazlıktan bahsetmesek dahi, Moskova ve Washington 

arasındaki savaş tehditleri halen sürüyor. 

Çin’in nükleer silah deposu hızla büyüyor. 

Bazıları ise hala İran’ın nükleer planları hakkında endişe duymakta. 

https://www.newscientist.com/round-up/world-2076/?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter&cmpid=SOC|NSNS|2016-Echobox#link_time=1479488808
https://www.newscientist.com/round-up/world-2076/?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter&cmpid=SOC|NSNS|2016-Echobox#link_time=1479488808
https://www.newscientist.com/round-up/world-2076/?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter&cmpid=SOC|NSNS|2016-Echobox#link_time=1479488808
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Kuzey Kore nükleer bir güç durumunda. 

Soğuk savaş dönemi geçmiş olabilir fakat mevcut silahlarla beraber jeopolitik hamle planları hala güncelliğini 

koruyor. 

Gelecek 60 yıl içinde bir nükleer savaş ihtimali olabilir mi? 

Dünya, çoğunluğu Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri’nde olmak üzere halen 10.000 nükleer başlığa sahip. 

Umalım ki bu iki devlet düğmeye basmasın ve Hindistan ve Pakistan arasındaki gerginlik günün birinde patlak 

vermesin ! 

Güney Asya’dan uzakta yaşayan bir çok insan, bu tür bir gerginliğin kendilerini çok  da fazla tehdit etmeyeceğini 

zannedebilir. Tekrar düşünün ! 

İki ülke de kendi aralarında 200’ün üzerinde küçük sayılabilecek nükleer başlığa sahip. Bunların sadece yarısını 

serbest bıraktıklarını düşünürsek, bu 115 kilotonluk bir nükleer mühimmat demektir ki, sadece 1945’te Hiroshima’ya 

atılan “küçük çocuk” adlı atom bombasının boyutlarına denk düşer. 

Patlamaların yaratacağı katliam, dev yangın ve radyasyon fırtınalarıyla beraber Karachi ve Delhi gibi mega şehirlerde 

milyonlarca insanı öldürebilecektir! 

Fakat , New Jersey’deki Rutgers Üniversitesi’nden Alan Robock ve Colorado’daki Ulusal Atmosferik Araştırma 

Merkezi’nden Michael Mills simulasyonlarına göre, bu tablo sadece bir başlangıç olacaktır ! 

Bu yangınlar stratosfere, dünyanın çevresine hızla yayılacak olan 5 milyon ton civarında sıcak duman gönderecektir. 

Bu büyük sis bulutu, dünya yüzeyine ulaşan güneş ışınlarını %8 oranında kesecektir ki, bu oran ; Kuzey Amerika, 

Avrupa ve Asya’nın büyük bölümünde ortalama kış sıcaklığını ürkütücü bir şekilde 2,5 ila 6 °C düşürmeye yetecek. 

Üstelik birkaç günlüğüne değil ! 

Bütün bu tesirlerin maksimum değere ulaşması yaklaşık 5 yıl sürecek ve yan etkiler 10 yılın sonunda dahi güçlü bir 

şekilde hissediliyor olacak! 

Ayrıca nükleer bir kışın yanısıra, hava sistemlerinin enerji kaybetmesiyle beraber, iklim modelleri yağışların da 

azalacağını öngörüyor.  Asya musonları kesilecek, bu yüzden 2 milyar insan yaklaşık %80 oranında daha az suya 

ulaşacak ! Amazon havzası ve halen  kurak olan güneybatı Amerika ve batı Avustralya ise nispeten daha iyi durumda 

olabilecek. 

Duman bulutu, normalde soğuk olan stratosferi 30°C kadar ısıtacak, serbest kalan  kimyasal nitrojen, ozon tabakasını 

büyük ölçüde tahrip edecektir. Fakat bu durumda cilt kanseri en az ilgilendiğimiz konu olacak, çünkü, neredeyse 

buzul çağa yakınlaşacak dereceler donmalara neden olarak, normalde yiyeceklerin yetişmesine olanak veren uygun 

süreyi  40 güne varan oranlarda kısaltacak.  Yağış kıtlığı ve UV yoğunlaşmasıyla beraber bu durum,  ekin 

hasatlarında sıkıntı oluşturacak . 

Nükleer kış, global  kıtlık getirecek! 

Bütün bu senaryolar, hatırlayın ki küçük ve bölgesel bir savaştan çıktı ! 
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Missouri Üniversitesi’nden Steven Starr, Rusya ve Amerika arasındaki bir nükleer transferin, havaya 150 milyon 

tonluk bir duman bulutu bırakacağını hesapladı. 

Bu ise, güneş ışığını %70 oranında bloke ederek, dünyayı 20°C veya daha fazla soğutacak! 

Yiyecek üretilemeyince çoğu insan açlıktan ölme noktasına gelecek. 

Geçtiğimiz 60 yılın en büyük jeopolitik başarılarından biri nükleer savaştan uzak durmaktı. 

Gelecek 60 yıl içinse şans dileyelim! 

Çeviren : Sibel Tanyel TOPÇU 

https://www.newscientist.com/round-up/world-

2076/?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter&cmpid=SOC|NSNS|2016-

Echobox#link_time=1479488808 

 

Enerji Problemi 
Peki Ya Füzyonun Şifresini Kırarsak ve Enerji Problemimizi Çözersek? 

 

Zaten halühazırda nükleer füzyonun hakim olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Malesef reaktör 150 milyon km uzaklıkta 

ve şu ana dek etkili bir direk bağlantı yolu bulamadık. Bu yüzden de onun fosilleşmiş enerjisini, yani kömür, petrol 

ve gazı yakıyoruz. Bu da kaynar kazandaki kurbağa misali, gezegeni yavaş yavaş ve canlı canlı kaynatıyor. 

Dünya üzerinde Güneş’i yeniden yaratmak bu problemin çözülmesinde çok etkili olur. Araştırmalar 60 yıldan daha 

uzun zaman önce başladı. En önemli füzyon reaktör dizaynı olan “tokamak” 50 yaşında. Tokamaklar, ağır hidrojen 

izotoplarını halka şeklinde manyetik alan içinde hapsederler, böylelikle de döteryum ve trityum birleşerek enerji 

açığa çıkarırlar. Bir dizi büyük tokamakı test ettikten sonra füzyon araştırmacıları, 10 yıl once Fransa’da ITER 

dedikleri çok daha büyük bir tokamak yapmaya karar verdiler. 

Eğer her şey planlandığı gibi giderse- ki muhtemelen gitmeyecektir- 2035 yılında ITER bir kaç yüz saniyede 

500megawat enerji üretecek. Bu da onu, çalışması için gerekli olan enerjiden daha fazlasını üreten ilk füzyon reaktör 

yapacaktır. 

General Atomics başkan yardımcısı ve ABD kaynaklı D3-D füzyon programı müdürü Mickey Wade şöyle diyor: “O 

zaman bile 2 büyük sorun olacaktır: Bunlardan bir tanesi uzun süre plazmalara maruz kalıp dayanabilecek 

materyaller geliştirmek. Diğeri ise plazmayı tutabilmek için gerekli yoğun manyetik alanların devamını 

sağlayabilmek.” 

https://www.newscientist.com/round-up/world-2076/?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter&cmpid=SOC|NSNS|2016-Echobox#link_time=1479488808
https://www.newscientist.com/round-up/world-2076/?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter&cmpid=SOC|NSNS|2016-Echobox#link_time=1479488808
https://www.newscientist.com/round-up/world-2076/?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter&cmpid=SOC|NSNS|2016-Echobox#link_time=1479488808
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Üçünü de çözmek çığır açan bir buluş olacaktır. Füzyon bizleri fosil yakıtlardan büyük oranda kurtaracak, neredeyse 

sınırsız miktarlarda son derece ucuz ve temiz enerji sağlayacaktır. 

Ya da gerçekten böyle mi olacak acaba? Füzyon enerjisi fosil yakıtlar tüketmekten kesinlikle daha temiz olacak ama 

karbon nötr olmayacaktır. Reaktörler karbonu direk olarak atmıyorlar. Ama  inşaat, yakıt üretimi ve atık yönetiminin 

kaçınılmaz olarak kendi karbon ayakizleri var Füzyon ayrıca radyoaktif atıklar da üretiyor. Bunlar da yüzlerce ya da 

binlerce yılda değil de, onlarca yıl içinde yok olan türden atıklar. 

Füzyon enerjisini ölçmek çok ucuz da olmayacak. Reaktörleri yapmak astronomik ücretler gerektiriyor. ITER’ın 

yapımı 20milyar € dan fazlasına maloldu. Eğer yatırımlarını karşılamazsa hiç kimse bu kadar para harcamayacaktır. 

Ama bir kere düzgün ve sorunsuz işlerse, işletme ücretleri makul olacaktır. Okyanuslarda, füzyon reaktörlerine 

10binlerce yıl yakıt sağlayacak kadar döteryum(ağır hidrojen) bulunmaktadır. Tritiyum ise doğada son derece az 

bulunmaktadır ama son derece bol bulunan lityumdan tritium üretilebilir. 

Peki tüm dünya füzyon enerjiyle çalışabilir mi? Prensipte evet. Ama pratikte olası görünmüyor. İşletmeciler, 

yatırımlarını karşılayabilmek için mümkün olabildiğince çok füzyon tesisi işletmek isteyecekelrdir. Dolayısıyla da 

muhtemelen çoğunlukla temel yük enerji üretecekler. Talepteki artışlar muhtemelen ultrakapasitör gibi güneş ve 

rüzgar ile şarj edilen enerji depolama teknolojileri ile karşılanmak zorunda kalınacaktır. Ayrıca uçaklara ve direk 

olarak enerji nakil şebekeleriyle çalışmayan diğer teknolojilere de enerji sağlama yolları bulmak zorunda kalacağız. 

Füzyon yine de aslına dönebilir ve 60 yıl daha geleceğin teknolojisi olarak kalabilir. Güneş ve rüzgar tüm 

ihtiyaçlarımızı karşılamayabilir. Bu durumda, nükleer fisyonda başarısız olabiliriz; tüm dezavantajlarıyla 

birlikte.(kazalar, uzun ömürlü atıklar ve silahların yaygınlaşması endişeleri gibi) Süperiletkenlik ve yeryüzü 

mühendisliği bizi kurtarabilir. Ama 2076ya dek çok miktarda evde üretilen güneş ışığına ihtiyacımız var. 

Jeff Hecht 

Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE 

https://www.newscientist.com/round-up/world-

2076/?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter&cmpid=SOC|NSNS|2016-

Echobox#link_time=1479488808 

 

Peki Ya DNA’mızı Yeniden Düzenlersek 

 

https://www.newscientist.com/round-up/world-2076/?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter&cmpid=SOC|NSNS|2016-Echobox#link_time=1479488808
https://www.newscientist.com/round-up/world-2076/?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter&cmpid=SOC|NSNS|2016-Echobox#link_time=1479488808
https://www.newscientist.com/round-up/world-2076/?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter&cmpid=SOC|NSNS|2016-Echobox#link_time=1479488808
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2021 Nisan ayında Tarou Yamada Tokyo’da doğar. Yamada’nın Tokyo’daki doğumu tüm dünyada haber başlığı olur. 

Gazeteler ondan “mucize çocuk” diye bahsederler. Sebebi Tarou’nun babasının Y-kromozonundaki mutasyondan 

dolayı sperm üretemiyor olması ve tamamen kısır olmasına rağman genetik testlerin Tarou’nun onun oğlu olmasıdır. 

Tarou’nun durumunu mümkün kılmak için üreme kliniği babadan kök hücreleri alırlar ve CRISPR genom edit etmeyi 

kullanarak Y-kromozom mutasyonunu düzeltirler ve sonra da düzeltilmiş hücrelerden sperm hücrelerini alırlar. 

Annenin yumurtalarını dölleyen bu edit edilmiş, düzenlenmiş sperm hücreleri onun nükleer DNAsındaki değişimi 

güçlendirir. Bir başka deyişle Tarou Yamada,genomu edit edilmiş ilk insandır ama son insan da olmayacaktır. 

Bazı ülkeler Tarou’nun doğum haberinden sonra genom edit edilmesini yasaklayan sıkı düzenlemelere giderken 

(Japonya’da şuanda böyle bir yasa yok), diğerleri de biyolojik olarak kendi çocuklarına sahip olma imkanı tanıması 

yönünde bir  amaca sahip olmasından dolayı bu konuyu desteklerler. 

Yakında  her yıl düzinelerce ve sonra da yüzlerce, binlerce genomu düzeltilmiş çocuk doğacaktır. Bu çocuklar, 

genomlarının tamamen normal olmasından dolayı da yaşıtlarından ayrıştırılamayan tipik çocuklar olacaktır. İşte bu, 

tam olarak “eşey hücre öncülleri genom düzenlenme” devrimin başlamasıdır. 

Çocuklara, kistik fibrozis gibi, ebeveynlerinden genetik rahatsızlıkların geçmesini önlemek için kalıtsal DNA’nın bu 

şekilde düzenlenmesi hakkında konuşulması gereken çok şey var. Ancak, neredeyse bu gibi tüm rahatsızlıklar, Vitro 

fertilizasyondaki (Tüp Bebek) embriyoları implant etmeden önce izlenerek zaten önlenebiliyor. 

O zaman çocuk sahibi olmak isteyen aileler, Preimplantasyon Genetik Tanısı (PGT) yapılırken, neden genom editini 

tercih etmeliler? Daha güvenli olduğu için mi, yoksa daha ucuz olduğu için mi?… 

PGT, sadece bir ya da iki zararlı mutasyonu bir seferde ayıklamak için iyi. Ancak, genom düzenlemesi bir seferde 

düzinelerce değişimi mümkün kılıyor. Kısırlık için eşey hücre öncülleri düzenlenmesi kullanılmaya başlandığında, 

fertilite (üreme) klinikleri, diğer genlere de o sırada ufak tefek değişiklikler yapmayı önerirler. 

Genetik mühendisliğine karşı çıkanlar, bunu riskli bir durum, destekleyenler de bunu mantıklı, hattâ insancıl bir 

gelişme olarak adlandırabilirler. 

Hepimiz kanser, Alzheimer ve zihinsel rahatsızlıklar gibi yüzlerce hastalık riskine sahibiz. Madem böyle bir şey var, 

neden en kötülerini düzeltmiyoruz?… Aslında bu güvenli bir şekilde bir kere yapılsa, bunun ahlaka aykırı olmadığı 

da kolaylıkla gösterilip, kanıtlanabilir. 

Ve neden burada duruyoruz?… HIV ya da obez hastalığı gibi hastalıklara karşı insanları bağışık yapan yararlı gen 

değişkenleri mevcut. Belki de bazı ülkeler 2030’lu yıllara ulaşıldığında bu değişkenlerin insanlara sunulmasına izin 

verecekler. Bu gibi müdahaleler, tartışmaya aşırı derecede açık müdahalelerdir. Daha da fazlası, gen değişkenlerini 

eklemek kişilik, zekâ ya da çok değer verdiğimiz diğer özellikleri geliştirebilir. Herhangi tek bir gen değişkeninin 

IQ’da çok fazla fark yaratacağının, örneğin; zengin aile ya da iyi eğitim gibi, ancak keşfetsek de henüz bunun nasıl 

yapıldığını bilmiyoruz. Aslında beyin o kadar karmaşık ki, belirli bir mutasyonun nasıl bir etkiye sahip olduğunu hiç 

bir zaman tahmin edemeyebiliriz. Bu şu demek; bir beyin değiştirme mutasyonu sunmak halihazırda mevcut değil ve 

bunu yapmak, doğal olarak karanlığa atılacak dev bir adım olurdu ki, buna ne aileler, ne de yasa düzenleyiciler izin 

verir. 

Ancak genom düzenlenmesi kesinlikle bireyleri her çeşit hastalığa daha az yakalanmalarını sağlayabilir ve genomu 

düzeltilmiş çocukların diğer çocuklara oranla ortalama daha sağlıklı olduğu açıkça görülmeye başlandığında, varlıklı 

aileler, bunun yapılması konusunda acil ihtiyaç duymasalar da, genom düzenlenmesi yaptırmaya başlayabilirler. 
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Bu, elitlerin çocuklarına başka bir avantaj daha sunmalarına ve zaten mevcut olan zengin ve yoksul arasındaki 

uçurumu daha da derinleştirmeye yol açar mı?Muhtemelen açar… 

Gelin bu konuyu iyimser bir tahminle kapatalım: New Scientist dergisinin 120. yıldönümü olduğunda, pek çok ülke, 

rutin bir şekilde isteyen ailelere genom düzenlemesini önerecektir, bu tedavinin ücreti de kişinin tüm yaşamı boyunca 

sağlık hizmetleri için biriktirdiği ücret üzerinden olabilir. 

Michael Le Page 

Çeviren: AylinEr 

https://www.newscientist.com/round-up/world-

2076/?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter&cmpid=SOC|NSNS|2016-

Echobox#link_time=1479488808 

 

Ya İnsan Seviyesinde Yapay Zekâ Üretirsek 

 

Ona ne kadar bakarsanız bakın, gelecek kasvetli görünür. Dünya çevresel, ekonomik ve siyasi açıdan büyük stres 

altındadır. En çok hangisinden korkulacağını bilmek zor. Hatta kendi varlığımız bile artık garanti altında değil. 

Tehditler birçok olası yönden belirmekte: dev bir asteroit çarpması, küresel ısınma, yeni bir salgın hastalık, ya da 

haydut haline gelecek nanomakinelerin herşeyi kontrol altına alması. 

Diğer bir tehdit yapay zekâdır. Stephen Hawking Aralık 2014’de BBC’ye şunları söyledi: “Tam yapay zekânın 

geliştirilmesi insan ırkının sonu anlamına gelebilir… Yapay zekâ kendi taklidini yapabilecek ve kendini her 

https://www.newscientist.com/round-up/world-2076/?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter&cmpid=SOC|NSNS|2016-Echobox#link_time=1479488808
https://www.newscientist.com/round-up/world-2076/?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter&cmpid=SOC|NSNS|2016-Echobox#link_time=1479488808
https://www.newscientist.com/round-up/world-2076/?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter&cmpid=SOC|NSNS|2016-Echobox#link_time=1479488808
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geçen gün arttıran bir oranda yeniden tasarlayabilecektir. Yavaş biyolojik evrimle sınırlı insanoğlu rekabet 

edemez hale gelebilir ve yerini onlara bırakabilir.” Geçen yıl, yapay zekâ ile ilgili şunları söyleyerek devam etti 

“Bu insanlığın başına gelebilecek en iyi ya da en kötü şeydir.” 

Elon Musk, Bill Gates ve Steve Wozniak gibi önde gelen diğer insanlar yapay zekânın insanlığa verdiği risk 

konusunda benzer tahminlerde bulundu. Bununla birlikte, milyarlarca dolarlık yapay zekâ araştırmasına hâlâ devam 

ediliyor. Ve çarpıcı ilerlemeler kaydedilmektedir. Mart ayındaki önemli bir karşılaşmada Go ustası Lee Sedol, 

AlphaGo bilgisayarına 4-1 yenildi. Karada taksi kullanmaktan havada uçaklar arasında yapılan köpek dalaşını 

kazanmaya kadar diğer birçok alanda, bilgisayarlar görevi insanlardan devralmaya başlıyor. 

Hawking’in korkuları, teknolojik tekillik (singularity)* fikrinin etrafında döner. Bu, makine zekâsının sıçrayış yaptığı 

noktadır ve daha zeki yeni türler Dünya’da yaşar hale gelirler. Teknolojik tekillik fikrinin izini geriye doğru, 

programlamanın kurucularından John von Neumann ve bilimkurgu yazarı Vernor Vinge gibi farklı düşünürlere kadar 

sürebiliriz. Fikir, kabaca yapay zekâ araştırmasıyla aynı yaşta. 1958’de, matematikçi Stanisław Ulam yakın zamanda 

ölen von Neumann’a bir övgü yazdı, şunları hatırlatıyordu: “Bu, teknolojinin gittikçe hızlanan gelişimi ve insan 

yaşam biçimindeki değişiklikleri üzerine yoğunlaşan bir harekettir ve bazı önemli tekilliklere yaklaşım 

göstermektedir… insanlık meseleleri bunun ötesinde devam edemez.” (Amerikan Matematik Cemiyeti Bülteni, v 

64, p1) 

(*Singularity veya teknolojik tekillik, gelecekte yapay zekânın insan zekâsının ötesine geçerek, medeniyeti ve insan 

doğasını radikal bir biçimde değiştireceğine inanılan hipotezsel nokta. Böyle bir zekâ, insanlığın tasavvur 

edebileceğinden daha üstün kabiliyetli olacağından, insanlığın geleceğini öngörülemez bir hale getireceği 

düşünülmektedir.) 

Teknolojik tekillik fikri daha yakın zamanda, 2045’te gerçekleşeceğini öngören Ray Kurzweil ve sonuçlarıyla ilgili 

çok satan bir kitap yazan Nick Bostrom tarafından yaygınlaştırıldı. Bizi zekâ konusunda geride bırakan makinelerden 

korkmak için çeşitli nedenler var. İnsanlar gezegendeki baskın tür haline geldi, çünkü bizler oldukça akıllıyız. Birçok 

hayvan bizden daha büyük, daha hızlı ve daha güçlü. Fakat biz aklımızı araçlar, tarım ve inanılmaz teknolojiler icat 

etmek için kullandık, örneğin buhar motorları, elektrik motorları ve akıllı telefonlar gibi. Bunlar hayatlarımızı 

değiştirdi ve gezegene egemen olmamızı sağladı. 

Bu nedenle, düşünebilen ve hatta bizden daha iyi düşünebilen makinelerin bizi gasp etmekle tehdit etmesi şaşırtıcı 

değildir. Tıpkı fillerin, yunusların ve pandaların yaşamının devamı bizim iyi niyetimize bağlı olduğu gibi, bizim 

kaderimiz de bu üstün düşünme yetisine sahip makinelerinin kararlarına bağlı kalabilir. 

Makineler tekrarlı olarak zekâlarını geliştirdiklerinde ve böylece insan zekâsını hızla aştıklarında, zekâ patlaması fikri 

özellikle vahşi bir fikir olmaktan çıkar. Bilgi işlem alanı birçok benzer üstel eğilimden önemli ölçüde yararlanmıştır. 

Moore yasası, bir entegre devre üzerindeki transistör sayısının her iki yılda ikiye katlanacağını ve on yıllar boyunca 

bu kadar çok işlem gerçekleştirdiğini öngörüyor. Dolayısıyla, yapay zekânın üstel büyüme yaşayacağını varsaymak 

mantıksız değildir. 

Yapay zekâ üzerine çalışan bir çok meslektaşım gibi, benim tahminime göre yapay zekânın süperinsan zekâsına 

erişimine 30-40 yıl kadar zaman var. Fakat teknolojik tekilliği imkânsız kılan birkaç güçlü neden var. 

“HIZLI DÜŞÜNEN KÖPEK” TARTIŞMASI 

Silikon, beyin ağımıza kıyasla önemli bir hız avantajına sahiptir. Ve bu avantaj Moore yasalarına göre her iki yılda 

iki katına çıkar. Ancak hız tek başına arttırılmış zekâ sağlamaz. Köpeğimin daha hızlı düşünmesini sağlasam bile, o 

yine de satranç oynayamaz. Gerekli mental yapılara, dil bilgisine ve soyut kavramlara  sahip değildir. Steven Pinker 

bu tartışmayı uygun bir şekilde ortaya koydu: “Düpedüz proses gücü, tüm sorunlarınızı sihirli bir şekilde çözen perili 
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bir toz değildir.” Zekâ, bir problem hakkında başkasından daha hızlı veya daha uzun düşünmekten çok daha 

fazlasıdır. Moore yasaları, elbette yapay zekâya yardımcı oldu. Şimdi daha hızlı öğreniyoruz ve daha büyük data 

setleri ortaya çıkarttık. Daha hızlı bilgisayarlar yapay zekâ kurmamıza kesinlikle yardımcı olacak. Fakat en azından 

insanlar için zekâ, yılların deneyimi ve eğitimi de dahil olmak üzere başka birçok şey üzerine kuruludur. Bunu, 

silikonla çalışma hızını arttırarak veya daha fazla bellek ekleyerek kolaylaştırabileceğimiz tam net değildir. 

İNSAN MERKEZLİ – ANTROPOSENTRİK TARTIŞMA 

Tekillik, insan zekâsının, aşılması gereken özel bir nokta olduğunu varsaydı, bir çeşit devrilme noktası. Bostrom 

şöyle yazıyor: “İnsan seviyesindeki yapay zekâ, insan seviyesinden daha üstün yapay zekâya daha hızlı öncülük 

eder… Makinelerin ve insanların kabaca eşleştirildiği süreçteki zaman aralığı muhtemelen kısa olacaktır. Kısa süre 

sonra insanlar entellektüel olarak yapay zihinlerle rekabet edemeyeceklerdir.” Bilim tarihinden öğrenmiş olmamız 

gereken bir şey varsa o da, bizim inanmak istediğimiz kadar özel olmadığımızdır. Kopernik bize Evren’in Dünya 

etrafında dönmediğini öğretti. Darwin bize diğer maymunlardan çok farklı olmadığımızı öğretti. Watson, Crick ve 

Franklin aynı DNA kodunun bize ve en basit amipe güç verdiğini ortaya koydu. İnsan zekâsının bir devrilme noktası 

olduğuna ve bir kez aşıldığında daha hızlı yapay zekâya olanak sağlayacağını varsayacak bir sebep yoktur. 

Tabiki insan zekâsı önemli bir noktadır çünkü, bildiğimiz kadarıyla, entelektüel yeteneklerimizi zenginleştiren eserler 

inşa edebilme konusunda benzersizdir. Gezegende, yeni zekâ tasarlamak için yeterli zekâya sahip tek yaratıklar biziz 

ve bu yeni zekâ, yavaş insan üremesi ve evrimi ile sınırlı kalmayacaktır. Fakat bu bizi devrilme noktasına, 

özyinelemeli kendini geliştirme noktasına getirmiyor. İnsan zekâsının, teknolojik tekilliğe başlangıç noktası olacak 

şekilde yeterince akıllı bir yapay zekâ tasarlamaya yeterli olduğunu varsaymamızı gerektirecek hiçbir sebebimiz yok. 

Süper insan yapay zekâsını tasarlamak için yeterli zekâya sahip olsak bile, sonuç, teknolojik tekillik oluşturmak için 

yeterli olmayabilir. Zekâyı geliştirmek sadece zeki olmaktan oldukça zordur. 

 “AZALAN VERİMLER” TARTIŞMASI 

Teknolojik tekillik fikri, zekânın gelişiminin sabit göreceli bir çarpan aracılığıyla olacağını varsayar, her yeni nesil 

sonuncudan daha iyi bir kesir alır. Bununla birlikte, birçok yapay zekâ sisteminin performansı azalan verime sahiptir. 

Genellikle başlangıç kolay lokmadır, fakat ilerleme kaydetmeye çalışırken zorluklarla karşılaşırız. Bu, ilk yapay zekâ 

araştırmacılarının birçoğunun yaptığı aşırı iyimser iddiaları açıklamaya yardımcı oluyor.  Bir yapay zekâ sistemi 

kendisini sonsuz sayıda geliştirebilir ancak zekâsının genel olarak ne ölçüde değiştiği sınırlanabilir. Örneğin, her nesil 

yalnızca son değişikliğin yarısı kadar gelişirse, sistem asla toplam zekâsını iki katına çıkaramaz. 

“ZEKÂNIN LİMİTLERİ” TARTIŞMASI 

Evrende birçok temel sınır vardır. Bazıları fizikseldir: Işık hızından daha fazla hızlanamazsınız, tam bir kesinlik ile 

hem konumu hem de momentumu bilemezsiniz veya bir radyoaktif atomun ne zaman bozunacağını bilemezsiniz. 

Yaptığımız herhangi bir düşünen makine, bu fiziksel yasalarla sınırlanacaktır. Elbette, eğer bu makine elektronik ya 

da hatta kuantum nitelikte ise, bu sınırlar insan beyninin biyolojik ve kimyasal sınırlarının ötesine geçecektir. 

Bununla birlikte, yapay zekâ bazı temel sınırlara da ulaşabilir. Bunlardan bazıları doğanın kendine özgü belirsizliğine 

bağlı olabilir. Bir problem hakkında ne kadar çok düşünürsek düşünelim, karar verme kalitemizde bir sınırlama 

olabilir. Süper-insan zekâsı bile bir sonraki EuroMillions piyangonun sonucunu tahmin etmede sizden daha iyi 

olamaz. 

“HESAPLAMA KARMAŞIKLIĞI” TARTIŞMASI 

Son olarak, bilgisayar bilimi, farklı problemleri çözmenin ne kadar zor olduğuna dair iyi geliştirilmiş bir teoriye zaten 

sahiptir. Üstel ilerlemenin bile, pratik olarak çözmemize yardımcı olamadığı birçok hesaplama problemi vardır. Bir 

bilgisayar, bazı kodları analiz edemez ve kesin olarak durdurup durdurmayacağını bilemez – “durma sorunu”. Hem 
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bilgisayarın hem de yapay zekânın babası Alan Turing, böyle bir sorunun hesaplanabilir olmadığını ispatladı, 

bilgisayarın, kodunu analiz etmesini ne kadar hızlı veya akıllı yaptığımız farketmez. Kuantum bilgisayarlar gibi diğer 

cihaz türlerine geçmek yardımcı olacaktır. Fakat bunlar klasik bilgisayarlara kıyasla sadece üstel ilerleme 

sağlayacaktır, ki bu da Turing’in durma problemi gibi sorunları çözmede yeterli olmayacaktır. Bu tür hesaplama 

engellerini aşabilecek kuramsal hiper bilgisayarlar vardır. Bununla birlikte, bu tür cihazların mevcut olup olmayacağı 

tartışmalı bir konudur. 

GELECEK 

Bu yüzden hiçbir zaman teknolojik bir tekilliğe şahitlik edemeyebileceğimize dair bir çok neden var. Fakat zekâ 

patlaması olmasa bile, süper insan zekâsı sergileyen makineler ortaya çıkarabiliriz. Bunların çoğunu kendimize acı 

vererek programlamak zorunda kalabiliriz. Eğer durum buysa, yapay zekânın ekonomimiz ve toplumumuz üzerindeki 

etkisi Hawking’in korktuğundan daha hızlı olabilir. Bununla birlikte, bu etkiyi planlamaya başlamalıyız. Teknolojik 

bir tekillik olmasa bile, yapay zekânın iş yapmanın doğası üzerinde büyük bir etkisi vardır. Taksi ve kamyon 

şoförlüğü gibi birçok meslek, önümüzdeki on ya da yirmi yılda ortadan kaybolacak gibi görünüyor. Bu, bugün 

toplumumuzda gördüğümüz eşitsizlikleri daha da arttıracaktır. Ve hatta oldukça sınırlı olan yapay zekânın, savaşın 

doğası üzerinde büyük bir etkiye sahip olması muhtemeldir. Robotlar, savaşı sanayileştirecek, savaşın önündeki 

engelleri azaltacak ve mevcut dünya düzeninin istikrarını bozacaktır. Teröristler ve haydut devletler tarafından bize 

karşı kullanılacaklardır. Terminatördeki gibi bir son bulmak istemiyorsak, robotları en kısa sürede savaş alanlarında 

yasaklamalıyız. Bunu doğru anlayabilirsek, yapay zekâ, hepimizin daha sağlıklı, daha zengin ve daha mutlu olmasına 

yardım edecektir. Eğer bunu yanlış anlarsak, yapay zekâ o ana dek yaptığımız en büyük hatalardan birisi olacaktır. 

Çeviren : Gültekin METİN 

https://www.newscientist.com/article/mg23231000-600-the-world-in-2076-machines-outsmart-us-but-were-still-on-top/ 

 

Laboratuvarda İlk Defa Sinir Ağlarıyla Döşenen  Bağırsak Dokusu 

Üretildi 

  

Laboratuvarda gerçeğine çok yakın olarak üretilen bağırsak dokusu, ilk defa farelere başarılı olarak nakledildi. Bu 

başarı, bizi bağırsak dokusu nakillerine daha da yaklaştırdı. 

https://www.newscientist.com/article/mg23231000-600-the-world-in-2076-machines-outsmart-us-but-were-still-on-top/
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Bu ;  iltihaplı kalın bağırsak hastalığı, kronik kabızlık ve Crohn hastalığı (ağızdan anüse kadar olan gastrointestinal 

alandaki iltihap) çeken insanların yararlanması için büyük bir gelişme ! 

Ohio’daki Cincinnati Çocuk Hastanesi Medikal Merkezi’nden Jim Wells “Öyle hissediyorum ki bu, şimdiye kadar 

üretilmiş olan doku plazmalarının içinde en kompleks olanı!” diyor ve şöyle tanımlıyor ; “Dokunun, bütün 

besinlerin emilimini ve sindirimi kolaylaştıran salgılamayı yapabilecek bir iç kaplaması var. Bağırsak boyunca 

yiyeceği sevkeden son derece işlevsel kaslara ve kas hareketlerinin nabzını kontrol altında tutan sinirlere sahip.” 

Wells ve ekibi bağırsak dokusunu ; hem normal deri dokusunu dönüştürerek,  hem de bir tür kök hücre olan 

“indüklenmiş pluripotent kök hücre” ye verilen  beyaz kan hücrelerinden ürettiler. Bu sonucu, çeşitli besin öğeleri 

ve büyüme faktörlerini temel bağırsak dokusunu oluşturmaya yönlendirmek suretiyle elde ettiler. 

Ekip ilk başarısını 2010’da elde etti. 

Fakat bu sefer araştırmacılar daha ileri giderek sinir hücreleri de ürettiler ve bunları ürettikleri bağırsak dokusunu 

tamamen sarmak üzere kullandılar. 

Wells ; “Şimdi sinirleri de dahil ettik ve bu, bağırsağa mekanik işlev kazandırdı. Böylece bağırsak kasılmalarıyla 

beraber yiyeceğin bağırsak içindeki sevkini sağlayan titreşim hareketini de sağlamış olduk” diyor. 

Doku Nakilleri 

 Araştırmacılar, ürettikleri dokunun hem laboratuvar ortamında, hem de  -bir hayvan bedeninde hayatta kalıp 

kalmayacağını gözlemledikten sonra- bedenin elverişli bir organı olan fare böbreğine aşılanan küçük parçalarda 

kasılabildiğini keşfettiler. 

Ekip henüz bağırsak için kan temini ve onu koruyucu bağışıklık hücreleri üzerinde çalışmadı. Fakat bu iki faktörün 

de, nakil yapıldığında farenin kendi bedeni tarafından temin edildiğini keşfettiler. Bu da, doku insan bedenine 

nakledildiğinde de aynı mekanizmanın işleyeceğini gösteriyor. 

Well’in ekip arkadaşı Michael Helmrath halihazırda, laboratuvar ortamında üretilmiş bağırsak dokusunun içi boş 

tüplerini yapmak ve test etmekle meşgul. Bunlar 2 cm uzunluğunda tüpler. Fakat bu tüpleri 10 cm.’ye kadar 

uzatabilirlerse kısa kalınbağırsak sendromundan muzdarip bebekler için son derece faydalı nakiller yapabilecekler. 

Bu gelişme aynı zamanda, kalınbağırsak enfeksiyonu kaparak bağırsaklarının bir kısmı yiyecek sindirimi 

yapamayacak ve sağlıklı gelişemeyecek derecede tahrip olan prematüre bebekleri de kapsayabilecek. 

Dokunun yetişkinlere de nakledebilecek kadar gelişebilmesi umuluyor olsa da, Wells bunun birkaç yıl süreceği 

konusunda uyarıyor. 

“Dokunun karmaşık yapısı, hastalarda deneme süresine başlamadan önce üzerinde çok daha fazla çalışmayı 

gerektiriyor” diyor ve ekliyor ; “Fakat bu sayede bağırsaktaki fonksiyon bozuklukları konusunda da epeyce şey 

öğrenmiş olacağız.” 

 Bağırsaktaki Fonksiyon Bozunlukları 

Laboratuvar ortamında böbrek ve ön ayak dokusu üreten, Massachusett Hastanesi’nden Harold Ott ; “Tekil 

hücrelerin akıbetinin kontrolünden, işlevsel yapılar geliştirme aşamasına kadar ulaşmamızın sadece bir başlangıç 

olduğuna inanıyorum.” diyor. 

Gerçek şu ki, laboratuvarda üretilen ve kendi sinir ağına sahip bağırsak dokusu demek ; bu çalışmanın kabızlık 

ve ishal vakalarında çok faydalı olarak kullanılabileceği anlamına geliyor.  “Bu buluş, yüzmilyonlarca insanı 

ilgilendiriyor” diyor Wells. 

Doku aynı zamanda kabızlık ve ishal hastalıklarıyla ilgili ilaçların yan etkilerinin tespit edilmesinde de faydalı 

olabilir. Wells’e göre ; “Bu hastalıklar, ilaçların istenmeyen yan etkilerinin en fazla görüldüğü vakalar.” 



94 
 

Sonuç olarak  bu araştırma ;  her ikisi de,  bağışıklık sisteminin bedenin kendi bağırsak dokusuna saldırmasından 

kaynaklanan, “iltihaplı bağırsak hastalığı” ve “Crohn hastalığı(ağızdan anüse kadar olan gastrointestinal alandaki 

iltihap)” vakalarında insanlara yardımcı olabilecek başarılı bir gelişmedir. 

Well’in ekibi bugünlerde, değişik içerikteki yiyecek veya bağırsak bakterisinin bu ortamdan nasıl etkilenebileceğini 

test edebilmek için dönek  bağışıklık (kanser) hücreleri içeren doku üretimi üzerinde çalışıyor. 

Andy Coghlan 

Çeviri : Sibel Tanyel 

https://www.newscientist.com/article/2113484-gut-tissue-wired-up-with-nerves-created-in-lab-for-first-

time/?utm_medium=Social&utm_campaign=Echobox&utm_source=Twitter&utm_term=Autofeed&cmpid=SOC%7cNSNS%7c2016-

Echobox#link_time=1479772972 

 

Hapsız Bir Antidepresan 

 

Rachel Force Kuzey Carolina Elon Universitesi’ndeki sınıfında dolanırken mavi bir saç bağı ve bel çantası ile 

gösteriş yapıyor. Bu ikili aslında alında belirli konumlara düşük seviyeli elektrik akımı dağıtan bir cihazın 

aksesuarları. Force davranışsal nörobilim dalında bir yardımcı profesör ve ayrıca transkranial doğru akım uyarımı 

(tDCS) ile yapılan kendi deneyininde subjesi.Cihazla yaptığı bir kaç seanstan, Force derin değişiklikler gördü. 

”Genellikle daha az kaygılı hissetttim”  diyor. 

Force kendini tDCS öncesinde ürkmüş olduğu sosyal durumlarda daha doğal ve dışadönük hissetti. Ayrıca kaygısını 

azaltmaya yardım etmesi için bir antidepresan da aldı, fakat ”aslında tDCS davranış kalıplarımı değiştirdi” diyor. 

Cihaz küçük bir miktar akım veriyor, o kadar küçük ki, insanların çoğu onu hissetmiyor bile. Elektrotlar beynin 

belirli bölgelerini uyarıyor, fakat aslında bir nöronun ateşlemesine yetecek kadar değil. Tersine, ”Bunlar hücre 

özelliklerini değiştiriyor” diyor tDCS cihazı yapımcısı Soterix’in şef bilimsel görevlisi Abhishek Datta. 

https://www.newscientist.com/article/2113484-gut-tissue-wired-up-with-nerves-created-in-lab-for-first-time/?utm_medium=Social&utm_campaign=Echobox&utm_source=Twitter&utm_term=Autofeed&cmpid=SOC%7cNSNS%7c2016-Echobox#link_time=1479772972
https://www.newscientist.com/article/2113484-gut-tissue-wired-up-with-nerves-created-in-lab-for-first-time/?utm_medium=Social&utm_campaign=Echobox&utm_source=Twitter&utm_term=Autofeed&cmpid=SOC%7cNSNS%7c2016-Echobox#link_time=1479772972
https://www.newscientist.com/article/2113484-gut-tissue-wired-up-with-nerves-created-in-lab-for-first-time/?utm_medium=Social&utm_campaign=Echobox&utm_source=Twitter&utm_term=Autofeed&cmpid=SOC%7cNSNS%7c2016-Echobox#link_time=1479772972
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Akım hücre zarının kutuplanmasına sebep olacak-ya şişecek yada içindeki negatif yükü azaltacak- ve bir şekilde 

nöronun bir sinyal ateşleme potansiyelini etkileyecek. Datta, bu potansiyeli değiştirmenin bir darbe yapmaya yeterli 

olduğunu söylüyor. Bazı çalışmalar tDCS’nin depresyon belirtilerini  azalttığını, kavramayı geliştirdiğini, inme 

iyileştirmelerinde yardımcı olduğunu ve kronik ağrıları azalttığını gösterdi. 

Bu teknik halihazırda Avrupa ve Kanada’da ağrı ve depresyon tedavisi için onaylanmış durumda. 

Amerika’da tDCS’ler FDA tarafından klinik kullanım için onaylanmadı, ama benzer cihaz üreticileri  tıbbi iddialarda 

bulunmadığı sürece bu cihazlar satın alınabiliyor ve araştırmacılar beyni uyarmanın depresyon, ağrı, konuşma 

yeteneği ve motor problemleri tedavi ettiğini bulmuşken, bunun nasıl çalıştığını ve tam olarak nasıl 

faydalanılabileceğini tam olarak bilmiyorlar. 

Fakat eğer bu soruların cevaplarını bulurlarsa-hastalar ve şirketler için-karşılığı çok tatmin edici olabilir. 

Haplara karşı olası avantajları 

 Eğer tDCS onaylanırsa ilaçlara cevap vermeyen veya onları alamayan hastaları tedavi edebilir. 

Force’u alalım mesela. Çocuğunu emzirirken meme sütü ile etkileşime girmeyen bir antidepresana ihtiyaç duydu. 

Kendisi için uygun bir tane buldu, fakat özellikle de yaklaşık %12 lik orana sahip, hamilelik esnasında depresyonla 

yüz yüze gelen bazı kadınlar böyle bir seçeneğe sahip olamayabilirler. Bu kadınlar antidepresan almak 

istemeyebilirler, çünkü uzmanlar bu tip ilaçların gelişen bir beyni nasıl etkileyebileceğini bilmiyorlar. Fakat aynı 

zamanda bu kadınlar depresyon hem hamile anneye, hem de bebeğe zarar verebileceği için tedavisiz de 

bırakılamazlar. 

Eğer bunun yerine bu hastalar tDCS’ye döndürülebilirlerse gelişen cenin üzerinde etkisi olmayan, sadece kendi 

beyinleriyle sınırlı bir depresyon tedavisi kullanabilecektir.Veya en azından kuram budur. 

Toronto Üniversitesi’nde psikiyatrik araştırmacı olan Simone Vigod, ”İnsanlar hap olmayan bir şeyin potansiyel 

avantajlarını daha daha fazla farkediyorlar” diyor. 

Vigod, depresyonlu, fakat antidepresan kullanmak istemeyen hamile kadınlar üzerinde tDCS’nin öncü rastgele 

kontrollü denemesini yürütüyor. Üç hafta boyunca katılımcılar ya 15 seans tDCS (her biri yarım saat süren), ya da, 

kontrol olarak hizmet edecek yalandan rol yapma prosedürü alacaklar. 

Denemedeki 18 katılımcı tDCS seansları devam ederken cenini gözlemlemek için haftada beş gün bir doğum 

kliniğine geliyorlar. Hemşireler sadece çalışma için veri toplamakla kalmıyor, gerçek şu ki prosedür esnasında cenini 

gözlemleyip kadına güven veriyorlar. 

Çalışmadan elde edilen veriyi gelecek yıl basmayı uman Vigod, ”Biz gerçekten odaksal tDCS’nin nasıl olduğunu 

göstermek istiyoruz” diyor.”Eğer onun etkili ve ayrıca emniyetli olduğunu gösterdiysek bu kadınların evde 

kullanabileceği bir şey olacak” diye ilave ediyor. 

tDSC’den sadece hamile kadınlar faydalanmayacak. Depresyonlu hastaların %50 kadarı mevcut antidepresan 

listesine cevap vermede başarısız oldu. 

Toronto Üniversitesi’ndeki Temerty Terapötik Beyin Müdahale Merkezi yardımcı yönetmeni Daniel Blumberger, 

”Antidepresanlara cevap vermeme konusu büyük, büyük bir problem” diyor. 
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Depresyon için Eve-Al  Takımı 

Blumberger tDCS,  electroconvulsif terapi (ECT) ve takrarlamalı transkraniyal manyetik uyarım (rTMS) içeren beyin 

uyarım dizilimini çalışıyor. Bütün bu tekniklerin avantaj ve dezavantajları var. tDCS’nin tersine ECT ve rTMS 

Birleşik Devletler’de depresyon tedavisi için onaylandı. 

Blumberger ECT’nin olumsuz tarafının büsbütün istilacılığı olduğunu söylüyor. Hastalar prosedür tutukluğa neden 

olduğu için kas gevşetici  ve teskin ediciye ihtiyaç duyuyorlar. İlave olarak, eski şöhreti ”şok tedavisi” olduğu için 

hastalar ondan ürküyorlar. 

Diğeri olan rTMS, bir elektriksel alan tetiklemek için bir manyetik alan kullanıyor ve daha az istilacı, fakat eğitimli 

bir teknisyene gereksinimi olan, kullanışsız ve pahalı bir yöntem. 

Blumberger, rTMS ve tDCS kullanımını aldıkları yüksek sayıdaki diğer ilaçlardan dolayı antidepresan alımını 

önleyebilecek yaşlı yetişkinlerde çalıştı. 

Blumberger, ”İşe yaradığı zaman, insanlar minnetar kalıyor, çünkü bu insanlar ya diğer tedavilere cevap 

vermiyor, ya da bu tedavileri alamıyor” diyor. 

Gerçi, rTMS iyi bir izleme kaydına sahipken, tDCS’nin aynı sonuçları vereceğini söylemek zor. 

tDCS’nin Blumberger’i, ‘rTMS’den biraz farklı bir hareket mekanizması çalışıyor’. diyor ve yine de ”depresyon için 

etkili bir tedavi yolu olabilir” diye ekliyor. 

Bazı çalışmalar placebo (ilaç yerine verilen etkisiz madde) için tDCS kullanıldığında dikkate değer gelişmeler 

bulurken, Blumberger’in çalışması sonuçlarda dikkate değer bir fark bulmadı. 

tDCS’nin tesiri sorunu yüzlerce hastayı kapsayan geniş klinik deneylerle çözümlenebilir, fakat bilimciler ve üreticiler 

kesin optimal dozu ve tDCS kullanma ortamını bilmeden bu deneylere kaynak koymak istemediler. 

Nasıl çalıştığını bilmemelerine rağmen bir kurama göre depresyonlu insanlarda beynin sol dorsolateral prefrontal 

korteks bölgesi-çalışan hafıza, karar verme ve sosyal davranışı kapsayan bir bölge- depresyonlu olmayanlara göre 

daha az aktiftir. 

Soterix CSO’su Datta, ”Kafatasının bu bölgesine bir pozitif elektrot veya anodal elektrot yerleştirildiğinde 

bölge daha uyarılgan olup depresyonu azaltabilir” diyor. 

”Biz sağ beyin bölgelerini hedefliyoruz” diyor.”Şu anda küçük popülasyonlarda gördüğümüz faydalı etkileri 

maksimize etme safhasındayız” 

İdeal olarak tDCS, depresyon tedavisi veya başka bozukluklar için bir diğer alet çantası olacak.Datta, ”İlaçlara, 

rTMS’ye cevap vermeyen hastalarla karşılaşabilirsiniz ve tDCS onlara denenebilecek başka bir seçenek 

sunacak” diyor. 

Şu anda Birleşik Devletler’de Eğer depresyonlu hastalar dört ilaç tedavisinden birine cevap vermekte başarısız 

olurlarsa doktor belirtileri rahatlatmak için rTMS kullanabilir. Fakat rTMS ile hasta bir kliniğe gitmek zorundadır. 

Soterix ayrıca potansiyel olarak evde hastalar tarafından kullanılabilecek bir tDCS cihazı yapabilmeyi umuyor. 

Bir Uyarı 

Birkaç firma-Soterix dahil-araştırmacılara teknolojiyi çalışmaları için tDCS ekipmanı sağlıyor. Normal olarak böyle 

bir kısıtlı kullanım FDA’nın cihazların laboratuvar dışında kullanımına onay vermesine kadar devam edecek, fakat 

tüketicilerde beklemiyorlar. Dolayısıyla tıbbi iddialarda bulunmadıkça üreticiler beyin uyarım cihazlarını direkt 

olarak tüketicilere satabilir, yeteneklerini ve atletik performanslarını geliştireceği vaadiyle pazarlama çalışması 

yapabilirler. 
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Bazı insanlar hafızalarını güçlendirmek ve veya yeni yetenekleri daha çabuk öğrenebilmek için kendi cihazlarını 

yaptılar. Ama tDCS’nin kavramayı geliştirdiği savını destekleyen deliller karışık. Bu tip beyin uyarım kullanımları o 

derece abartıldı ki, nörobilim araştırmacıları yakın geçmişte kendin yap tipi deneylere karşı Nöroloji Kronolojisinde 

bir uyarı mektubu koydular. 

 

Mektupların yazarlarından biri olan Pennsylvania Üniversitesi araştırmacısı Rachel Wurzman bilimcilerin tDCS’den 

oluşabilecek potansiyel zararları bilmediklerini vurguluyor. Klinik deneyin  en güçlü sonuçlarının depresyon ve 

ağrıda olduğunu söylüyor. Fakat tDCS deneylerindeki pozitif  sonuçlar bile bireyin tedaviye nasıl cevap vereceğini 

öngörmekte yeterli değil. Wurzman, araştırmacıların bilişsel ölçü ve sonuçlarda muazzam değişkenlik gördüğünü 

söylüyor. 

Wurzman, ”Örneğin tDCS’nin bilişsel geliştirme için kullanımında katılımcıları yaklaşık üçte biri 

araştırmacıların öngördüğü şekilde cevap verirken, üçte biri tam zıddı yönünde, diğer üçte biri de karışık 

şekilde cevap verebilir” diyor. 

tDCS ile depresyon tedavisi daha iyi bir geçmişe sahip, fakat hala bir çok bilinmeyen var. Datta birkaç faktörün beyin 

uyarım cihazlarının etkinliğini dikte edebileceğini söylüyor. Montaj olarak adlandırılan elektrotların yerleştirilmesi, 

beynin hangi bölgesinin uyarılacağını tayin ediyor.Doz, kullanılacak akımın büyüklüğünü ve tDCS seansının çalıştığı 

zaman miktarını belirliyor. Son olarak tedaviyi alırken şahıs ne yapıyor, gevşemiş mi, heyecanlı mı, memnun mu, 

kızgın mı, aktif mi, uykulu mu konusu. Bunların hepsi tDCS tedavisinin sonuçlarını etkileyebilir. Bazı ilaçlarda 

insanların tepkisini değiştirebilir. Hormonal çevrimler bile sonuçları etkileyebilir, diye Wurzman ilave ediyor. 

Araştırmacılar kısmi bir fonksiyon için gelişme görseler bile, aynı tedavinin başka bir fonksiyonu zayıflatabileceğini 

söylemek zor.Wurzman, ”Bazı durumlarda beynin bir bölgesindeki artmış aktivite, başka bir bölgesindeki 

yayını aşağı doğru regüle edebilir” diyor. 

”Beyin çeşitli yollarla adapte olmaya yönelir” diyor.Bu, faydalı sonuçlara sebep olabilir diye ilave ediyor, ”fakat 

etkileri bu seviyede ölçmek için araştırmamız gerekiyor‘.’ 
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Tedavide hemen göze çarpmayan değişiklikler hesap dışı etkiler oluşturabilir. Bundan dolayı araştırmacılar 

teknolojiyle oynayan insanlarla ilgililer. Bazı durumlarda araştırmacılar akım büyüklüğünü sadece 1 miliamperden 

1,5 miliampere değiştirerek arzu ettiklerinin tersi bir yanıt görebilir. Kafa şekli bile alektrik akımında değişiklik 

oluşturarak sonucu etkileyebilir. 

Wurzman, ”Beyninizdeki mevcut akımın listedeki başka birininkiyle aynı olduğunun garantisi yok, depresyon 

çalışmasında denenmiş olabilecek14 kişide ise çok daha az” diyor. 

Potansiyel olarak hayat değiştiren 

 Bilinmeyenlere rağmen, Wurzman ve diğer araştırmacılar tDCS için insanların hayatlarını değiştirme potansyeli 

hakkında heyecanlılar. 

Hamile kadın için hamilelik sürecinde depresyon, doğum sonrası depresyonu gelişmesinde en büyük risk.Vigod, ”her 

iki bozuklukta çocuk için gecikmiş motor gelişimi gibi berbat sonuçlara bağlanıyor” diyor. 

 ”Eğer kadını hamileyken tedavi edebilirsek, bu kuşaklararası problemleri önleyebilir” diyor. 

Wurzman tDCS’ye kısmi olarak depresyon ve ağrı gibi rahatsızlıklar için klinik yanıtla cesaretlenirken, o ve 

arkadaşları öncelikle kimin bu tedaviye en iyi yanıtı vereceğini ve tedavilerinin koşullarının ne olduğunu anlamaya 

ihtiyaçları var. 

 ”Bilişsel geliştirme veya depresyon, değişik amaçlar için optimal aktivite ne olmalıdır, bilmiyoruz.” 

Elon Üniversitesi profesörü Force, sınıftaki tDCS seanslarının dışa dönüklüğüne yardımcı olduğundan şüphe ediyor-

buna karşın onun bu yanı düşündüğü kadarı ile teşhirde. Force, ”olasıdır ki tDCS tedavisi beynin dışarı gönderilen 

davranış bölgesine ilave bir artış vermiştir” diyor. 

Bununla birlikte birkaç seanstan sonra bile işe yarıyor.Force kuvvetli bir etki farketti. 

”Bu, gerçekten hayatımı değiştirdi” 

Leah Shaffer 

Çeviren : E.Ümit Tuncel 

http://www.pbs.org/wgbh/nova/next/body/tdcs-depression/?utm_medium=N/A&utm_campaign=nova_next&linkId=31355367 

 

Peki Ya Madde Kıtlığına Bir Son Verirsek 
Dünyayı kıtlık olmadan hayâl etmek şaşırtıcı derecede zor. Avusturalya Brisbane’deki Queensland Üniversitesi’nden 

ekonomist John Quiggin: “Madde ihtiyacına bir son verdiğimizi düşündüğümüzde, çoğunlukla bu bizim kendi 

ihtiyacımız hakkındakilerle ilgilidir. Ancak ya diğer insanların ihtiyaçları ne olacak?…Kıtlık temel ekonomik 

sistemimizin temelidir.” Bu kapitalist paradigma prensipleri çoğumuza göre fizik kanunları gibi tartışmaya 

kapalıdır. 

 

Herşey bedava olursa ekonomi nasıl işler? Kimseye ödeme yapılmazsa işleri kim yapar?… 

Bu komünizm değil mi? Piyasa olmadan organize olmuş bir dünya düşünmek,tıpkı suyun dışında ne olduğunu 

düşünen bir balığa benzer. 

Jeremy Rifkin “Sıfır Marjinal Maliyet Toplumu” kitabında bunu yazdı. Kitabında kapitalizmin nerdeyse kendi 

kendini yiyip bitirdiğini ve bunun da piyasanın nihai zaferi olduğunu, herhangi ek bir birimin üretim maliyetinin 

sıfıra yakın seviyede ve ürünlerin temelde ücretsiz olduğu bir otomasyon, özdevinim içinde olan bir topluma doğru 

gidildiğini söyler. 

http://www.pbs.org/wgbh/nova/next/body/tdcs-depression/?utm_medium=N/A&utm_campaign=nova_next&linkId=31355367
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Bunun nasıl bir şey olabileceğine bakmak için, müzik ve yayıncılık endüstrilerine bir göz atalım… İnternet, üretimin 

ve dağıtımın içeriğini inanılmaz şekilde ucuz hale getirdi. Bu pek çoklarına göre sıkıntılı olsa da Rifkin bu yeni 

trendin yeni paradigmanın diğer tüm endüstrilere de yayılacağının bir habercisi ve işareti olarak görmekte. 

 

Olayı kolaylaştıran en önemli şey, üretim makinelerinin talep üzerine neredeyse herşeyi yapabilmesi: Bugünün 3D 

printer-yazıcılarını düşünün… ama aşırı derecede çok daha gelişmişini, tıpkı modern bir bilgisayarın 1960’ların 

elektronik hesap makineleri ile kıyaslandığındaki durum gibi… 60 yıl içerisinde bu aletler “moleküler 

çeviriciler (assembler)” diye adlandırılan gelişmiş makinelere dönüşebilir. Bu terim 1977 yılında Eric Drexler 

tarafından ortaya atılmıştır. Drexler, arzu edilen herhangi bir makineyi üretmek için yeterli hız ve duyarlılıkla her bir 

molekülü işletebilen bir nano-üretim makinesi hayâl etmiştir. Düğmeye bas, bir süre bekle ve sonra yiyecek,ilaç, 

kıyafet, bisiklet parçaları ya da herhangi bir şey minimum kapital ve işgücü ile üretilsin. 

Bu tarz bir dünyanın neye benzeceğini bilmiyoruz ama taslakları açık, görülebilir nitelikte. Rifkin, 

fabrikatörlerin,üreticilerin paylaşım ekonomisinin lokomotifi olacağını düşünüyor. Mülkiyet kavramı kullanım 

öncelliği tanıyacaktır;( Herşey için Spotify ve Uber programlarını bir düşünün) satın almalar neye ihtiyaç duyarsan 

onu basmaya öncelik sağlar. 

Rifkin: “20 yıl içerisinde, kapitalizmin ekonomik yaşamın tek ve öncellikli belirleyicisi olacağını 

düşünmüyorum. 60 yıl içerisinde de kapitalizm tamamen ortadan kalkacaktır. Onun yerine tüm temel 

ihtiyaçları karşılanan bir toplum gelecektir.” 

Rifkin bu yeni ekonomik vizyona “toplumun tüm bireylerinin yararlanacağı doğal kaynaklar-yaratıcı 

beraberlik“diyor. Ancak bu ekonominin ötesine geçiyor. İşiniz olacak ama para için değil. Çalıştığınız şirket kâr 

gözetmeyen bir kurum olacak. “Servetiniz, paranız” sosyal sermaye içerisinde ölçülecek: isminiz ve ününüz türlerin 

bir işbirlikçi üyesi ve ortağı olarak değerlendirilecek. Dolayısıyla, daha iyi aletler yapmak için açık kaynak koduna 

katkıda bulunduğunuzda gelişmiş ün ve isim formunda bir “ödeme“den zevk alırsınız. Toplumun tüm bireylerinin 

yararlanacağı doğal kaynaklara katkınızı-yaratıcı beraberliğinizi (İşteki girdileriniz-verdikleriniz,ortaya 

koyduklarınız, idareli kullandığınız enerjiniz, ya da diğer şöhret ve itibar ölçütleri) takip eden aplikasyonlar sizin lüks 

mallara (diyelim ki bir üretici tarafından üretilmeyen bir antika sandalye gibi) olan karmanızı bozup, dönüştürebilir. 

“Yaratıcı beraberlikte” halâ insan kalabilirsiniz… 

Sally Adee 

Çeviren : AylinEr 

 https://www.newscientist.com/round-up/world-

2076/?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter&cmpid=SOC|NSNS|2016-

Echobox#link_time=1479488808 

 

 

https://www.newscientist.com/round-up/world-2076/?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter&cmpid=SOC|NSNS|2016-Echobox#link_time=1479488808
https://www.newscientist.com/round-up/world-2076/?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter&cmpid=SOC|NSNS|2016-Echobox#link_time=1479488808
https://www.newscientist.com/round-up/world-2076/?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter&cmpid=SOC|NSNS|2016-Echobox#link_time=1479488808
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Ya Her Şeyin Teorisini Bulursak 

 

Hadi kendimizi kandırmayalım: şuan bildiğimizi düşündüğümüz her şey, sadece henüz keşfedemediğimiz bir şeyin 

bir yaklaşımını vermektedir. 

Bu, tarihin bize doğanın temel teorileri hakkında öğrettiği bir derstir. Newton’un evrensel yerçekimi yasasını ele alın. 

Teori bizlere iki yüz yıl boyunca, düşen elmaları ve yörüngede dönen gezegenleri anlatan kaliteli bir hizmet sundu. 

Fakat sonunda “daha doğru” bir teoriye yol verdi – Einstein’ın genel göreliliği. Klasik mekaniğin sağlam sezgisel 

taslaklarını tekrarlayarak atom altı parçacık seviyesine iniyoruz ve onları bir kuantum belirsizlik sisi içinde bulanık 

bir halde buluyoruz 

Kuantum teorisi, maddenin küçük çaplı çalışmalarını açıklar. Genel görelilik, evrenin geniş ölçekli evrimini tanımlar. 

Her teori kendi yöntemine göre doğrudur, fakat eksikliklere ve tutarsızlıklara sahipler ki bu yüzden sadece daha iyi 

bir şeye vekil olduklarına dair bizi ikna ediyorlar. Birleşmiş bir “her şeyin teorisi” bizleri kuantum teorisinin ve 

göreliliğin çöktüğü yere götürüyor – örneğin kara deliğin olay ufkunun ötesine ya da evrenin ilk anlarına. 

Çok sert konular –  birçok muhteşem beyin bu kovalamacada başarısızlığa uğradı. Einstein’ın ölümünden önceki son 

yılları büyük ölçüde, en üst düzey bilgiye erişmek adına, birbaşına, nafile bir arayış içinde geçti. 

İşler çok fazla ilerlemedi. Temel parçacıkları minik stringlerle yer değiştirerek birliği arayan String teorisi ortaya çıktı 

– ve test edilebilir öngörü eksikliğinden dolayı çok eleştirilmesine rağmen henüz yok olmadı. Kuantum Çekim 

Döngüsü gibi rakip yaklaşımlar ortaya çıktı, ancak çığır açan herhangi bir yenilik getiremedi. 

Önümüzdeki 60 yıl içinde iyi haber gelecek mi? Imperial Colloge London’dan Mike Duff 1960’ların sonlarından beri 

herşeyin teorisi üzerine çalışıyor, ve bunun ne kadar süreceği konusunda şaşırtıcı şekilde canlı ve neşeli. “Tahmin 

yürütme konusunda kuşkucuyum, fakat eğer ısrar ederseniz, bunun 10 yıldan fazla fakat 100 yıldan az 

süreceğini söylerim” diyor. 

Fransa’nın Aix-Marsilya Üniversitesi’nden kuantum çekim döngüsünün öncülerinden Carlo Rovelli de aynı zamanda 

olumlu yaklaşıyor. “Bana göre, önümüzdeki altmış yılda, bir kuantum çekim teorimiz olacak” diyor. 
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Öyleyse, bu bir son değil başlangıç olacaktır. Teoriler, yavaş yavaş güvenilirlik kazanırlar. Genel göreliliğin, 

karadelikler ve yerçekimi dalgaları gibi bazı öngörüleri, yalnızca 1960’lı yıllarda takdir edildi ve araştırıldı. 

Yerçekimi dalgalarının varlığı nihayetinde bu yılın başlarında doğrulandı. 

Birleştirilmiş bir teori için çetrefilli konular, aklımızın üreteceğinin çok ötesinde oldukça yüksek enerjilerde etkisini 

göstermesidir. Eğer herhangi bir deneysel kanıt mümkünse, hemen göze çarpmayabilir ve dolaylıdır, örneğin kozmik 

mikrodalga arkaplanında basılmış desenlerin formunu almak – büyük patlamadan geri kalan radyasyon gibi. 

“Asla asla olmaz deme” dese de, benzer nedenlerden ötürü, hemen oluşacak pratik faydalar olası görünmüyor, diyor 

Rovelli. “Fakat genel görelilik üzerine çalışmaya başladığım 1970’lerde kimse GPS’i hayal etmiyordu” diye 

ekliyor. 

Dolayısıyla ani bir beklenmedik keşif anı ummayın, aksine daha uzun ve yavaş bir evrimi bekleyin. Fakat aynı oranda 

umulmayanı da umun. Paul Dirac, elektronun tam bir tanımını sağlamak için 1920’lerde Kuantum teorisini ve 

Einstein’ın özel göreliliğini birleştirdiğinde, kurduğu denklemin, hemen hemen aynı olan ikinci bir parçacığı 

öngördüğünü görmezden geldi. Pozitronun sadece birkaç yıl sonraki keşfi, henüz tamamen keşfedemediğimiz 

yepyeni bir dünyaya gözlerimizi açtı – antimadde. 

Herşeyin teorisi string teorisine dayanıyor,  belki de daha ötedeki “çoklu evrenlerin” varlığını ispatlayabilir. Ve 

bilmeyi isteyeceğimiz şeylerin kapsamını büyük ölçüde arttırıyor. Bu da kovalamacanın bir parçası, diyor 

Duff.  “Çoğu bilim insanı oyunda usta olmaya çalışıyor. Teorik fizikçiler halâ oyunu anlamaya çalışıyorlar” 

diye ekliyor. 

Richard Webb 

Çeviren : Gültekin METİN 

https://www.newscientist.com/round-up/world-

2076/?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter&cmpid=SOC|NSNS|2016-

Echobox#link_time=1479488808 

 

Oda Sıcaklığında Süper İletkenler 

  

30 yıl yeni büyük bir şeyi beklemek için epey uzun bir süre. Ancak New Scientist dergisinin yayın yaşamının 

yarısında seçilmiş bir grup araştırmacı, dünyayı değiştirecek bir keşfin cok yakında, eli kulağında olduğuna eminler. 

Çin Changchun’daki Jilin Üniversitesi’nden Yanming Ma: “Eğer bu olursa, bu bizim normal yaşamı mız için 

devrimsel bir değişim olacaktır.” 

https://www.newscientist.com/round-up/world-2076/?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter&cmpid=SOC|NSNS|2016-Echobox#link_time=1479488808
https://www.newscientist.com/round-up/world-2076/?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter&cmpid=SOC|NSNS|2016-Echobox#link_time=1479488808
https://www.newscientist.com/round-up/world-2076/?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter&cmpid=SOC|NSNS|2016-Echobox#link_time=1479488808
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Bu çığır açan şey; Oda sıcaklığında çalışan süper iletken olabilir mi?… Kulağa çok ilgi çekici geliyor… 

Süperiletkenler direnç olmadan elektriği ileten maddelerdir. Bu fenomen, 1911 yılında Hollandalı fizikçi Heike 

Kamerlingh Onnes tarafından keşfedildi. Onnes, civa metalindeki direncin kritik sıcaklık ve altındaki sıcaklıklarda 

ölçülemeyecek kadar küçük bir değere düştüğünü gözlemledi bir başka deyişle, civa 4.2 K aşağısına soğutulursa tüm 

elektrik direncini kaybediyordu. Diğer maddeler biraz daha yüksek derecelerde süperiletken oldukları tespit edildi. 

Ancak, aşırı soğutma ihtiyacı bu fenomenin kullanışlığını sınırladı. 

1986 yılına kadar da bu böyleydi. O yıl süper iletkenlerin kabaca 100 Kelvinde(K) (-170 derece,bu derecenin yüksek 

bir derece olması göreceli bir durum) direcini kaybettiğini keşfettik. 

Birden oda sıcaklığında süperiletkenleri yaratmak o kadar da uzak gözükmedi… 

İngiltere Edinburgh Üniversitesi’nden Paul Attfield: “Bu ileriye doğru atılacak ikinci bir sıçrayış ama henüz 

gerçekleşmedi. Şu ana kadar 30 yıl öncesinden daha iyi bir noktaya gelemedik.” 

Bir şekilde yüksek derecelerde süperiletken olan maddeler keşfedildi ve bunlar aşırı derecede yüksek basınç altında 

olduklarında süperiletken oluyorlardı. 

Şuan için süper iletkenler dünyayı değiştirecek muhteşem aplikasyonlar için tamamen elverişsiz bir durumdadır: 

Nakil ve elektrik güç iletimi. 

Süper iletkenler, manyetik alanlar için güçlü bariyerlerdir. Bu şu demek, bir mıknatıs onların üzerinde havada 

durabilir. Bu onları mükemmel şekilde etkili yapar ve bunlarla manyetik olarak havada tutulan, sürtünmeden dolayı 

enerji kaybı olmayan, çok hızlı manyetik levitasyon trenler (Maglev) yapılabilir. 

Enerji kaybında ya da yokluğunda güç temin etmede süper iletkenler anahtar bir rol oynar. Tüketicilere elektrik 

santrallerinden elektrik yolladığımızda, elektrik tellerden geçerken akıma direnç gösterir. Sonuç, kullandığımızdan 

çok daha fazla güç üretmemiz gerektiğidir. Süper iletken kablolarla ise hiç güç kaybetmeyiz. Bu şu demek; süper 

iletken maddeler içeren bir pil şarj olmadan sonsuza kadar çalışabilir. 

Almanya Mainz’deki Max Planck Enstitüsü Kimya Bölümü’nden Mikhail Eremets: “İnsanoğlu süper iletkenler 

dünyasında yaşayacak. Oda sıcaklığında süper iletkenlerin olmayacağını anlatan temelde teorik hiç bir engel 

yok.” 

Ivan Božovic’in, NewYork Upton Brookhaven Ulusal Laboratuvarında çığıraçan çalışması Ağustos ayında Nature 

dergisinde yayınlandı. Božovic’ süperiletkenler konusunda yaptığı çalışmanın bu konudaki arayışımıza bir strateji 

oluşturabileceğini ve bu duruma iyimser baktığını dile getiriyor. 

Yazan: Michael Brooks 

Çeviren : AylinEr 

https://www.newscientist.com/round-up/world-

2076/?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter&cmpid=SOC|NSNS|2016-

Echobox#link_time=1479488808 

 

 

 

 

https://www.newscientist.com/round-up/world-2076/?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter&cmpid=SOC|NSNS|2016-Echobox#link_time=1479488808
https://www.newscientist.com/round-up/world-2076/?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter&cmpid=SOC|NSNS|2016-Echobox#link_time=1479488808
https://www.newscientist.com/round-up/world-2076/?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter&cmpid=SOC|NSNS|2016-Echobox#link_time=1479488808
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Bağırsaklardaki Mikrobiyal Topluluğun Konakçının Gen İfadesini 

Etkilediği Ortaya Çıktı 
  

 

Bizim ve bütün hayvanların bağırsaklarında, mikrobiyom olarak bilinen güçlü bir ekosistem ikâmet eder. Bakteri, 

mantar ve virüsler gibi trilonlarca organizmadan oluşan mikrobiyom, konakçının (kendisini barındıran canlı) sağlığı 

için oldukça önemlidir. Besin maddelerinin işlenmesinden, bağışıklık sistemi gelişimi ve bakımına kadar geniş 

ölçekte önemli hizmetler sağlarlar. 

Şuan, “mikrop içermeyen” bir ortamda yetiştirilen farelerle normal laboratuar koşullarında yetiştirilen fareleri 

karşılaştırılan bir araştırmada, bilim insanları, içimizde yaşayan mikropların bir başka anahtar rolünü tespit etti: 

mikroplar, epigenom aracılığıyla konakçının gen ifadesine aracılık ediyorlar, hücrelerin içinde hangi genlerin aktif 

olduğunu düzenleyen kimyasal bilgiye. 

Molecular Cell dergisinin bu haftaki (23 Kasım 2016) dergisinde yer alan online yazıda, Wisconsin-Madison 

Üniversitesi’nden bir araştırma ekibi, yeni araştırmayı tanımlıyor. Araştırma bağırsak mikroplarının, konakçı 

genlerini açıp kapayarak konakçı hücreleriyle nasıl haberleştiğini açıklığa kavuşturmaya yardım edecek. Çalışmanın 

sonucunda, Batı diyeti olarak bilinen (doymuş yağ, şeker ve kırmızı et bakımından zengin) beslenme şekli itham 

edilerek, midede bakteriler tarafından üretilen metabolitlerin (ara ürün), konakçının gen ifadelerini ve sağlığını dikte 

edip,  kimyasal olarak hücrelerle nasıl haberleştiği açığa çıkarıldı. 

UW-Madison’da Biyomoleküler Kimya profesörü ve yeni çalışmanın yardımcı yazarı John Denu, “Mikroplar, 

epigenomu değiştirerek bir şekilde konakçının gen ifadesini kontrol ediyor” şeklinde açıklıyor. “Beslenme şekli 

ve mikrobiyom mekanizmalarının nasıl ve neden önemli olduğunu anlamaya başlıyoruz.” 

UW Tıp Fakültesi’nde doktora öğrencisi olan Kimberly Krautkramer tarafından öncülük edilen bir araştırmada, 

normal ortamında yetişen farelerle, mikropların olmadığı ortamda yetişen fareler arasında, gen düzenleme konusunda 

kilit farklılıklar açığa çıkarıldı. Fareler iki ayrı beslenme şekliyle beslendi: birine insanların da tükettiği meyve ve 
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sebzelerden oluşan bitkisel karbonhidratlar verildi; diğerine basit şeker ve yağlardan oluşan Batı diyetinin bir kopyası 

verildi. 

UW-Madison’dan bakteriyoloji profesörü Federico Rey’e göre, bitki tabanlı bir beslenme daha zengin bir 

mikrobiyom üretiyor: “Güzel bir beslenme şekli oldukça güzel kompleks bir mikrobiyoma dönüşür” diyor. 

“Ve bağırsak mikrobiyomunun, konakçının epigenomunu, beslenme şekline bağımlı bir şekilde etkilediğini 

görüyoruz. Bitki temelli bir beslenme şeklinin, konakçı-mikrop iletişimini olumlu yönde desteklediği 

görülüyor.” 

Yeni Wisconsin çalışması gösteriyor ki, bağırsak bakterilerinin bitkilerden aldığı, metabolize ettiği ve fermante ettiği 

besinlerden üretilen küçük bir grup kısa-zincirli yağ asiti, önemli kimyasal taşıyıcı özelliği göstermektedir. Bu yağ 

asitleri, epigenom aracılığıyla konakçı ile haberleşirler. “Burada elde edilen bulgulardan birine göre, mikrobiyal 

metabolizma ya da bitkisel liflerin fermantasyonu, kısa-zincirli yağ asitlerinin üretimi ile sonuçlanıyor. Bu 

moleküller ve potansiyel olarak diğer birçoğu, epigenom ile olan iletişimden kısmen sorumludur” diyor Denu. 

Çalışmaya göre, şeker ve yağ bakımından zengin gıdalarla beslenen hayvanların bağırsak florası, konakçı hücreleriyle 

haberleşmede azalan bir kapasiteye sahipti. Wisconsin ekibine göre bu, uzak geçmişte sağlıklı bir insan 

mikrobiyomunun ayarlandığına dair bir taslağın ipucu olabilir. Et ve işlenmiş gıdaların daha fazla yer aldığı modern 

beslenme şekillerine kıyasla, bitkilerden elde edilen gıdaların daha fazla olduğu ve şeker ve yağların daha az olduğu 

bir dönem. 

“Bitki tabanlı beslenmeden uzaklaştıkça, mikroplar ve konakçı arasındaki bu iletişimlerden bazılarını 

kaybediyor olabiliriz” diye belirtiyor Rey. “Batı tipi bir diyette, mikroplar ve konakçı arasındaki iletişim 

kaybolmuş gibi görünüyor.” 

Yağ ve şeker bakımından zengin gıdalar, özellikle de işlenmiş gıdalar, konakçı tarafından daha kolay sindirilir, fakat 

bağırsakta yaşayan flora için iyi bir besin kaynağı değildir. Araştırmacılara göre bu, daha az çeşitlilik gösteren bir 

mikrobiyom ve konakçı ile daha az iletişim kurma sonucunu ortaya çıkıyor.. 

Çalışmanın sürpriz bir bulgusuna göre, mikrobiyom ve konakçı hücreleri arasındaki iletişim oldukça kapsamlı. 

Mikrobiyom, kolondaki hücrelerle konuşmanın yanı sıra, karaciğerdeki hücrelerle ve bağırsaktan çok uzakta bulunan 

yağlı dokuyla da iletişim halinde gibi görünüyor. Denu, bunun konakçının sağlıklı oluşu için önemli bir delil 

olduğunu söylüyor. 

Denu, bu çalışmanın vurucu deneyinin, fareleri, mikropların olmadığı üç çeşit yağ asitinin olduğu bir ortamda 

yetiştirmek olduğunu söylüyor. Çalışma, bu üç yağ asitinin epigenoma önemli mesajlar ilettiğini gösterdi. Bu ilaveyi 

yapmak, bitki lifi bakımından zengin besin verilen farelerde görülen mikrobiyom ve konakçı hücreler arasındaki 

sağlıklı etkileşime katkıda bulunmak için yeterliydi. 

“Bu, bitki-tabanlı beslenme ile üretilen kısa zincirli üç yağ asitinin ana iletişimciler olduğunu göstermeye 

yardımcı oldu” diye ekliyor Denu. “Onun sadece bir mikrop olduğunu değil, mikropsal bir metabolizma 

olduğunu görüyoruz.” 

Çeviren : Gültekin METİN 

http://scienmag.com/guts-microbial-community-shown-to-influence-host-gene-expression/ 

 

 

 

 

http://scienmag.com/guts-microbial-community-shown-to-influence-host-gene-expression/
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Beynimiz, Aklımızı Etkinleştirip, Çalıştıracak Temel Bir 

Algoritmaya Sahip. 

 

 Beyinlerimiz sadece geleneksel bir Şükran Gününü değil, ayrıca o güne dair; aile ve arkadaşlar ve de o günün güzel 

geçmesi gibi çıkarımları ölçüp biçen bir aklın da içerdiği temel bir algoritmaya sahip. 

Augusta Ünievrsitesi Tıp Fakültesi’nde nörobilimci olan ve Georgia Bilişsel ve Sistemler Nörobiyolojisi Araştırma 

Enstitüsü’nde yardımcı yönetici olarak çalışan Dr. Joe Tsien şunları ifade ediyor: “Bizim karmaşık beyin 

hesaplamalarımızın altında nispeten basit bir matematiksel mantık yatmakta.” 

Tsien, milyarlarca nöronumuzun sadece bilgi edinmek için değil, ayrıca genelleme yapmak ve sonuç çıkarmak 

için nasıl bir araya geldiğine dair temel bir prensibi anlatan “Bağlantısallık Teorisi”nden bahsetmekte. 

Tsien: “Akıl, aslında belirsizlik ve sonsuz olasılıklarla uğraşır.” Akıl, bir grup benzer nöronun,her biri temel olan 

(örneğin; yiyecek, barınma, arkadaşlar, düşmanlar gibi) çeşitli nöron grupları oluşturup, devreye soktuğunda açığa 

çıkar. Bu klikler (takımlar halindeki gruplar) daha sonra fonksiyonel bağlantı motifleri şeklinde biraraya gelip, her bir 

temel prensipte her olasılığı ele almak ve kullanmak için, (örneğin; anlamlı bir Şükrün Günü kutlamasında yemeğin 

yanında pilavın çok iyi gideceği ve önemli bir yiyecek olması gibi) toplanırlar. 

Düşünce ne kadar karmaşık olursa, takımlar halinde nöron grupları (klikler) da o kadar çok olur. Bu şu demek oluyor; 

mesela; bizler sadece ofisdeki sandalyeyi hatırlamayız, ayrıca  onu gördüğümüz ofisi aklımıza getirir ve o 

sandalyenin o ofiste olduğunu ve orada oturduğumuzu da biliriz. 

Tsien: “Bilirsiniz işte…Ofis, ofistir. İster bu ofis evinizde olsun, isterse Beyaz Saray’da…” Tsien bu ifadeyi 

bilgiyi kavramsallaştırma becerisi şeklinde bizleri bilgisayarlardan ayıran pek çok şeyden bir tanesi olması açısından 

kullanıyor. 

Tsien teorisini ilk olarak Ekim 2015 yılında Trends in Neuroscience (Nörobilimde Trendler) adlı dergisinde  1000 

kelimelik bir makale ile yayınlar. 

Şimdilerde kendisi ve meslektaşları, beynin 7 farklı bölgesinin algoritması üzerinde çalışmaktalar.Bu bölgeler 

çalışılırken, yiyecek gibi temel ihityaçlar ve fare ve hamsterlarda korku da çalışma içine dahil edilmiştir. 

Onların bu çalışması Frontiers in Systems Neuroscience adlı dergide yayınlanır. 
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Tsien: “ Bunun evrensel bir prensip olması için, pek çok nöral devrede çalışır olması gerekir. Dolayısıyla, 7 

farklı beyin bölgesi seçip üzerinde çalıştık ve bu prensibin bütün bu 7 bölgede de çalıştığını şaşırtıcı bir şekilde 

gördük.” 

 İnsan beyninin, 86 milyar nöron ve her bir nöronun onbinlerce sinapsa sahip olduğu ve potansiyel bağlantılar ve 

nöronlar arası trilyonlarca iletişim oluşturduğu girift ve çapraşık bir organizasyonu, akla yatkın ve hattâ gerekli 

gözükmekte. Görünürde sonsuz bağlantıların üstünde, her birimizin tahminen deneyimleyebileceği ve öğreneceği 

sonsuz şeylerin gerçekliği yatmaktadır. 

Bilgisayar uzmanları kadar nörobilimciler de uzun zamandır, beynin, sadece belirli bilgiyi tıpkı bilgisayar gibi nasıl 

tutup,muhafaza ettiğini değil, ayrıca bilgiyi soyut bilgi ve kavramlar şekilden nasıl kategorize edip, genelleştirdiğini 

de merak edip durmaktalar. 

Tsien: “Pek çok insan, tıpkı nasıl çift sarmallı DNA ve genetik kodlar her organizma için evrensel ise, aklın 

meydana geldiği ve beynin geliştiği temel bir tasarım prensibinin de olması gerektiği üzerinde uzun zamandır 

düşünmekte. Ben ve ekibim, beynin inanılmaz derecede  basit bir matematiksel mantık üzere çalıştığına dair 

kanıtlar sunuyoruz.” 

Sinaps oluşumu ve fonksiyonu konusunda çalışmalar yapan ve 2013 yılında Fizyoloji ve Tıp dalında Nobel Ödülü 

alan Stanford Tıp Fakültesi’nden Dr.Thomas C. Südhof şunları söylüyor: “ Bana göre, Joe Tsien, ilgi çekici ve 

merak uyandıran kanıtlarla destekli “basit bir beyin organizyasyonu prensibi”ne dair ilginç bir fikir ortaya 

koymakta. Bu fikri desteklemek için ileriye yönelik testlerinin yapılmasında fayda var.” 

Tsien ve meslektaşları zaten yaptıkları bu çalışmaya ek olarak,çalışılacak ilave nöral devrelere ihtiyaç duymalarının 

yanıs sıra, diğer hayvan türleri ve yapay zekâ sistemlerinin de incelenmesi gerekliliğini söylemekteler. Bu açıdan 

Südhof’un daha ileri çalışmalar yapılması gerektiğine dair sözü, Tsien ve ekibinin ifadelerinin bir tekrarı… 

Tsien’in Bağlantısallık Toerisinin merkezinde FMC (Fuzzy-c-means clustering) için gerekli kaç tane kilikin (takım 

halinde grubun) olduğunu tanımlayan ve bilim insanlarının (örneğin; yiyecek opsiyonlarını bilmek için gereki olan) 

takım halindeki gruplarını (kilikler) sayısını tahmin etmesine yarayan “n=2?-1” şeklinde algoritma bulunmaktadır. 

 Tsien algoritmayı şöyle açıklıyor: “N” olası farklı yollarla bağlanan nöral grupların sayısını ifade eder. “2”, bu 

gruplardaki nöronların input alıp, almadığı gösterir. “i” ise, elde ettikleri bilgi ve “-1” de tüm olasılıkları hesaplayan 

matematiğin sadece bir kısmıdır.” 

Teoriyi test etmek için, nöronların tepkilerini ya da potansiyel aksiyonlarını “dinlemek” ve her birinden açığa çıkan 

özgün dalgaformlarını incelemek için beyinin bölgelerine elektrodlar yerleştirirler. Hayvanlara 4 farklı yiyecekten 

oluşan farklı kombinasyonlar verirler. Örneğin; bilindik kemirgen bisküvisinin yanında şeker tabletleri, prinç ve süt 

ve bağlantısallık teorisinin öngördüğü gibi, bilim insanları, potansiyel yiyecek kombinasyon çeşidine cevap veren 

takım halinde 15 farklı grup ya da nöron gruplaşması tespit ederler. 

Nöral kliklerin (takım halindeki gruplar) beyin gelişimi sırasında önceden bağlandığı gözükmektedir. Çünkü, bunlar 

yiyecek seçimi olduğu anda aniden ortaya çıkar. 

Temel matematik kuralı, öğrenme ve hafızaya ait olan temel bir anahtar olan, büyük çapta bütün olarak, bozulmamış 

kalan NMDA reseptörü (n-metil—d-aspartat), beyin olgunlaştıktan sonra işlevsizleşir. 

Bilim insanları ayrıca beynin boyutunun da çoğunlukla önemli olduğunu da öğrenirler. Tsien, hem insan, hem de 

hayvan beyninin 6 katmanlı serebral kortekse sahip olduğu için, insan korteksinin ekstra boylamsal uzunluğunun 

daha fazla kliklere (takım halindeki nöron gruplar) ve FCM’lere (Fuzzy-c-means clustering) imkân sağladığını 

söylerken örneğin; bir filin beyni, insan beyninden kesinilikle daha büyük ve serebellumdaki çoğu nöron, serebral 

kortekste çok daha az süper-ölçülerde olduğunu ve serebellumun, daha çok kas koordinasyonunda görev aldığı için 
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de bu büyük memelinin kıvraklığının, atikliğinin (özellikle de hortumundaki hareketleri) açıklanmasına yardımcı 

olabildiğini belirtir. 

Tsien, beynin bu matematik kuralı hakkında istisnalar olduğunu da söylemekte. Örneğin; dofamin nöronlarının 

bulunduğu ödül devreleri gibi. Bu hücreler ikili olma eğlimindedirler. Örneğin; bir şeyi iyi ya da kötü olarak 

yargılamamız şeklinde… 

Bu proje, 17 yıl önce Tsien’in laboratuvarında, nöral bağlantıların beyindeki anılarda nasıl yattığını araştırırken, 

Doogie adlı akıllı bir fare yaratması ile başladı… 

Çeviren:AylinEr 

http://neurosciencenews.com/brain-algorithm-intelligence-5562/ 

 

Ya Nüfus Artışı Sonlanırsa? 

 

Nüfus patlaması beklenmedik bir şekilde sönebilir mi? Malthus’un teorisinin öngördüğü nüfus artışının getireceği 

iflas yerine, demografik olarak bir tamamlanmanın eşiğinde olabilir miyiz? 

Bunun nasıl ve niçin olabileceğini anlamak için, bir araştırmanın, insanların seks yapmaktan uzak durduğunu ortaya 

çıkardığı  Japonya’ya uzanalım. Ortalama 85 yıllık bir ömür süresine rağmen, Japonların sayısı, kadın başına sadece 

1.4 çocuk olan doğurganlık oranı ve bildirilen yaygın bakirelik yüzünden düşmekte. Öyle gözüküyor ki nüfus, 

çocuk  sahibi olmak için çok yoğun (ve çok çekingen). 

Bu, salgınlaşan bir şey. Dünya uluslarının yarısındaki doğurganlık oranları, kadın başına iki çocuk olarak, nüfusun 

kendini yenileme seviyesinin altında kalmaktadır. Avrupa ve Uzakdoğu boyunca ülkeler, 1.5’in altında oranlarla 

demografik bir uçurumun kıyısında geziyor. Almanya ve İtalya, son eğilimlere göre  gelecek 60 yıl içinde 

nüfuslarının yarıya ineceğini tahmin ediyor. 

İsveç Stokholm Karolinska Enstitüsünden Hans Rosling,  dünyanın, çocuk sayısında zirveyi tamamladığını söylüyor. 

Toplam nüfusun da zirveye ulaşması uzak olamaz. 

Şimdilik, dünya nüfusu artmaya devam ediyor. Özellikle Afrika’daki yüksek doğurganlık sebebiyle, bugün 7.4 milyar 

insandan yaklaşık 9 milyara ulaşabiliriz. Birleşmiş Milletler, nüfusun 2100’de ortalama 11.2 milyara ulaşması ile 

birlikte bir yükseliş trendi  tahmin ediyor. Fakat bu pek de mümkün gözükmüyor.  

http://neurosciencenews.com/brain-algorithm-intelligence-5562/
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Demografik durgunluğa ulaştıktan sonra, henüz hiç bir ülke doğurganlık oranında bir geri kazanım sağlamadı. Bir 

çok nüfus bilimci, 2076’ya kadar global bir kırılmanın yolda olduğunu düşünüyor. 

Hükümetler, bu düşüşü durdurmaya çalışabilir ancak Singapur, bunu bir kuşaktır deniyor ve yine de 0.8 ile en düşük 

doğurganlık oranına sahip.   Ve bir kez doğurgan kadınların sayısı azalmaya başladı mı bu trendi geri döndürmek 

oldukça zor olur. Nüfus patlaması sona erer. 

Bu, türümüzün geleceği için ne anlama geliyor? 2076 yılına kadar çocuklar nadir rastlanan bir şey olur. Tarihte ilk 

defa çoğumuz yaşlı oluruz. 20. Yüzyılı şekillendiren aceleci, hormonlara dayalı kültürler sona ermeye mahkum 

gözüküyor. İcatlar tükenebilir. 

Bu, ekonomimize de zarar verebilir. Bazı ekonomistler, Japonya’nın 1990’dan beri süregelen ekonomik 

küçülmesinin, her zamankinden daha fazla olan aile yükümlülükleri yüzünden olduğunu söylüyor. Belki Avrupa da 

benzer bir durumda kalacaktır. Sırada Çin olabilir çünkü nüfusu yaklaşık 2030 yılından itibaren azalmaya başlayacak. 

Demografik deterministler, soyumuzun yavaşça aşağı doğru küçülen bir sarmal içinde olmasından korkuyor. 

Sonumuz, demografik bir patlamayla değil, bitip tükenmez bir yakınma ile gelebilir. 

Bununle birlikte, böyle olmayabilir de. Yaşlı bir toplum elbette farklı olacaktır. Bir ihtimal, günümüzde yaşlanan rock 

yıldızları gibi yaşlı olmanın aslında çok da kötü olmadığını sezeceğiz. Yaşlılar, yeni genç nesil olabilir. Ve daha yaşlı 

toplumlar silaha sarılmaya o kadar yatkın değil. Daha azımızın yaşadığı bir dünya da, gezegenin ekosistemine bir 

mola verdirebilir. Malthus gündemden kalkar. Yerine, çevrebilimci Edward O.Wilson’un ekolojik iyileştirme çağrısı 

yükselir. En azından doğa, her işte bir hayır olmasından fayda sağlayabilir. 

Fred Pearce 

Çeviren : Sena ERKAN 

https://www.newscientist.com/round-up/world-

2076/?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter&cmpid=SOC|NSNS|2016-

Echobox#link_time=1479488808 

 

Psoas Kasını En İyi Çalıştıran Hareket SQUAT’tır 
Fiziksel ve duygusal acıların kaynağı “ruhun kası” psoas’ta gizli 

 

https://www.newscientist.com/round-up/world-2076/?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter&cmpid=SOC|NSNS|2016-Echobox#link_time=1479488808
https://www.newscientist.com/round-up/world-2076/?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter&cmpid=SOC|NSNS|2016-Echobox#link_time=1479488808
https://www.newscientist.com/round-up/world-2076/?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter&cmpid=SOC|NSNS|2016-Echobox#link_time=1479488808
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Psoas kası çoğu zaman bedenin en derindeki çekirdeği, Terapist Danielle Olson’un dediği gibi “ruhun kası” olarak 

görülür. Kalça kemiğine yakın bir bölgede bulunan bu kas; hareket, denge, eklem fonksiyonları, esneklik ve daha 

birçok bedensel özelliği etkiliyor. Psoas kasının bedeni dik ve hareket eder bir şekilde tutmasının yanı sıra, özellikle 

esnetildiğinde kişinin yaşadığı anda kalmasını ve vücuttaki gerilimin azaltılmasını sağladığı düşünülüyor. 

Araştırmalar da psoas kasının vücudun yapısal durumunun yanı sıra psikolojik durumu açısından da hayati öneme 

sahip olduğunu gösteriyor. The Psoas Book kitabının yazarı Liz Koch, psoas için “Gerçek anlamda en derinde 

yatan hayatta kalma dürtümüzü somutlaştıran ve bunun da ötesinde en temel isteğimiz olan gelişimi sağlayan 

bir kas” diyor. 

Fiziksel ve duygusal acıların kaynağı “ruhun kası” psoas’ta gizli Psoas, bacaklarla bel kemiğini bağlayan tek kas. 

Psoas kası nerede yer alıyor? 

Psoas kası, fiziksel stabiliteyi sağlayan en temel kas grubu. Bacaklardan başlayarak omurgaya uzanan psoas, 

bacaklarla bel kemiğini bağlayan tek kas. T12 omurlarından çıkan kaslar, lumbar omurlarına doğru ilerliyor ve en 

sonunda kalça kemiğine bağlanıyor. 

 

Kalça kemiğinin yanı sıra psoas kası diyaframa da bağlanıyor. Nefes alıp verme sırasında harekete geçen diyafram 

kası aynı zamanda korku ve anksiyeteyle ilişkili birçok fiziksel semptomun yer aldığı bir bölge. Liz Koch bunun 

psoas ile beyin sapı ve omuriliğin bilinen en eski bölümü olan “alt beyin” ile doğrudan ilişkili olduğunu düşünüyor. 

Koch’a göre beyin korteksinin cümle kurma veya organizasyon kapasitesi gelişmeden çok daha önce, yaşamsal 

dürtülerin yer aldığı alt beyin oluşuyor ve bu bölüm en temel beyinsel fonksiyonları yönetiyor. 

Kronik psoas geriliminin sonuçları 

 

 Psoas kasları, neredeyse doğduğumuz günden itibaren gergin ve kasılmış bir halde bulunuyor. Koch araç koltukları, 

dar kıyafetler, duruş bozukluklarına neden olan sandalyeler veya ayakkabılar gibi günlük hayatın içindeki birçok 

unsur nedeniyle bu gerginliğin daha da üst seviyelere çıktığını söylüyor.  
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Psoas üzerinde hayat boyu süren bu kronik gerginlik sırt, kalça, diz ağrıları hatta sindirim sorunlarına veya düzensiz 

nefes alma gibi rahatsızlıklara neden olabiliyor. Birçok kişinin kronikleşmiş fiziksel acı şikayetinin temelinde de 

psoas üzerindeki gerginlik yatıyor. 

Sadece bununla da sınırlı değil. Psoas kası, vücudun yapısal stabilitesinin temelini oluşturduğu için bu kas üzerindeki 

kronik gerginlikler nası hissettiğinizi, dünyaya nasıl baktığınızı, başkalarına nasıl davrandığınızı bile etkileyebiliyor. 

Psoas üzerindeki gerginlik duygusal durumunuzu veya kişilerle olan ilişkilerinizi etkileyebiliyor. 

Korku ve psoas kası ilişkisi 

Korku öyle bir duygu ki en olmadık şekillerde ortaya çıkabiliyor ve kendisini vücutta “kilitleyebiliyor”. Bu da 

fiziksel ve duygusal gerilimle sonuçlanıyor. Oysa psoas kasına denge kazandırarak, bu gerilimi hafifletmek mümkün. 

Gerilimin hafiflemesi de duygusal olarak korkulardan kurtulmayı ve hem fiziksel hem de zihinsel iyiliği beraberinde 

getiriyor. Psoas kasındaki dengeyle birlikte büyük bir iç huzura ve aynı zamanda kas ağrılarından kurtulmuş bir 

bedene kavuşmak mümkün. 

Fiziksel ve duygusal acıların kaynağı “ruhun kası” psoas’ta gizli 

Bugün tüm dünyada uygulanan yoga pozlarının birçoğu, psoas kasının uzatılması ve esnetilmesi prensibine 

dayanıyor. 

Vücut enerjisi ve psoas kası ilişkisi 

Psoas kasını uzatıp esnetmek, sizi iyileştirici ve canlandırıcı enerjisiyle dolu olan toprağa çekiyor. Bu da hem vücut 

enerjisini dengelemeye hem de yaşadığınız anı hissetmeye yardımcı oluyor. Sağlıklı psoas kası sayesinde düzgün 

yapısal bir stabiliteye sahip olmak, vücudunuzda yaşamsal enerjinin daha kolay yayılmasını sağlıyor. Fiziksel olarak 

da hareketleri kısıtlanmayan, sağlam bir vücuda sahip olmak ise sizi daha enerjik yapıyor. 

Güçlü Ildız  http://www.beyindoktoru.com 

Kaynak: The Mind Unleashed 

 

Tek Bir Stresli Olay, Beyinde Uzun Süreli Etkilere Neden 

Olabiliyor! 

 

Bir gün aniden olan bir olay, örneğin; trafik kazası ya da doğal bir afet, daha sonra o kişide uzun zaman süren ciddi 

nöropsikiyatrik bozukluklar, travma sonrası stres (TSSB) bozukluğu meydana getirebiliyor. 

http://www.beyindoktoru.com/
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 Stres, nöropsikiyatrik bozuklukların en önemli risk faktörü olarak görülmektedir. Ancak, bazı durumlarda (TSSB) 

tek bir travma bile bozukluğu tetikleyebildiği biliniyor olsa da, klasik hayvan modellerinde bu bozukluklar, tekrar 

eden ya da kronik strese bağlanır. 

Yakın zamanda yapılan bir çalışmada, tek bir stresli olayı  beyinde uzun süreli sonuçlara neden olabildiği 

ortaya çıktı. 

Araştırmacılar, daha önceleri, 40 dakika kadar yaşanan stresin, prefrontal kortekste, glutamat(ana uyarıcı 

nörotransmiter) salgısını artırdığını ve bunun da sinapslarda salgılanacak glutamat içeren keseciklerin-

kabarcıkların sayısında da artışa neden olduğunu bulmuşlardı. Şimdi de onlar, yaşanan stresli andan en az 24 

saat sonrasına kadar prefrontal korteksteki glutamat artışının devam ettiğini tespit ettiler. Ayrıca onlar, 24 

saatten sonra belirgin apikal (uç-tepe)dendritlerde atropi, körelme (glutamat için reseptör içeren nöronların alıcı 

kısmı) gözlemlerler. Dendrit atropisi-körelmesi, strese dayalı hayvan modellerinde genellikle kronik bir stres 

yaşandıktan haftalar sonra gözlemlenir. 

 Bu sonuçlar, bizlerin akut ve kronik stresin etkileri arasında yaptığımız geleneksel, klasik ayrımımızı tamamen 

değiştirecektir. Görünen o ki; tek bir stresli olay, strese maruz kalma, uzun süreli fonksiyonel (glutamate 

salgılanması) ve yapısal (dendrit atropisi-körelmesi) sonuçlara sebep olabiliyor. 

Dendrit atropisinin stresten sonra 2 hafta boyunca sürdüğü tespit ediliyor. Bu strese bağlı değişimler TSSB 

(travma sonrası stres bozukluğu) ve diğer strese bağlı rahatsızlıkların patofizyolojisi (bir hastalık ya da hastalık 

olarak adlandırılamayacak anormal sendromlar ya da durumlar nedeniyle normal mekanik, fiziksel ve biyokimyasal 

işlevlerde ortaya çıkan bozuklukları inceler) ile ilişkilidir. 

Dahası, stres sonrası glutamat salınımı ve ona bağlı parametrelerin ölçümü, TTSB’nin (bu bozukluğa etkin bir 

tedavi halâ bulunamamaktadır) terapisinde yeni bileşenleri test etmek için deneysel bir model de sunmaktadır. 

Çeviren: AylinEr 

http://neurosciencenews.com/brain-changes-stress-event-5589/ 

 

Ya Uzaylıların Yaşamını Keşfedemezsek 

 

Giderek artan bir gelişmişlikle, onyıllardır yanlız olup olmadığımızın işaretlerini bulmak için evreni araştırıyoruz. 

Uzay araçları, Mars’ın yüzeyinde derinlemesine incelemeler yapıyor. Bilimadamları, Satürn’ün ayı Enceladus ve 

Jüpiter’in ayı Europa gibi sıvı su barındırabilecek olan ümit verici yerlere özel hedefler planlıyorlar. 2018’de 

fırlatılması planlanan James Webb Uzay Teleskobu, astronomların, güneş sistemi dışındaki gezegenlerin 

atmosferlerinden kimyasal yaşam belirtisi için sonuçlar çıkartmasına olanak sağlayacak.  

http://neurosciencenews.com/brain-changes-stress-event-5589/
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Radyo astronomları, uzun zamandır zeki yeryüzü dışı varlıklardan gelecek iletimler için dinlemedeler. Şuana kadar 

hiçbir şey bulamadık. Ya bu şekilde kalırsa? Ya yüzyılın ortasına kadar, güneş sistemindeki yaşama elverişli her 

yeri  ziyaret edip yüzlerce milyon yıldızdaki radyo iletimlerini gizlice dinleyip güneş sistemi dışındaki gezegenleri 

gözetlesek ve en ufak bir yaşam belirtisi bulamasak? Ne zaman vazgeçmeli ve yalnız olduğumuza karar vermeliyiz? 

Araştırmalarda yer alanlar, “hiç bir zaman” diyor. NASA’nın astrobiyoloji programından Mark Voytek, “Vazgeçmeyi 

gerektiren bir zamanı hayal bile edemem.” diyor. “Diğer tüm yıldızların etrafındaki bütün gezegenlere rağmen, 

yaşamın başka bir yerde de ortaya çıkmamış olmasını hayal etmek imkansız.” Ne de olsa bilinen evrende yaklaşık 

olarak her birinde 100 milyar  yıldız bulunan 100 milyar galaksi mevcut. Bu rakamlar, ziyadesiyle beklenmedik 

olayların bir yerlerde olabileceğine işaret ediyor- ve yaşamın başlangıcı o kadar da ihtimal dışı olmayabilir. (sayfa 

37’ye bakın) 

Uzaylı yaşamını bulmakta herhangi bir başarısızlık, araştırmacıların metot ve hipotezlerinden şüphe duymalarını 

sağlar, hedeflerinden değil. “Yaşamı nasıl tanımladığınız üzerinde çok ciddi olarak düşünmeniz gerekir. Bu, 

StarTrek’deki gibi, canlı bir şeye trikorderinizi doğrultup hoş, büyük bir ‘bing’  sesi duymanız gibi bir şey 

değil.” diyor Kanada’daki Victoria Üniversitesinden, uzaylı yaşamı araştırma konusunda yeni bir kitabın yazarı olan 

Jon Willis. Mesela, güneş sistemi dışındaki gezegenlerin atmosferinde su ve oksijen arayabiliriz ancak uzaylı 

yaşamında bu moleküllerin gerekli olduğuna dair bir garanti yok. Dünya dışı bir medeniyetten ulaşabilecek radio 

sinyallerine kulak verebiliriz fakat bilmediğimiz, daha iyi bir iletişim metodları olmadığını kim söyleyebilir? 

Güneş sisteminin dışında bir gezegende yaşam olsa bile, tüm atmosferi değiştirecek kadar çok olmadığı sürece bunu 

bilmemize pek imkan yok. Eğer günümüzdeki incelemelerin söyleyebileceği bir şey yoksa, araştırmacıların bir dahaki 

sefer için daha hassas yollar bulmak üzere, planlama evrelerine geri dönüp daha iyi projeler tasarlamaları gerekecek. 

Tabiiki yanılıyor olabilirler. Belki de hiç umulmadık bir şekilde bir kereye mahsus olup, hayrette bırakacak kadar 

tamamıyla yalnızız. Eğer böyleyse, bilim insanları, yaşam orjininin gerektirdiği şartlar ve Dünyayı neyin bu kadar 

eşsiz kıldığı hakkındaki fikirlerini yeniden gözden geçirmek durumunda kalabilirler. Ve Willis, bu çok önemli bir 

yükümlülük getirir diyor. “Eğer evren gerçekten kimsesiz ise ve başlangıç biz isek, birbirimizi öldürmemek gibi 

çok büyük bir sorumluluğumuz var.” 

Bob Holmes 

Çeviren: Sena Erkan 

https://www.newscientist.com/round-up/world-

2076/?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter&cmpid=SOC|NSNS|2016-

Echobox#link_time=1479488808 

 

Manyetik Beyin Stimülasyonu Depolanmış Anıları Geri 

Çağırabiliyor 
  

 (İşler belleğiniz) Kısa süreli belleğiniz, kısa vadede önemi olan küçük şeylere dikkatini verir. Yoksa yeni bir 

telefon numarasını tuşlayabilecek kadar uzun hatırlayamazdınız. 

Ama kısa süreli belleğin nasıl çalıştığını, neleri akılda tutacağınıza, neleri ise gerektiğinde ulaşabilecek uzaklığa 

atacağınıza nasıl karar verdiğini hala anlamaya çalışıyorlar. Bu çalışma zihin hakkındaki teorimizi kesinleştirebilir ve 

hatta şizofreni ve depresyon problemi olan insanlara yardımcı olabilir. 

https://www.newscientist.com/round-up/world-2076/?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter&cmpid=SOC|NSNS|2016-Echobox#link_time=1479488808
https://www.newscientist.com/round-up/world-2076/?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter&cmpid=SOC|NSNS|2016-Echobox#link_time=1479488808
https://www.newscientist.com/round-up/world-2076/?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter&cmpid=SOC|NSNS|2016-Echobox#link_time=1479488808
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Araştırmacılar transkraniyal manyetik stimulasyon kullanarak istiflenmiş bilgi ve anı parçalarını aktive 

ediyorlar.Wisconsin-Madison Üniversitesi 

Wisconsin Madison Üniversitesi’nde psikoloji profesörü olan Brad Postle şöyle diyor: “Mental hastalıkların çoğu 

ne düşünüleceğine karar verilememesiyle ilişkilendiriliyor. Bizim bu çalışmada yaptığımız şey, neyi 

düşüneceğimizin kontrolünü sağlayan mekanizmaya ilk adımları atmak.” 

Postle’ın laboratuvarında uzun süreli beyin aktivitesi yoluyla kısa süreli belleğin hatırlama işlemini yaptığı fikrine 

meydan okunuyor. Beynin daha az önemli bilgiyi, beyin aktivitesini gözlemleyen işlevlerinin uzağında bir yerlerde 

gizlediğini fark ettiler. Sonra da mıknatıslarla bu bilgiyi aktif dikkat alanına geri çektiler. 

Postle, pek çok insanın, mevcut işler belleklerinin kaldırabileceğinden daha fazlasına konsantre olabileceklerini 

hissetmelerinin çok önemli olduğunu düşünüyor. Bu sanki görüş alanımızda her şeyin olduğunu hissediyor olmamız 

gibi bir şey. Ama düzenli olarak tekrar odaklanmazsanız ayrıntılar kolaylıkla gözden kaçabilir. 

Postle: “Her an her şeyin farkında olduğunuzu zannetmeniz bilincinizin yarattığı bir çeşit illüzyondur. 

Düşünce için de aynı şey geçerlidir. Aynı anda pek çok şeyi düşündüğünüzü, hepsini zihninizde tuttuğunuzu 

sanıyorsunuz. Ama pek çok araştırma gösteriyor ki, aslında an içinde sadece çok az şeyin farkındasınız.” 

Postle’ın ekibi deneklerden, farklı bilgi türlerini anlatan 2 objeyi hatırlamalarını istedi. (kelimeleri, yüzleri ve hareketi 

kullandılar.) Hafızaları test edilecekti. 

Araştırmacılar sormak üzere oldukları soru hakkında deneklerine ipucu verdiler; mesela bir kelime değil de bir yüz.. 

Beyinde kelime hafızasıyla ilişkilendirilen elektrik aktivitesi ve kan akışı yok oldu. Ama ikinci bir ipucu verilince, 

denekler o kelime hakkında test edileceklerini anladılar ve beyin aktiviteleri konsantre olduklarını gösteren bir 

seviyeye fırladı. 

Postle: “ İnsanlar, bir şeylerin hafızada tutulabilmek için sürekli nöronların ateşlenmesi gerektiğini 

düşünüyorlar. Ama nöron ateşlenmesi olmadan da insanların muhteşem bir şekilde hatırlama işlevini 

gerçekleştirdiğini gözlüyoruz. Anıyı geri çağırabilecek olmanız gerçeği aslında onun hiç yok olmadığını da 

kanıtlamaktadır. Sadece beyinde aktif olarak muhafaza edildiğinin kanıtını göremiyoruz.” 
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Araştırmacılar unutulmuş gibi görünen şeyleri de deneklerine ipucu vermeden geri çağırabilmeyi 

başardılar.  Transkranyal manyetik stimülasyon (TMS) denilen bir teknik ile beyinde kelime depolanmasından 

sorumlu bölüme, odaklı elektromanyetik alan uyguladılar. Böylelikle de odaklı dikkatten sorumlu beyin aktivitesini 

tetiklemiş oldular. 

Üstelik, eğer deneklerine bir yüze odaklanmaları gerektiğine dair ipucu verirlerse( ki bu da kelimeyle ilişkilendirilen 

beyin aktivitesinin azalmasına sebep olur) transkraniyal manyetik stimülasyon  titreşimiyle depolanmış anı geri 

çağırılır; dolayısıyla da deneklerde kelimeye odaklanmalarını istedikleri zannı oluşturulur. 

Postele: “Anıların orada olduğunu ama sadece aktif olmadığını düşünüyoruz. Orada olduğunu  ispatlamasının 

ötesinde, TMS bize aynı zamanda anıların geçici süreyle tekrar aktive edilebileceğini de gösterdi.” 

Postle: “Beynin neyin uzaklaştırılacağına ve de ihtiyaç halinde kısa sürede neyin tekrar geri çağrılacağına nasıl 

karar verdiğini hala bilmiyoruz.” 

Beynin dikkati nasıl dağıttığı üzerine çalışmak, şizofreni (hastalar gerçeklik değil de halüsinasyona odaklanır) ve 

depresyon (hastalar genellikle çok uzun vakitler sadece olumsuz şeyleri düşünerek zaman geçirirler) gibi zihinsel 

sorunları anlamamıza da yenilikler getirebilir. 

Postle: “Bu temel araştırma ile çok ilginç ilerlemeler yapıyoruz. Bu çalışma ile insanlar dikkatlerini kontrol 

altına alabilecek, neyi düşüneceklerinin seçimini yapabilecek ve de kontrol eksikliğiyle ilişkilendirilen çok 

ciddi sorunlarının üstesinden gelebilecekler. “ 

Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE 

http://neurosciencenews.com/tms-memory-neuroscience-5646/ 

 

Bağırsaktaki Mikrop Hareketleri Konakçının Günlük Ritmini 

Düzenliyor 

 

Bağırsak mikroplarının bile bir rutini vardır. Saati çalıştıran düzenekte olduğu gibi, güne bağırsak astarının bir 

bölümünde başlarlar, birkaç mikrometre sola, belki de sağa hareket ederler ve daha sonra orijinal pozisyonlarına 

dönerler. 

http://neurosciencenews.com/tms-memory-neuroscience-5646/
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Farelerde yapılan yeni araştırma, bu küçük hareketlerin düzenli zamanlamasının, zamanla bağırsak 

dokusunu farklı mikroplara ve metabolitlere maruz bırakarak, konakçı hayvanın sirkadiyen ritimlerini 

etkileyebileceğini açığa çıkıyor. Bu dansın bozulması konakçıyı etkileyebilir!… 

Bu çalışma,1 Aralık’ta çıkan Cell adlı dergide yayınlanmakta. 

Bilgisayımsal Biyolog ve araştırmanın yardımcı yazarlarından Eran Segal ile birlikte çalışan Weizmann Bilim 

Enstitüsü’nden immünolog Eran Elinav şunları söylüyor: “Bu araştırma, prokaryotlarla ökaryotlar 

arasındaki, memeli organizmaları ve içinde yaşayan mikropların davranışının nasıl birbiri ile bağlantılı 

olduğunu göstermektedir. Bu gruplar, birbirlerinden ayrılmayan şekilde birbirleriyle etkileşime girerek, 

birbirlerinden etkileniyorlar.” 

Bu yeni çalışma üç önemli bulguya sahip: 

1. Bağırsağın yüzey tabakasındaki mikrobiyom, gündüz ve gece boyunca “biyocoğrafik” lokalizasyonda ritmik 

değişikliklere uğrar. Böylece, yüzey hücreleri bir gün boyunca farklı sayıda ve türde bakterilere maruz kalır. 

Elinav: “Bu iki ortak arasındaki tango, bu ilişkiye mekanik bakış açısı eklemekte.” 

2. Bağırsak mikrobiyomunun sirkadiyen değişimleri, konak fizyolojisi üzerinde derin etkilere sahip ve 

beklenmedik şekildeki bu değişimler, bağırsak mikrobiyom ritmi ile değişen gen ifadesine sahip olan, 

bağırsaktan uzak örneğin; karaciğer gibi dokuları da etkilemektedir. 

Elinav şunları da ifade ediyor: “Bu tarz mikrobiyomdaki ritmik bozulmalar; ilaç metabolizması ve 

detoksifikasyon gibi, önemli diurnal karaciğer fonksiyon bozulukları ile sonuçlanmakta.” 

3. Konakçı sirkadiyen ritmi, bağırsak mikrobiyota osilasyonları ile derinden bağlantılıdır. Konakçının bazı 

sirkadiyen düzenekleri, iç saatiyle çalışıyor olsa da, sirkadyal saatin diğer bileşenlerinin normal ritimleri 

bozulmuştur. En şaşırtıcı olan da, konakçıda genelde hiçbir sirkadiyen ritm göstermeyen bir dizi gen, 

mikrobiyal ritimleri bozduktan sonra adım adım devreye girer. 

Elinav ve Segal’in önceki çalışması, biyolojik saatlerimizin mikrobiyotik biyolojik saatlerimizle  uyumlu 

çalıştığını ve farelerdeki bu uyku-uyanma devresi ve beslenme zamanlarındaki bozulmanın, bağırsak 

mikrobiyotasında değişimlere neden olduğunu ortaya koymuştur. 

Segal, “Sirkadiyen ritimler, gündüz ve geceye, metabolik değişikliklere ve ne zaman yediğimize adapte 

olmanın bir yoludur. Diğer çalışmalar, mikrobiyomun metabolizma üzerindeki önemini ve bunun sağlık ve hastalık 

üzerindeki etkisini göstermekte. Biz ilk kez, mikrobiyotaya ait sirkadyen ritimlerin, konakçıdaki sirkadyen 

ritimler üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğunu gösterdik.” 

Araştırmacılar, araştırmalarının insan sağlığına iki önemli açıdan potansiyel bir etkiye sahip olduğunu 

söylüyor. Birincisi, asetaminofen’den kemoterapiye kadar değişen ilaçlar, karaciğerde metabolize olduğundan, 

mikrobiyotamızın sirkadiyen ritimlerini anlamak ve potansiyel olarak manipüle edebilmek,  ilaçların nasıl ve ne 

zaman uygulacağı konusunda bir etkiye sahip olabilir. 

İkincisi, bu ilişki hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak, vardiyalı çalışan veya jet lag nedeniyle sirkadiyen ritimleri 

sıkça bozulan insanlarda görülen obezite ve metabolik sendrom gibi sağlık sorunlarına müdahale etmeye yardımcı 

olabilir. 

Segal, “Bu çalışma sayesinde mikrobiyom ile konakçı arasında çok sıkı bir bağlantı olduğunu öğrendik ve 

artık bu ikisini ayrılamayan bir “üst organizma” olarak düşünmemiz ve dolayısıyla, tükettiğimiz ve 

kullandığımız her maddeyi çok iyi düşünüp, incelememiz gerekir.” 

Çeviren: AylinER 

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/12/161201121135.htm?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 

 

 

 

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/12/161201121135.htm?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
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Parkinson Hastalığı Bağırsaklarda Başlayıp Beyne Gidiyor Olabilir 
Görünüşe göre Parkinson hastalığının ardındaki sinir hasarı, beyin hücrelerine yayılmadan önce mide ya da 

kalın bağırsakta başlıyor. Fakat buna neyin sebep olduğunu bilmiyoruz. 

Bağırsak Reaksiyonu – Microscape Science Photo Library, Clare Wilson 

Parkinson hastalığı hakkında tamamen yanlış düşünüyormuşuz. Bu durum, beyinde değil de bağırsakta meydana 

gelen hasardan kaynaklanıyor olabilir. 

Eğer görüş doğruysa, bu, belirtiler oluşmadan hastalığın tedavi edilmesi için yeni yöntemlere kapı açacaktır. İngiltere 

NewCastle Üniversitesi’nden David Burn, “Bu oyunun kurallarını değiştirir. Potansiyel olarak yayılmayı 

durduracak birçok farklı mekanizma var” diyor 

Parkinson hastalığı, titreme (tremor), tutukluk ve hareket etmede zorluğa neden olan beynin derinindeki nöronların 

ölümünü kapsar. Bu semptomları rahatlatan ilaçlar olsa da, hastalık ilerledikçe etkileri azalır. 

Hastalığın en belirgin özelliklerinden biri, sinüklein adı verilen bir maddenin çözünmeyen liflerinin çökelmesidir. 

Normalde sağlıklı sinir hücrelerinde küçük çözünür moleküller halinde bulunurlar. Parkinsonlu insanlarda birşey, 

sinüklein moleküllerinin farklı bir şekle dönüşmesine neden olur ve onları lifler halinde bir arada toplar. 

Bu geçişin beynin dışında başlıyor olabileceğine dair ilk ipucu yaklaşık on yıl önce ortaya çıktı. Patologlar otopsi 

sırasında, hem Parkinsonlu hastaların hem de semptomların olmadığı fakat beyninde lifler olan insanların bağırsak 

sinirlerinde belirgin sinüklein lifleri gördüklerini raporlamışlardı. Tetikleyicinin bilinmeyen bir mikrop ya da toksin 

olduğunu ileri sürdüler. 

Bulgular anlamlı geliyordu çünkü Parkinson hastası insanlar, titremeleri farketmelerinden 10 yıl öncesine kadar  sık 

sık sindirim problemleri bildirirler – en çok kabızlık. İlginç biçimde, Parkinson’un diğer bir erken belirtisi koku 

kaybıdır.  Burun ve bağırsağın, sinir hücreleri dış dünyaya maruz kalan iki organ olması ve potansiyel olarak da 

toksinlere ve mikroplara maruz kalması tesadüf olmayabilir, diyor Burn. 

Şuan, sinüklein liflerinin bağırsaktan beynin derinlerine yolculuk yaptığı ortaya çıkarıldı. Kaliforniya Teknoloji 

Enstitüsü’nden Collin Challis ve meslektaşları, farelerin midesine ve bağırsaklarına sinüklein lifleri enjekte ettiler.  



117 
 

Üç hafta sonra lifler beynin tabanında görülebiliyordu, ve iki ay sonra beynin hareketi kontrol eden bölgesine 

ilerlemişlerdi. Aynı zamanda farelerin çevikliği azalmıştı, tıpkı Parkinson hastalarında olduğu gibi.  Bu çalışma geçen 

ay San Diego’daki Society for Neuroscience toplantısında duyuruldu. 

Bu araştırma, bağırsağın Parkinson üzerinde rol oynadığına dair büyüyen bir çalışma alanı üzerine kuruludur, diyor 

Burn. Örneğin, midesindeki ana siniri kesilmiş olan insanların (mide ülseri için eski bir tedavi yöntemi) bu hastalığa 

yakalanma riski daha azdır. 

Sebep olarak hiçbir bakteri ya da virüs saptanmadı. Fakat ilk deliller, parkisonlu hastaların normal insanlara göre 

farklı bağırsak bakterilerine sahip olduğunu ileri sürüyor. Bazı doktorlar hastalarını antibiyotik ya da dışkı nakliyle 

tedavi etmeyi hali hazırda deniyor. 

King’s College London’dan Sébastien Paillusson, “Bağırsaklarımızda yanlış bakterileri barındırıyor olmamız 

iltihabı tetikleyebilir. Biliyoruz ki iltihap sinükleinin toplanmasını daha olası hale getiriyor” diyor. 

Diğer çalışmalar gösteriyor ki, belirli haşere ilaçlarına maruz kalan çiftçilerin ve içme sularını kuyudan çıkaran 

insanların (böcek ilacıyla kirlenmiş olabilir) Parkinson’a yakalanma ihtimali daha fazla. Belki de bu kimyasallar 

bağırsaktaki sinirlere hasar veriyordur. 

Zanlı ne olursa olsun, ilk darbenin yerini bilmek, erken tespit ve tedaviyi mümkün kılar. Örneğin, sinüklein liflerini 

temizleyen veya oluşumunu engelleyen ilaçlar hazırlık safhasında. Bu ilaçlar, lifler beyne ulaşmadan önce insanlara 

verilirse, başarı için daha yüksek bir şansa sahip olunur. Belki bir gün, ilk aşama kanser için yapılan kolonoskopi 

sırasında, bağırsak sinirlerdeki lifleri de izlemek mümkün olacaktır, diyor Burn. 

Çeviren : Gültekin METİN 

https://www.newscientist.com/article/mg23231024-100-parkinsons-disease-may-start-in-the-gut-and-travel-to-the-brain/ 

 

Peki ya yeni yaşam biçimleri oluşturursak? 

 

https://www.newscientist.com/article/mg23231024-100-parkinsons-disease-may-start-in-the-gut-and-travel-to-the-brain/
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Gezegen yaşanabilir seviyeye kadar soğuyunca, yeryüzünde yaşam oluştu. Bildiğimiz kadarıyla da 4 milyar yıldır 

başka oluşum olmadı. Araştırmacılar, laboratuvarda yaşam oluşturma çabalarının sonuna yaklaştıkça, bu uzun çorak 

dönem birkaç yıl içinde sona erebilir. 

Genetik bilimciler, ‘ısmarlama’ bir genomu sentezlediler ve bunu bir bakterinin içine enjekte ettiler. Diğer 

bakterilerin genetik kodlarını da değiştirdiler ve protein oluşturmak için yeni, doğal olmayan yapı taşları 

kullandırttılar. Ama tüm bu çabalar, yaşayan bir organizmayla başlıyor ve onu adeta değiştiriyor. 

Daha başka bir çalışma ise, canlı olmayan, kimyasal içerikler ile başlıyor-bazen bildik nükleid asitler ve lipitler, 

bazen ise kendiliğinden birleşen metal oksitleri gibi gerçekten farklı yapılar. Araştırmacılar, bu kimyasalları 

kendilerini kalıtımsal olarak kopyalayıp geliştirmeye başladıkları Darvinci eşiğin ötesine çekmeye çalışıyorlar. 

Sistemi ayakta tutan esas kriter bu. Eğer bu başarılabilirse, sonuçlar muazzam olur. 

En önemlisi de, sentetik yaşam, Darwin’in başlattığı, yaratma tabanlı dünyayı anlatan felsefi kırılmayı tamamlamış 

olur. Portland Oregon’da Reed Kolejde bir felsefeci olan Mark Bedau : “Yaşamın, karmaşık kimyasal sistemden 

öte bir şey olmadığını son derece kesin bir şekilde ispatlayacaktır”diyor. Pek çok bilim insanı da halühazırda 

böyle düşünüyor. Ama sentetik yaşam, geniş dünyanın yadsıyamayacağı bir noktaya gelecek. Dahası, bu yaşamı 

laboratuvarda oluşturmak orijinal yaşamın nispeten küçük bir problem olduğunu ispatlayacaktır. Bu da güneş 

sisteminin başka bir noktasında yaşam bulabilme ihtimalimizi artırmaktadır. 

İkinci bir yaratılış biyologlara da, yaşamı işler durumda tutan şeyi bağımsız olarak anlayarak karşılaştırma olasılığı 

verecektir. Biz yaptığımız için de, hangi özelliklerin gerçekten önemli olduğunu öğrenmek için gerekli değişiklikleri 

de yapabiliyor olacağız. 

Florida’da Uygulamalı Moleküler Evrim Kuruluşu’ndan Steven Benner şöyle diyor: “Doğal yaşam” diye 

bahsettiğimiz şey, milyarlarca yıllık evrimsel yük ile öylesine dolu ki, yaşam için neyin gerçekten önemli olduğunu 

ve mevcut yapımız için neyin önemli olduğunu ayırt etmek imkansız. Yeni yaratılan yaşam, deneyselcilere yaşamın 

gerekliliklerini test etmek için daha temiz bir sistem sunacaktır. Pratik sonuçlar uzak gelecekte elimizde olacaktır. 

Herhangi bir yeni yaşam formu ilk başta o kadar güçsüz olacaktır ki, laboratuvarda üzerinde çalışma yapılmadan 

yaşaması mümkün değildir. Mesela, belirgin molekülleri üretmek ya da toksik atıkları azaltmak isteyen 

biyoteknologlar doğal yaşamı değiştirme de daha başarılı olacaklardır. Ama uzun vadede suni yaşam kendi kendini 

geliştirecek kadar sağlam olabilir. Eğer öyle olursa, biyoteknologlar doğal yaşamın sınırlamalarından uzaklaşarak 

yeni hedeflerinde başarıya ulaşabilirler. İngiltere Glasgow Üniversitesi’nden Lee Cronin : “ Tüm olası sonuçları 

inceleyebiliriz” diyor. 

Ama faydalarıyla beraber riskleri de olacaktır. Özgür bir yaşam, kendi kendine gelişen bir yaşam biçimi artık kontrol 

edilebilir ve de önceden tahmin edilebilir olmayacaktır. Biyoteknolojistler, yeni yaşam formunun mikrobik olarak 

yada başka biçimde tehlikeli olma olasılığına karşı etkin bir “öldür düğmesi” yaratmak zorunda kalacaklar. 

Politikacıların ve ahlak bilimcilerin de bunu ne zaman ve nasıl tetikleyecekleri üzerinde çalışmaları gerekecek. 

Toplum, tanrı rolüne bürünüldüğü suçlamaları arasında tüm bu girişimi engellemek isteyebilir. Bedau: “Çok kısa 

süre içinde bu çok ciddi bir mesele olabilir.” 

Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE 

https://www.newscientist.com/round-up/world-

2076/?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter&cmpid=SOC|NSNS|2016-

Echobox#link_time=1479488808 

 

 

 

https://www.newscientist.com/round-up/world-2076/?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter&cmpid=SOC|NSNS|2016-Echobox#link_time=1479488808
https://www.newscientist.com/round-up/world-2076/?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter&cmpid=SOC|NSNS|2016-Echobox#link_time=1479488808
https://www.newscientist.com/round-up/world-2076/?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter&cmpid=SOC|NSNS|2016-Echobox#link_time=1479488808
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Karmaşık Bölgesel Ağrı Sendromu: Diğerlerini Seyretmek Acıya 

Neden Oluyor! 

 

 Karmaşık bölgesel ağrı sendromu (KBAS) olan bireyler, yalnızca diğer insanların hareketlerini izleyerek ağrı 

çekerler. Aalto Üniversitesi tarafından Finlandiya’da yapılan araştırma, bu olgunun ardındaki nörolojik 

değişiklikleri ortaya çıkarmakta. 

Karmaşık Bölgesel Ağrı Sendromu (KBAS) uzun süren aşırı derecede ağrı, cilt renginde değişiklikler, ateş ve 

şişme gibi semptomlarla tanımlanır. Bu durumun normalde bölgesel bir yaralanmaya kadar izlenebilmesine 

rağmen, neden her yaralanma sonrasında değil de özellikle bazı yaralanmalardan sonra geliştiği de pek anlaşılmış 

değildir. 

KBAS ile ilişkili ağrı, birisinin etkilenen uzuvu sanki ezdiği ya da sıktığı şeklinde bir his olarak tanımlanır. 

Bazı durumlarda, ağrı, karşıt uzuva geçebilir ve sadece hafif bir dokunuş bile yoğun ağrıları tetikleyebilir, 

derinin görünümü de değişebilir; cilt rengi mavi, mor, kırmızı ve soluk renkler arasında dalgalanabilir ve aynı 

zamanda parlak ve ince görünebilir. Bölgedeki terleme şekilleri değişebilir ve tırnak ve saç büyüme kalıpları 

değişebilir. 

Mikrosirkülasyonun kontrolündeki değişimler, cilt rengindeki değişikliklere ve aralıklı şişmeye neden olabileceği de 

düşünülmektedir. 

Diğer ağrı koşullarından ayrı olarak KBAS‘nin başka özellikleri de vardır. Örneğin; bir hastanın uzuvunun 

görüntüsü büyütüldüğünde, ağrı ve şişme şiddetlenirken, görünütüsü küçültüldüğünde ağrı ve şişme azalır. 

 Ayrıca, hasta kollarını göremiyorsa, basit motor görevlerinin performansı önemli ölçüde bozulmuş demektir. Bu 

durum hem açıkça karmaşık ve hem merkezi hem de periferik sinir sistemlerini içeren bir durumdur. 

KBAS, kadınlarda daha yaygın olmakla birlikte herhangi bir yaşta da ortaya çıkabilir; Nadiren 10 yaşın 

altındaki çocuklarda görülür ve ortalama başlangıç yaşı da 40’tır. 

 Birçok kişi zamanla iyileşir, ancak bazıları hiç düzelmez ve durumları elden ayakatan düşürücü bir hal alabilir. 

KBAS vakalarının yüzde 90′ının bir yaralanmadan önce görülmesine rağmen, neden yalnızca bazı insanlarda bu 

durumun geliştiği de belli değildir.  
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En yaygın tetikleyiciler; kırıklar, uzuvların hareketsiz kılınması, burkulmalar ve zorlanmalar, yumuşak doku 

hasarları (kesikler, çürükler veya yanıklar gibi) veya cerrahi işlemlerdir. 

Fiziksel belirtilere ek olarak, KBAS, genellikle, merkezi motor fonksiyonundaki ve algılamadaki anormalliklerle 

birlikte ortaya çıkar; Bir kişi hareket ettiğinde ağrı yoğunlaşır. Garip olan; acı, diğerlerinin motor aktivitelerini 

seyrederken kötüleşir. Başka bir deyişle, birisinin basit bir hareketini izlemek, ağrı seviyesini artırabilir. 

Aalto Üniversitesi’nden araştırmacılar, bu ilginç olayı destekleyen nörolojik işaretleri keşfetmek için araştırmalar 

yaparlar. Araştırma sonuçları bu hafta Journal of Pain adlı dergisi’de yayınlanmaktadır. 

Çalışmada, üst uzuvları KBAS’li (tüm kadınlar, 31-58 yaşları arasında) 13 bireyle,13 sağlıklı kontrol denek, cinsiyet 

ve yaşla eşleştirilir. Katılımcılar videolarda gösterilen hareketleri (örneğin; bir topu maksimum kuvvetle sıkan bir el) 

izlerken, onların fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleri (fMRI) çekilip, analiz edilir. 

Bu hareketler gözlemlenirken, KBAS’li bireylerden alınan beyin taramaları kontrollerle karşılaştırılır ve bazı beyin 

bölgelerinin anormal kalıplar gösterdiği gözlemlenir. 

Özellikle, aşağıdaki beyin bölgeleri iki grup arasında önemli derecede farklılıklar göstermektedir: 

  Sensorimotor kortekste elin temsil ettiği alan – beynin vücudun belirli bir kısmı için motor ve duyusal 

bilgi ile  ilgilenen kısmı. 

 İnferior frontal gyrus – eylemleri gözlemlemek için kullanılan kısım. 

 İkincil somatosensori korteks – normalde ağrıya tepki olarak akitve olan kısım… hafif dokunma, iç 

organsal duyulara tepki ve belirli bir dokunma hissine odaklanıldığında aktifleşen kısım. 

 Aşağı parietal lob – duyusal bilgilerin yorumlanmasında yer alan kısım. 

 Orbitofrontal korteks – duyu bütünleşmesinde ve ağrı modülasyonunda yer aldığı düşünülen kısım. 

 Talamus – en fazla duyu bilgisini vücuda girerken işleten ve ileten kısım. 

Araştırmanın yazarları şu sonuca varıyor: “Bulgularımız, KBAS’nin ağrıyı işleme ve motor kontrolü ile ilgili 

beyin bölgelerini etkileyerek aksiyon gözlemini zayıflatıp, olumsuz anlamda etkilemektedir.” 

Bu keşif, KBAS‘yi anlama yolunda sadece küçük bir adım olmakla birlikte, bu durum hakkında çok az şey biliniyor 

olduğu için, paylaştığımız tüm bu bilgiler hayati önem taşımaktadır. 

Bu çalışmada yer alan ve çalışmayı yazanlardan Jaakko Hotta: “Bulgumuz KBAS hastaları için teşhis ve terapi 

stratejileri geliştirmeye yardımcı olabilir.” 

 Araştırmacılar, örnekleme yaptıkları boyutun küçük olduğunu ve grubun üçte ikisinden fazlasının opioid ağrı kesici 

alıyor olduğunu belirtirlerken, daha ileri çalışmalar yapmayı düşündüklerini de dile getirmekteler. 

Ama yine de, eksiklikler bir yana, bulgular gizemli duruma ilginç bir bakış açısı getirmekte ve günümüzde, KBAS 

için tedavi seçenekleri sınırlı olduğu için de bu konudaki araştırmalar, gelecekte faydalı oalacak ilaçları tasarlamaya 

yardımcı olabilmektedir. 

Çeviren: AylinER 

http://www.medicalnewstoday.com/articles/314470.php?utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_content=5841f1b104

d301073a292a3b&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter 

 

 

 

 

http://www.medicalnewstoday.com/articles/314470.php?utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_content=5841f1b104d301073a292a3b&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter
http://www.medicalnewstoday.com/articles/314470.php?utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_content=5841f1b104d301073a292a3b&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter
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Peki ya Mars’a Koloni Yerleştirirsek 

 

Yıl 2066. Güneş, kızıl gökyüzünde belli belirsiz yükseliyor, hidroponik(suda bitki yetiştirme) arazilerini aydınlatıyor. 

Mars’taki ilk sürekli yerleşimde, korkusuz kaşifler bir sonraki 24.5 saati başlatmak üzere uyanıyorlar. 

Elon Mask bunun mümkün olduğunu düşünüyor. Eylül ayında, SpaceX kurucusu, gelecek 10 yıl içinde Mars’a insan 

gönderme planlarını( her ne kadar henüz muğlak olsa da)açıkladı. 2060larda Kızıl Gezegen’de daimi olarak yaşayan 

1 milyon civarında insan olabileceğini iddia etti. NASA’nın daha ölçülü planı ise 2030larda oraya ilk insanın 

gönderileceğini öngörüyor. 

Hareket etmemiz gerekecek. Göçmenler bir yaşam oluşturmadan önce, orada yaşayabilmeleri için gerekli olabilecek 

her şeyi ayarlamamız gerekiyor. Bu da tonlarca yaşam destek ekipmanı, yaşam ortamı, enerji üretim sistemleri, gıda, 

havadan solunabilir oksijen ve içilebilir su üretecek teknoloji göndermek demek. 

Bu çok büyük ve zorlu bir iş. Dünya ve Mars arasındaki en kısa seyahat kabaca 5 ay. Ama bu da sadece gezegenler 2 

yılda bir kez birbirleriyle aynı eksene geldiklerinde mümkün. En iyimser senaryoyla, 2060a kadar insan yerleşiminin 

ön hazırlıkları için 22 defa ideal fırlatma yapılabilir. 

ExoMars uzay aracının başarısızlığında da gördüğümüz üzere Mars’a iniş yapmak zor: Bir uzay aracının alçalmasını 

hızlandıracak kadar kütle çekimi var ama o kadar ince bir atmosfer ki paraşütler onu yeterince yavaşlatmayacaktır. Şu 

ana dek Mars’a inen en ağır şey 1 ton ağırlığındaki “Curiosity” aracı. Onda da paraşüt kombinasyonları, yavaşlatma 

roketleri ve “uzay vinci” denilen bir teçhizat kullanıldı. 

  

Yüzeydekinden daha ağır bir kütleyi nasıl indireceğimizi bilmediğimizi farz edersek, planlamacıların işi gerçekten 

çok zor. SpaceX, ‘süpersonik geriye itici güç’ denen bir teknik kullanmayı planlıyor. Temelde hız kazandırıcı roketi 

tersine çalıştırarak, alçalma hızını yavaşlatan ateşlemeyi yapıyor. Bu sistemin 2018de denenmesi ümit 

ediliyor.  NASA, elde edilecek şeylerin bir kısmına ulaşma izni karşılığında projeye yardım etmeyi kabul etti. 
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Tabi yolculuk ve sonrasının tehlikeleri de mevcut. Bunlar arasında yüksek seviyelerde radyasyon, güneş patlamaları 

tehditi, güneş panellerini kaplayan ve cam kırıkları gibi ciğerleri parçalayabilecek toz, -125 dereceye varabilen ısı. 

Üstelik orada nasıl besin üretileceğini de bilmiyoruz. 

Ama hadi tüm bu güçlüklerin üstesinden geldik diyelim. Sonra ne olacak? Uzay araştırma taraftarları, insanların 

evlerinden uzakta ve de muhtemelen çoğunlukla tehlikeli bir yerlerde yeni yaşam arayışlarına girmek üzere bu işe 

koyulduklarının altını çiziyorlar. Yeni bir Dünya için gemiye binmek, evinizi ya da ailenizi muhtemelen bir daha hiç 

görmemeniz demek. 

Mars ile ilgili farklı olan şey ise, orada ölmemeye çalışmak dışında yapılabilecek hiçbir şeyin olmaması. Avrupalılar 

Amerika için yola koyulduklarında, yurtlarına döndüklerinde satabilecekleri kaynaklar ya da en azından bir çiftlik 

kurabilecekleri yer bulmayı ümit ediyorlardı. Mars’da kaynaklar gerçekten çok az. İlk yerleşen kişiler çok uzun süre 

dünyadaki evlerine bağımlı olmak zorunda kalacaklar. 2060a kadar kendi kendine yetebilmek çok iddialı görünüyor. 

Aslında göçmenlerin faydalı olup yapabileceği bir şey bilim. Marslı bir göçmenin aylar içinde yapabileceği 

araştırmayı bir insan 1 saatte yapabilir. Tabi ki gıda yetiştirmek üzerine araştırma yapmak en acil olarak yapılması 

gereken şey.Bu kadar uzak ama paha biçilmez değeri olan bir alan modelimiz var aslında: Antarktika. Sürekli olarak 

orada yaşayan kimse yok ama insanlar, başka yerde mümkün olmayan bilimsel çalışmalar yapmak üzere 1 yada 2 yıl 

süren ziyaretler yapıyorlar. Mars da buna benzer olabilir. 

Mars’a göç edenler, her ne kadar ışık hızı limitlerinde birkaç dakika gecikmeli de olsa Dünya ile sürekli iletişim 

halinde olacaklar. Dünya’da olanlar oradakilerin yaşamlarını gözlüyor olacaklar. Neyin iyi neyin de kötü gittiğini 

seyrediyor olacağız. 

Güneş sisteminde daha ileriye mi gideceğiz yoksa Dünya’ya mı döneceğiz? Bu muhtemelen ikisi arasındaki dengeye 

bağlı olacaktır. Eğer Kızıl Gezegen’de yemek, hava ve de yaşam koşulları oluşturmayı becerebilirsek, muhtemelen bu 

fikirleri başka gezegenlere ya da uydulara uyarlayabiliriz. Çok gezegenli bir tür olup olamayacağımızı ilk olarak 

Mars ile deneyeceğiz. 

Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE 

https://www.newscientist.com/round-up/world-

2076/?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter&cmpid=SOC|NSNS|2016-

Echobox#link_time=1479488808 

 

 

https://www.newscientist.com/round-up/world-2076/?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter&cmpid=SOC|NSNS|2016-Echobox#link_time=1479488808
https://www.newscientist.com/round-up/world-2076/?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter&cmpid=SOC|NSNS|2016-Echobox#link_time=1479488808
https://www.newscientist.com/round-up/world-2076/?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter&cmpid=SOC|NSNS|2016-Echobox#link_time=1479488808
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Araştırmacılar Hipokampüsün Geleceğe Dair Düşünceleri Nasıl 

Etkilediğini Ortaya Çıkardılar 

 

Son on yılda araştırmacılar, anıları oluşturma rolü ile tanınan hipokampüsün sadece geçmişi hatırlamaktan çok daha 

fazlasını, geleceğe dair olayları düşünüp, canlandırmada da önemli bir rol oynadığını tespit ettiler. Bu tespite 

kadar bilim insanları hipokampüsün epizodik düşünceye nasıl katkıda bulunduğunu halâ tam olarak 

bilmemekteydiler. Boston Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden (BUSM) araştırmacılar, hipokampüsün geleceği hayalde 

canlandırma, tasavvur etmedeki rolünün, kişinin zihnindeki bir sahnenin oluşum sürecinde belirlediler. 

Cerebral Cortex adlı dergide yer alan bu araştırmaya dair tespitler, beynin geleceği hayal etme kapasitesini nasıl 

desteklediğine ve bu beceriyi ortaya koymak için gerekli olan önemli bileşenleri sağlayan beyin bölgelerini 

göstermeye ışık tutmakta. 

Hipokampüs birçok nörolojik koşul ve hastalıktan etkilenir ve normal yaşlanma sırasında da zayıflayıp, kötüleşebilir. 

Geleceği düşünmek, tüm insanlara ait bilişsel, zihinsel bir beceridir. İster günlük yaşamı yönetmek, ister de geleceğe 

dair önemli olaylar hakkında karar vermekte olsun, her zaman plan yapmak gerekir. 

BUSM araştırmacıları, fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme’yi (fMRI) kullanarak, sağlıklı yetişkinlerin 

olayları hayallerinde canlandırdıkları andaki beyin aktivitelerini incelediler. Daha sonra katılımcıların 

hipokampüslerindeki beyin aktiviteleri, o an için ve gelecek ile ilgili sorulan sorulara verdikleri cevaplara göre 

karşılaştırılır. Daha sonrasında da katılımcıların geleceğe dair sorulan sorulara hayallerinde canlandırarak ya da 

canlandırmayarak verdikleri cevaplar karşılaştırılır. 

BUSM ve VA Boston Sağlık Sistemi Hafıza Bozuklukları Araştırma Merkezi doktora sonrası araştırmalar yapan ve 

bu araşatırma ile ilgili yazıyı yazan Daniela Palombo şunları söylemekte: “Şimdiki zamana ve gelecek zamana ait 

beyin görüntülerini karşılaştırdığımızda, hipokampüsün aktivitesinde herhangi bir farklılık gözlemlemedik, 

ancak katılımcıların geleceğe dair hayalinde canlandırarak verdikleri cevaplarda hipokampüs aktivitesi, hayal 

etmeden verdikleri cevaplardakinden çok daha güçlü idi. Bu da hipokampüsün bir sahneyi oluşturmadaki 

rolünü göstermektedir.” 

Araştırmacılara göre, hipokampüsün bilişsel becerilere nasıl katkıda bulunduğuna dair çalışma yapmanın önemi, aynı 

anda pek çok yerde oluşan hipokampal durumlarla destekleniyor olmasından gelmektedir.  
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Palombo: “Bu tespitler, normal bir beyinde geleceğe dair oluşan düşüncelerde hipokampüsün rolünü daha iyi 

anlamamıza ve hipokampal fonksiyon zayıflığına sahip bireylerdeki bilişsel kayıpların doğasını daha iyi 

çözmemize yardımcı olmakta.” 

Palombo, ayrıca, geleceği canlandırırken hangi unsurların hipokampüse bağlı ve hangilerinin bağlı olmadığını 

bildiğimiz takdirde, hipokampal fonksiyon bozukluklarına sahip kişilere yönelik rehabilitasyon stratejileri 

geliştirilebileceğini ve geleceğe dair düşünme ve canlandırmaya yönelik alternatif yollar sunabileceğini de 

düşünmekte. 

Çeviren: AylinER 

http://medicalxpress.com/news/2016-12-uncover-hippocampus-future.html 

 

Kablosuz Sinyaller Kullanılarak Duygularımızın Tespiti 
MIT’in (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) Yeni Radyosu Kablosuz Sinyalleri Kullanarak Duygularınızı 

Tespit Edebiliyor!  

 

Bir kişinin duygularını yalnızca yüz ifadelerine dayalı belirlemek ya da doğru sonuç çıkarmak her zaman kolay 

değildir. Ancak, MIT’nin Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka Laboratuarı’nda (CSAIL) yarattıkları yeni teknoloji 

ile araştırmacılar, bir kişinin mutlu, üzgün, heyecanlı veya öfkeli olup olmadığını solunum ve kalp ritmindeki 

en ince değişiklikleri bile ölçerek tespit etmeyi başardılar. 

 CSAIL’in EQ-Radyo olarak adlandırdığı yeni cihaz, verilerini kablosuz sinyallerden elde ederek kullanıyor. Bu yeni 

yöntem, vücut algılayıcılarına veya yüz tanıma teknolojisine dayalı küresel duygu-saptama alanındaki mevcut 

yöntemlerden daha kolay ve etkili. 

 Doktora öğrencileri Mingmin Zhao ve Fadel Adib ile bu araştırmayı yapan ve yazan MIT’de profesör ve bu projenin 

başı olan Dina Katabi şunları söylüyor: 

“EQ-Radyo, bir kişinin bedenine kablosuz sinyaller yollayıp, ondan yansıyan sinyallerin tekrar cihaza geri 

aksetmesini sağlıyor. Onun atış çıkarım algoritmaları, yansımları tek tek ayrı kalp atışlarına ayırıyor ve kalp 

atışları arasındaki küçük değişiklikleri, uyarılma ve olumlu etki seviyelerini tespit etmek için analiz ediyor.” 

Bu ölçümler, duyguyu tespit etmek için kullanılıyor. Sinyaller düşük uyarılma ve olumusuz etki gösterdiğinde, 

alet duyguyu “üzgün” şeklinde tanımlıyor. Bunun tam tersi olarak da yüksek uyarılma ve olumlu etki tespit 

edildiğinde de bu “heyecanlı” şeklinde yorumlanabiliyor. 

 Korelasyonlar, elbette deneğe, konuya bağlı olarak değişiklik gösterecektir. Ancak, insan kalp atışlarının çeşitli 

duygusal durumlarda nasıl tepki vereceğini anlayarak, EQ-radyo, %87’likdoğruluk payı ile başlıca duyguları tespit 

edebilir. 

http://medicalxpress.com/news/2016-12-uncover-hippocampus-future.html
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Adib: “Milisaniye zaman aralığında açılıp kapanan kalp kapakçıklarının ölçümlerini iyileştiren bu sistem ile 

gerçek anlamda bir kişinin kalp atışında bir sekme, atlama var mı, yok mu tespit edilebilir.” 

EQ-Radyo ile kablosuz sinyallerin, belirgin olmayan insan davranışları hakkında anında güvenilir bir şekilde 

bilgiyi nasıl toplayabildiği açığa çıkmakta ki, bu metod eğlence endüstrisinde ve tüketici davranışına dayalı 

endüstride kullanışlı uygulamalara sahip olabildiği gibi, sağlık ve tanı koymada çok geniş bir kullanım 

potansiyeli ve kapasitesine de sahip. 

Katabi: “Çalışmalarımız, her zaman çıplak gözle görülüp, yakalanamayan insan davranışı ile bilginin kablosuz 

sinyaller ile yakalanabileceğini göstermekte.” 

Katabi sözlerine şunları da ekliyor: “Sonuçlarımızın, depresyon ve anksiyete gibi durumların izlenmesine ve 

teşhis edilmesine yardımcı olabilecek gelecek teknolojilerin yolunu açabileceğine inanıyoruz.” 

Çeviren: AylinER 

https://futurism.com/mits-new-radio-can-detect-your-emotions-using-wireless-signals/ 

 

Şizofrenideki İşitme Eksiklikleri Belirli Beyin Reseptörüne Bağlı  
Özet: Araştırmacılar, işlevsel olmayan NMDA beyin reseptörlerinin, görünüşe göre şizofreni hastalarında yaygın 

olan işitme problemlerinden sorumlu olduğunu bildiriyorlar. 

Kaynak: Kolombiya Üniversitesi 

Bir amino asitin eğitimi ve yönetimiyle, hastalar ses perdesindeki ince farklılıkları ayırt etmeyi öğrenebilirler. 

Kolombiya Üniversitesi Tıp Merkezi araştırmacılarına göre, şizofreni hastaları için yaygın ve zayıflatıcı bir problem 

olan ses perdesindeki küçük değişimleri duyamama yetersizliği, N-metil-D-aspartik(NMDA) beyin reseptörlerinin 

işlevsiz olmasından kaynaklanıyor. Çalışma ayrıca, işitme egzersizleriyle NMDA reseptörlerini hedef alan bir ilacı 

birleştirerek, bu işitme sorununun iyileştirilebileceğini gösteriyor. 

Bulgular Brain dergisinde online olarak yayınlandı. 

CUMC psikiyatri kliniğinden asistan profesör ve başyazar Joshua T. Kantrowitz, “Ses tonumuzdaki hafif 

değişiklikler duyguları iletmede önemli bir yöntemdir, örneğin mutluluk ve üzüntü. Ses perdesindeki ince 

değişimleri saptayamama yetersizliği aynı zamanda okurken ‘ses çıkarmayı’ zor hale getirebilir. Bu durum, 

disleksi (yazı okuyamama) ile sosyal ve iş alanlarında gitgide kötüleşen iletişim problemleri yaşayan hastaların 

% 70’inden fazlasında görülmektedir. Ancak psikiyatristler belirtilerin kontrolü için ilaç önerseler de, bu 

tedaviler, işin temelini oluşturan işitsel engelleri ele almamıştır.”, diyor. 

Kantrowitz ve meslektaşları 40 stabilize şizofreni hastasında ve 42 sağlıklı bireyde, işitsel esnekliği (işitme 

vazifelerden öğrenme yeteneği) karşılaştırdı. Her bir kişi bir dizi ton çiftini dinledi ve kendisinden hangi tonun daha 

yüksek olduğunu belirtmesi istendi. Kişinin performansına dayanarak, sonraki ses tonu çifti için görevin zorluğu 

değiştirildi. Bireyler daha yüksek olan sesi doğru olarak saptadığında, sonra gelen ton çiftlerinde perde farkı azaldı; 

bireyler yüksek tonları ayırt etmede başarısız olmaya başladığında, tonlar çok daha yükseltildi. 

Dr. Kantrowitz, “Normal işitsel plastisiteye sahip kişiler, test ilerledikçe iki ton arasında ayrım yapmakta 

genellikle daha başarılı olurlar, bu öğrenme yeteneklerini yansıtır. Ve çalışmamızdaki sağlıklı kişilerin 

durumu buydu” diyor. 

https://futurism.com/mits-new-radio-can-detect-your-emotions-using-wireless-signals/
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Denekler işitsel beyin egzersizleri yaparken uygulanan EEG kayıtlarında, şizofreni hastalarının sağlıklı kişilere göre 

daha düşük beyin dalgası aktivitesine sahip olduğu ortaya çıkmıştır. 

Başlangıçta, tonların ses perdelerinde yüzde 50 farklılık vardı (1,000 Hz ve 1,500 Hz gibi). Sağlıklı bireyler ortalama 

olarak ton farklılıklarını perdedeki yüzde 3’lük düşük farklara kadar seçebiliyordu. Aksine, çok fazla ilerleme 

gösteremeyen hastalar ortalama olarak ses perdesindeki yüzde 16’lık farkı ayırt edebiliyordu. 

Denekler işitsel beyin egzersizleri yaparken uygulanan EEG kayıtlarında, şizofreni hastalarının sağlıklı kişilere göre 

daha düşük beyin dalgası aktivitesine sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Beyin dalgası aktivitesinin düşük olması, işitsel 

duyu korteksi işlevinin bozulması ve egzersizlere verilen cevapların azalması ile ilişkilidir. 

Dr. Kantrowitz ve meslektaşları, şizofreni hastalarının, ses perdesi ayırt etme yetilerini geliştirememe sebebinin, 

öğrenme ve hafıza için kritik olan NMDA reseptörlerindeki işlev bozukluğundan kaynaklandığından şüphelendi. Eğer 

doğruysa, NMDA faaliyetinin iyileştirilmesi, ses perdeleri arasında ayrım yapabilme yeteneklerini artıracaktır. 

Bu hipotezi test etmek için, çalışmadaki bazı şizofreni hastalarına haftada bir kere olmak üzere üç haftaya kadar, 

NMDA reseptörlerini aktive eden bir amino asit olan D-serin verildi. Diğerlerine ise plasebo verildi. İşitsel eğitimle 

birlikte hastalar, ses perdesi saptamayı önemli ölçüde geliştirdiler. Ancak bu sadece D-serin iki hafta üst üste 

alındığında gerçekleşti. D-serin’i sadece bir kez kullanan hastalarda veya plaseboyu kullananlarda iyileşme 

görülmedi. 

Dr. Kantrowitz, “D-serin veya başka bir NMDA aktive edici ilacın bu amaca en uygun olup olmadığı 

belirsizliğini koruyor” diyor. “Önemli olan şey ise, şizofreni hastalarının, işitsel egzersiz çalışmaları ve NMDA 

reseptörünü etkileyen öğrenmeyi güçlendirici tekrarlayan dozlu bir ilac kombinasyonu ile ses perdesi 

algılamasını iyileştirebileceklerini bildiğimizdir.” 

Çeviren : Gültekin METİN 

http://neurosciencenews.com/schizophrenia-hearing-receptor-5667/ 

 

 

 

http://neurosciencenews.com/schizophrenia-hearing-receptor-5667/
http://neurosciencenews.com/schizophrenia-hearing-receptor-5667/
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Bağırsaklarda Olanlar: Mikrobiyom, Zihin Sağlığını ve Tedavileri 

Etkileyebilir 
Araştırmacılar ruh hali, zihinsel sağlık ve bağırsak bakterileri arasındaki bağlantıyı onaylıyorlar. 

 

Stresli anlarda karnında bir gerginlik hisseden herkes bağırsaklar ve ruh hali arasında bir bağlantı 

olduğundan kuşkulanmıştır. Bu, Amerikan Koleji Nöropsikofarmokoloji  toplantısındaki bir dizi sunum ile 

bilimsel olarak doğrulandı. 

Bu oturumun başkanı Dr Vicki Ellingrod’un da belirttiği üzere, hem hayvanlar hem de insanlar üzerinde yapılan 

araştırma bağırsak mikrobiyatası, ruh hali, endişe durumları ve de bağırsak mikrobiyomunu değiştirmek üzere 

uygulanan psikiyatrik tedaviler arasında ilişki bulunmaktadır. 

Bu bağlantı özellikle, beyaz fareler 7 hafta boyunca kronik strese maruz bırakıldıklarında, sindirim sisteminde 

yaşayan mikroorganizmaların çeşitliliğindeki değişiklikler ölçüldüğünde gözlendi. Stres kronikleştikçe, sadece 

mikroorganizmaların sayısı azalmadı; aynı zamanda, farelerde mutsuzluk ve umutsuzluk benzeri davranışlar 

sergilendi. Üstelik strese maruz kalmış farelerdeki bu organizmalar stres yaşamamış yeni farelere aktarıldığında, yeni 

farelerde de 5 gün sonra benzer davranışlar görülmeye başlandı. 

İnsanlar üzerinde yapılan bir dizi çalışma incelendiğinde görüldü ki, hem majör depresyon hem de bipolar bozukluk 

problemi olan deneklerin mikrobiyomunda da benzer  azalmalar görüldü. Bu değişiklikler endişe artışı, uyku 

problemleri ve de artan genel sağlık problemleriyle ilişkilendirildi. 
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Dr Simon Evans, bipolar deneklerdeki bu durumla ilgili olarak şunu söyledi: “Bipolar rahatsızlıkların tedavisinde 

mikrobiyomu hedeflemek etkili bir yaklaşım olabilir.” 

Son iki sunumda tedavilerin önemi üzerinde duruldu. Zaman içinde çalışırken Dr Chadi Calarge’ın, bireyler 

depresyondayken, nekahat dönemindeyken, anti depresan ilaç(SSRI) kullanırken ya da kullanmazken 

mikrobiyomlarında oluşan değişiklikleri inceleme şansı oldu. Depresyondaki hastalarda bağırsak bakteriyal 

çeşitliliğinde değişiklik gözlenmezken, tür düzeyinde farklılıklar gözlendi. Ayrıca, SSRI tedavisinin başlaması, artan 

indol üretimiyle eşleştirildi. Bu da triptofanaz üreten bakterilerdeki değişikliği göstermektedir. İlk kanıtlar 

göstermektedir ki, depresyonda bağırsak geçirgenliğinde artış olmaktadır; bu da muhtemelen bakteriyal yer 

değişiminde artış demektir. 

Son olarak, vücudumuzun enerjiyi metabolize edişindeki değişiklikler ve kilo alımıyla sonuçlanması atipik 

antipsikotip (AAP) tedavilerin yan etkisi olabilir. Günün son sunumunda Dr Stephanie Flowers şunu belirtti: AAP 

tedavisi sonucu kilo alan bayan bipolar deneklerin mikrobiyom çeşitliliğinde çok büyük azalma varken, AAP tedavisi 

gören ama kilo almayan bayan bipolar hastalar da bu azalma oranı daha küçüktü. Bu da şunu göstermektedir ki, 

bağırsaklarımızın sağlığı bazı tedavilerin yan etkilerinde bizleri tehlikeye sokabilir. 

Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE 

http://neurosciencenews.com/microbiome-mental-health-5702/ 

 

Yetersiz Rem Uykusu Yağlı Şekerli Gıdalar Tüketme İsteğiyle 

İlişkili 
Rem uyku eksikliği sağlıksız gıdalar tüketme isteğini artırabilir. 

Uykunun, sağlıksız gıdalar tüketme isteğini kontrol eden beyin bölgelerinde ne rol oynadığı çok iyi 

anlaşılmıyor. 6 Aralık’ta eLife’da yayımlanan yeni bir makalede REM uyku eksikliğinin sağlıksız gıdalar, 

özellikle de şeker ve yağ, tüketme isteğini arttırdığı söylendi. 

Tsukuba Üniversitesi Uluslararası Tamamlayıcı Uyku Tıbbı Enstitüsü’nden araştırmacılar yeni bir kimyasal genetik 

metot ile farelerde prefrontal korteks nöronlarını ve onlardan kaynaklanan davranışları bloke ettiler ve REM uyku 

eksikliği yarattılar. Sonuç olarak, bu nöronları engellemenin REM uyku eksikliğinin şeker tüketim üzerindeki etkisini 

tersine çevirdiğini ama yağlı tüketim üzerine etki yapmadığını gördüler. 

 

http://neurosciencenews.com/microbiome-mental-health-5702/
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REM uykusu memelilerde rüya görmekle ilişkilendirilir. 

Prefrontal korteks ise tat, koku ve yapısıyla yemeklerin lezzetine karar vermemizde rol oynar. Obez insanlar yüksek 

kalorili yemekler yediklerinde prefrontal kortekslerinde aktivite artışı görülür. 

 Mediyal Prefrontal korteks, uyku eksikliği çektiğimizde, kilo aldıran ve yüksek şeker barındıran yemekleri tüketme 

isteğimizi direk olarak kontrol ediyor olabilir. 

Çeviri : Sıdıka ÖZEMRE 

http://neurosciencenews.com/sleep-loss-fatty-food-5693/ 

 

Çip Üzerindeki Beyin-Kan Bariyeri ‘Sessiz Katile’ Yeni Bir Işık 

Tutuyor 
Özet: Araştırmacılar, nöroinflamasyon çalışmalarında, yeni bir çip sistemi üzerindeki kan-beyin bariyerinin 

kullanıldığını bildiyorlar. 

Kaynak: Vanderbilt Üniversitesi. 

Kan-beyin bariyeri, beyindeki arterleri ve damarları çevreleyen özelleşmiş hücrelerden oluşan bir ağdır. Beyin 

hücrelerine hem ihtiyaç duydukları besin maddelerini veren hem de potansiyel olarak zararlı bileşenlerden 

koruyan benzersiz bir ağ geçidi oluşturur. 

Gordon A.Cain Üniversitesi Profesörü John Wikswo’nun başkanlığını yaptığı Vanderbilt Bütünleştirici Biyolojik 

Sistemler Araştırma ve Eğitim Enstitüsü’nden (VIIBRE) bir ekip, bu kilit sistemin önceki modellerinin engellerini 

aşan bir mikroakışkan aygıt geliştirdiklerini ve bunu beyin iltihabı üzerine çalışmak için kullandıklarını bildirdi. Bu 

rahatsızlık “sessiz katil” olarak adlandırılıyor. Çünkü ağrıya neden olmuyor fakat Alzheimer ve Parkinson 

hastalıkları gibi nörodejeneratif koşullara katkıda bulunuyor. Son zamanlarda yapılan araştırmalar bunun, zihinsel 

bozukluktan depresyona ve hatta şizofreniye kadar geniş bir problem yelpazesinin altanda yattığını önermektedir. 

Proje, Ulusal Sağlık Enstitülerinde Translasyonel Bilimleri Geliştirme Ulusal Merkezi tarafından finanse edilen 70 

milyon dolarlık “İlaç Testi için Doku Çipi Programı’nın” bir parçasıdır. Amacı, yeni ilaçların güvenliğini ve 

etkinliğini daha hızlı, daha ucuz, daha etkili ve daha güvenilir bir şekilde değerlendirmek için çip üzerinde insan 

organı teknolojisini geliştirmektir. 

Tıbbî araştırmacılar, bu kritik yapının, felç, Alzheimer, Parkinson, kesici olmayan cisimle kafaya alınan darbe ve 

beyin iltihabına kadar uzanan geniş bir aralıktaki beyin rahatsızlıkları ile ilişkili olduğunu bulduklarından, kan-beyin 

bariyerinin nasıl çalıştığını anlamanın önemi son yıllarda arttı. 

Beyni koruyacak kompleks biyolojik sistemlerin güvenilir laboratuvar modellerini oluşturmanın önemine rağmen, 

bunu oluşturmada bilim insanları ciddi problemler yaşadılar. Önceki modeller ya statik oldu ve bundan dolayı kritik 

olan kan akımı etkilerini tekrar üretemediler ya da insan kan-beyin bariyerinde bulunan tüm hücre tiplerini 

destekleyemediler. 

Çip üzerinde bir kan-beyin bariyeri yaratmak 

Araştırmacıların çip üzerindeki NöroVasküler Ünite (NVU) dediği yeni cihaz, bu problemlerin üstesinden geliyor. 

Uzunluğu 0.5 cm, eni 0.25 cm ve kalınlığı 0.0084 cm olan bir girinti(kavite)’den oluşmaktadır. Bu ölçülere göre 

hacmi, insan beyni hacminin yaklaşık milyonda birine denk gelmektedir. Girinti, ince, geçirgen bir zarla ikiye 

bölünmüştür.  Üst bölme beyin kısmı gibi işlev görür. Alt bölme ise kan veya damar kısmı gibi işlev görür. Her iki 

bölme, bağımsız olarak perfüze edilmek ve örneklenmek üzere, ayrı ayrı mikro pompalara bağlanmış mikrokanallara 

bağlıdır. 

http://neurosciencenews.com/sleep-loss-fatty-food-5693/
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Yapay bir kan-beyin bariyeri oluşturmak için, araştırmacılar öncelikle cihazı damarlı bölme üste gelecek şekilde 

çeviriyorlar ve özelleştirilmiş insan endotel hücreleri enjekte ediyorlar. Araştırmacılar, bu süre zarfında hücreden 

istikrarlı bir sıvı akışı sağlayabilirlerse, biçimsiz damla şekline bürünen endotel hücrelerinin, akış yönüne paralel 

olarak kendilerini yönlendirdiklerini buldular. İnsan kan-beyin bariyeri içindeki endotel hücrelerinin bir özelliği olan 

bu yönelim önceki birçok modelde eksiktir. 

Bir veya iki gün sonra endotel hücreleri kendilerini zara bağladığında, araştırmacılar cihazı kapatıp, bariyeri 

düzenleyen uyarıcı nöronların yanı sıra bariyeri oluşturan diğer iki insan hücre tipini enjekte ederler – endotel 

hücrelerini saran yıldız şeklinde astrositler ve perisitler. Bunların hepsi şuan üstte olan beyin bölmesine 

girmektedirler. Geçirgen zar, yeni hücrelerin tıpkı beyindeki olduğu gibi endotel hücreleriyle fiziksel ve kimyasal 

temas etmelerine izin vermektedir. 

Araştırmacılar, ihtiyaç duydukları insan endotel hücrelerini, astrositleri ve perisitleri ticari kaynaklardan satın 

alabildiler. İhtiyaç duyulan uyarıcı nöronlar için Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi’nden pediatri araştırma doktoru 

M. Diana Neely ve pediatri, nöroloji ve biyokimya bölümlerinden doçent Aaron Bowman’a başvurdular. Direkt 

olarak yetişkin hücrelerinden üretilen insan kaynaklı pluripotent kök hücrelerden başlayarak, projenin ihtiyaç 

duyduğu uzmanlaşmış nöronları üretebildiler. 

Neely, “Bu, katıldığım en heyecan verici projelerden biri. Halâ bebeklik aşamasında olmasına rağmen, 

muazzam bir potansiyele sahip” dedi 

Bowman’a göre, potansiyel bir uygulama ise, bireysel hastalardan alınan hücreleri içeren doku çipleri geliştirmek ve 

bireylerin farklı ilaçlara verdiği kişisel reaksiyonları öngörmeyi mümkün kılmaktır. 

Cihaz testleri kolayca geçti 

VIIBRE personelinden bilim insanı ve “Kan-beyin bariyeri fizyolojisini ve yapısını çip üzerinde yeniden 

yaratmak: Yeni bir nörovasküler mikroakışkan biyoreaktör” makalesinin ilk yazarı Jacquelyn Brown, “Yapay 

bariyeri bir kez başarıyla kurduktan sonra, onu bir dizi temel teste tabi tuttuk ve hepsini kolaylıkla geçti. Bu 

bize, insan kan-beyin bariyerinin tamamen işlevsel bir modelini geliştirdiğimizi söyleyebilme güvenini veriyor” 

diyor. Brown bu başarıyı Biomicrofluidics dergisinde açıkladı. 

Çip üzerindeki nörovasküler ünitenin bir örneği. 
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Ekip üyesi Donna Webb, “NVU, farklı ilaçları ve bileşikleri test etmek için kullanımına başlayabileceğimiz 

noktaya ulaştı. Çeşitli maddelerin bilişsel süreçleri nasıl etkilediğini anlamaya dair acil bir gereksinim var. 

Bunu ne zaman yaparsak, bir takım sürprizler yaşayacağız” diyor. 

Enflamasyona verilen tepkinin ilk kez devamlı resmi sağlanıyor 

VIBRE ekibi NVU’yu beyin infalamasyonuna ait mevcut çalışmaların temel kısıtlarının üstesinden gelmek için hali 

hazırda kullanmaktadır. Bu kullanımda, prosesin sadece çeşitli aşamalardaki anlık fotoğrafını ürettiler. NVU sürekli 

olarak izlenebildiğinden, beyin ve kan-beyin bariyerinin sistemik inflamasyona nasıl tepki verdiğinin ilk dinamik 

görüntüsünü sağlamıştır. 

Bu sonuçlar, “insan nörovasküler ünitesi, çip üzerinde organ modeline ait kan-beyin bariyerinin inflamatuar 

parçalanmasının metabolik sonuçları” başlıklı bir makalede özetlenmiştir ve Journal of 

Neuroinflammation dergisinde yayınlanması kabul edilmiştir. 

Bilim insanları, NVU’yu beyin iltihabına neden olduğu bilinen iki farklı bileşene maruz bıraktı: Bazı bakterilerin 

yüzeyinde bulunan lipopolisakkarit adlı büyük bir molekül ve inflamasyona karşı bağışıklık müdahalesinde önemli 

rol oynayan sitokinler olarak adlandırılan küçük proteinlerden oluşan karışım. 

Brown, “En büyük sürprizlerden biri, kan-beyin bariyerinin bu bileşenlere verdiği cevaptaki kritik bir 

bileşenin protein sentezini arttırmaya başlamasıydı” diyor. “Bir sonraki aşama hangi proteinlerin üretildiğini 

ve ne işlev gördüklerini bulmak olacak” 

Araştırmacılar, bariyerdeki kan damarlarının, metabolik hızlarını arttırarak inflamasyona tepki gösterdiğini, buna 

karşılık beyin hücrelerinin metabolizmasının yavaşladığını keşfettiler. Brown’a göre, “Beyin kendisini korumaya 

çalışırken damar düzeni tepki vermeye çalışıyor olabilir.” 

Çeviren : Gültekin METİN 

http://neurosciencenews.com/bbb-chip-neurology-5703/ 

 

Bilim İnsanları Beynimizin Görmediklerimizi Nasıl İşlediği ve 

Muhafaza Ettiğine Yeni Bir Işık Tutuyor. 

 

http://neurosciencenews.com/bbb-chip-neurology-5703/
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Bir grup bilm insanı gördüğümüzü bilmediğimiz bilinçaltı görseleri beynimizin nasıl işleyip, muhafaza 

ettiğinin haritasını çıkardılar ki bu, daha önce düşünülenden çok daha önemlidir. 

Bu çalışmanın araştırmacılarından biri olan ve New York Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde doktora sonarsı çalışma 

yapan Jean-Rémi King şunları söylüyor: “Sonuçlarımız; çıplak göze “görülmez” olanın aslında beynimiz 

tarafından kodlanıp, basitçe muhafaza edilebildiğini göstermekte.” 

Bu çalışma Neuron adlı dergide yayınlanmaktadır. Bu çalışmaya Oxford Üniversitesi’nden doktora öğrencisi Niccolo 

Pescetelli ve College de France’dan profesör Stanislas Dehaene katılmıştır. 

Bu araştırmada, insan deneklere bir dizi hızlı bir şekilde aniden gösterilip çekilen görüntüler gösterilmiş ve onlardan 

hangilerini gördüklerini ve görmediklerini söylemeleri istenir. Denekler görüntüleri seyrederken, beyin 

aktiviteleri, manyetoensefalografi (MEG) — nöronal aktivite tarafından üretilen küçük manyetik alanların çoklu 

ölçümlerini her milisaniyede gerçekleştiren non-invaziv bir beyin görüntüleme tekniği kullanılarak izlenir. 

Araştırmacılar, daha sonra bu görüntülerin içeriğini bu büyük ve karmaşık beyin görüntüleme verilerinden doğrudan 

çözmek için, makine öğrenme algoritmaları geliştirirler. 

Bu yeni algoritmalar, araştırmacıların bir dizi teorik tahminin onaylanmasını da sağlar. Bu algoritmalar, 

özellikle, “objektif-nesnel” dinamikler (yani göze sunulan görsel bilgi) ve “sübjektif-öznel, kişisel” nöral 

simgeler (örneğin; hangi deneğin neyi görüdüğünü rapor etmesi)arasında çarpıcı bir ayrışmayı ortaya 

çıkarmaktadır. Bununla birlikte, teorik tahminlerin tersine, araştırmacılar, “görülmez” görüntülerin 

beynin “üst düzey bölgeleri”nde kısmen muhafaza edilebileceğini de göstermektedir. 

 King: “Kuşkusuz bu sonuçlar “bilinçli algılama”nın sinirsel-nöronal mekanizmalarıyla ilgili mevcut anlayışımızın 

gözden geçirilmesi gerekebileceğini göstermekte. Ancak, ampirik bulgularımızın ötesinde, bu çalışma, makine 

öğrenme araçlarının, MEG kayıtlarından nöronal aktivitenin çözülmesinde (beyindeki işleyişler hakkında 

ortaya koyabileceğimiz şeylerin bir önizlemesinde) oldukça güçlü olabileceğini de göstermektedir.” 

Çeviren: AylinER 

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/12/161207132328.htm?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 

 

Ya İklimi Kurtarmak Zorunda Kalırsak? 

 

 Yıl 2076 ve gökyüzü bembeyaz bulutlarla kaplı. Rüzgarlı ovalarda ve denizin rüzgar tarlalarına dönen bölümlerinde, 

türbinlerin yanısıra farklı çeşit kuleler inşa edilmiş. Bunlar, atmosferden karbondioksiti emiyorlar. Göz alabildiğine 

uzanan arsalar ormanlara dönüşmüş.  

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/12/161207132328.htm?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter


133 
 

Ağaçlar büyümüş, hasat edilmiş, yakılmış ve CO2’nin atmosfere karışmasına izin vermeyen enerji üretim tesislerinde 

enerjiye çevrilmiş. Bununla birlikte, emisyonlar yakalanıp yer altı depolama rezervlerine taşınmış. Gemiler, okyanus 

asidifikasyonunu azaltması ve karbondioksit gazını emebilmesi amacıyla toz haline getirilmiş mineralleri suya 

bırakıyorlar. 

Tüm bu teknolojiler, iki yüzyıldan fazladır devam eden sera gazı salınımını durdurmak için çaresizce gösterilen son 

çabalar. Bunlar da tam anlamıyla yeterli değil ama biz yine de hala sera gazları yaymaya devam ediyoruz. Bu demek 

oluyor ki, 10-18 km yukarıda, atmosferde, ince bir demet partikül güneşe karşı Dünyaya koruyucu bir kalkan oluyor 

ve bizi serin tutuyor. Gökyüzünün biraz daha beyaz gözükmesini sağlayan şey de budur. 

“Sanırım, büyük bir ihtimalle 60 sene içerisinde iki teknolojiyi birden kullanıyor olacağız” diyen İngiltere 

Southampton Üniveristesinden John Shepherd, jeomühendisliğin iki özelliğine göndermede bulunuyor: Havadan 

CO2’yi emmek ve güneşin ışınlarının bir kısmını tekrar uzaya yönlendirmek için güneş şemsiyelerinden 

faydalanmak. 

Birçok jeomühendis gibi Shepherd da iklimle ilgili görüşmelerin çok yavaş ilerlediğini düşünüyor. Endüstriyel 

emisyonlar hızlı bir düşüşe bile geçse bazı sektörler kolay başa çıkılamayan problemler doğuruyor. Uçak yakıtı 

yerine kullanılabilecek etkin bir alternatifimiz yok ve insanları doyurmak intansif (yoğun) bir tarım gerektiriyor. Bu 

da, küresel emisyonların dörtte birlik bölümüne denk gelmekte. 

Bu yüzden havadan karbondioksiti çekmemiz gerekli hale gelecek. Bu da önümüzde uzun bir yol demek olduğundan, 

muhtemelen “güneş radyasyonu yönetimi” ne bağlı kalacağız. 

Üzerinde en çok çalışılan versiyon, stratosfer tabakasına ince sülfat tanecikleri karıştırmak ancak bu yöntemin 

sonuçları da hala tam olarak anlaşılamadı. Bilgisayar modelleri, kazanan ve kaybeden tarafların olacağını ileri 

sürüyor. Güneş şemsiyeleri, dünyadaki ortalama sıcaklıkları sanayi öncesi seviyelere indirebilecekken, bölgesel 

farklılıklar meydana gelecektir. Kuzey Avrupa, Kanada, Sibirya ve kutuplar olduğundan daha sıcak olurken, deniz 

üzerindeki ısı derecesi azalacaktır.Küresel ısınmanın yağışlı bölgeleri daha yağışlı, kuru olanları ise daha kuru 

yapması tahmin ediliyor. Modeller, güneş şemsiyesinin bu durumu düzenleyeceğini ortaya koyuyor; ama yine de tek 

tip bir etkiden bahsedilmiyor. En büyük zararı, muson rüzgarlarının kesilmesiyle, mevsimsel yağışlara bağlı yaşanılan 

tropikal bölgeler alabilir.Shepherd, tüm bunların uluslararası anlaşmazlıkları besleyeceğinden endişe ediyor. Her 

hükümetin kendi ihtiyacına yönelik bir iklim için lobi faaliyeti yapacağı bir  tür küresel kurul öngörüyor. Bazıları, 

turizm veya tarım için biraz daha yüksek bir sıcaklığı tercih edebilir. Fakat mercan resiflerinin ziyaretçiler için cazip 

olduğu bazı ülkeler de, okyanus asitlenmesi ve beyazlamayla mücadele edebilmek için, büyük olasılıkla 

karbondioksit emen teknolojileri daha çok isteyeceklerdir. 

Son olarak, sürpriz bir acı son olabilir.  Yükselen her şey aşağıya iner. Bu da demek oluyor ki bir güneş şemsiyesinin 

sürekli yenilenmesi gerekir. Olağanüstü bir durum gelişecek olursa- mesela bazı uluslararası jeomühendislik 

anlaşmalarının bozulması gibi, – ve sülfat karıştırmaya son verirsek, sonuçlar felaket düzeyinde olur. On  veya yirmi 

yıl içerisinde ısı dereceleri, güneş şemsiyelerinin olmadığı zamandaki seviyelere yükselir. Sıcak bölgeler kavurucu 

sıcaklara ulaşır ve kimbilir hangi en üst seviyeleri görürüz. Sonuçlar, düşünemeyeceğimiz kadar kötü olabilir. 

Catherine Brahic 

Çeviren : Sena ERKAN 

https://www.newscientist.com/round-up/world-

2076/?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter&cmpid=SOC|NSNS|2016-

Echobox#link_time=1479488808 

 

https://www.newscientist.com/round-up/world-2076/?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter&cmpid=SOC|NSNS|2016-Echobox#link_time=1479488808
https://www.newscientist.com/round-up/world-2076/?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter&cmpid=SOC|NSNS|2016-Echobox#link_time=1479488808
https://www.newscientist.com/round-up/world-2076/?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter&cmpid=SOC|NSNS|2016-Echobox#link_time=1479488808
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İşitme Kaybı, Sinir Hücrelerinin Bağlanma Şeklini Nasıl 

Değiştirebilir? 
Yeni bir çalışma, kısa süreli işitme kaybının, işitme sinir hücrelerinin davranış ve hatta şeklini değiştirmesine 

neden olduğunu göstermekte. 

Hava soğukluğundan veya gripten dolayı kulağınız tıkanmışsa, her ses boğuk boğuk geliyorsa işitme kaybına uğramış 

olabilirsiniz. Ses, dış ve orta kulaktan iç kulağa serbestçe dolaşamadığında bu durum ortaya çıkar. Diğer yaygın 

nedenler arasında, çocuklardaki kulak enfeksiyonları ya da yaşlı erişkinlerdeki kulak kiri yer alır. 

Buffalo Üniversitesi’nin  yeni araştırmasına göre, bu tür kısa süreli tıkanıklıklar bile, kulaktan beyine bilgi ileten sinir 

hücrelerinin davranışını ve yapısını değiştirerek, işitme sisteminde belirgin değişikliğe neden olabilir. 

Araştırma 1 Aralık tarihinde Journal of Neuroscience’de yayınlandı. Farelerin kulakları cerrahi bir müdahale ile üç 

günden bir haftaya kadar işitmeleri azalacak şekilde bloke edildi ve neler olduğu incelendi. 

Öncü araştırmacı ve UB Sanat ve Bilim Üniversitesi biyoloji bilimleri alanında doçent doktor, PhD, Matthew Xu-

Friedman, “Beyin sapındaki kulaktan çıkan hücrelerde neler olduğunu öğrenmek istedik” diyor. 

“Birkaç gün içinde bazı önemli değişikliğin gerçekleştiğini gördük.” 

“Bununla birlikte, sesle ilgili koşullar normale döndüğünde hücrelerin normal durumuna geri dönüp 

dönmeyeceği halâ belirsizliğini koruyor. Araştırmalarımızda, hücrelerin çoğunlukla kendini toparladığını 

görüyoruz, ancak tamamen iyileşip iyileşmediklerini henüz bilmiyoruz.” 

Daha küçük bir ‘gaz tankı’ 

Araştırma ekibinin gözlemlediği değişiklikler nörotransmitterlerle ilgiliydi. Nörotransmitterler sinyalleri kulaktan 

beyne göndermeye yardım eden kimyasal maddelerdir. 

Kulakları bloke edilen farelerdeki işitme siniri hücreleri, nörotransmitter malzemelerini daha serbestçe kullanmaya 

başladı. Her bir yeni işitsel sinyal geldiğinde bu kimyasalların rezervlerini hızla tükettiler. Ve hücreler arası boşluk 

miktarında azalma gözlendi. Hücreler arası boşluk, kese şeklinde boşluklara benzeyen vesikül adlı yapıları 

barındırmaktadır. Bu yapılar nörotransmitter kimyasallarının bulunduğu biyolojik depolama tanklarıdır. 

Xu-Friedman, “Sessizken, işitsel sinir hücreleri üzerindeki talepler o kadar da fazla değildir. Dolayısıyla bu 

değişiklikleri görmeniz mantıklı gelmektedir: Artık çok fazla nörotransmittere ihtiyaç duymuyorsunuz, bu 

yüzden neden çok miktarda depolama alanına yatırım yapasınız ki? Eğer aktif değilseniz, büyük bir gaz 

tankına ihtiyacınız yoktur. Ve sahip olduğunuz şeyleri tüketmekten korkmuyorsunuz. Bu, gözlemlediğimiz şey 

için makul bir açıklamadır” diyor. 

Hücresel yapıda ve davranışta meydana gelen değişiklikler, Xu-Friedman’in ekibinin, fareleri sürekli gürültülü bir 

ortamda tutan daha önceki bir araştırmada gördüğünün tam tersiydi. Alışılmışın dışında yüksek gürültünün olduğu bu 

projede, farelerin işitsel sinir hücreleri, kimyasalların depolama kapasitesini arttırırken, kaynaklarını tasarruflu 

kullanmaya ve nörotransmitter sarfiyatını korumaya başladı. 
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Farenin beynindeki bir bölgeyi gösteren mikroskop resmi. Kulaktaki sinir hücreleri beyine giriyor ve beyin 

hücreleriyle kupa benzeri sinaptik bağlantılar oluşturuyor. Yeni bir araştırma, hayvanların işitmesi engellendiğinde, 

bu bağlantıların kendi davranış ve yapılarını değiştirdiğini gösteriyor 

“Bu etkilerin madalyonun iki farklı yüzü olduğu görülüyor. Bunlar, bağlantılarının ne kadar aktif olduğuna 

bağlı olarak sinir hücrelerinin düzenlediği genel bir kuralın ilk ipuçları olabilir.” 

Pek çok soru kaldı 

Daha yeni yapılan bir çalışmada, farelerin kulak bağlantısı kesildiğinde, hücresel değişiklikler kendilerini tersine 

çevirmeye başladı. 

Xu-Friedman, “Tedaviyi geri aldığınızda, hücreler daha önce olduğu hale dönmeye başlarlar. Bununla birlikte, 

tamamen iyileştikleri net değil, bu nedenle durumun daha fazla araştırılması gerekiyor” diyor. 

Xu-Friedman ayrıca, bazı küçük çocuklarda olduğu gibi, hücreler iletim tipi işitme kaybına defalarca maruz 

kaldıklarında ne olacağını araştırmak istiyor. 

Xu-Friedman, “Kızım gençken sürekli kulak enfeksiyonu geçirirdi. Soğuk algınlığına yakalandığı her seferde 

gerçekleşiyor gibi görünüyordu. Bunun, onun işitmesine ne yaptığı konusunda hiçbir fikrim yok. Kulağın 

tekrar tekrar tıkanmasından kaynaklanan kalıcı etkiler olup olmadığı veya herhangi geçici bir etkinin olup 

olmadığını bilmiyorum. Eğer sinir hücreleri eski hallerine tamamen geri dönemezse, ses algılama şekliniz 

üzerinde kalıcı bir etkiye sahip olabilir” diyor. 

Kaynak: Buffalo Üniversitesi 

Çeviren : Gültekin METİN 

http://neurosciencenews.com/neuroscience-hearing-loss-neurons-5726/ 

 

 

http://neurosciencenews.com/neuroscience-hearing-loss-neurons-5726/
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Beynimiz Biyolojik Olarak Kendine Güvenen İnsanlar Tarafından 

Etkilenmeye Nasıl Ayarlanıp, Uyumlanıyor 
Bilim insanları, kendine güvenen insanların etkisinin biyolojimizi etkileyip, değiştireceğini ortaya çıkardı.  

 

  

Akademisyenler, beynin aktivitelerini inceleyerek, insan beyninin kendine güvenen insanların görüşlerine göre 

düzenlenebildiğini fark ederler. 

Bugün Journal of Neuroscience‘de yayınlanan ve Sussex Üniversitesi’nden psikolog Dr. Daniel Campbell-Meiklejohn’un 

liderliğini yaptığı araştırmada, karar verirken kendine güvenen kişilerin (kendine güvenmeyenlerin değil) görüşlerine tepki 

veren, onlardan etkilenen bir beyin bölgesini saptanmıştır. 

 Bilim insanları, 23 sağlıklı gönüllünün aktif olan beyinlerini inceler ve onların başarı beklentilerinin üç temel unsurdan 

etkilendiğini tespit ederler: kişisel deneyim, çoğu insanının neye inandığını öğrenme ve çok daha önemlisi, kendine güvenen 

insanların neye inandığını öğrenme. 

Ilk ikisi, bir şey seçtiğimizde ne kadar memnun kalacağımızı öngören beynin ödül sistemi üzerinde yaygın etkilere sahiptir. 

Ancak, kendine güvenen insanların görüşleri, bu ödüllendirme sistemi üzerinde ek, ilave bir etkiye sahiptir ve beynin bu 

bölümü yalnızca evrimimizin geç evresinde görülen bir bölümdür. 

Dr Campbell-Meiklejohn: 

“Bu ilave etki muhtemelen kendine güvenen kişilerin bizim eylemlerimize de güvence verebileceği bir mekanizma gibi 

görünmekte. Bulgularımız inançların ve tercihlerin toplumsal olarak iletilmesinin,  yanınızdaki kişiyi kopyalamak kadar kolay 

olmadığını göstermektedir. Diğer unsurlar da karar verme sürecinde açıkça işlemde ve çalışmakta.” 

Araştırmacılar, bu ekstra faaliyetin, başkalarının ne düşündüğünü dikkate aldığımız beyin alanının yanındaki alanda meydana 

geldiğini gözlemlerler. Bu da bir sonraki adım için önemlidir; ki bu adım; bize beynin kendine güvenen insanları 

gözlemlediğimizde aslında ne yaptığını göstermektedir. 

Dr Campbell-Meiklejohn: “Beynin bu kısmının, kendine güvenen kişinin inandıklarımızı değiştirmesine izin verip 

vermeyeceğine karar vermeden önce, o kişinin bilgisinin kalitesini doğru veya yanlış tahmin edebildiğini düşünebiliriz. 

Özellikle gerçeklerin pek de net olmadığı bugünün siyasi ikliminde, kendine güvenen kişilerin inançlarımıza daha fazla etki 

edebilmeleri doğrultusunda biyolojik olarak ayarlanmış olabileceğimizin farkında olmalıyız.” 

Çeviren: AylinER 

http://neurosciencenews.com/confident-people-neuroscience-5734/ 

 

http://neurosciencenews.com/confident-people-neuroscience-5734/
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Muhterem Kişi; 
Muhterem Kişi; 

Bugüne dek çok şeyler söylendi; karınca kararınca, herkes işittiği, anladığı, idrâk edip, bildiği kadar bir şeyler 

yazdı…  

 

Kimisi de fazla konuşmayı zâid addedip, herşeyi tek bir kelime ile ifade etmek istedi… 

Kimi gerçeği kabul etti, kimi de inkar… Ama öyle bir inkar ki bu, altından buram buram ispat kokmakta… İnkarları 

ile gerçeği ispat ettiler onlar da… 

Bir kısmı birbirlerini suçlayıp itham etmekle geçirdiler günlerini… O gerçekten ayrılmıştır, biz gerçek üzereyiz, 

koruyucusu bizleriz dediler;korunmaya ihtiyacı olan bir şey varmış gibi… 

Bazı kişiler de çıktı, siz istediğiniz kadar ayrı görün kendinizi bizden, halbuki hepimiz biriz, dediler… 

Ve böylece bugüne kadar gelindi… Ve aynı şeyler birkaç eksik veya fazlasıyla devam etmekte hâlâ… 
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Bütün insanları başlıca iki grupta tetkik edebiliriz… Şöyle ki; bütün samimiyetleriyle kendileri ile beraber başkalarını 

da en az kendileri kadar düşünen kişiler… Bir de sadece kişisel veya yerel menfaatleriyle hareket edenler… 

Biz, bu kitabın sonunda da gayet kesin ve bariz olarak anlaşılacağı gibi, ne bir kimseyi veya topluluğu fiilerinden 

ötürü tenkit edecek veya onları kınayacak, ne de onların hakkında herhangi bir olumsuz hükme varacağız… Çünkü; 

”DE Kİ: HEPSİ PROGRAMLARINA (şâküllerine) GÖRE HAREKETLERDE BULUNURLAR…” (17-84) 

buyruğu herşeyi ortaya koymaktadır… 

Bundan sonra haddimize değildir ki, herhangi bir yaratılmışı suçlayalım veya İtham edelim.. 

Başarı âlemlerin Rabbı olan ALLAH’tandır. 

Ahmed Hulûsi 

Tecelliyat – 1967 

 

Daha Sağlıklı Yaşam için önemli bir Eylem 

 

Gençliğimde 2 yıl boyunca Discovery Kanalı’nın ticari işlemler bölümünde çalıştım. Günde 9 saat, haftada 5 gün. 

Manhattan’daki ofislerinde uyumamaya çalışarak tüm gün oturuyordum. Ofis bölmelerinin üstündeki sıra sıra 

lambalardan sızan ışık beni uyuşturuyordu. 

Doğal olmayan parlak florasan ampüller haftanın 45 saati tepemizdeydi. Ek işim olan magazin editörlüğü yaptığım 

ofiste lamba olmasından ise memnundum. Etrafınızdaki ışıkları kontrol edebiliyor olmak sağlığınız için önemlidir. 

24 saatlik ritimin fizyolojik işlev için önemli olduğunu biliyoruz. Işığın da bu günlük ritim üzerinde önemli bir rolü 

var. Elektrik sayesinde bu sürece darbe vurduk.  

http://ahmedhulusi.org/tr/kitap/tecelliyat


139 
 

Ziraat bakımından bu kötü bir şey değil. Daha fazla verim alabilmek için mahsülü daha kolay işleyebiliriz. Ama 

mesele şu ki, biz bitki değiliz. Yeni bir çalışma suni aydınlanmanın insan bedeni için ne kadar zararlı olduğunu 

göstermektedir. 

Hollanda Leiden Üniversitesi’nde hazırlanan rapora göre, sürekli ışık altında tutulan farelerin bağışıklık sisteminde 

inflamatuvar(iltihaplı) aktivasyon, kas kaybı ve erken kemik erimesi işaretleri gözlendi. 

Bir insanın gece gündüz suni ışığa maruz kalmasının çok olası olmadığını düşünsek de, araştırmacılar bu bilginin 

özellikle kemik yoğunluğundaki azalmanın ve enflamasyonun hastalığın temel belirtileri olduğu yaşlı nüfus ile ilgili 

olduğunu söylüyorlar. 

Uyumadığımızda enflamasyon(iltihap) artar. Işığın, bilhassa da aletlerden yayılan mavi ışığın melatonin üretimini 

durdurduğu söyleniyor. Melatonin ise ne kadar süre ve ne kadar derin uyuduğunuzu etkilemektedir. Stres ve 

enflamasyonun sıklıkla aynı zamanda oluştuğunu söyleyecek olursak, yatmadan 1 ya da 2 saat önce telefonlarınızı, 

tabletlerinizi kapatmanız daha kaliteli uyku uyumanızı sağlayacaktır. 

Harward’da nörobilimci olan Anne-Marie Chang elektronik aletlerden yayılan ışığın sadece yatana kadar değil, 

sabaha kadar etkisinin sürdüğünü keşfetti. Chang, kağıttan kitap okuyanlar ile tablet kullananları karşılaştırdı. Şöyle 

diyor: 

Işık yayan kaynaklardan bir şeyler okuyan katılımcıların uykuya dalmasının daha uzun sürdüğünü, REM uykularının( 

rüya gördüğümüz evre) daha kısa sürdüğünü ve basılı kitap okuyanlara kıyasla yatmadan önce daha fazla uyanık 

olduklarını gördük. Ayrıca 8 saatlik bir uykudan sonra, bir kaynaktan yayılan ışık ile kitap okuyanların uyanmaları 

daha uzun vakit alırken, uyandıklarında da hala uykuluydular. 

Konuyla ilgili birkaç öneri sunuldu. Sarı ışık, 24 saatlik ritmi mavi ışığın etkilediği kadar etkilememektedir. Özellikle 

yatak odanızdaki ve banyonuzdaki ampulleri( ya da gece kullandığınız oda hangisiyse)değiştirmek daha hızlı 

uyumanızı sağlayacaktır. F.lux gibi uygulamalar aracınızdaki ışığı sizin için kısar ama kontrol yine de sizdedir ve 

dilerseniz değiştirebilirsiniz. Günün hangi saati olduğuna bakmaksızın parlaklığı azaltmak iyi bir fikirdir. Gece 

okumak için en iyi seçenek kağıda basılı bir kitap olacaktır. 

Tabi ki hepsinin en kolay çözümü var: Elinizdeki alet her ne ise akşamları bırakın elinizden. Mümkünse evinizi daha 

düşük ampüllerle aydınlatın. Florasan ışıklardan kaçının. Teknolojinin bizi hep ileriye götürdüğünü düşünürüz. Ama 

geldiğimiz noktadan bakacak olursak güneş ışığı hala zirvede. 

Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE 

http://bigthink.com/21st-century-spirituality/a-crucial-hack-to-better-

health?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1481822573 

 

Gıda Şirketleri Zararlı Yüksek Fruktozlu Mısır Şurubunu (HFCS) 

Başka İsimler Altında Saklıyor! 
Big Food (Amerikan Yemek Kültürü) tüketmek istemediğimiz yiyecekleri almamızı sağlamak için bizi yine yanlış 

reklamlarla kandırıyor. Bugünün tüketicilerinin çoğu sağlık konusunda giderek bilinçleniyor ve sağlığa zararlı 

bileşenler içeren ürünlerden kaçınmak istiyor. Yüksek früktozlu mısır şurubu (HFCS) bu zararlı bileşen 

maddelerden biridir. 

 

http://bigthink.com/21st-century-spirituality/a-crucial-hack-to-better-health?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1481822573
http://bigthink.com/21st-century-spirituality/a-crucial-hack-to-better-health?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1481822573
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Normal şekerden çok daha ucuz olan ve işlenmiş ürünlerin raf ömrünü uzatan bu tatlandırıcı, kalp hastalığı, 

obezite, bunama, şeker hastalığı, kanser ve karaciğer yetmezliği gibi birçok sağlık problemiyle 

ilişkilendirilmektedir. Bu nedenle birçok tüketici gıda etiketlerini kontrol etmeye ve HFCS içeren gıdalardan uzak 

durmaya başlamıştır. 

Ancak, üreticiler, müşterilerini kandırmaya yönelik sinsice bir yol bularak, bu yöndeki kazanançlarında bir değişiklik 

olmayacağını düşünmekteler. Bu ucuz, zararlı içeriği kaldırmak yerine, bu maddeyi ürünlerinin içinde gizlemek 

için ambalaj üzerindeki adını değiştirirler. 

Yıllardır mısır endüstrisi bizi yanıltmaya çalışmıştır. 2010’da Mısır Arındırıcıları Derneği, Yüksek Fruktozlu Mısır 

Şurubu (HFCS) imajını iyileştirmenin yolunu bulmak için çalışmalar yaptı. Neyse ki, Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) 

gerekli adımı attı ve HFCS‘yi “doğal mısır şekeri” terimine çevirme taleplerini reddetti. 

Ama yine de, HFCS-90 adlı bir HFCS formunun adını “fruktoz” veya “fruktoz şurubu”na dönüştürmeyi 

başardılar. Fruktoz, taze meyvelerdeki şeker içeriğini oluşturduğu için, HFCS’den daha sağlıklı olduğu düşünülüyor, 

ancak meyvalarda fruktoz tüketirken, onunla birlikte lif, enzimler, mineraller ve vitaminler de tüketmekteyiz. 

“Fruktoz” veya “fruktoz şurubu” adı verilen toksik içerik, artık daha yüksek konsantrasyonda zararlı HFCS 

içerir ve bu da normal HFCS’ye göre daha fazla sağlık riski oluşturmaktadır.  Kurala uygun HFCS (HFCS-42 

veya HFCS-55) %42 veya %55 fruktoz içerirken, HFCS-90, %90 oranında fruktoz içerir. 

Mısır Arındırıcıları Birliği şunları açıklıyor: “Üçüncü bir ürün olan, HFCS-90, doğal ve ‘hafif’ gıdalarda çok az 

kullanılarak, onların tatlı olması sağlanır. % 90 fruktozlu şurupların etiketlerinde “yüksek fruktoz mısır 

şurubu” belirtilmez, ‘fruktoz’ veya ‘fruktoz şurubu’ olarak adlandırırlar.” 

Gıda şirketleri, ürünlerinde HFCS’yi gizlemek için isim değişikliğinden faydalanıyorlar. Satın aldığınız General 

Mills’in Vanilla Chex tahıl kutusunun ön kısmında “yüksek fruktoz mısır şurubu yok.” yazısı var diyebilirsiniz, 

ancak HFCS, en konsantre formuyla “fruktoz” adı altında içerik listesinde gizlenmektedir. 

Halkın daha sağlıklı yemek taleplerini dinlemek yerine, Big Food şirketleri tüketicilerin kaçınılması gereken içeriği 

başarıyla gizliyor. FDA‘ya (Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu) nerede?!… Bu kurum, HFCS-90’ı “güvenli-sağlıklı” 

olarak tanıtmayı reddetmekte. Peki reddediyorlar da, neden harekete geçmiyorlar??.. 
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Bütçe nedeniyle ve uzun ürün inceleme sürelerinden dolayı, FDA, 1997 yılında gıda şirketlerinin kendi ürünlerini 

kendilerinin gözden geçirebileceklerine ve güvenli olup olmadıklarına kendilerinin karra vermelerine karar verdi. Bu 

özdenetim sistemi yasal olarak gıda şirketlerine kârlarını,güvenlik ve sağlığın üstünde görmelerine neden olur. 

Bilimsel çalışmaların neticesinde artan kanıtlar, HFCS tüketiminin, doğal şeker ile karşılaştırıldığında sağlık 

sorunlarına neden olabileceğini göstermesine rağmen, yüksek HFCS konsantrasyonlarına gıda zincirimizde 

bulunmasına halâ izin verilmekte. 

 Kâr Amacı Gütmeyen Avukatlık Grubu- Gıda Alerjisi ve Anafilaksi (Aşırı Duyarlılık) Ağının Kurucusu Anne 

Munoz-Furlong: “Amerika Birleşik Devletleri’nde, gıda maddesi bilgileri, ortalama tüketici için değil, 

düzenleyici ve bilim insanları için  yazılmıştır.” 

Ailenizi korumanın en iyi yolu; yiyeceklerinizdeki gizli toksinler hakkında bilgi edinmek, işlenmiş gıdalardan 

kaçınmak ve gıda etiketlerini iyice incelemektir. İşte size dikkat etmeniz gereken HFCS’nin aldatıcı diğer bazı 

isimleri: “Mısır şurubu, glikoz şurubu, glikoz / fruktoz şurubu, tapyoka şurubu, meyve fruktozu ve kristalli, 

billur fruktoz.” 

Çeviren: AylinER 

http://www.naturalnews.com/2016-12-12-food-companies-are-hiding-harmful-high-fructose-corn-syrup-under-new-name.html 

Şeker Hastalığının 8 Erken Uyarı İşareti 

 

Hastalık Kontrol Merkezine göre 29 milyonun üzerinde Amerikalı şeker hastalığı ile yaşıyor. Ve bu sayı yükselecek 

gibi görünüyor. Kendisi başlı başına üstesinden gelinmesi zor bir hastalık, ama ayrıca kurbanlarının kalp hastalığı, 

inme, böbrek yetmezliği, ayak ucu, ayak ve bacak kesilmesi ve – ölüm riskini artttırıyor. 

Bu riskler tedaviyle azaltılabilir. Fakat problem, her dört şeker hastasından birinin hasta olduğunu bilmemesi. Ve 

bundan dolayı size şeker hastası olduğunuzu kestirebileceğiniz bu faydalı uyarı işaretleri listesini bir araya getirdik. 

Bu yazının tıbbi bir tavsiye oluşturmadığını not edin.Sağlığınız hakkında kaygılarınız varsa her zaman doktorunuza 

başvurmanız gerekir. 

 

 

http://www.naturalnews.com/2016-12-12-food-companies-are-hiding-harmful-high-fructose-corn-syrup-under-new-name.html
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1. Aşırı susuzluk ve işeme. 

 Bu, şeker hastalığının en yaygın işaretlerinden biridir. Eğer susuzluğunuzu gideremiyorsanız ve kendinizi normalden 

fazla tuvalete gidiyorken buluyorsanız, kanınızdaki fazla glikoz yüzünden olabilir. Böyle olduğunda böbrekler şekeri 

filtre etmek için daha çok çalışmak zorunda kalır.Buda işemeye sebep olur.Sonrasında aşırı işeme sıvı kaybına yol 

açar ki buda sürekli susuzluk hissi getirir. 

 

2. Açıklanamamış ağırlık kaybı ve sürekli açlık hissi. 

Bu ani bir ağırlık kaybı sürecini kapsar ve diyet veya egzersizle bir ilgisi yoktur. Kaygılanmanız gereken ağırlık 

kaybını ölçmek zordur, fakat vücut ağırlığınızın yüzde beş kadarını 6 ay ile bir sene arasında kaybederseniz kesinlikle 

bir doktora gitmelisiniz. Bu ağırlık kaybı kısmi olarak sık işemenin sebep olduğu kalori kaybından kaynaklanabilir, 

fakat şeker hastalığı yiyecek içindeki şekerlerin kişinin hücrelerine ulaşmasının önüne geçer ki buda açlık sancılarına 

sebep olur. 
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3. Devamlı yorgunluk. 

Eğer kendinizi yorgun hissediyor ve bu listedeki diğer belirtileri yaşıyorsanız sürekli işemenin getirdiği sıvı kaybının 

sonucu olabilir. Fakat tuvalete aşırı gitmeseniz bile yorgunluk şekerden kaynaklanabilir, çünkü vücudunuz enerji 

sağlamak için şeker kullanımında  problem yaşamaktadır. 

 

4. Bulanık görüş. 

Eğer ani görüş bulanması yaşıyorsanız, bu kanınızı  kalınlaştıran aşırı glikoz sonucu olabilir. 

Bu olduğunda vücudunuz kalınlaşmış kanı dengelemek için çevreleyen dokudan akışkan çeker, ve gözler bundan 

istisna değildir. Gözlerinizin bebeklerindeki bu akışkan azalması ile görüşünüze odaklanmak daha zorlaşır. Tedavi 

edilmeden bırakılırsa şeker hastalığı retinanızda yeni kan damarları oluşturur ki bu da potansiyel olarak görüş 

bozukluğu veya tümden körlük riski getirir. 

 

5. Geç iyileşen yaralar. 

Bu zamana kadar şeker hastalığının yaraların iyileşmesini normalin altı seviyesine yavaşlattığı bilinmiyor, fakat 

bunun yaygın bir belirti olduğu görülüyor. Olasıdır ki yüksek kan şekeri değerleri vücudun doğal iyileşme prosesine 

müdahale ediyor, fakat kati bilgi sahibi olmak için bu konuda daha fazla araştırma gerekiyor. 

 

6. Bulaşıcı hastalıklara daha sık yakalanma. 

Şeker hastalığının iyileşme prosesindeki etkisine çok benzer şekilde şeker hastalarının neden bulaşıcı hastalıklara 

hasta olmayanlardan daha fazla eğilimli olduklarına dair açıklayıcı cevap yok. Fakat doktorlar ve hastalar benzer 

şekilde bulaşıcı hastalığa artan yatkınlığın, şekerin yaygın bir belirtisi olduğunu kabul ediyorlar. Bayan şeker 

hastaları görünüşe bakılırsa mesane ve vajina ile ilgili bulaşıcı hastalıklarda kısmi bir artış bekleyebilirler. 
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7. Ellerinizde karıncalanma, yanma veya uyuşma. 

Diyabetik nöropati olarakta adlandırılan bu hissedişler yüksek kan şekerinden kaynaklanan sinir hasarı sonucudur. 

Daha kalın, şeker zengini kan vücudun sinir ipliklerini özellikle bacak ve ayaklarda etkiler. 

 

8. Deride ani problemler. 

Şeker hastalığını en görülür işaretlerinden biri ani çeşitli ve olası deri şartlarıdır. Hastalık çıban, şirpençe, ve nadir 

olarak bazen bullosis diabeticorum olarak adlandırılan geniş kabarcıkların oluşmasına neden olur.Şeker hastalığı 

ayrıca vitiligoya (akderi-hastanın derisindeki parçaların rengini açar) veya acanthosis nigricans’a (çene ve koltukaltı 

cıvarı derilerinin koyulaşması) neden olarak deri rengini etkileyebilir. 

Mason JZimmer 

Çeviren : Ümit TUNCEL 

http://diply.com/early-warning-signs-diabetes-you-should-not-ignore?utm_source=twitter&utm_medium=sciencep 

 

http://diply.com/early-warning-signs-diabetes-you-should-not-ignore?utm_source=twitter&utm_medium=sciencep
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Dünya Bilime Karşı Çıkarsa Ne Olur? 

 

John von Neumann adlı bilge insan 1957 ‘de öldükten sonra, hem dostu hem de mesai arkadaşı olan Stanislaw Ulam, 

Dünya Savaşı sonrası bilim ve teknolojiyi ilerletmek için neredeyse herkesten çok uğraşan Neuman hakkında methiye 

yazdı. 

Neumann bilimin halk desteğini kaybetmesiyle ilgili endişelerini yeniden gündeme getirdi ve şöyle söyledi: 

“İnsanlığın ilgileri değişebilir, bilime şu anki ilgi bitebilir ve ilerde tamamıyla farkı şeyler insanın zihnini 

meşgul edebilir.” 

Neumann, son 60 yılın bilimsel ve teknolojik gelişmeleri içinde bocalayıp durduğumuz konusunda 

oldukça  karamsardı. Ancak  zaman ve toplumsal tutumlar değişkendir, onun bilim ve teknoloji konusundaki 

öngörüsü gelecekte gerçekleşebilir mi? 

Londra Koleji Üniversitesinden bilim ve teknolojinin toplum üzerindeki etki ve algılarını araştıran Jack Stilgoe şöyle 

der: “Toplumsal yargının değişebileceği konusunda gerçekten de kaygılıyım. Eğer insanlar teknolojik ve 

bilimsel gelişmelerin yanlış insanlara fayda ettiğini, zenginleri daha da zenginleştirdiğini ve diğer sosyal 

ihtiyaçların göz ardı edildiğini hissederlerse düş kırıklığına uğrayabilirler.” 

Robotlar bizim işlerimizi yaptığında veya insanlar yollardaki en tehlikeli sürücüler olduğu için sigorta şirketleri çok 

fazla prim talep ettiklerinde hala teknolojiyi seviyor olacak mıyız? İnsanlar geçmişte İngiltere’deki otomatikleşmiş 

dokuma tezgahlarına saldıran işçiler gibi sürücüsüz taksilere saldıracak mı? 

Bazı küçük ve agresif bölgelerde politik veya toplumsal gelişmelere karşı tepki en civcivli anında olacaktır. Önde 

gelen matematikçi Ted Kaczynski “Teknoloji karşıtı devrim” isimli bir  kitap yayınladı. İngiltere’deki Warwich 

Üniversitesinden Steve Fuller şöyle der: “Ted Kacanzynski, bilim ve teknoloji insan yaşam tarzlarında şiddetli 

bir küçülmeye neden olsa bile, bunu kökten geri çevirmenin mümkün olduğunu düşünüyor.” 

Kitap oldukça akla yatkın. Kitap ,sanki yazarın bilim ve teknolojinin gezegeni yok olmaktan nasıl kurtaracağına, 

devrimci bir bakış sunuyor. 
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Jack Stilgoe ise bu konuya kuşkucu yaklaşıyordu. “Zengin ülkelerdeki toplumlar bilim ve teknolojiye zararlı bir 

şekilde bağımlı hale geldi, bu yüzden bundan vazgeçmelerine imkân yok” diye belirtiyor. Ancak eğer bilim ve 

teknolojiyi terk edebilirlerse, bunun da sonuçları çok kötü olurdu. 

Harvard Üniversitesi bilim tarihçisi Matthew Hersch, “Toplumun bu konudaki algı durumu değişirse, bu durum 

Ar-Ge konusundaki motivasyonun cesaretini kırar, böylelikle teknolojik – ekonomik durgunluğa neden olur 

ve  teknik ve mali yıkımla karşı karşıya kalabiliriz” diyor. Ayrıca bunun  sosyal etkileri de korkunç 

olurdu.  “Kolej ve üniversitelerin fakülteleri, yeni şeyleri öğrenmeyi bıraktıklarında eğitim dogma, yarı 

gerçekler, test edilmemiş bilgilerle bilinçlerde gerileme ve toplumda ayrışmalara neden olur.” 

Michael Brooks 

Çeviren: Dilek YAZICIOĞLU 

https://www.newscientist.com/round-up/world-

2076/?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter&cmpid=SOC|NSNS|2016-

Echobox#link_time=1479488808 

 

Bayanlar: Yaşa Bağlı Beyin Lezyonlarını Durdurmazsınız, Ama 

Onları Yavaşlatabilirsiniz! 
Yaşlılık Boyunca Beyinlerini Güçlü ve Sağlam Tutmak İçin Kadınlar Ne Yapabilirler? 

 

Büyükanneler rutin egzersizlerine ağırlık kaldırmayı da eklemeliler… Araştırmacılar, ağırlık çalışmasının yaşlı 

kadınlardaki bazı beyin yaşlanma hallerini engelleyebildiğini tespit ettiler. 

Beyinlerimiz yaşlandıkça, düşüşe geçer, zayıflar. Ancak, bu düşüşün, zayıflamanın hangi noktada başladığı ağırlıklı 

olarak kişinin biyolojik yaşına göre değişse de, bu, yediklerimiz ve egzersizle bedenimizi nasıl koruduğumuza bağlı 

olarak değişebilir. 

https://www.newscientist.com/round-up/world-2076/?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter&cmpid=SOC|NSNS|2016-Echobox#link_time=1479488808
https://www.newscientist.com/round-up/world-2076/?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter&cmpid=SOC|NSNS|2016-Echobox#link_time=1479488808
https://www.newscientist.com/round-up/world-2076/?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter&cmpid=SOC|NSNS|2016-Echobox#link_time=1479488808
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Bu konuda yapılan bu son araştırma, Vancouver’daki British Columbia Üniversitesi, Yaşlanma, Hareketlilik, Bilişsel 

Sinirbilim Laboratuvarının yöneticisi ve fizik tedavi profesörü Teresa Liu-Ambrose’un 

öncülüğünde  gerçekleştirilmiştir. 

Liu-Ambrose ve ekibi, beyninde beyaz madde lezyon ilerlemesi gösteren kadınların, bazı direnç eğitimiyle 

beyinlerindeki bu süreci yavaşlatıp, yavaşlatamayacaklarını görmek istediler. Beyaz madde lezyonları, 

beyinde büyüdükçe ve çoğaldıkça, bellek ve düşünme becerilerinin zayıflamasına ve azalmasına neden 

olabiliyor. Ancak, Liu-Ambrose, bu yaptığı araştırma ile tıpkı kas gibi, beyaz maddeyi de güçlendirip, 

güçlendirmeyeceklerini araştırdı. 

Araştırmacılar, yaşları 65-75 arası 54 kadını üç gruba ayırdılar. Bir grup, haftada 1, diğer gruphaftada 2 kuvvet 

geliştirme/ağırlık antremanı, üçüncü grup da haftada 2 kere esneme ve denge antremanı yaptılar. Kadınlar bu 

antremanlara bir yıl boyunca devam ettiler. 

Bir yılın sonunda, kadınların antremanlara başlamadan önce yapılan beyin taramaları ile şimdiki beyin taramaları 

karşılaştırıldı. Araştırmacılar, beyin lezyonlarındaki sayının her gruptaki kadında arttığını ve büyüdüğünü tespit 

ettiler. Ancak, ikinci grupta olan ve haftada iki kere ağırlık çalışan kadınlarda belirgin bir şekilde büyüme 

daha az görülmekteydi. Ayrıca, araştırmacılar, bu ikinci grubun daha hızlı ve daha düzgün yürüdüklerini de 

tespit ettiler. 

New York Times’a verdiği demeçte Dr. Liu-Ambrose, kadınlar için en önemli şeyin “minimum egzersiz eşiğinin 

sağlanması gerektiğini dile getirdi. Bu da kadınların haftanın sadece bir gün değil, en az iki gün egzersize-ağırlık 

çalışmaya gitmeleri anlamına gelmekteydi. 

Bu araştırmanın tek eksiği, araştırmacıların, bu beyin lezyonlarını yavaşlatmada neyin neden olduğunu ve bu gruplar 

arasında bilişsel anlamda bir farklılık olup olmadığını tespit edememeleridir. Araştırmacılar, sadece egzersizlere 

dayalı olarak gerçekleşen fiziksel değişiklikleri gözlemlediler. Yine de bu çalışmanın sonuçları bize halâ şunu 

söylemekte:“Egzersiz sağlığınızı önemli bir şekilde değiştirme yetisine sahiptir.” 

Çeviren: AylinER 

http://bigthink.com/ideafeed/weight-lifting-may-help-older-women-to-halt-brain-

aging?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1482934294 

 

Çinko: Hasar Sonrası Optik Sinirin Yenilenmesinde Beklenmedik 

Hedef 

 

http://bigthink.com/ideafeed/weight-lifting-may-help-older-women-to-halt-brain-aging?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1482934294
http://bigthink.com/ideafeed/weight-lifting-may-help-older-women-to-halt-brain-aging?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1482934294
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İLK RESİM SIRASI:  Normal fare retinasındaki kesitlerde (lekelenme, soldaki resim)  çok az serbest çinko (Zn2+) 

görülmektedir. Ama bu miktar optik sinir hasarından sonra (sağdaki resim) çok artmaktadır. Sinir hasarı sonrası 1 

saat  içinde, amakrin hücreler denen internöronların, retinal ganglion hücreler (RGCs) ile birleştiği yer olan retina 

tabakasında çinko yığılması başlar. Sonraki 2 gün boyunca çinko RGCs e geçer. Bu nöronlar ölür ve yaralanma 

esnasında hasar gören aksonların (sinir dokuları) yenilenmesine engel olur. 

Çinko yığılmasını kıskaçlama(çelatlama-bağlama) bileşenleri ile engellemek, hasar görmüş retinal ganglion 

hücrelerinin (RGCs) çoğunun optik sinir hasarından aylarca sonra bile yaşamını devam etmesini mümkün kılar. 

Tablolar normal retinadaki sağlıklı RGCs(sol)leri gösteriyor. Sonrasında sırayla hasarlı ve optik sinir kusuru yaşayan 

retinanın 2 hafta sonra tedavi edilmemiş resmi (ortadaki) ve en sağda da hasardan 2 hafta sonra tedavi edilmiş 

retinanın durumu. 

Alttaki iki resim hasardan 2 hafta sonra optik sinirin durumunu gösteriyor. Üstteki resim tedavi edilmeyen ve hasar 

sonrası akson yenilenmesi olmayan retinayı gösteriyor. Altındaki resim ise çinko kıskaçlaması (çelatlaması-

bağlaması) ile tedavi edilen retinadaki müthiş akson yenilenmesini gösteriyor. 

Boston Çocuk Hastanesi 

20 yıldan uzun süredir araştırmacılar, doğal büyüme inhibisyonunun(yavaşlama) üstesinden gelen farklı büyüme 

faktörleri ve/veya etkenleri kullanarak hasar görmüş optik sinirini iyileştirmeye çalışıyorlar. Ama bu girişimler 

yaralanmış sinir dokularının en fazla %1ini iyileştirip yeniden beyine bağlıyorlar. Hücrelerin çoğu nihayteinde 

ölüyorlar. Boston Çocuk Hastanesi’ndeki araştırmacılar yepyeni bir yaklaşım uyguluyorlar: Hasar sonucu salınan 

çinkoyu kıskaçlama(çelatlama) yoluyla hücreler daha uzun süre yaşıyor. Farelerde önemli derecede akson 

yenilenmesi görüldü. 

Eğer aynı şey insanlarda da ispatlanabilirse, bunun gibi bir tedavi optik sinir hasarı, glokom ya da merkezi sinir 

sistemindeki başka sinir dokusu hasarları(spinal kord hasarı gibi) olan hastalar için müthiş faydalı olabilir. 

Araştırmacılar, çinko şelatörlerinin zaten mevcut olduğunu ama sistematik veya enjeksiyonla da göze verilebileceğini 

söylüyorlar. Bulguları 2 Ocak haftasında “Proceedings of the National Academy of Sciences” dergisinde online 

olarak yayımlandı. 

Gözden beyine görsel bilgiyi taşıyan optik sinir, retinal ganglion hücreleri denen nöronlardan uzanan aksonlardan 

oluşur. Normalde optik sinir hasar gördüğünde bu hücreler ölürler. Ama onların aslında neden öldüğü hala 

bilinmiyor. 

Dr LArry Benowitz şöyle diyor: “Buradakiler de dahil olmak üzere en az 200 çalışmada bu hücrelerin neden 

öldüğü incelendi. Hücreler ölmese bile genellikle bağlantılarını yeniden sağlayamıyorlar.” 

Dr Paul Rosenberg, hücre ölümünde çinkonun rolünü araştırıyordu. Görme sinyallerinin alındığı, proses edildiği ve 

beyne geri gönderildiği alan olan retinada çinko arama fikrini ortaya attı. Onun ve Benowitz’in laboratuvarı Dr 

Yiqing Li öncülüğünde 2010da birlikte çalışmaya başladı. 

Çinko Artışı 

Çinko pek çok hücre fonksiyonu için çok önemlidir. Pek çok nöronda çinko, minik kesecikler içindeki sinapslarla ve 

bu hücrelerin diğer hücrelerle iletişime geçmek için kullandıkları nörotransmitterler ile sarmalanmış durumdadır. 

Normalde çinko salınımı çok sıkı şekilde kontrol edilir çünkü yüksek dozları hücreler için toksiktir. 

Farelerle yapılan deneylerde araştırmacılar, optik sinir hasarından sonra çinko seviyesinde çok belirgin bir artış fark 

ettiler. Şaşırtıcıdır ki bu artış zarar gören retinal ganglion hücrelerde değil, ama onlarla iletişimde olan hücrelerde 

oldu. Bunlar da amakrin hücre denilen aracı nöronlar. Çinkodaki bu artış hasardan 1 saat sonra oluştu. 2 yada 3 gün 

sonra çinko retinal ganglion hücrelere geçti ve ondan sonra hücreler ölmeye başaldı. 
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Yaşamalarını ve Yenilenmelerini Sağlamak 

Çinko daha önce hücre ölümüyle ilişkilendirilmişti. Bu çalışma ise, çinkoyu hedeflemenin gözdeki hasarlı nöronları 

koruyabileceğini ve optik sinir boyunca aksonların canlanmasına yardımcı olabileceğini gösteren ilk çalışma. Canlı 

bir hayvan modelinde de çinko hedeflemenin sonuçlarını gösteren ilk çalışmalar arasında yer alıyor. 

Benowitz: “Çinkoyu bağlayan etkenleri -şelatörleri – kullandığımızda, hasarlı hücrelerin yaklaşık %40’ının 

aylarca hayatta kalmasını sağladık. Büyüme ve hayatta kalma faktörleri geçici etkiye sahipler; hücre ölüm 

sürecini gerçekten durdurmuyorlar. Eğer doğru miktarı bulabilir ve çinko şelatörlerini sürekli 

aktarabilirseniz, retinal ganglion hücrelerin yarısının hayatta kalmasını sağlayabilirsiniz.” 

Araştırmacılar ayrıca hücrelerin aksonlarında ciddi bir yenilenme gördüler. Yüzlerce akson, sinir hasarı alanının 

dışına doğru yayıldılar. Tedavi edilmeyen farelerde ise bu, çok az miktarda görüldü. 

Bu çalışmalarda araştırmacılar, retina hücrelerindeki serbest çinko artışını gözlemlemek ve çinkoyu kıskaçlamak için 

çoklu aracılar kullandılar. Bunların arasında, MIT Kimya Bölümü’nde doktor olan Stephen Lippard tarafından yeni 

geliştirilen bileşikler de mevcut. 

Kıskaçlamaya ek olarak Benowitz, Rosenberg ve Li, çinkoyu retinal ganglion hücrelerinin içine girmekten alıkoyacak 

başka bir sürü genetik ve farmakolojik yollar denediler. Bu metotlar hücre yaşam süresini artırdı. Li, tek yapılması 

gereken şeyin çinkonun sinapsı geçerek ganglion hücreler içine girmesine engel olmak olduğunu söylüyor. 

Tedaviyle ilgili olasılıklar 

Araştırmacılar, çinkonun retinal ganglion hücrelerine akmasından önceki gecikmenin sebebi olarak, hasarın hemen 

sonrasında oluşmasa bile çelatlamanın etkin olabileceğini gösterdiğini söylüyorlar. 

Rosenberg şöyle diyor: “Çeşitli gruplar yenilenmeyi tetikleyecek farklı yöntemler bulmuş olsalar da, genellikle 

bu yöntemlerde hasardan hemen önce veya sonrasında gen ifadesini değiştirme söz konusudur. Çinkonun sinir 

yenilenmesinde engel olduğunu anlamak bizi hasardan sonra kullanabileceğimiz yaklaşımlar bulmaya itti.” 

Bir süreliğine çinkoyu kıskaçlayacak, muhtemelen hastanın gözünden sadece tek bir iğne almasıyla olacak, yavaş 

salınımlı bir formulasyon geliştirmek üzere daha fazla bütçe bulabilmeyi umuyorlar. 

Benowitz, Rosenberg ve Li aynı zamanda çinkonun hücre ölümüne nasıl sebep olduğunu ve yenilenmeyi nasıl 

engellediğini bulmaya çalışıyorlar. Rosenberg bir sonraki aşamanın bu adımlarda ilerlemek olduğunu söylüyor. Bu 

alanlardaki keşifler sayesinde tedavisel yaklaşımlara yenilerinin eklenebileceğini düşünüyorlar. 

Çinko: Yeni Kalsiyum mu? 

Bu çalışma, çinkonun optik sinir hasarındaki rolünü gösteren ilk çalışmadır. Ama çinko aynı zamanda felç 

hasarlarında, Alzeimer ve motor nöron hastalığında da etkin olarak gösterilmiştir. Aslında normal retinada bulunan 

nöronlardan çok daha fazla, beynin geri kalanındaki nöronlar da, yüksek miktarda reaktif çinko içermektedir. 

Rosenberg: “Çinkonun sağlıklı sinir sistemi üzerindeki rolü hakkında çok az şey biliniyor. Dünyanın pek çok 

yerinde araştırmacılar bunun önemi hakkında hemfikir olmaya başladılar bile. Kalsiyumun sağlık ve 

hastalıkta en önemli regülatör olduğu düşünülmekteyken, çinkonun 21. yy.da bu rolü paylaşacağını 

düşünüyoruz.” 

Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE 

https://m.medicalxpress.com/news/2017-01-zinc-regenerating-optic-nerve-injury.html 

 

 

https://m.medicalxpress.com/news/2017-01-zinc-regenerating-optic-nerve-injury.html
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Beyin Dalgalarıyla Tanımlama 

BİLİM İNSANLARI ARTIK BEYİN DALGALARINA GÖRE İNSANLARI TANIMLAYIP 

KİMLİKLERİNİ TESPİT EDEBİLİYORLAR – ÜSTELİK SONUÇLAR %100 DOĞRU 

Araştırmacılar fark ettiler ki, her insan gelen uyarıcılara, kendilerine has imza atmış gibi farklı tepki veriyor. Buna 

“beyin izi” diyebiliriz. (parmak izi gibi) Bu izler, bir gün parmak izinin yerini alabilirler. 

BEYİN İZLERİ 

Bireyleri kolaylıkla tanımlamak için uzun süredir parmak izlerinden yararlanılmaktadır. Çünkü parmak izi kişiye 

özeldir ve kalıcıdır. Peki ya kişinin parmak izi çalınırsa ne olur? Bu her ne kadar kulağa uzak gelse de, birinin parmak 

izini almak kolaydır. Bunun için sadece kişinin tuttuğu bardağı elde etmeniz yeterlidir. 

Tabi ki, mevcut izi değiştirmek için yeni bir parmak büyütemezsiniz. Bu demektir ki, parmak iziniz bir kez gittiyse 

sonsuza dek gitmiştir. Ama artık Birmingham Üniversitesi’nden araştırmacılar insanları tanımlayabilmek için çok 

daha etkili bir yöntem buldular. 

İnsanlar uyarıcılara farklı tepkiler verdikleri için- mesela yemeklere, kelimelere ya da ünlü kişilere-bu demektir ki, 

insanların beyin dalgaları kendilerine bu uyarıcılar gösterildiğinde de değişik tepkiler verecektir. Mesela 

kendilerine  bir köpek resmi gösterildiğinde, hiç kimse aynı beyin dalgası tepkisini vermeyecektir. 

Bu sonuçlar araştırmacıları, güvenlik ve kimlik tanımlama alanında konunun nasıl kullanılabileceğini sorgulamaya 

itti.  Kendilerine pizza, Anne Hathaway, tekne ve farklı kelimelerden oluşan 500 farklı obje gösterilen 50 deneğe 

elektroenselogram takıldı ve beyin dalgaları incelendi. 

Sonuç ? Beyin aktivitelerinde, % 100 doğru bir sonuçla “Beyin izi” tanımlaması yapmaya yetecek çok önemli 

farklılıklar görüldü. 



151 
 

 

UYGULAMALAR 

Gelecekte bu teknolojinin uygulanması muhtemelen cep telefonlarının kilidini açmak için olamyacaktır. Ama 

muhtemelen çok daha büyük teknolojilere hizmet edecektir. Bu çalışmanın arkasındaki ekip, sınırlı sayıda yetkili 

kişinin son derece yüksek güvenlik ihtiyacı duyduğu uygulama alanlarında kullanılmak üzere çok fazla olasılıklar 

oluşturuyorlar. 

Beyin izleri bu gibi alanlarda çok daha etkili. Bireyin beyin biyometrisinin çalınmasının çok zor olduğu düşünülecek 

olursa, bu olasılık dışı durum gerçekleşse bile, kayıtlı kimlik kolaylıkla iptal edilip yeniden ayarlanabilir. Bu noktada, 

yetkili kişi yeni bir beyin izi yaratabilir. 

Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE 

https://futurism.com/scientists-can-now-identify-individuals-based-brain-waves-100-accurate/ 

İLGİLİ 

Nihâyet kişi, bulûğa erme denen östrojen ve androjen hormonlarının üst düzey faaliyete geçişiyle birlikte 

mesûliyet devresine girer. Bu, şu demektir. Beyin bu hormonların kimyasal etkisiyle birlikte yanlış zihinsel 

faaliyetlerini negatif yük olarak ruha kaydetmeye başlar!.. Yâni günâh olarak!.. Yâni, iki omuzundaki iki 

melek tarafından!.. Ayrıca gene bu beyin faaliyetleri pozitif ve negatif yük esasıyla ve her beynin 

kendine has ŞİFREsiyle boşluğa yayınlanır. 

 Şayet 120. günde beyin cevheri oluşurken, burada bir devreyi açacak olan ışın (melek) beyne isabet etmiş 

ise, bu takdirde beyin bir tür antiçekim dalgasını ruha yükleyecek ve neticede, bu enerji ile «ruh» ya da 

«dalga beden» dünyanın manyetik çekim alanına karşı güç ile dünyadan ve cehennemden kendini 

kurtarıp cennete yâni sayısız yıldızların boyutsal derinliklerine gidebilecektir. 

Aksine, beyinde bu devre açılmamış ve dolayısıyla da bu anti çekim dalgası «ruha» yüklenmemiş ise, bu 

defa o «ruh» da kendini dünyanın ve daha sonra da Güneşin yâni cehennemin manyetik çekim alanından 

kurtaramayacak ve neticede ebedî olarak orada kalacaktır!.. 

http://ahmedhulusi.org/tr/kitap/insan-ve-sirlari-1 (İnsanın Akibetinin Bilimsel İzahı)  (1986) 

 
 

 

 

https://futurism.com/scientists-can-now-identify-individuals-based-brain-waves-100-accurate/
http://ahmedhulusi.org/tr/kitap/insan-ve-sirlari-1
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Yaşlanma Nasıl Kontrol Edilir? 

 

Yeni çıkan bir kitap bilimsel olarak ele almış: “Telomerlerimizi uzatarak, yaşamımızı da uzatabiliriz…” 

Moleküler biyolog Elizabeth Blackburn, hücresel yaşlanmada anahtar rol oynayan kromozomların uçlarında 

bulunan “telomer” adlı yapılar üzerinde yaptığı araştırma ile Nobel  Ödülüne layık görüldü. Ancak, bu 

çalışmasındaki önemli sağlık etkilerinin akademik çevreler tarafından dikkate alınmamış olması da onu hayâl 

kırıklığına uğratmıştır. 

Bu yüzden, bu araştırmadan elde ettiği tespitlerini bir kitapta ele alarak, geniş okuyucu kitlesine ulaşmak amacıyla, 

psikolog Elissa Epel ile birlikte yeni bir kitap çıkardı. Blackburn, kitapta okuyucularına yeni yılda sigara içmemek, 

düzgün yemek, yeterince uyumak, düzenli egzersiz yapmak, stresi azaltmak şeklinde aldıkları kararları 

uygulamalarında motive olmaları için bilimsel bulgular sunmakta. 

Salı günü yayınlanan “Telomer Etkisi”in ana mesajı; kendi yaşlanmanızın üzerinde hayâl edebileceğinizden 

daha fazla kontrolünüzün olması. Gerçekten de telomerlerinizi uzatabilirsiniz ve bu da yaşamınızı uzatmaya 

neden olabilir. Yazarlar, binlerce çalışma ve araştırmayı gözden geçirip, sağlıklı kalma konusundaki 

tavsiyelere uyarak bunun olabileceğini dile getirmekteler. 

Kaliforniya Salk Biyolojik Araştırmalar Enstitüsü Başkanı olan Blackburn şunları söylüyor:  “Telomerler size 

dinliyor, sizin davranışlarınızı da duyuyor, zihninizden geçenleri de duyuyor.” 

Telomerler, tıpkı ayakkabı bağının ucunda yer alan koruyucu kısım gibi, DNA dizilimlerinin, kromozomların 

ucunda yer alırlar. Stresli, zorlu bir yaşam bu başlıkları kısaltır ve bu da hücre bölünmesi sırasında onların 

kromozomların aşınmasını önleyememesine, hücre bölünmesinin durmasına ve dolayısıyla hücrelerin ölmesine 

neden olur. 

Bu yeni kitabı yazan yazarlar, yaşlanan bu hücrelerin çoğunun da insan yaşlanmasını 

hızlandırdığını söylüyorlar. Yazarlar bu durumun belirli bir hastalığa neden olmadığını ancak araştırmadan elde 

ettikleri bulgulara göre genlerinizde olanın ortaya çıkacağı zamanı hızlandırdığını söylüyorlar. Bu konuda 

Kaliforniya Üniversitesi San Francisco Yaşlanma, Metabolizma ve Duygular Merkezi’nin de Müdürü olan Epel de 

şunu ekliyor: “Örneğin; kalp hastalığına karşı daha hassas, savunmasız iseniz, telomerleriniz kısalırsa bu 

hastalığa yakalanma ihtimaliniz daha kuvvetli oluyor.” 
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Epel şunları da ekliyor: “Yeni bir özgünlük seviyesi sağlanabilinir ve insanlara telomer biliminden, ondan elde 

ettiğimiz ipuçlarından yola çıkarak, daha uzun telomerlere sahip olmaları için hangi egzersizleri 

yapabileceklerini, hangi gıdaları tüketebileceklerini, uyku kalitesi hakkında daha net ve özgül bilgiler 

verebiliriz.” 

Bu alandaki diğer araştırmacılar, Blackburn ve Epel’in halkın geneline bu telomer araştırmasının ulaştırılması ve 

bilgilendirilmesi çabalarını takdir ederler. Ancak bazıları da, bunun bu şekilde olduğundan fazla basitleştirilmesinin 

riskli olduğu konusunda onları uyarır. 

Harvard’lı genetikçi ve anti-aging (yaşlanma geciktirici) araştırmacısı David Sinclair de şunları ifade ediyor: “Yaşam 

biçimin telomer uzunluğunu ve dolayısıyla yaşam süresini etlileyebileceğini kanıtlamak bence epey zor. 

İnsanlarda neden-sonuç (nedensellik) yaratmak imkansız, dolayısıyla, bu asosiyasyonlara-kenetlenmelere 

bağlı.” 

Novato, Kaliforniya’daki Yaşlanma Araştırmaları Buck Enstitüsü’ndeki hücresel yaşlanma uzmanı olan Judith 

Campisi, bu yapılan araştırmanın temelinin sağlam olduğunu söylemekte ve şunu eklemekte: “Korkunç, berbat bir 

yeme alışkanlığın varsa ve bir de sigara içiyorsan, kesinlikle hayatını ve telomerlerini kısaltıyorsun!” dedi. 

Campisi:“Kısa telomerler hücrelerin büyük olasılıkla yaşlanmasına ve iltihaplanmaya neden olan moleküllerin 

üretiminine neden olmakta ki bu da her yaşa bağlı hastalık için büyük bir risk faktörü. Dolayısıyla orada bir 

bağlantı mevcut. Bu özel sihirli bir kurşun değil.” 

Campisi olayı sadece telomerlere dayandırılması konusunda çekincelerini de şöyle ifade ediyor: “Hücreler pek çok 

farklı şekillerde yaşlanabilir. Bir kişi pek çok yaşlı hücreye sahip olup da normal görünen telomerlere sahip 

olabilir.Eğer bütün olay telomerlerden kaynaklı olsaydı, çok uzun zaman önce bu yaşlanma problemini 

çözmüş olurduk.” 

Blackburn New York’taki yayınevindeki ofisinden yaptığı röportajda, bu telomer araştırmasının en iyi yanının 

“ölçülebilir” olması olduğunu ve anneninizin koltuktan kalıp egzersiz yapmanızı söylemesinden daha iyi ve 

belirgin talimatları bizlere verdiğini dile getiriyor. 

Blackburn: “Anneniz size her hafta maraton koşmanız gerektiğini ya da haftada 3-4 kez koşmanızın yeterli olduğunu 

söylemese de bu telomer araştırması aşırı egzersizin daha sağlıklı ve uzun yaşamak için gerekli olmadığını ileri 

sürmektedir.” 

Ayrıca Blackburn, yaptığı araştırma sonucu, telomerleri ilaçla uzatmanın tehlikeli olduğunu, yaşam tarındaki 

değişkliklerin haplardan çok daha güvenli olduğunu söylüyor. 

Blackburn: “Bu araştırmadan ortaya çıkan şaşırtıcı şey ise; telomerlerinize fayda sağlamak için 8 saat uyumanızın 

gerekmediği. 7 saat uyku da, yeterince dinlenebildiğiniz sürece, yeterli.Dolayısıyla, uyandıklarında 8 saat 

uyumadıklarını gören insanların üzülmesine gerek kalmadı.” 

Campisi: “Bu telomer araştırmasındaki zorluklardan bir tanesi de çoğu çalışmanın kan hücrelerindeki 

telomerlerin uzunluğunu ölçmesi. Ancak, karaciğer kandan daha hızlı ya da daha yavaş yaşanabilir… Bizler 

tüm beden içinde her noktada aynı şekilde yaşlanmıyoruz. Bedenimizin yaşı her noktada farklı olabilir.” 

Washington Üniversitesi’nden yaşlanmanın moleküler temelini araştıran Matt Kaeberlein, kandaki telomer 

uzunluğunu ölçerek “gerçekten rapor ettiğimiz şey, bağışık kök hücrelerinin iyi işlev görme 

kapasitesidir” dedi. “Bunun da  gerçekten bize anlatabileceği şey; bağışıklık sisteminin yaşam biçimine ve 

çevresel faktörlere karşı özellikle hassas olabileceğidir.” 

Kaeberlein, kendisinin telomer araştırmasının dışında olduğunu ve daha kısa telomerlerin daha uzun telomerlere karşı 

ortaya konan tahmini değerlere karşı kuşkulu olduğunu söylüyor. 

Kaeberlein: “Bu tarz argümanların ortaya konması için sundukları metodun sayısal anlamda yeterli ya yüksek 

çözünürlüklü olup olmadığı net değil. Bence bu araştırma, sağlık çıktılarını tahmin eden, öngören bir 
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biogösterge olma potansiyeline sahip. Ancak, insanlara telomerinizin uzunluğuna bağlı olarak yaşam 

tazrlarınızda değişklik yapmanız gerekir deme konusunda rahat değilim.” 

Ancak, Harvard’da okumuş,Berkeley Kaliforniya’dan jinekolog Sara Gottfried, bunu rahatlıkla söylüyor. Gottfried 

telomerlerinin uzunluğuna dair yaptırdığı testin sonucunda şok olmuş ve hareket geçmiş ve yaşam tarzındaki yaptığı 

değişiklikler onu biyolojik yaşının 20 yaş gerisine taşımış. 

Mart ayında çıkacak olan ve tüm yaşadıklarını anlatan “Genç Kalmak İsteyenlere: Genlerinizi Yenilemek, 

Yaşlanmayı Tersine Çevirmek ve Zamanı 10 Yıl Artırmak İçin Yeni ÇığırAçan Bir Program” adlı bir kitap da 

yazan Gottfried şunları söylüyor: “Bu çok ilginç bir anektodsal deneyimdi. Bu deneyim ile yiyecek, uyku, 

egzersiz, yağsız vücut kütlesi, stres konusunda düşüncelerimi organize edip, pek çoğumuzun yapmayı 

başaramadığını (bunları yapamazsak yaşlanmamız hızlanıyor) yapıp, harekete geçerek yaşam süremi uzattım.” 

Çeviren: AylinER 

https://www.scientificamerican.com/article/how-to-control-aging/?WT.mc_id=SA_TW_BIO_NEWS 

 

Yeni Teknoloji ile Canlı Hayvan ve İnsanları 5 Boyutlu 

Görüntüleme 

 

Yeni bir görüntü analiz tekniği, önemli biyolojik moleküllerin (hastalık belirtileri de dahil) ve onların canlı 

organizmalarla nasıl etkileşimde olduklarını daha hızlı ve daha ucuz bir şekilde tespit edilmesini sağlıyor. Bu 

tekniğin adı: Hiper-Spektral Fazör Analizi (HySP). Hattâ cep telefonu görüntüleri kullanılarak, hastalıklara 

teşhis konup, takip etmede bu teknik yararlı olabiliyor. 

Araştırmacılar, hücrelerdeki ve dokulardaki proteinleri ve diğer molekülleri bulmak için floreasan görüntüleme 

yöntemi kullanır. Bu teknikte, belirli çeşitteki ışık (“siyah ışık” görüntü adlı tekniğin altında yatan prensiple aynı) 

altında parlayan boyalarla moleküller boyanarak etiketlenir. 

Floresan görüntüleme, bilim insanlarının, kanser ya da diğer hastalıklarda hangi moleküllerin daha büyük miktarda 

üretildiğini ve  teşhis ve terapötik (tedavisel) ilaçlar için olası hedefleri belirlemede yararları olabilecek bilgileri 

anlamasına yardımcı olabilmektedir. 

Bir hücredeki ya da dokudaki bir ya da iki moleküle bakmak oldukça basittir. Maalesef, bu şekildeki bir inceleme, bu 

moleküllerin gerçek dünyada nasıl davrandığını bize net bir şekilde anlatmamaktadır. Bunun için, bilim insanlarının 

görüşlerini, perspektiflerini daha genişletmeleri gerekmektedir. 

https://www.scientificamerican.com/article/how-to-control-aging/?WT.mc_id=SA_TW_BIO_NEWS
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Scott Fraser ve Konverjan Biyobilim’in Başkanı ve Biyolojik Bilim Profesörü ve Dekan olan Elizabeth 

Garrett ile HySP’yi USC’nin Çevirmeli Görüntüleme Merkezi’nde , USC Dornsife ve USC Virtebi Mühendislik 

Okulunun ortak girişimi ile geliştiren Francesco Cutrale şunları ifade ediyor: “Biyolojik araştırmalar, çok 

boyutlu, zamanla çoklu unsurların etkileşimine yayılmış karmaşık sistemlere doğru gitmekte.” 

Cutrale: “Biz bu teknikle, birden fazla, çoklu hedefe bakarak veya hedeflerin zaman içinde hareketlerini 

izleyerek, karmaşık canlı sistemlerde neler olup bittiğinin daha iyi görülebilmesini sağlıyoruz. Araştırmacılar, 

şu anda, farklı etiketleri ayrı ayrı inceledikten sonra bunları katmalara ayırmak için karmaşık teknikler uygulayarak 

birbiri ile nasıl ilişkide olduklarını tespit etmekteler. Bu, çok zaman alıcı ve pahalı bir süreç. HySP ise pek çok farklı 

moleküle bir seferde bakabiliyor.” 

Cutrale: “18 hedefiniz olduğunu ve onları inceleyeceğinizi düşünün. Farklı farklı ayrı deneyler yapıp, onları birbirine 

bağlamaya çalışmaktansa, HySP ile hepsini aynı anda inceleyebiliyoruz.” 

Buna ek olarak, algoritması da  gerçek sinyali ayırt etmek için, sinyal çok zayıf olsa bile, etkileşimi etkin bir 

şekilde filtrelemekte. NASA’nın Jetli Sürüş (Tepkili Çalıştırma) Laboratuvarı’ndaki son teknoloji de bunu 

yapabilmekte, ancak ekipman ve süreç hem çok pahalı, hem de zaman alıcıdır. 

 

 Fraser: “HySP çok daha az hesaplama yapmakta ve pahalı görüntüleme araçlarına da gerek 

duyulmamaktadır.” 

9 Ocak 2017 tarihinde Nature Methods adlı bilimsel dergide (internette) yayınlanan araştırmada, Caltech Keck Tıp 

Okulu, Cambridge Üniversitesi’den araştırmacılarla birlikte çalışan Cutrale ve Fraser, HySP’yi denemek ve 

geliştirmek için zebra balığıüzerinde çalışma yaparlar. Bu ortak laboratuvar modelinde sistem çok iyi çalışır. Peki, 

acaba insanlarda bu sistem nasıl işler?… 

Fraser: “Deneysel modellerde, molekülleri etiketlemek için genetik manipülasyon kullanabiliyoruz, ancak bunu 

insanlarla yapamıyoruz. İnsanlarda, bu moleküllerin iç-intrinsik sinyallerini kullanmak zorundayız. Biyo-

moleküllerin doğal floresanı (uyarımlı ışıma) olan bu doğal sinyalleri görüntüleme yolundayız. Ancak, karmaşık arka 

plandaki zayıf sinyalleri etkili bir şekilde bulabilen bu yeni bilgisayar algoritmasını kullanılarak, ekip, vücuttaki 

hedeflerini tespit edebiliyor.” 

Bilim insanları önümüzdeki bir kaç yıl içinde, savaşta akciğerleri kimyasallarla ve tahriş edicilerle hasar görmüş 

askerlere bu yöntemi denemeyi umuyorlar. Araştırmacılar, ışık yayan sondayı askerlerin akciğerine kadar uzatmayı 

ve bu şekilde sondanın akciğer çevresindeki dokuların floresanlı görüntüleri kaydetmesini sağlayacaklar ve daha 

sonra da bir floresan haritası oluşturmak için HySP’yi kullanarak, sağlıklı ciğer dokuları ile hasarı ayrıt etmeye 

çalışacaklardır. Bu yapılabilirse, bu teknolojiyi daha da geliştirmeyi umuyorlar ki böylelikle bu askerlere ve diğer 

akciğer hastalarına daha hedefe yönelik tedavi imkânı sunulabilinsin. 
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Fraser ve Cutrale, klinik tedavi uzmanlarının, cep telefonlarından deri lezyonlarını inceleyip, kişilerin kanser olma 

riskine sahip olup olmadıklarını belirlemede bir gün HySP’yi kullanabilmelerinin mümkün olduğunu düşünüyorlar. 

Cutrale: “Lezyonların zamanla renk ve şekil değiştirip, değiştirmediğini bununla belirleyebiliriz ve daha sonra 

da klinik tedavi uzmanları da hastanın teşhisinden emin olmak ve ona göre uygun tedavi sunmak için hastayı 

daha iyi incelebilirler.” 

Cutrale ve Fraser: “Bu teknolojiyi hem araştırma, hem de tıp için atılan dev bir adım olarak görüyoruz.” 

Cutrale: “Kliniklerde çalışan bilim insanları ve diğer bilim insanları, bu teknoloji ile çalışmalarını daha hızlı 

yapıp ve daha kesin sonuçlar elde edeceklerdir. Bu teknoloji daha iyi, daha hızlı ve daha ucuz.”   

 Çeviren: AylinER 

http://phys.org/news/2017-01-technology-enables-d-imaging-animals.html 

 

Duyguların Arkasında Amigdala var 

 

Bilim insanları, sinir hücrelerini lazerlerle aydınlatarak, amigdala’nın, gizlice sokulma ve kıtır kıtır yeme rolüne ışık 

tutuyor. 

USTA AVCI  Yeni bir çalışma gösteriyor ki, bir farenin amigdalasındaki sinir hücreleri, kemirgene, çekirge gibi 

avları takip edip öldürmeye yardımcı olan mesajlar gönderiyor. 

Beynin korku ve endişe gibi duyguları yöneten kısmı, aynı zamanda farelerin avlanmasına da yardımcı oluyor. Bilim 

insanlarının 12 Ocak’ta Cell’e bildirirdiğine göre, amigdala denen bu yapı, bir farenin çekirgeyi hem gizlice takip 

edip hem de ölümcül bir ısırık atma yeteneğini düzenlemekte. 

Bilim insanları farelerin beyinlerindeki ışığa duyarlı sinir hücrelerini seçtiler ve daha sonra bu hücrelerin belirli 

gruplarını aktifleştirmek için lazer kullandılar. Araştırmacılar, farklı hücreleri açıp kapatarak, amigdala’nın merkezî 

çekirdeğinde av ile ilgili mesajları ileten iki ayrı sinir hücresi kümesi buldular. Bir küme farelerin avlarını 

kovalamasını kontrol ediyordu. Diğeri, sağlam bir ısırık atarak çekirgeyi öldürme yeteneğini etkiliyordu. 

Araştırmanın bir parçası olmayan, Oregon Üniversitesi’nden sinirbilimci Cris Niell, “Çok karmaşık olduğunu 

düşünüdüğümüz bir şeyin bir parçası olan bu iki davranışın, bu iki devre tarafından kontrol edildiğini 

buldular” diyor.  “Kovalamak için bir anahtarı çeviriyorsun, saldırıya geçmek için bir anahtarı çeviriyorsun.” 

Bu devrelerin her ikisinin de aynı anda yüksek güç seviyesine çıkarılması, farelerin normalde görmezden 

gelebilecekleri veya geçiştirecekleri küçük böcek şeklindeki bir robotu takip etmesine ve yakalamasına neden oldu. 

http://phys.org/news/2017-01-technology-enables-d-imaging-animals.html
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Connecticut, New Haven’da yer alan John B. Pierce Laboratuvarı’ndan sinirbilimci ve çalışmanın eş yazarı Ivan de 

Araujo, “Merkezi amigdala, duygu, korku ve tehditin tespiti için bir merkez olarak kavramsallaştırılmıştır” 

diyor. Şimdi, bu yapının aynı zamanda avlanmanın nispeten karmaşık bir görevini de kontrol ettiği görülüyor. 

Bilim insanları, yeni işlevin, amigdala’nın duygusal kontrol merkezi olarak daha iyi bilinen rolüyle nasıl ilgisi 

olduğunu bilmiyorlar.  de Araujo, “Fakat duygusal olarak yüklü durumlarda, amigdala, kalp atış hızı ve kan 

basıncını kontrol etmeye yardımcı olur, ancak bu değerler bir hayvan avını kovaladığında da düzenlenmeye 

ihtiyaç duyar” diyor . 

Bu çalışma, avlanma gibi karmaşık bir görevin bile, çok özel farklı sinir hücresi grupları veya nöronların birlikte 

çalışmasıyla koordine edilebileceğini de göstermektedir. Bu senaryoda, bir grup nöron kovalamayı kontrol eden bir 

sinyal yolu oluştururken, bir diğeri ısırmayı kontrol ediyordu. Bu nöronlar birlikte farenin akşam yemeğini 

yakalamasına yardımcı oldular. 

Ashburn Virjinya, Howard Hughes Tıp Enstitüsü Janelia Araştırma Kampüsü’nde sinirbilimci olan Anthony 

Leonardo, “Yıllar geçtikçe, bu belirli nöron yollarının davranışsal özellikleri bizleri giderek daha da şaşırtır 

hale geldi” diye ekliyor. “Kanıtlar kesinlikle nöronların çok güçlü belirli bir rolü için dayanaktır.” Leonardo, 

yusufçuk böceğinin beyninde benzer şekilde özelleşmiş nöronları keşfetti; birbirlerine paralel olarak çalışan ve farklı 

hareket türlerini kontrol eden nöron grupları kullanıyorlardı. 

de Araujo, sonra ki aşamada laboratuvarının, bir farenin beynindeki sinir anahtarlarını neyin değiştirdiğini bulmasını 

umuyor – potansiyel bir avı görmek ya da koklamak, hayvanın yemeğin peşinden gitmesi için amigdalayı nasıl 

tetiklemekte. 

Çeviren : Gültekin METİN 

https://www.sciencenews.org/article/how-mice-use-their-brain-hunt 

 

Şu Anda Işık Hızı Bariyerini Aşan 4 Şey 

 

Bana en sık sorulan sorulardan bir tanesi de ışık hızı bariyerini aşıp aşamayacağımız. Çünkü eğer bu bariyeri 

aşamazsak, uzaktaki yıldızlar her zaman erişilmez olacaklar. 

Pek çok ders kitabında hiçbir şeyin ışıktan daha hızlı gidemediği yazar, ama aslında bu bilgiler yeniden 

değerlendirmeye alınmalıdır. Aslında evet, ışık hızı bariyerini aşabilirsiniz. Ama tabi ki bu, filmlerde gördüğümüz 

şekilde değildir. Işıktan daha hızlı yol almanın farklı yolları vardır: 

https://www.sciencenews.org/article/how-mice-use-their-brain-hunt
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1. Big Bang(Büyük Patlama) ışıktan çok daha hızlı yayılmıştır. Ama bu, sadece “hiç bir şey” ışıktan hızlı 

gidebilir demektir. “Hiçbir şey” den kasıt, uzay boşluğu olduğu için, “hiçbir şey” ışık hızından daha hızlı 

yayılabilir çünkü ışık bariyerini engelleyecek bir madde yoktur ortada. Bu yüzden uzay boşluğu kesinlikle 

ışıktan daha hızlı yayılabilir. 

2. Eğer bir el fenerini gece gökyüzünün bir ucundan bir ucuna doğru sallarsanız, prensipte bu görüntü ışık 

hızından daha hızlı yol alır. (Çünkü ışın demeti evrenin bir ucundan diğer ucuna gidiyordur, ki bu da prensipte bir 

çok ışık yılı mesafe demektir.) Sorun şu ki, hiçbir madde aslında ışıktan daha hızlı hareket edemez. (1 ışık yılı 

çapında devasa bir küreyle kuşatıldığınızı düşünün. Fenerden çıkan ışın nihayetinde 1 ışık yılı sonra küreye 

ulaşacaktır. Küreye değen bu ışın daha sonra, küre 1 ışık yılı çapında olsa da saniyeler içinde tüm küreyi 

dolaşacaktır.) Gece gökyüzündeki ışın görüntüsü bile, ışıktan daha hızlı hareket etmektedir. Ama aslında bu 

görüntü boyunca ilerleyen hiçbir mesaj, bilgi ya da maddi nesne yoktur. 

3. Kuantum dolanıklık ışıktan daha hızlı hareket eder. Kuantum teorisine göre, eğer birbirine yakın 2 elektron 

varsa bunlar birbirleriyle uyum içinde titreşebilirler. Eğer daha sonra bunları ayırırsam, birbirlerinden pek çok ışık 

yılı uzakta da olsalar, bu iki elektronu birbirine bağlayan görünmez bir bağ-göbek bağı gibi- ortaya çıkar. Bu 

elektronlardan bir tanesini hafifçe titretirsem, diğer elektron derhal bir titreşimi algılar; bu algılama ışık hızından 

hızlıdır. Hiçbir şey ışıktan daha hızlı gidemeyeceği için, Einstein bunun kuantum teorisini çürüttüğünü 

düşünüyordu. 

Ama aslında bu deney (EPR deneyi) defalarca yapıldı ve her defasında Einstein yanılıyordu. Bilgi gerçekten de 

ışıktan daha hızlı gider. Ama son gülen Einstein oldu. Çünkü ışık bariyerini kıran bilgi rastgeledir ve bu yüzden de işe 

yaramaz. (Mesela diyelim ki bir arkadaşınız sürekli olarak bir yeşil, bir de kırmızı çorap giyiyor. Hangi ayağına hangi 

çorabı giydiğini bilmiyorsunuz. Birden bir ayağında kırmızı çorabı görseniz, o anda ışık hızından daha hızlı bir 

biçimde diğer ayağındaki çorabın yeşil olduğunu bilirsiniz. Ama bu bilgi işe yaramaz çünkü kırmızı yada yeşil 

çoraplar aracılığıyla Morse kodu yada faydalı bilgi transferi yapamazsınız.) 

4. Negatif madde. Işıktan daha hızlı sinyal göndermenin en inandırıcı yolu negatif madde aracılığıyladır. Bunu 

da 2 yolla yapabilirsiniz: 

5. a) Önünüzdeki uzayı sıkıştırarak ve arkanızdaki uzayı genişleterek. Böylelikle bükülmüş uzayın dev dalgalarında 

gezinebilirsiniz. Eğer negatif maddeyle(şu ana dek hiç görülemeyen yabancı bir madde) tetiklendilerse, bu dalganın 

ışıktan daha hızlı hareket ettiğini hesaplayabilirsiniz. 

6. b) Uzay-zamanda bir kapı ya da kısayol olan solucan deliği kullanarak, tıpkı Alice Harikalar Diyarında da olduğu 

gibi 

Özetle, ışık bariyerini aşabilmenin tek geçerli yolu Genel Görelik ve uzay-zamanı bükmek olabilir. Ama negatif 

maddenin var olup olmadığı ve solucan deliğinin kararlı olup olmadığı bilinmiyor. Kararlılık sorusunu çözmek için 

tam bir ‘kütle çekimi kuantum teorisi’ne ihtiyaç vardır. Bunun gibi, kütle çekimi ile kuantum teorisini birleştirebilen 

tek teori ise string teorisidir. Maalesef teori o kadar karmaşık ki, bu güne kadar kimse bunu tamamıyla çözemedi, tüm 

soruların cevabı verilemedi. Belki de bu bloğu okuyan birileri string teorisini çözmek ister ve ışık bariyerini 

gerçekten aşıp aşamayacağımız sorusunun cevabını bulur. 

Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE 

http://bigthink.com/dr-kakus-universe/what-travels-faster-than-the-speed-of-

light?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1484504545 

 

 

 

 

http://bigthink.com/dr-kakus-universe/what-travels-faster-than-the-speed-of-light?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1484504545
http://bigthink.com/dr-kakus-universe/what-travels-faster-than-the-speed-of-light?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1484504545
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‘Dil’inle Görebilir misin? 
Beyin o kadar uyarlanabilir ki, bazı araştırmacılar, şimdilerde herhangi beş duyuyu birbirine 

uyarlayabileceklerini düşünmekteler.  

 

Wisconsin Üniversitesi Laboratuvarında rehabilitasyon terapisti olan Kathi Kamm, lisansüstü öğrencisi Carla 

Becker’ı teste tabî tutarak, gözlerini bağlayıp onun “görme” becerisini inceler. Bir laptop bilgisayara bağlı Becker’in 

alnına yerleştirilen kameradaki görüntüler elektrik ağı-akımı ile diline aktarılır ve Becker’ın beyni de bu görünütleri 

proses edip, görüntüye çevirir. 

“Gözlerim tamamen sıkıca bağlı ve etrafım siyah perdelerle çevrili olarak orada oturuyordum. Mumlar, küreler ve 

bilmediğim objeler önüme konmuştu. Sağ elim, kollarım ve kafama kablolar bağlanmış ve dilim elektrodlarla 

doluydu. Gözlerim tamamen kapalı, kör vaziyetteydim. 

Bu durum sanki Black Mass (Şeytana Tapınma Ayini) gibi gözükse de, ondan daha da garipti: Dilimle görmeye 

çalışıyordum… 

Taktığım cihaz, Madison’daki Wisconsin Üniversitesi’nde  sinirbilimci olan Paul Bach-y- Rita tarafından icat 

edilmiştir. Bach-y- Rita kariyerinin büyük bir kısımını tek bir devrimsel kavrama adamıştır: “Duyularımız 

birbirinin yerine geçebilir.” Bach-y- Rita ve diğer pek çok sinirbilimci, beynin şaşırtıcı bir şekilde plastisiteye-

esnekliğe sahip olan bir organ olduğunu düşünmekteler: Beynin bir tarafı hasar gördüğünde, diğer kısım aynı 

fonksiyonu ortaya koyar.Bunu kanıtlamada, Üniversite’nin Milwaukee kampüsünden rehabilitasyon terapisti olan 

profesör Kathi Kamm da bu konudaki çalışmalara ortak olur… “Alnıma bağladığı kameranın uzun plastik kabloları 

da ağzımdan sarkıyordu. Bir laptop bilgisayar kameranın görüntülerini 144 piksele düşürüyor ve bu pikseller de 

plastik şeridin-kablonun ucuna gönderilen bir elektrik akımına dönüşüyor—dilimin üzerinde duran 12×12’lik 

elektrod ağı.” 

Kamm önümde oturuyor. Bir top tuttuğunu söylüyor ama o kumaşla kaplanmış masanın üzerinde topu ileri geri 

oynatırken, hiç bir ses duyamıyordum. Topun bana doğru geleceğini söylüyor (soluma, sağıma, önüme doğru) ama 

gözlerim ve kulaklarımla onların nereye doğru geldiğini anlamanın bir yolu yoktu.  
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Geriye dilim kalıyordu. Dilde vücudun dudak haricindeki herhangi bir bölümünden daha fazla dokunsal (dokunma ile 

ilgili) sinir uçları mevcuttur. Kameranın gördüğü dilimin ıslak iletken yüzeyine zaplanıyor,aktarılıyordu. Kamm topu 

hareket ettirip, yuvarladığında, sıkı sıkı bağlı gözlerim hiç bir şey görmüyor ama dilim üzerinde karıncalanma 

oluyordu ve elime sola doğru hareket ediyor ve topu yakalıyordum! 

 

Paul Bach-y-Rita yaşamı ortodoks olmayan, alışılmışın dışında  düşünmesine yardımcı olan babasına çok şey borçlu 

olduğunu dile getiriyor. “Babam Pedro Bach-y- Rita yemek masasında yaptığımız tartışmalarda her zaman 

aklına gelenin tersi olan düşünceleri de ortaya koyardı.” 

Bach-y- Rita: “Bizler gözlerimizle değil, beynimizle görürüz. Kulaklar, gözler, burun ve dil, deri sadece bilgi 

edinmede birer input-girdidir. Beyin bu datayı proses ederken- 5 duyuyu deneyimlerken bu verinin nereden 

geldiği pek de o kadar önemli olmayabilir. Şüphesiz, beynin belirli kısımlarına yönelik bağlantılar mevcut olsa 

da siz onu modifiye edebilir, değiştirebilirsiniz. Tabiat ananın yaptığı şeyden çok fazlasını “duyusal 

organlar”la yapabilirsiniz.” 

 69 yaşındaki Paul Bach-y- Rita, Einstein ve Harpo Marx karşımı biri. Saçları gür gri Afro şeklinde ve yüzü de 

çoğunlukla komik, bilmiş bir ifadeye sahip. İkonokrasi (put kırıcı) ruhunu, 16. Yüzyıl Katalon şiirine tutkunu 

ve  New York Üniversitesi’nde profesör olan babasına borçlu olduğunu söylüyor. Babası Üniversite’de 1947’de ilk 

sivil hakları gösteri ve grevini düzenleyerek kariyerini nerdeyse mahveder ve çocuklarını da kendisi gibi eşit derecede 

başkaldıran, asi yetiştirir. Örneğin; ne kendisi gibi Katolik ne de eşi gibi Musevi olmalarını istemiş, kendi dinini 

seçmesi için onu yüreklendirmiştir. Paul, Bronx’daki Lütheriyen Kilisesinin Rahibi olan Bernadotte’yi beğendiği için 

İsveç Lüteriyeni olmayı seçse de daha sonraları Lütheriyen bir kolejden burs kazandığı halde bunu geri çevirir. 

İnançlı olmadığını görüp, bundan dolayı da burs parasını almanın doğru olmadığını düşünür. 

1958 yılında,65 yaşındayken babası Pedro Bach-y-Rita, geçirdiği felçten dolayı tekerlekli sandalyeye mahkum olur 

ve zorlukla hareket edip, konuşabilmektedir. O tarihlerde Paul’ün kardeşi George Mexico Üniversitesi’nde Tıp 

öğrencisidir.Kardeşi babasını bakımevinde bırakmaktansa, onu evine alır ve onunla ilgilenir. Ama George’un işi 

zordur. Babası yere tabak fırlattığında ona gidip almasını söyleyerek, onu zorlar. Babası verandada sürünürken 

komşuları da bu durumu endişe ve korku ile izlerler. Ama babası için bu çok ödüllendirici, faydalı bir durumdur 

çünkü bir işe yarıyordur. 

O yıllardaki sinirbilimciler beyin hasarlarının tersine çevrilmesinin imkansız olduğuna inanıyorlardı. Bir inmeden 

dolayı oluşan hafıza kaybı, felç ya da bunama birkaç haftadan fazla sürerse, o durumun kalıcı olduğuna inanılırdı. 
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Ancak, Paul’ün babası üç yıl sonra tamamen iyileşmişti.Öğretmenliğe geri döndü ve 5 yıl daha çalıştı. 1969 yılında 

73 yaşında kalp krizinden dolayı öldüğünde, Kolombiya dağlarında 9000 fit yükseklikte yürüyüş yapıyordu! 

Paul’un babası Pedro’nun beynini otopside inceleyen nöropatalog daha sonra Amerikan Fiziksel Tıp Dergisi’nde 

Pedro’nun hasar görmüş, tahrip olmuş beyninin resimlerini içeren bir makale yayınlar. Paul: “Çok şok ediciydi. 

Babam o kadar çok iyileşmişti ki, biz de beyindeki hasarın fazla olmadığını düşünmüştük. Herkes bunu 

başaramazken babam nasıl böyle iyileşmişti diye düşündüğümü hatırlıyorum.” 

Paul’un kariyeri Pedro’nun ölümünden sonra değişti. Tıp Okulundan sonra San Francisco’daki Görsel Bilimler 

Enstitüsü Smith-Kettlewell’deki işinden ayrıldı ve Stanford’daki Santa Clara Valley Tıp Merkezi’nde çalışmaya 

başladı. Paul: “Bu işi bırakmak belki de oldukça aptalca ya da cesurca bir şeydi. Ama babam gibi kişiler için 

çalışmak, babamda gerçekleşen mucizeyi diğer insanlarda da yaratmak istedim.” 

Wisconsin Üniversitesi’nde Rehabilitasyon profesörü olarak görev yaptıktan sonra, Paul Bach-y- Rita ilgisini 

tekrardan 5 duyu konusuna çevirdi. Örneğin; cüzzamdan dolayı bunu yaşayanların uzuvlarında duyu kaybı-

dokunma hissi kaybı yaşadıklarını biliyordu ve bundan yola çıkarak, alnındaki 5 noktayla bağlantılı parmak 

uçlarında transdüser (aktaraç) olan bir eldiven geliştirdi. Bu eldivenleri giyen denekler, eldivenlerle bir şeye 

dokunduklarında başlarında eşit derecede baskı hissedip, bir kaç dakika içinde pürüzlü ya da pürüzsüz 

yüzeyler arasındaki farkı hissetmeye başlarlar ve bu hissi oluşturanın da alınları olduğunu unutmuşlardır bile… 

Bach-y-Rita bundan yola çıkarak şöyle bir sonuç çıkarır: “Görme ve dokunma bilinçli olarak birbirinin yerine 

geçebiliyorsa, ses de bunu yapabilir.” 1980’lerde, ekibi ile birlikte titreşen bir kemere bir mikrofon yerleştirirler. 

Mikrofon tarafından elde edilen düşük frekans kemerin sol tarafını titretir; yüksek frekans da sağ tarafı titretir. Sağır 

insanlar bu kemerin dudak okumaya yardım ettiğini ifade ederler. 

Etkileyici olmasına rağmen, Paul Bach-y-Rita’nın deneyleri  geleneksel- ana görüşe sahip olan sinirbimcileri 

etkilemez.1969 başlarında Bach-y-Rita Nature adlı dergide icat ettiği cihazlardan bir tanesi hakkında bir makale 

yayınlar. Ancak, Nöbel ödüllü Nörofizyolog olan danışmanı Ragnar Granit bile onun neyin peşinde olduğunu, ne 

yapmaya çalıştığını pek anlayamaz. Paul: “Beni odasına çağırdı ve “Paul, göz kasları hakkındaki çalışmanı takdir 

ettiğimi biliyorsun ama bu yetişkinler için olan oyuncakla niye bu kadar vaktini harcıyorsun, anlamıyorum” 

dedi.” 

Şüphecilik anlaşılabilirdi… O yıllarda daha çok ama bu zamanda daha az, pek çok sinirbilimci beynin bölümlere 

ayrıldığına inanmakta; örneğin; Görsel bilgi, gözden doğrudan sabit bir sinir ağı yoluyla görsel kortekse ulaşmakta ve 

bu sistemin herhangi bir kısmı hasar görürse, görme imkansız hale gelmektedir. Sadece gözler görebilir!! 

Bu tarz düşünceler, nörobilimcilerin öncülerinden Fransız Paul Broca’nın konuşamayan bir erkeğin frontal lobunda 

lezyonlar bulduğu1861 yılına kadar uzanmaktadır. Broca, beyindeki belirli bölgelerin belirli görevleri olduğu 

sonucuna ulaşmıştır ve daha sonra yapılan bir yığın araştırma da onun haklı olduğunu kanıtlamıştır. Son zamanlarda, 

fMRI ve PET taramaları, bir kişinin renkleri, yüzleri, duyguları tanımlayıp tanımlayamadığı ve bir lisanı öğrenip 

öğrenmemesine bağlı olarak beyindeki farklı alanların aydınlandığını göstermektedir. 

Bach-y-Rita bunun hikayenin sadece bir parçası olduğunu söylüyor: Herhangi bir alanda kavramsal bir içerik, 

anafikir, ve olayın bir noktada doğruluğu varsa, genel anlayış öyle kolay kolay değişmiyor.” Beyni anlamaya 

çalışırken örneğin; düşünce ve duygunun temel ve ana vericileri oldukları için sinirbilimciler sinapslar (sinir 

hücrelerin ucundaki bağlantılar) üzerinde çokca dururlar, Büyüdükçe çocuklar hem gelişip, hem de sinaptik bağları 

azalmaya başlar ve yetişkinlikte bu işlem tamamen durur. Pek çok araştırmacı halâ hasar görmüş bir beynin kalıcı 

eksikliklere ve zararlara neden olduğunu düşünmektedir. 

Paul: “Sinaps evrimde bir kavram ve mikroskop altında gözlemlenebilir. Ancak hücreler arasında devam eden başka 

şeyler de var. Beyinin sadece %10’u nöronlardan oluşuyor.  
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Onlar fiziksel olarak bağlantı kurup, elektriksel titreşimle mesaj yollarlar. Geri kalan yüzde ise kesin fonksiyonları 

çok net anlaşılamayan glial hücreleridir. Nöronlar spesifik-belirli,özel reseptörler tarafından çalıştırılan serbest 

ajan olarak beyinde seyahat eden nörotransmiterleri salgılarlar. Bazı glial hücreleri de örneğin;lezyon 

yakınlarında ve beyinde öğrenmenin olduğu bölgelerde toplanır. Paul: “Bağlantı sisteminden çok, bu sistemde 

değişiklik yapmak çok daha az külfetli.İnsan zekasının çoğu bu iletken olmayan, elektriksiz, boşta salınan 

sinyallerden geliyor olabilir. Yoksa beynimiz, hayvanların beyninden daha fazla zihin gücüne, daha fazla enerji sarf 

etmeden ve kilo vermeden nasıl eldebilir ki?…” 

Bach-y-Rita’ın glial hücreleri konusunda haklı ya da değil ama bir şey var ki o da; giderek artan kanıtlar, duyuların 

yeniden yönlendirilebileceğini göstermekte. Örneğin; 1990’ların sonlarında Harvard Üniversitesi’nden 

nörolog Alvaro Pascual-Leona görme özürlülerin beyin taramalarını yapar ve onlardan okuma parmakları ile 

kabartma yazısını (görme engelli alfabesi ile) okumasını istediğinde, görsel korteksleri aydınlanır. Aynı şeyi 

gören insanlar yaptığında, görsel kortekslerinde bir faaliyet olmaz, aydınlanmaz. Daha yakın bir zamanda, MIT’de 

çalışan sinirbilimci Mriganka Sur, genç yabangelinciklerini alır ve retinalarından gelen dokuları onların işitme 

yollarına bağlar ve görür ki; yabangelincikleri mükemmel bir vizyona sahip olarak büyürler. 

Bu tarz araştırma ve çalışmalar sayesinde, bir zamanlar sinirbilim makalelerinde “tabu” şeklinde değinilen 

“plastisite-esneklik” terimi şimdilerde gündeme gelip, moda olmuştur. Paul: “Gittiğiniz herhangi bir toplantı, 

seminerde “plastisite” hakkında tonlarca makale ile karşılaşırsınız.” Bu fikrine karşı halâ bazı kişiler onun bu 

iddiasını çok abartılı bulmakta ve görmenin çok zengin ve karmaşık bir fenomen, olgu olduğunu, ve böylesine 

inanılmaz ve şaşırtıcı bir organın yerine hiç bir şeyin geçemeyeceğini söylerler. 

San Francisco’daki Kaliforniya Üniversitesi’nde sinirbilimci olan Michael Merzenich, 20 yıldır beyin plastisitesinin 

önde gelen savunucusu olmuştur. Merzenich: “Bach-y- Rita’nın dil cihazı çok güçlü bir değişim aracı olmuştur. 

Ancak bunu gerçek anlamdaki görmeyi sağlayıp sağlayamayacağı konusunda şüphelerim var. Eğer bu alet, 

retinayı uyarmıyorsa, bana göre görmenin oluşması pek mümkün değil.” 

Bach-y-Rita ise bu fikre kesinlikle katılmadığını söylerek şunları ifade ediyor: “ Optik sinir hakkında özel bir şey 

yok. Beyin bilginin nerden geldiğini umursamıyor. “Görmek” için görsel girdiye ihtiyacınız var mı? Bence 

hayır!  Işığa tepki veriyorsanız ve algılıyorsanız, o zaman bu görüyorsunuz demektir!” 

 

Beyne Dengede Durmayı Yeniden Öğretme 

 Denge duyusu belki de duyular içindeki en basit, en kolay şekilde beyinde yeniden yönlendirilebilen duyu. Denge, iç 

kulaktaki  jel tabakası ile çevrili çok küçük hücre tüylerinden oluşur. Kafanızı hareket ettirdiğinizde, jel tüy 

hücrelerine doğru itilir ve bilgi beyne iletilir. Tüm bu sisteme “vestibüler duyu” denir. 
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 Geçtiğimiz 40 yıl içinde, Amerika’da bir kaç bin kişi “gentamisin” adı verilen bir antibiyotiğe bağlı olarak denge 

duyularıı kaybetti.İlacın yan etkilerinden bir tanesi “ototoksisite”dir: İç kulakta bulunan tüy hücrelerini 

öldürebilir. 

 Üstte resimde görülen Cheryl Schiltz, Wisconsin’in Windsor kentinde yaşamakta. Kasım 1997 yılında 17 gün 

boyunca gentamisin adlı antibiyotiği kullanır ve 17. Gün uyandığında ayakta dengeyi kuramamaktadır. Schiltz: 

“Ayakta duramıyordum. Yerde emeklemek zorunda kaldım. Sarhoş olmuş gibiydim. Çok korktum.” 

 Schiltz ayrıca kulak çınlaması, kısa süreli hafıza kaybı ve görme problemleri de yaşar. Shiltz: “Cehennemde 

gibiydim.” Sonunda kendilerini “Wobbler” diye adlandırdıkları diğer gentamisin kurbanlarından oluşan gruba 

katılarak teselli bulur. Ancak, onun için gerçek teselli, doktorunun ona Paul Bach-y-Rita’yı tavsiye etmesinden sonra 

olacaktır. 

 Schiltz önce şüpheyle yaklaşır. Schiltz: “Bana sistemi açıkladı ve dilimle dengede duracağımı söyledi! Şaka yapıyor 

sandım!” Yine de Schiltz Bah-y-Rita’nın kendisine bir şapka giydirmesini ve diline bir düzine elektrod bağlamasına 

izin verir. Şapkada Shiltz’in hareketlerini kaydeden bir ivmeölçer  vardır ve bu bilgiler ağzındaki daire içindeki 

iletişim şebekesine ulaşır. Eğer önü doğru eğilirse, bu daire de öne doğru gidiyordu. Schiltz’in tüm yapması gereken, 

dengede kalmasıdır, bunu da dilinin üzerindeki daireyi merkezde tutarak yapacaktır. 

 Sonuçlar neredeyse hemen ortaya çıktı. Schiltz: “Birden ağlamaya başladım. Net olarak görmenin ve sürünmeden 

ayakta durmanın ne demek olduğunu neredeyse unutmuştum. Sanki Tanrının eli bana uzanmış ve dokunmuştu.” 

Yarım saat içinde yardım almadan ayakta durabiliyordu. Bach-y-Rita: “Şok oldum. Neredeyse hemencecik 

öğrenivermişti. Bence bunun nedeni; onun dokunmaya dair-temassal ipuçlarını anlamak için kendini kısmen eğitmiş 

olması olabilir. Yerde duran ayaklarının temasını kullanıyordu. 

 Schiltz daha sonra deneyi daha da ileriye taşıdı.Çemberi dilinde merkezde tutmayı 20 dakika çalıştıktan sonra, 

şapkayı çıkardı, elektrodları çekti attı ve dengede herhangi bir aparat olmadan 1 saat boyunca  durdu. Schiltz: 

“Binada çoraplarımla koştum. Paul ile dans ettim ve sandalyeye, masaya çıktım. İyileştiğimi hissettim. Gerçek 

anlamda iyileşmiş hissettim.” M.A. 

Cheryl Schiltz, aldığı bir antibiyotikten sonra denge duyusunu kaybeder ve Bach-y-Rita’nın dil aletini dener. 

Şapkasına yerleştirilen bir hızlandırıcı hareketlerine dair verileri dilindeki reseptöre iletir. Dildeki titreşimi, 

karıncalanmayı merkez alarak, Schiltz ayakta durup ,yürüyebilir. Schiltz bu aleti ilk denediğinde onu hıçkırık tutar 

ama işler daha sonra normale döner. 

Bach-y-Rita bu durum ve icat ettiğim cihaz ikna edici gözüküyor ama laboratuvarımdayken tam olarak neyi 

deneyimliyorum diye kendi kendime sormadan edemiyorum… 

“Görüntüler bozuk, pil tadında ve sıcak bir yaz bulutunun yağan yağmur gibi hissettiriyor. Kesinlike bazı 

şeylerin etrafımda olduğu duyusunu hissettiriyor ama bu görme ile aynı şey mi?…” 

Pratik anlamda, bunun cevabı ilgisiz, konudışı olabilir. Kamm beyaz bir küpü masanın üzerinde bir yere koyduğunda, 

gözlerim bağlı olsa da 10 seferin 9’unda uzanıp, onu yakalayabiliyorum. Ana hatlarını daha iyi anlamak için başımı 

aşağı yukarı salladığım sürece büyük harfleri bile tanıyabiliyorum. Cihazla geçirdiğim bir kaç saatten sonra, 

ağzımdaki karıncalanmayı, titreşimi unutup, sadece görmeyi öğrenebilirim. Peki bu “görmek” midir? 

 Bu soru, Kamm’ın müziğe yetenekli 16 yaşındaki deneklerinden biri olan Beth’e en iyi sorulabilir. Beth lise 

korosundaki en iyi şarkıcı ve kolejde müzik okumak ve iyi bir besteci olmak istiyor. Kendisi doğuştan görme özürlü. 

Beth, Bach-y-Rita ile tanışıncaya kadar bir koro şefinin tempo tutmadaki el-kol-baş hareketleri hakkında hiç bir şey 

bilmezken, elektrodları taktığında, yarım saat içinde tüm el- kol-baş hareketlerini yapmayı öğrenir. 

Neticede, odadaki bu hareketleri “görme”yi öğrenip, anlamlarını anlıyorsa, bunu “görme” kelimesi  dışında 

başka birşeyle adlandırmak sizce kullanışlı mı? 

 Belki de, Bach-y-Rita’nın araştırması bize daha ilginç bir şeyi de öğretiyor; Görme, sadece bize etrafımızdaki ışığın 

ve mekanı detaylı anlatmıyor, görme belki de keyfi bir duygu… 
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Bach-y-Rita ve müşterileri için bu fark çok da önemli değil. Deniz Kuvvetleri Komandoları, Bach ile bir sistem 

üzerinde çalışmaktalar. Bu sistemle “kızılötesi ışınların dil ile görülmesi” sağlanmaya çalışılıyor ve bu şekilde 

bulanık, görüş mesafesi olmayan yollarda dilleri ile görüp, gözlerini de diğer işler için kullanabilecekler. 

NASA da, astronotların uzay elbiselerinin dışındaki şeyleri hissetmeleri için sensör geliştirmede onunla 

çalışıyor ve Florida, Pensacola’daki İnsan ve Makine Bilinci Enstitüsü de, pilotları diğer uçak ya da gelen 

füzelere karşı uyaracak titreşimli yelekler yaratamak için onun fikirlerinden yararlanıyor. 

Geçen Ekim’de Bach-y-Rita, nörorehabilitasyon alanına katkılarından dolayı Amerikan Rehabilitasyon Tıp 

Kongresi’nde Coulter Ödülünü aldı. Kendi disiplinin sınırlarında on yıllar süren mücadeleden sonra, artık 

çalışmalarını ana görüş haline getirmek için Bach-y-Rita finansal desteğe de sahip. Önümüzdeki bir kaç sene içinde 

kablosuz bir cihaza-tutucuya uyan dil destekli görüş sisteminin minyatür bir versiyonunu yaratmayı umud 

ediyor. Bu sistemde gözlüklü küçük bir kamera, görüntüyü radyo dalgalarıyla ağıza yolluyor. Bu cihaz 

çalışırsa, sadece görme özürlüler daha iyi görmeyecek, geri kalan bizler de hiç hayal bile etmediğimiz 

duyulara erişebileceğiz. Bach-y-Rita: “Ölçülebilen herhangi bir şey beyne nakledilebilir, kullanacağını 

öğrenebilir.” 

Çeviren: AylinER 

http://discovermagazine.com/2003/jun/feattongue 

 

Gebelik Sırasında Multivitamin Almamak Çocuğu Okulda Geri 

Bırakıyor 

 

Hamilelikte vitamin ve besin seviyelerini yüksek tutmak sağlıklı bir bebek için gereklidir 

Yeni bir araştırmaya göre, gebelik sırasında multivitamin almamak,  ortaokula geldiğinde çocuğu bir yıl geri 

bırakabiliyor. 

Takviye alma konusu hamile kadınlar için tartışmalıdır, geçen yıl yapılan araştırmalar folik asit ve D vitamini dışında 

alınan herhangi bir şeyin para israfı olduğunu söylüyor. 

http://discovermagazine.com/2003/jun/feattongue
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Ancak, Harvard Üniversitesi, Kaliforniya Üniversitesi ve Lancaster Üniversitesi’ni içine alan uluslararası bir ekip 

tarafından yapılan yeni bir araştırmada, multivitaminlerin, 9-12 yaş arasındaki bir çocuğun bilişsel yeteneklerine, bir 

yıllık tam bir eğitime denk gelecek katkı sağlayabileceğini ortaya çıkardı. 

Endonezya’daki kadınlarda yapılan uygulamanın ardından açığa çıkan bulgular, en çok, beslenmelerinden yeterli 

vitamin ve minerali alamayan kadınlarla bağlantılı. 

 

Birçok uzman, gebelik sırasında multivitaminlerin gerekli olup olmadığını tartışıyor. 

Ayrıca, erken yaşta yetiştirilen, daha mutlu annelerin ve eğitimli ebeveynlerin daha akıllı çocuklara sahip olduğu 

bulunmuştur. Yetiştirilme ortamının; iyi beslenme, genel düşünsel yetenekler, akademik başarı ve ince motor becerisi 

gibi biyolojik faktörlerden daha önemli olduğu bulundu. 

Başyazar Dr. Elizabeth Prado, California Üniversitesi, Davis, “Önceki çalışmalar, sosyal etkenlerin önemini ima 

etmekteydi. Ancak bu, detaylı bilişsel değerlendirmelerimizin ve test edilen çocuk sayısının kapsamıydı. 

Gebelik ilerledikçe gelen verilerle birlikte etkileri açık bir şekilde ölçtük ve sonuçlar şaşırtıcıydı” diyor. 

Çalışma, 9-12 yaş arasındaki yaklaşık 3.000 çocuk üzerinde gerçekleştirildi. Çocukların anneleri, hamilelikte ek 

besinlerin etkileri üzerine daha önce yapılmış bir çalışmaya katılmışlardı. 

Kullanılan multivitaminli maddeler; demir, folik asit, retinol, D vitamini, E vitamini, askorbik asit, B vitamini, niasin, 

çinko, bakır, selenyum ve iyot içermektedir. 

Ek besinleri alan annelerin çocukları, fazladan yarım yıllık okul eğitimine eşdeğer olacak kadar daha iyi işlemsel 

belleğe sahipti. Hamilelikte yaygın bir problem olan kansızlığa sahip anneler için etki, bir yıllık ek eğitime eşdeğerdi. 
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Multivitaminler beyin gelişimini arttırmakta,  çocukların öne geçmesini sağlamaktadır   

İşlemsel bellek, bir çocuğun akademik performansı ve günlük yaşamı için önemlidir ve sürüş, yazma, okuma, 

aritmetik, okuma, konuşma, dili anlama ve sıralamaları, kuralları ve kategorileri öğrenme gibi faaliyetlerle ilişkilidir. 

Bebeğin doğum kilosundaki düşüklük, prematüre doğum, bebeğin fiziksel büyüme zayıflığı, zayıf beslenme gibi 

biyolojik faktörlerin; ev ortamı, anneyle ilgili depresyon, ebeveyn eğitimi ve sosyo-ekonomik durum ile 

karşılaştırıldığında, zihinsel yetenek üzerinde daha az etkili olduğu bulundu. 

Endonezya Mataram Üniversitesi’nden Dr Husni Muadz, “Bazı ölçümlerle birlikte, sosyal ve çevresel faktörlerin, 

bilişsel fonksiyonun belirleyicisi olarak biyolojik faktörleri iki üç kat aşacağını ekipteki hiç kimse 

beklemiyordu” dedi. 

“Ülkeler şu anda geliştirilmiş çocukluk çağı gelişimini nasıl başaracaklarını bulmayı planladığı için, bu 

çalışma küresel anlamda etkilere sahip.” 
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Kadınlar sağlıklı bir diyetle gerekli vitamin ve minerallerin çoğunu elde edebilirler  

Harvard TH Chan Halk Sağlığı Yüksekokulu’ndan Dr. Anuraj Shankar, şunları söyledi: “Halk sağlığına verilen yeni 

önem ile birilkte, durum hayat kurtarmaktan çok öte giderek, gelişen çocukları besleme yönünde 

ilerlemektedir. Bu bulgular, aile refahı, büyütme ve teşvik desteği, ve geleceğin ebeveynlerin okulda kalması 

için yardım konularına odaklanmak için ileri hattaki sağlık ve gelişim çalışmalarının yeniden yapılındırılması 

ihtiyacının göstergesidir.” 

İlaç ve Terapötik Bülteni geçen yıl, ayrık omurga gibi nöral tüp defekti riskini azaltmak için folik asit kullanımına 

ilişkin “iyi kanıtlar” olduğunu belirtti. Ve daha az kesin olsa da kemik ve diş oluşumu ve kalsiyum emme yeteneği 

için önemli olan D vitamini kullanımı için bazı kanıtların bulunduğunu belirtti. Ancak diğer takviyelerin gerekli 

olmadığını söyledi. 

Araştırma The Lancet Global Health dergisinde yayınlandı. 

Çeviren : Gültekin METİN 

http://www.telegraph.co.uk/science/2017/01/16/failing-take-multivitamins-pregnancy-could-set-child-back-year 

 

Depresyon ve Beyin Hasarı Hakkındaki 3 Gerçek  
Depresyon, beyin yapısı ve işlevindeki yaygın değişikliklerle ilişkilidir. 

Buna yönelik bazı örnekler: 

1. Çok güçlü araştırmalar neticesinde depresyona sahip olan kişilerin genellikle hipokampusları daha küçük 

olmakta. Hipokampusun, uzun süreli depolama için hafızayı proses etmesinden dolayı beynin önemli bir kısmı 

olduğu bilinmektedir. Hipokampus ayrıca, strese karşı ne hissettiğimiz ve bunlara nasıl tepki verdiğimizi 

düzenleyen beynin bir çok alanı ile de bağlantılıdır. Örneğin; hipokampus, korkuyu deneyimlediğimiz kısım 

olan amigdala ile de bağlantılıdır. 

Depresyon stresle ilişkili bir hastalık olarak kabul edilir ve depresyonu olan kişilerin stres hormonu olarak 

bilinen kortizol seviyelerini yüksektir. Kortizol hipokampustaki hücrelere karşı toksiktir ve depresyonda 

kişilerin aşırı kortizol üretmesi de kişilerin hipokampus bölgelerinde kayıplara yol açabileceğinden, o kişilerin 

neden daha küçük hipokampusa sahip olduklarını bu durum açıklayabilmektedir.  

http://www.telegraph.co.uk/science/2017/01/16/failing-take-multivitamins-pregnancy-could-set-child-back-year
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İlginçtir ki; kişiler henüz önemli bir stres yaşamasalarda daha küçük hipokampuslara sahiplerse, bu, onların 

strese bağlı psikiyatrik bir rahatsızlığa yakalanma riskini artırmaktadır. 

• İyi Haber: Hipokampus beyinde yeni nöronlar üretebilen nispeten benzersiz özgün bir 

kısımdır. Antidepresan ilaçların nörojeneziyi (diğer bir deyişle yeni beyin hücrelerinin büyümesi) teşvik ederek, 

hipokampusun hacmini arttırdığı görülmüştür. Yine ilginçtir ki; yeni hipokampal hücrelerin büyümesini 

tamamlaması 6 hafta kadar sürer ve bu, çoğu monoaminerjik antidepresanın (örneğin; SSRI) tam olarak etkili 

olması için gereken süre ile aynıdır. 

2. Depresyonda olan kişiler, çoğunlukla olumsuz bir önyargıya sahip bir şekilde bilgiyi farklı proses 

ederler.Bir başka deyişle, depresyondaki kişiler, olumlu şeyler yerine, yaşamdaki olumsuz şeyleri fark 

edip, bunlara tepki gösterme eğilimindedirler. Bazı beyin görüntüleme araştırmaları, depresyon 

hastalarının anormal bazı beyin aktivasyonu kalıplarına sahip olduğunu ortaya koymaktadır; bazı alanlar aşırı 

aktifken, diğer alanlar da yetersiz, düşük bir aktivite kalıbı sergilerler ve bu farklılığa olumsuz önyargı 

sebep olabilmektedir.Bu durum bir beyin hasarı olmasa da, bir beyin anormalliğidir ve üzerine durulması 

gerekir. 

İyi Haber: Antidepresanların beyin aktivasyon kalıplarını değiştirerek, ruhsal durum ve önyargıyı normal seviyelere 

çektiği görülmüştür. 

3. Depresyon, genlerimizdeki değişikliklerle ilişkilendirilir; beyindeki genlerle. Her ne kadar sabit bir 

genetik kod ile doğsak da yaşam deneyimimiz, genlerimizin aktive edilme biçimini değiştirir.Yaşam 

deneyimimiz, belirli bir molekül salgılayarak, aslında genlerimizin kolay ya da zor bir şekilde aktifleşmesini 

(örneğin; epigenetik) sağlar. Farelerle yapılan deneyler göstermiştir ki; tekrarlanan stresli olaylara maruz bırakılan 

fareler önemli genetik değişimlere sahip olmuşlardır ve bu değişimler onları gelecekte yaşayacakları strese karşı daha 

savunmasız ve zayıf yapar. Yakın tarihli bir çalışmada, bu durumun insanlarda da aynı şekilde olduğu ortaya 

çıkmıştır. Belki de bu değişimler şu gerçeği göstermektedir: tek bir depresyon vakası bile kuvvetli bir şekilde, 

gelecekte depresyona girme riskini artırır. 

• İyi Haber:Antidepresan ilaçların depresyondaki kişilerin gen ifadelerini değiştirdiği görülmüştür. Bu ilaçlar aslında 

olumsuz epigenetik etkilere karşı konulmasını sağlayarak, depresyondan etkilenen genetik ifadeyi daha normal 

kalıplara dönüştürür. 

Açıkçası, depresyon beyindeki değişimlerle alâkalıdır. Bu değişkliklerin kalıcı olup olmadığının cevabını bulmak 

zordur. Buna net bir cevap bulmak için; depresyon önce, depresyondan sonra ve iyi olduktan sonra insanların 

beyinlerini incelemeliyiz. Bildiğim kadarıyla bu tarz bir inceleme şimdiye kadar yapılmamıştır. Ancak, kesin olarak 

söyleyebileceğimiz şey; depresyonu olan kişilerin beyinlerinin hem yapısal, hem de işlevsel açıdan farklı 

olduğudur. 

İyi Haber: Bunun tedavisi, her zaman ruh halinin, davranışın ve depresyonla ilişkili beyin anormalliklerinin 

normalleştirilmesi ile gerçekleşir. 

 Çeviren: AylinER 

http://www.medicaldaily.com/3-key-facts-about-depression-and-brain-damage-good-news-backed-science-

408185?utm_content=buffer98b4d&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer 

 

Konuşma Terapisi Beyindeki Bağlantıların Güçlenmesine Yardım 

Ediyor  
Özet: Araştırmaya göre, “bilişsel davranışçı terapi” psikoz hastası kişilerin beyinlerindeki bazı bağlantıları 

güçlendirebiliyor ve daha güçlü nöral ağ bağlantıları  da uzun vadede semptomların azalmasıyla 

ilişkilendirilmektedir. 

Kaynak: King’s College London. 

http://www.medicaldaily.com/3-key-facts-about-depression-and-brain-damage-good-news-backed-science-408185?utm_content=buffer98b4d&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://www.medicaldaily.com/3-key-facts-about-depression-and-brain-damage-good-news-backed-science-408185?utm_content=buffer98b4d&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
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King’s College London and South London and Maudsley NHS Foundation Trust’a göre, bilişsel davranış 

terapisi (CBT) pisikoz hastası insanların beyinlerindeki bazı bağlantıları güçlendiriyor. Semptomların uzun 

vadede azalmaları ve de 8 yıl sonrasında da iyileşmeleri, güçlenen bu bağlantılarla ilişkilendiriliyor. 

CBT- özel bir konuşma terapisi biçimi-insanların düşünme biçimlerini, düşüncelere ve deneyimlere verdikleri 

tepkilerini değiştirmelerini içerir. Şizofreni ve başka bir kaç psikiyatrik bozuklukta görülen psikotik semptomları 

yaşayan kişilerde uygulanan terapide, farklı deneyimler hakkında farklı düşünme vurgulanıyor. CBT aynı zamanda 

üzüntüyü azaltma ve mutluluğu artırma stratejilerini geliştirmeyi de içermektedir. 

Translational Psychiatry dergisinde yayımlanan bulgular, aynı araştırmacıların önceki çalışmalrını izlemektedir. Bu 

çalışma, CBT uygulanan psikoz hastalarının sosyal tehditi doğru olarak proses eden kilit beyin bölgelerinde, 

güçlenmiş bağlantılar göstermiştir. 

Yeni bulgular ise ilk defa göstermiştir ki, bu değişiklikler yıllar sonra bile insanların uzun vadeli iyileşmelerinde 

etkili olmaktadır. 

Orijinal çalışmada, katılımcılar fMRI görüntüleme tekniğiyle denetlendi ve CBT uygulamasından 6 ay önce ve 6 ay 

sonra, farklı duyguların sergilendiği yüz resimlerine beyinlerinin verdiği tepkiler değerlendirildi. Katılımcılar 

çalışmada yer aldıklarında zaten ilaç kullanıyorlardı. Bu yüzden CBT  de uygulanan bu denekler, sadece ilaç alanlarla 

ama CBT uygulanmayanlarla karşılaştırıldılar. Sadece ilaç alan grubun beyin bağlantılarında her hangi bir artış 

görülmedi. Bu da beyindeki bağlantıların CBT ile ilgili olduğunu göstermektedir. 

Yeni çalışmada, CBT uygulanan 22 kişiden 15 tanesinin sağlığı tıbbi kayıtlarda 8 yıl boyunca takip edildi. Ayrıca bu 

dönem sonunda kendilerine bir anket gönderildi ve kendilerinden iyileşme ve mutluluk seviyelerini değerlendirmeleri 

istendi. 

 

Sonuçlar göstermektedir ki, farklı beyin bölgeleri arasındaki bağlantıların artışı- en önemlisi de amigdala(beynin 

tehdit merkezi) ve frontal loblar (düşünme ve mantık yürütmeyle alakalı bölge) – uzun vadede psikozun düzelmesiyle 

ilişkilendirilmektedir. İlk defa CBT sonucu beyinde gerçekleşen değişiklikler ile uzun vadeli psikoz hastalarının 

iyileşmeleri arasında bir bağlantı olduğu gösterilmektedir. 
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Araştırmanın yapıldığı Maudsley Hastanesi’nde klinik psikolog olan Dr Liam Mason şöyle dedi: “Bu araştırma, 

zihinsel rahatsızlıklardaki fiziksel beyin farklılıklarının bir şekilde psikolojik faktörleri ve tedavileri daha 

önemsiz yaptığı görüşünün geçersizliğini savunmaktadır. Maalesef, önceki araştırma göstermiştir ki, bu “beyin 

ön yargısı” klinikçileri ilaç tedavisini önermeye iterken, psikolojik terapileri önermemektedirler. Bu bilhassa, 

10 kişiden 1 tanesinin psikolojik terapiden faydalandığı psikoz hastalarda önemlidir.” 

Araştırmacılar şimdi sonuçları daha büyük modellerde denemek istiyorlar. CBT uygulananlar ile uygulanmayanların 

beyinleri arasındaki farklılıkları bulmak istiyorlar. Sonuçlar bizi çok daha iyi noktalara ulaştırabilir. Araştırmacıların, 

psikolojik terapilerin gerçekten etkili olup olmadığını anlamalarını sağlayabilir. 

Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE 

http://neurosciencenews.com/cbt-neural-connections-5960/ 

 

Körlük, Gözde Değil, Zihindedir! 

 

 Yaklaşık 35 yıl önce bilim insanları, beynin arkasında “görsel korteks” olarak adlandırılan tek bir görsel işlem 

alanının olduğuna inanılmaktaydı ama şimdilerde primatların beyinlerinde (buna insanlar da dahil) hareket, renk, 

derinlik algısı gibi görmeye ait beyinde 30 dan fazla kısım olduğu bilinmektedir. Görme, hayal edilebilenden 

daha fazla karmaşık ve sofistike-gelişmiş bir olaydır. Görme işleminin farklı hesaplama hedefleri kapsamında 

çeşitli kısımlara ayrılmış olması da akla yatkındır. 

Görme işlemini, çoğunlukla zahmetsizce yaptığımzdan dolayı çok normal bir işlem olarak kabul ederiz. Ancak bu, 

farklı görsel alanlarda bir hasar oluştuğunda ve yoğun  bir rahatsızlık verdiğinde bizler görme işleminin kapsadığı 

aralık, menzil ve normal insan görüşünün hassasiyeti açısından değerini anlamaya başlarız. İşte bu şekildeki 

yaklaşım, “normal” yanılsamalar-illüzyonlar  konusundaki  çalışmamızla (ister sağlam, ister hasar görmüş sistemler 

için olsun yanlış algıları anlamada, algıyı içeren beyin prosesleri hakkında görüşe sahip olduğumuz çalışmalar) 

parallellik taşımada. 

“GY” adlı bir kişinin durumunu ele alalım… 

Görme korteksinin hasar görmesi, görme alanının yarısında tam körlüğe neden olmuştur. Bilinçli olarak hiç bir şeyi 

göremez, hattâ bir spot ışığını, ışık noktasını bile göremez. Yine de alandaki ışık noktasına dokunması söylendiğinde, 

http://neurosciencenews.com/cbt-neural-connections-5960/
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bunu bir o kadar da doğru bir şekilde yapabilir; görmediği bir noktaya, uzanıp  dokunabilmektedir! Bu durum size 

biraz ürkütücü gözükebilir. Ama yakında öğreneceğiniz üzere bu kişinin bu durumu, en azından durumun bir kısmı 

“körgörüş” olarak adlandırılır. (“Körgörüş” hakkında daha fazla bilgi için Susana Martinez-Conde2nin “Bilinçaltı 

Görüşü” adlı makalesine  bakabilirsiniz. Scientific American Dergisi: Nisan/Mayıs 2008) 

Ya da şuan her ikisi de İngitere Brimingham Üniversitesi’nde çalışan 1987’de M. Jane Riddoch ve Glyn W. 

Humphreys tarafından zarif bir şekilde ele alınan Garip John vakasını ele alalım… John hava kuvvetlerinde görev 

yapan bir pilottu.  Emekli olduktan hemen sonra beynin her iki hemisferinin (yarısının) görsel alanlarında kısmen 

hasara neden olan bir inme geçirir. O bilindik anlamda kör olmaz, etrafındaki şeyleri gözlemleyebilir. Ancak, eşini ya 

da diğer herhangi bir kişiyi gördüğünde onları tanıyamaz. Beynindeki işitme alanı ve hafızası hasar görmediği için 

eşini sesinden tanır. Ancak, mükemmel şekilde gördüğünü iddia etse de şemsiye, sandalye ya da diğer bilindik 

nesneleri birbirinden görsel olarak ayırt edemez. John: “ Doktor, bu nesneler, gözümde değil, zihnimde odaklılar-

zihnimdeler!” 

Doktorlar John’un iddia ettiğini kanıtlamak için, ondan duvarda asılı olan St. Paul Katedralinin bir kopyasını 

çizmesini isterler. John, neye benzediği hakkında bir fikri olmadan, (hattâ anlamsız, düzensiz çizgiler çizdiğini 

düşünür) resmin neredeyse tam bir kopyasını (karbon kopyasını) çizer! 

John, “Görsel Agnozi” diye bilinen bir duruma sahiptir. Bunu Sigmund Freud “Görsel Bilgi Eksiliği” olarak 

tanımlamaktadır. Sigmund Freud’un bu tanımı “Penis enüveri” ya da “Oedipus Kompleksi” tanımlarından daha çok 

günümüzde halâ kabul gören tanımlası olmuştur. 

  

Bu duruma sahip olmak nasıl bir şey acaba?: Ne olduğunu bilmeden görmek! Bunun nasıl bir şey olabileceğini, şu 

ünlü yaşlı kadın/genç kadın illüzyonuna bakarak bir ipucu elde edebilirsiniz.Bu illüzyona ilk baktığınızda, ilk olarak 

muhtemelen genç kadını göreceksiniz. Ancak, bir süre sonra yaşlı kadını görmek için, zihinsel olarak-zihninizde 

resmi çevirip, oynatabilirsiniz. Genç kadının çenesi, yaşlı kadının burnu, genç kadının kulağı da yaşlı kadının gözü 

haline dönüşür. Şimdi artık, genç kadının yüzünü algıladığınızda,yaşlı kadını algılamadığınızı (ya da “bilmediğiniz”) 

halde aynı anda da yaşlı kadının yüzündeki çizgileri, kırışıklıkları da görmeye başlarsınız. Aslına bakarsanız, yaşlı 

kadınla ilgili geçici bir agnozi yaşamaktasınızdır. 

İlginç bir şekilde, San Diego Kaliforniya Üniversitesi’nde psikolog olan Stuart M. Anstis adlı meslektaşımız ısrarla 

genç kadın görüntüsüne kilitlenip, “sıkışmış” ve bir türlü yaşlı kadını aynı resimde görememektedir. Bu yetersizliği, 

İngiltere Bristol Üniversitesi’nden psikolog Richard L. Gregory “görsel hagnozi” diye adlandırmıştır. 

Bir diğer ilgi çekici örnek ise fare/adam resmidir. 
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Fareyi algıladığınızda, etkili  bir şekilde adam karşı agnosiksinizdir ya da tam tersi; adamı algılarsanız fareye 

karşı agnosiksinizdir. Normal insanlar için bu “iki taraflı-iki durumlu” bir şekil. Ama John için, normal görüş 

keskinliğine rağmen, ne fare, ne de adam görüntüsü hiç oluşmuyor.  

 

Ayrıca bilmediğiniz yabancı bir dili dinlerken ne olduğunu düşünün, işte o andaki durumunuz agnozinin ne olduğunu 

hissetmenize yardımcı olabilir…Tüm sesleri, heceleri, tonlamaları ve ritimleri yani konuşmayı duyarsınız ama hiç 

biri size bir şey ifade etmez. Bu algılamalardan anlamlı bir algı oluşturamazsınız. 

GY ve John’un durumunu anlamak için görsel yolların anatomisine doğru bir yolculuğa çıkmalıyız… 30’dan fazla 

görsel-işlem alanı arasında şaşırtıcı derecede karmaşık bağlantılar mevcuttur. 

Neyse ki, bu karmaşıklığa rağmen, basit bir genel düzen kalıbı görebiliriz. 

Gözün retinasından gelen mesajlar, iki paralel (evrim sırasını belirtmek için biz bunlara “eski” ve 

“yeni” diyebiliriz) anatomik yola sapmadan önce, optik sinir boyunca iletilir. “Eski” yol, beyin sapının çatısında bir 

tepecik-yumru oluşturan superior colliculus (göz hareketlerini koordine eden merkezleri içeren- iki yuvarlak 

kabartıdan her biri) adlı yapıya, beynin altından çıkar ve omurilik sapı diye adlandırılan sap boyunca devam eder. 

Colliculus, bir cismin yerini belirlemeye yardımcı olur. Çevrenizde yeni ve çarpıcı bir olay meydana geldiğinde 

(örneğin; sol omzunuzun üzerine bir nesne konduğunda) refleks olarak, onun ne olduğunu bilmeden gözbebeklerinizi 

o noktaya çevirip, yönlendirirsiniz. Onun ne olduğunu tanımlamadan önce, ona yönelir, onun yerini tespit edersiniz. 

Diğer yol daha “yeni” olanı ise, bir öğenin yerini belirlenemediği ya da yönlendirilemediği halde onu 

tanımlamak için gerekli olan yoldur. Yeni yol beynin arkasında, nesnenin özelliklerinin (renk, kenarların 

oryantasyonu, hareket , vb…) görsel kortekse (kısaca V1) projekte olur. 

V1’den gelen bilgiler, görsel işlem boyunca, 2 yola ayrılır: 1. Yolda; bilgi,parietal loblara “Nasıl”  (bu nesneyi nasıl 

kullanırım veya etkileşim kurarım?) şeklinde cevap bulmak üzere yansıtılır ve 2. Yolda da bilgi temporal loba 

“Ne–Hangi” (bu nesne “ne” tam olarak, benim için ne ifade ediyor?) şeklinde yansıtılır. 

Konuştuğumuz 30 görsel alan da bu yollar arasında paylaşılır. Bu çizdiğimiz görsel olayın aşırı derecede 

basitleştirilmiş bir resmidir: pek çok doku bu alanlar arasında ileri geri hareket eder; onlar birbirlerine yoğun bir 

şekilde bağlıdır, tamamen özerk değildir. Ancak yine de bilimde, basit bir resimle başlamak o kadar da kötü bir fikir 

değildir. 

Şimdi isterseniz görme özürlü olan GY’ye geri dönelim. GY’nin  V1’i tamamen zarar görmüştür. “Nasıl?” ve “Ne-

Hangi” şeklindeki yollarına hiç bilgi ulaşamamaktadır ve bu da onun bilinçli olarak nesneleri görememesi anlamına 

gelmektedir. Ancak, onun “Nerede” adlı yolu (superior colliculustan geçip, hasarlı V1’i bypasss edip, daha üstteki 

kortikal merkezlere ulaşarak) sağlamdır ve çalışmaktadır. Elini kullanararak ve onu ışık spotuna doğru bilinçsizce 

yönlendirebilmektedir. Bu sanki bilinçsiz bir zombinin onun içinde sıkışıp kalması gibi bir şeydir. 
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Bilinçli kişi ondan bir haber içindeki zombi onu doğru bir şekilde yönlendirmektedir. Görme özürlülerin paradoksu 

çözümlenmiş gözükmektedir. 

Tüm bunları felsefik çıkarımı şu olabilir; “Yalnızca “Yeni Yol” ,“bilinçli”dir. “Eski Yol” bilinçli olmadan da işini 

devam ettirebilir. Her iki  yol da nöral devrelerden oluşmaktadır ancak bunlardan sadece bir tanesi “bilinç”lidir. 

Bilim insanlarının, bu durumun dil ve anlam gibi görevlerle bağlantılı olmasının bir önemi olduğunu düşünseler de 

yine de bunun neden böyle olduğu konusunda hiç bir fikirleri yoktur. 

Şimdi V1’inizin normal olduğunu düşünün ve biri de geliyor, sizin temporal lobunuzu (“Ne-Hangi”yol) anestezi 

kullanarak alıyor. Acaba uyandığınızda dünya neye benzerdi? Bu “Ne–Hangi” yolu olmadan, çevrenizi tanımlayıp, 

isimleri ve etrafınızdaki şeylerin anlamlarını takdir edip, değerlendiremezsiniz. Ama “Nasıl?” adlı yol halâ sağlam 

kaldığı için, nesnelere uzanarak onlara ulaşabilir  ya da size fırlatılan bir şeyden kaçacak ya da onu engellemeye 

çalışacak şekilde halâ “görebilir”siniz. Bu gibi bir senaryoyu hayal etmek  kolay değil. Bu kabaca şunun gibi bir şey; 

Kızıl Gezegen Mars’a bilginiz olmadan yollanıyorsunuz ve Mars’taki bir soyut sanat galerisinde gözlerini açıyor, 

kendinizi orada buluyorsunuz… Hiç bir şey size tanıdık gelmeyecektir ya da hiç bir şey anlamayacaksınızdır ama 

yine de yolunuzu bulabilirsiniz, şeylerin şekillerini kopyalayabilir, düşen nesnelerin üzerine basarak hareket 

edebilirsiniz.. Etrafınızdaki herşey (sandalye, masa, insanlar, arabalar) size anlamsız soyut bir sanat eseri gibi 

gözükecektir… Yoğun bir görme agnozisine sahip olursunuz! 

Bu tarzdaki tam hasar çok nadir gözükür, ve hattâ kısmi hasar olsa bile “Klüver-Bucy “adı verilen bir durum 

oluşabilir. Agnozinin bu çeşidinde hasta bilindik nesneleri tanımlamada ama yoğun ve şiddetli olarak yiyecek ve 

“seks nesneleri”ni  ayırd etmede zorluk çekebilmekte. Hastalar yiyecekleri yenmemesi gereken nesnelereden 

ayıramaz, örneğin; çakıl taşlarını ağızlarına alırlar. Bu gibi hastalar, yan yatakta yatan diğer hasta ya da doktor ya da 

bir hayvanla seks girişiminde bulunabilirler. 

John’un durumu da buna biraz benzerlik taşıyor. Bazı açılardan daha da şiddetli. Çünkü John herhangi bir nesneyi 

tanımlamakta zorluk çekiyor. Ancak, onun durumu yenmeyen nesneleri yemek ya da ayrım gözetmeden cinsel 

davranışlara yeltenmek gibi absürd olaylara uzanmıyor. Klüver-Bucy hastalarında temporal loblarında cinsiyet, 

yiyecek ve ilkel diğer dürtülerle ilgili, muhtemelen göreceli olarak daha büyük bir hasar bulunurken, John’daki hasar, 

çoğunlukla sandaye, keçiler, havuç gibi nötr ve sıradan nesnelerin tanımlanmasıyla ilgili bölgeleri etkiler. 

Hatırlayın… John, nesneleri tanımlayamasa da ya da hatırlayamasa da, resimleri doğru bir şekilde kopyalarak 

çizebiliyordu. Bunun nedeni; “Nasıl” adlı yolun hasar görmemiş olması ve elini doğru çizebilmek için 

yöneldirebilmesiydi. “Ne-Hangi (Temporal lob)” yol olmadan, neyin ne olduğunu bilmeden bunu yapmaktaydı. 

Şaşırtıcı bir şekilde  bahçesindeki çitleri düzelmek için alet de (sadece “Nasıl” adlı yolun sağlıklı olması yeter) 

kullanabilmektedir. Ancak yabani otları temizleyemez. Çünkü yabani otları çiçeklerden ayırt eden becerisini 

kaybetmiştir. Ama tabii ki onun problemleri Klüver-Bucy hastalarında görülenler kadar aşırı deredece sorunlu 

değildir. 

Ve böylece GY ve John’un olağandışı algılamalarını, görsel alanlar ve bunların bağlantıları ve evrimsel kökleri 

hakkında ayrıntılı bilgi kullanıp, bu bilgilerin eksiklerini inceleyerek anlamaya başlayabildik. Böyle yaparak, sadece 

bu garip semptomları açıklamadık, ayrıca normal görmenin nasıl işlediğine dair yeni bakış açıları 

oluşturduk. Saf sezginin aksine, görme tek bir işlem değildir ve paralel çalışan çoklu özel alanları içerir. Bu 

alanların çıktılarının, “bilinçli algılamanın kesintisiz bütünlüğünü” oluşturmak için nasıl birbiri ile bağlandığı 

halâ çözülmemiş bir sırdır. 

Çeviren: AylinER 

https://www.scientificamerican.com/article/when-blindness-is-in-the-mind 

 

 

 

https://www.scientificamerican.com/article/when-blindness-is-in-the-mind/
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Beyin Dalgaları Parolanızın İşlevini Görebilir 
Beyin Dalgaları Parolanızın İşlevini Görebilir – Tabi ki Sarhoş Değilseniz 

Sarhoş olmak parolanızı girmenizi zorlaştırabilir.  – Beyin dalgalarınız giriş parolanız olsa bile. 

 

Beyin dalgasıyla kimlik denetleme, parola kullanımına alternatif pek çok biyometrik ölçümden bir tanesi. Bu fikre 

göre kişinin kimliğini doğrulaması elektroensefalogram (EEG) ölçümleriyle yapılır. Mesela bilgisayarda bir giriş 

kodu istenmesi yerine, ekranda bir dizi kelime gösterilebilir ve kullanıcının tepkileri başına taktığı EEG başlığıyla 

ölçülebilir. EEG imzaları kişiye özeldir ve standart bir paroladan çok daha karmaşıktır. Bu da onların başkaları 

tarafından çalınmasını zorlaştırmaktadır. 

Araştırma her ne kadar EEG ölçümlerinin kişinin kimliğini doğrulamada yaklaşık %94 doğru sonuç verdiğini söylese 

de, yine de karışıklığa neden olan etkenler olabilmektedir. Buna biraz fazla alkol almış olmak da dahildir. 

Siber güvenlik danışmanlık firması Grimm’de güvenlik araştırmacısı olan Tommy Chin ve Rochester Teknoloji 

Enstitüsü’nde yüksek lisans öğrencisi olan Peter Muller bu teoriyi teste tabi tutmak istediler. İnsanların Fireball 

(tarçın aromalı bir viski) içmeden önce ve içtikten sonraki beyin dalgalarını incelediler. 

Chin: “Beyin dalgaları, dış etkenlerden kolaylıkla etkilenebilirler. Mesela opioid gibi ilaçlar, kafein ve alkol. Bu 

etkilenme kullanıcının kimliğini tespit etmede önemli bir problem olmaktadır. Bunun nedeni de çok miktarda 

alkol veya kafeinli içecek tüketmiş olmalarıdır.” 

Oturum Açamayacak Kadar Sarhoş 

Chin ve Muller bulgularını geçen hafta Washington DC’de ki ShmooCon güvenlik konferansında sundular. Az sayıda 

uyguladıkları testlerden elde ettikleri ilk sonuçlar göstermektedir ki, sarhoş kişilerin beyin dalgalarıyla kimlik 

tanımlama işleminin doğruluğu %33’e kadar düşmektedir. Daha fazla bilgi elde edebilmek için SchmooCon’da daha 

fazla denekle çalıştılar. 
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Problem sadece alkol ve ilaçla da sınırlı değil. Berkeley  Kaliforniya Üniversitesi’nden John Chuang geçen yıl 

fiziksel egzersizin EEG ile kimlik doğrulama üzerindeki etkisine dair yaptığı araştırmayı yayınladı. Buna göre, 

sonuçlar her ne kadar kısa sürede değişse de, antrenman sonrası EEG kimlik tanımlamanın doğruluğu azalmaktaydı. 

Chuang, açlık, stres ve yorgunluğun da sonuçları etkileyebileceğini iddia ediyor. Uygulamaya bağlı olarak, sarhoş 

birinin sisteme giriş yapamamasının muhteşem bir özellik olabileceğini söylüyor. 

Eğer belirli koşullarda doğruluk-kesinlik gerekse, bir kişiye ait pek çok beyin dalgası modelini, sarhoşken, yorgunken 

vs. ayrı ayrı EEG ölçümleri ile elde edip anlamak mümkün olabilir. Chin ve e Muller ayrıca, sarhoş deneklerin 

sonuçlarını geliştirebilmek için otomatik öğrenme kullanarak EEG veri analizinde ufak değişiklikler yapılabileceğini 

buldular. 

Ama beyin dalgasıyla kimlik tanımlamanın gerçek yaşamda kullanılabilmesi için, tüm farklı etkenlerin bunun 

doğruluğunu nasıl etkileyebildiği hakkında sistemli bir araştırma gerektiğini söylüyorlar. Bu etkenler arasında fiziksel 

egzersiz, zihinsel yorgunluk, stres, dikkat dağılması, ruh halindeki dalgalanmalar; kafein, şeker ve ilaç kullanımının 

etkileri gösterilebilir. 

Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE 

https://www.newscientist.com/article/2118434-brainwaves-could-act-as-your-password-but-not-if-youre-

drunk/?utm_medium=Social&utm_campaign=Echobox&utm_source=Twitter&utm_term=Autofeed&cmpid=SOC%7cNSNS%7c201

7-Echobox#link_time=1484827110 

 

Dünyamız Dev Bir Kozmik Hologram Olabilir 

 

Hanover’in kırsal kesiminde sürüş yaparken, GEO600 deneyini gözden kaçırmak kolaydır. Dışarıdan bakınca pek 

seçilmiyor: Arazinin köşesinde kutu gibi geçici binalar yer alıyor. Ancak altında 600 metre uzunluğunda bir detektör 

yatmakta. 

Bu Alman yapısı son 7 yıldır, yerçekimi dalgaları – nötron yıldızları ve kara delikler gibi süper yoğun astronomik 

nesneler tarafından çıkarılan uzay-zaman dalgalarını araştırıyor. GEO600 bugüne kadar herhangi bir yerçekimi 

dalgası tespit etmedi, ancak yanlışlıkla fizik alanında son yarım asırın en önemli keşfini yapmış olabilir. 

GEO600 ekibi üyeleri aylardır, dev dedektörü rahatsız eden açıklanamayan gürültü karşısında ne yapacağını 

bilemiyordu. Ardından birden bire bir araştırmacı bir açıklama yaparak onlara ulaştı. Hatta, ekibin sesi algıladığını 

bilmeden daha önce gürültüyü tahmin bile etmişti. 

https://www.newscientist.com/article/2118434-brainwaves-could-act-as-your-password-but-not-if-youre-drunk/?utm_medium=Social&utm_campaign=Echobox&utm_source=Twitter&utm_term=Autofeed&cmpid=SOC%7cNSNS%7c2017-Echobox#link_time=1484827110
https://www.newscientist.com/article/2118434-brainwaves-could-act-as-your-password-but-not-if-youre-drunk/?utm_medium=Social&utm_campaign=Echobox&utm_source=Twitter&utm_term=Autofeed&cmpid=SOC%7cNSNS%7c2017-Echobox#link_time=1484827110
https://www.newscientist.com/article/2118434-brainwaves-could-act-as-your-password-but-not-if-youre-drunk/?utm_medium=Social&utm_campaign=Echobox&utm_source=Twitter&utm_term=Autofeed&cmpid=SOC%7cNSNS%7c2017-Echobox#link_time=1484827110


176 
 

Illinois, Batavia’daki Fermilab parçacık fiziği laboratuvarında fizikçi olan Craig Hogan’a göre, GEO600, uzay-

zamanın temel sınırını tesadüfen buldu. Uzay-zaman bu sınırda Einstein’in tarif ettiği gibi düzgün bir süreç gibi 

davranmaz. Bunun yerine “küçük tanecikler” şeklinde çözülür, tıpkı üzerinde yaklaştığınızda bir gazete fotoğrafının 

noktalar şeklinde çözülmesi gibi. 

Eğer bu sizi şarşırtmadıysa, Fermilab’ın Parçacık Astrofizik Merkezi’nin direktörlüğüne atanan Hogan’ın 

elinde şok edici daha büyük bir şey var: “GEO600’dan çıkan sonuç şüphelendiğim şey ise, o zaman hepimiz 

dev bir kozmik hologramda yaşıyoruz.” 

Bir hologramda yaşadığımız fikri büyük olasılıkla saçma geliyor, ancak bu, kara delikler hakkındaki en iyi 

anlayışımızın doğal bir uzantısıdır ve oldukça sağlam teorik temellere  dayanmaktadır. Evrenin en temel düzeyde 

nasıl çalıştığına dair teorilerle uğraşan fizikçilere de şaşırtıcı bir şekilde yardımcı olmuştur. 

Kredi kartları ve banknotlarda yer alan hologramlar iki boyutlu plastik filmler üzerine kazınır. Işık onlardan sekerse, 

tekrardan 3D bir resim görünümü oluşturur. 1990’lı yıllarda fizikçiler Leonard Susskind ve Nobel ödülü sahibi 

Gerard ‘t Hooft, aynı prensipin bir bütün olarak evren için geçerli olabileceğini öne sürdü. Günlük deneyimimiz, 

uzaktaki bir 2D yüzey üzerinde gerçekleşen fiziksel süreçlerin bir holografik projeksiyonu olabilir. 

“Holografik ilke” anlayışımıza meydan okuyor. Uyandığınızı, dişlerinizi fırçaladığınızı ve bu makaleyi okuyor 

olduğunuzu, evrenin sınırında bir şeyler olduğundan dolayı yaptığınıza inanmak zor gibi görünüyor. Gerçekten bir 

hologramda yaşıyor olsaydık, bunun bizim için ne gibi bir şey olacağını kimse bilmiyor. Ancak teorisyenlerin, 

holografik ilkenin birçok yönünün doğru olduğuna inanmak için iyi nedenleri var. 

Susskind ve Hooft’un dikkat çekici fikri, İsrail’deki Kudüs İbrani Üniversitesi’nden Jacob Bekenstein ve Cambridge 

Üniversitesi’nden Stephen Hawking’in kara delikler üzerine çığır açan çalışmasıyla motive edildi. Hawking, 

1970’lerin ortalarında, kara deliklerin aslında tamamen “siyah” olmadığını, fakat yavaş yavaş radyasyon yaydığını 

gösterdi; bu da radyasyonun buharlaşmasına ve sonunda kaybolmasına neden oluyor. Hawking radyasyonunun, bir 

kara deliğin iç kısmı hakkında herhangi bir bilgi vermemesi ortaya bir bulmaca çıkarıyor. Kara delik yok olduğunda, 

kara deliğin oluşması için çöken yıldızla ilgili tüm bilgiler kayboluyor. Bu da bilginin yok edilemeyeceği konusunda 

geniş çapta teyit edilen ilkeye aykırıdır ki kara delik bilgisi paradoksu olarak bilinir. 

Bekenstein’ın çalışmaları paradoksu çözmede önemli bir ipucu verdi. İçerdiği bilgiyle eşanlamlı olan kara deliğin 

entropisinin, olay ufkunun yüzey alanı ile orantılı olduğunu keşfetti. Bu, kara deliği örten teorik yüzeydir ve 

maddenin veya ışığın geri dönemeyeceği noktaya işaret eder. Teorisyenler olay ufkundaki mikroskopik kuantum 

dalgalanmalarının kara delik içindeki bilgileri kodlayabileceğini gösterdiler, bu nedenle kara delik buharlaşırken 

hiçbir bir bilgi kaybı olmaz. 

Kritik olarak bu, derin bir fizik kavrayışı sağlar: bir öncü yıldız hakkındaki 3D bilgi, sonradan ortaya çıkan bir kara 

deliğin 2D ufkunda tamamen kodlanabilir – bir nesnenin 3D resminin 2D bir hologramda kodlanmasından farklı 

değil. Susskind ve Hooft, kâinatın da bir ufkunun olduğu temeline dayanarak, bir bütün olarak evrene olan bakış 

açısını genişletti. 

Dahası, başta Princeton İleri Araştırmalar Enstitüsü’nden Juan Maldacena olmak üzere bir takım string teorisyeninin 

yapmış olduğu çalışma, fikrin doğru yolda olduğunu onaylamıştır. Maldecena, beş boyutlu ve Pringle (cips) 

şeklindeki varsayımsal bir evren içindeki fiziğin, dört boyutlu sınırda yer alan fizik ile aynı olduğunu gösterdi. 

Hogan’a göre, holografik ilke, uzay-zaman anlayışımızı kökten değiştiriyor. Teorik fizikçiler uzun süredir, kuantum 

etkilerinin uzay-zaman’ı en küçük ölçeklerde çılgınca sarsacağına inanıyorlar. Bu büyütmede (zoomlamada), uzay-

zaman dokusu, grenli – taneli olur ve nihai olarak piksellere benzeyen küçük birimlerden oluştuğu görülür.  
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Ancak bir piksel bir protondan yüz milyar milyar kez daha küçüktür. Bu mesafe Planck uzunluğu olarak bilinir, 10-

35 metre – 0,00000000000000000000000000000000001 metre. Planck uzunluğu, akla gelebilecek herhangi bir 

deneyin ötesinde bir şeydi; bu nedenle, uzay-zamanın parçalılıklarının ayırdedilebileceğini kimse hayal etmedi. 

Yani, Hogan, holografik ilkenin her şeyi değiştirdiğini fark edinceye kadar öyleydi. Eğer uzay-zaman taneli bir 

hologram ise, o zaman evreni, dış yüzeyi Planck uzunluğu büyüklüğünde karelerle kağıda dökülen bir küre olarak 

düşünebilirsiniz; her biri bir bit bilgi içeriyor. Holografik ilke, dış kısmı saran kağıt miktarı kadar datanın, evrenin iç 

hacminde bulunan bitlerin sayısıyla eşleşmesi gerektiğini söylüyor. 

Evrenin küresel hacmi dış yüzeyinden daha büyük olduğudan, bu nasıl doğru olabilir? Hogan, evrenin içinde, 

sınırında olan ile aynı sayıda biti elde edebilmek için, içerdeki dünyanın, Planck uzunluğundan daha büyük olan 

tanelerden oluşması gerektiğini fark etti. “Veya başka bir deyişle, holografik bir evren bulanıktır” diyor Hogan. 

Bu, uzay-zaman’ın en küçük birimini araştırmaya çalışan herkes için iyi bir haber. Hogan, “Tüm beklentilerin 

aksine, bu, mikroskobik kuantum yapısını, mevcut deneylerin ulaşabileceği seviyeye getiriyor” diyor. Planck 

uzunluğu deneylerde algılanamayacak kadar küçük olsa da, bu taneli yapının holografik “projeksiyonu” 10-16 metre 

civarında çok daha büyük olabilir. “Eğer bir hologram içinde yaşıyorsanız, bunu bulanıklığı ölçerek 

söyleyebilirsiniz” diyor. 

Hogan bunu ilk kez fark ettiğinde, herhangi bir deneyin uzay-zamanın holografik bulanıklığını saptayıp 

saptayamayacağını merak etti. İşte GEO600 buradan geliyor. 

GEO600 gibi yerçekimi dalgası dedektörleri esas olarak olağanüstü hassas cetvellerdir. Fikre göre, eğer yerçekimi 

dalgası GEO600’dan geçerse, o zaman uzayı bir yönde uzatır ve başka bir yöne doğru sıkıştırır. GEO600 ekibi bunu 

ölçmek için, ışın ayırıcı olarak adlandırılan yarı-gümüş renkli bir aynaya tek bir lazer fırlatır. Ayırıcı, ışığı iki ışına 

böler ve ışınlar aletin 600 metrelik dikey kollarından aşağıya iner ve tekrar geri döner. Geri gelen ışınlar ışın 

ayırıcısında bir araya gelirler. Ve ışık dalgalarının birbirlerini ortadan kaldırdığı veya birbirini güçlendirdiği bir 

aydınlık ve karanlık bölge girişim deseni oluşur. Bu bölgelerin pozisyonundaki herhangi bir değişiklik, kolların göreli 

uzunluklarının değiştiğini bildirir. 

Hogan, “Önemli olan, böyle deneylerin, bir protonun çapından çok daha küçük uzunluktaki cetvellerin 

büyüklüğündeki değişikliklere duyarlı olmasıdır.” diyor. 

Öyleyse, taneli yapıdaki uzay-zamanın bir holografik projeksiyonunu algılayabilecekler mi? Hogan, dünyadaki beş 

yerçekimi dalgası dedektörü içinden Anglo-German GEO600 deneyinin aklındakine en duyarlı olduğu fark etti. 

Deneyde kullanılan ışın ayırıcısı, uzay-zamanın kuantum konvülsiyonları tarafından bertaraf edilirse, bunun 

ölçümlerde görüleceğini öngördü (Physical Review D, cilt 77, s 104031). Hogan, “Bu rastgele titreşim, lazer ışığı 

sinyalinde gürültüye neden olur“, diyor. 

Hogan, Haziran 2009’da tahminini GEO600 ekibine gönderdi. “İnanılmaz bir şekilde, deneyin beklenmeyen 

gürültüyü aldığını keşfettim” diyor Hogan. Almanya’nın Potsdam şehrindeki Max Planck Yerçekimi Fiziği 

Enstitüsü ve Hanover Üniversitesi’nden GEO600 baş araştırmacısı Karsten Danzmann, 300 ila 1500 hertz frekanslı 

aşırı gürültünün, ekibi uzun süre rahatsız ettiğini itiraf ediyor. Hogan’a yanıt verdi ve ona gürültünün bir taslağını 

gönderdi. “Tahminimle tam olarak aynı şekilde görünüyordu,” diyor Hogan. “Sanki ışın ayırıcısının yan 

taraflara doğru ekstra bir titreşimi varmış gibi görünüyordu.” 

Hogan dahil hiç kimse henüz, GEO600’ün bir holografik evrende yaşadığımıza dair kanıt bulduğunu iddia etmiyor. 

Bunu söylemek için çok erken. “Hala gürültünün sıradan bir kaynağı olabilir” diye itiraf ediyor Hogan. 

Yerçekimi dalgası dedektörleri son derece hassastır, bu yüzden onları çalıştıranlar gürültüyü gidermek için çoğundan 

daha fazla çalışmak zorundadırlar. Akıp giden bulutları, uzaktaki trafiği, sismolojik gürültüleri ve gerçek sinyali 

maskeleyebilecek pek çok başka kaynağı hesaba katmak zorundalar. Danzmann, “Bu deneylerin hassasiyetini 

arttıran günlük işler hep aşırı gürültüyü ortaya çıkarıyor” diyor. “Nedenini belirlemek, ondan kurtulmak ve 
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bir sonraki aşırı gürültüyle mücadele etmek için çalışıyoruz.” Şu anda, GEO600’ün deneyimlediği gürültüye 

kaynak olacak net bir aday bulunmamaktadır. “Bu bakımdan mevcut durumu tatsız görüyorum, ama 

gerçekten endişe verici bulmuyorum.” 

GEO600 ekibi bir süre, Hogan’ın ilgilendiği gürültünün, ışın ayırıcısındaki sıcaklık dalgalanmalarından 

kaynaklandığını düşünüyordu. Bununla birlikte, ekip, bunun en fazla gürültünün yalnızca üçte birini 

oluşturabileceğini düşünüyordu. 

Danzmann, planlanan bazı iyileştirmelerin, GEO600’ün duyarlılığını geliştirmesi ve aşırı gürültünün olası bazı 

deneysel kaynaklarını ortadan kaldırması gerektiğini söylüyor. “Bu önlemlerin ardından gürültü olduğu yerde 

kalırsa, o zaman tekrar düşünmek zorundayız” diyor. 

GEO600, uzay-zaman’ın kuantum konvülsiyonlarındaki holografik gürültüyü gerçekten keşfettiyse, bu, yerçekimi 

dalgası araştırmacıları için iki tarafı keskin bir kılıç sunar. Bir taraftan, gürültü, yer çekimi dalgalarını algılama 

girişimlerine engel olacaktır. Öte yandan, bu, daha da temel bir keşfi temsil ediyor olabilir. 

Böyle bir durum fizikte daha önce görülmemiş olamazdı. Varsayımsal bir radyoaktivite formunu bulmak için inşa 

edilen dev dedektörler böyle bir şeyi hiç bulamadılar. Bunun yerine, nötrinoların bir türden diğerine geçebileceğini 

keşfettiler – tartışmalı olarak belki de daha önemlidir, çünkü bize evrenin, antimadde ile değil de madde ile nasıl 

doldurulduğunu söyleyebilirdi. 

Yerçekimi dalgalarının astrofizik kaynakları kadar büyük bir şeyi algılamak için yapılan bir aletin, yanlışlıkla uzay-

zamanın ufacık taneciklerini tespit etmesi ironik olurdu. Hogan, “Temel bir fizikçi olarak konuşursam, holografik 

gürültüyü keşfetmeyi çok daha ilginç buluyorum” diyor. 

Ödenecek küçük bedel 

Hogan’ın haklı olma gerçeği karşısında, holografik gürültünün GEO600’un yerçekimi dalgalarını algılama yeteneğini 

bozacağına rağmen, Danzmann iyimser. “GEO600’ün bazı frekans aralığındaki hassasiyetini sınırlamış olsa 

dahi, bu, uzay-zamanın taneselliğinin ilk tespiti karşılığında ödemekten mutluluk duyacağımız bir bedel 

olacaktır” diyor. “Bahse girerim mutluluk duyacağız. Bu, uzun süredir en göze çarpan bulgulardan biri 

olurdu.” 

Bununla birlikte Danzmann, Hogan’ın tasarısı konusunda temkinli davranıyor ve daha fazla teorik çalışmanın 

yapılması gerektiğine inanıyor. “Bu ilginç” diyor. “Fakat henüz bir teori değil, sadece bir fikir.” Diğerleri gibi, 

Danzmann da kesin iddiaların ortaya atılması için henüz erken olduğunu kabul ediyor. “Bekleyelim ve görelim” 

diyor. “Heyecanlanmak için en az bir yıl erken olduğunu düşünüyoruz.” 

Bulmaca ne kadar uzun sürerse, holografik gürültüyü derinlemesine incelemek için özel bir enstrüman oluşturma 

motivasyonu o kadar güçlü oluyor. Seattle, Washington Üniversitesi’nden John Cramer de kabul ediyor. “Hogan’ın 

tahminlerinin GEO600 deneyiyle bağlantılı olması şanslı bir kazaydı” diyor. “Özellikle holografik gürültünün 

ve ilgili fenomenlerin ölçülmesi ve karakterizasyonu üzerine odaklandıklarında daha iyi deneysel 

araştırmaların yapılabileceği açıkça görülüyor” dedi. 
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Hogan’a göre bir olasılık da, atom interferometresi (girişimölçer) adlı bir cihazı kullanmaktır. Bunlar, lazer tabanlı 

dedektörler ile aynı prensibi kullanıyor ancak lazer ışığından çok ultra soğuk atomlarından yapılmış ışınları 

kullanıyorlar. Atomlar ışıktan çok daha küçük dalga boyuna sahip dalgalar gibi davranabildikleri için, atom 

interferometreleri, yerçekimi dalgası dedektörü muadillerine kıyasla çok daha küçüktür ve dolayısıyla daha ucuzdur. 

Peki holografik gürültü bulunursa bu ne anlama gelir? Cramer bunu, 1964’te New Jersey Bell Labs’daki bir anten 

tarafından beklenmedik bir gürültünün keşfedilmesine benzetiyor. Bu gürültünün kozmik mikrodalga arka planı 

olduğu ortaya çıktı, büyük patlamanın ardıl ışınımı(afterglow). “Bu keşif, Arno Penzias ve Robert Wilson’a sadece 

Nobel ödülü kazandırmakla kalmadı, aynı zamanda büyük patlamayı doğruladı ve bütün bir kozmoloji 

alanını açtı” diyor Cramer. 

Hogan daha spesifik. Hogan, “Quantum of Solace’ı unutun, doğrudan zamanın kuantumunu gözlemledik” diyor. 

“Bu mümkün olan en küçük zaman aralığıdır – Planck uzunluğu bölü ışık hızı.” 

Daha da önemlisi, holografik ilkenin teyit edilmesi, kuantum mekaniği ve Einstein’ın yer çekimi teorisini 

birleştirmeye çalışan araştırmacılara büyük bir yardımcı olacaktır. Günümüzde kuantum çekim gücüne en popüler 

yaklaşım, araştırmacıların evrendeki olayları en temel düzeyde tarif edebilmelerini umut eden string teorisidir. Ancak 

sahnedeki tek gösteri bu değil. “Holografik uzay-zaman, string teorisiyle güçlü bir bağ içinde olan yer çekiminin 

nicelendirilmesi için bazı yaklaşımlarda kullanılır” diyor Cramer. “Sonuç olarak, bazı kuantum çekim teorileri 

yanlış olabilir ve bazıları kuvvetlendirilebilir.” 

Hogan, eğer holografik ilke onaylanırsa, kuantum yer çekimine yapılan tüm yaklaşımlar arasından holografik ilkeyi 

içermeyenleri ortadan kaldıracağı konusunda hem fikir. Tersine, bunu yapanlar için itici bir güç olacaktır – bazıları 

sicim teorisinden ve matris teorisi denilen şeyden türetilenler de buna dahil. “Sonuçta, uzay-zamanın kuantum 

teorisinden nasıl açığa çıktığına dair ilk bulguya sahip olabiliriz.” Kazara yapılan keşifler ilerledikçe, bundan 

daha fazla çığır açacak olanları elde etmek zor. 

Marcus Chown – 14 Ocak 2009 

Çeviri : Gültekin METİN 

https://www.newscientist.com/article/mg20126911-300-our-world-may-be-a-giant-hologram/ 

 

Holografik Evrende Bilgi 
Kara delikler hakkındaki teorik sonuçlar, evrenin devasa bir hologram olabileceğini göstermekte! 

  

Fiziksel dünyanın neden meydana geldiğini herhangi bir kişiye sorduğunuzda, vereceği cevap muhtemelen: “madde 

ve enerji”den şeklinde olacaktır. 

Mühedislikten, biyolojiden ya da fizikten öğrendiğimiz bir şey varsa o da; “bilgi”nin çok önemli bir içerik 

olduğudur. Otomobil fabrikasıdaki robota, metal ve plastik tedarik edilse de hangi kısmın, hangi kısım ile 

birleştirileceğine yönelik önemli ve gerekli bilgiye sahip olmadan o robot işe yaramaz. 

https://www.newscientist.com/article/mg20126911-300-our-world-may-be-a-giant-hologram/
https://www.newscientist.com/article/mg20126911-300-our-world-may-be-a-giant-hologram/
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Bedeninizdeki hücre içindeki ribozom amino asid yapı taşlarıyla doludur ve ATP’nin ADY’ye çevrilmesiyle açığa 

çıkan enerji ile güçlenir. Ancak, hücre çekirdeği içindeki DNA’dan gelen bilgiler olmadan hiç bir proteini 

sentezleyemez. Aynı şekilde bir yüzyıl içinde fizikteki gelişmeler, bize “bilgi”nin fiziksel sistemler ve prosesler 

için çok önem teşkil ettiğini öğretmiştirve hattâ Princeton Üniversitesi’nden John A. Wheeler’in başlattığı 

ve  güncel eğilim şudur: fiziksel dünyanın enerji ve maddenin de içeriği olan ve onlardan daha önemli olan 

bilgiden meydana geldiği. 

Bu bakış açısı eski ve önemli sorulara yeni bir bakış açısı getiriyor. Sabit disk sürücüler gibi cihazların bilgi 

depolama kapasitesi hızla artmaktadır. Bu işlem-ilerleme ne zaman duracak? Diyelim bir gramdan az ağırlığa sahip 

olan ve bir santimetre küp içine (kabaca bilgisayar çipinin boyutu) sığabilecek bir cihazın nihai bilgi kapasitesi ne 

olabilir? Tüm bu evreni tanımlamak için ne kadar bilgi gerekir?, bu tanımlama bir bilgisayarın hafızasına sığar mı? 

William Blake’in unutulmaz sözü olan “ Bir kum tanesinde tüm dünyayı görürsün” dediği şekilde görebilir miyiz 

yoksa bu anlatım sadece şiirsel bir anlatımdan öteye gitmeyen bir şey midir? 

Dikkat çekici bir şekilde, teorik fizikteki son gelişmeler bu soruların bazılarını yanıtlamakta ve cevaplar nihai 

“gerçeklik teorisi” için önemli ipuçları verebilmektedir. Fizikçiler, kara deliklerin gizemli özelliklerini inceleyerek, 

uzayın bir kısmında ya da maddenin veya enerjinin niceliği konusunda ne kadar çok bilgiye sahip olunabileceğinin 

mutlak sınırları konusunda bir çıkarım yaptılar. Bu konuya dair sonuçlar, üç boyutlu algıladığımız evrenimizin, bir 

“hologram”şeklinde “iki boyut”lu bir yüzey üzerine “yazılı” olabileceğini ortaya koymakta. O zaman, dünyayı 

üç boyutlu olarak gördüğümüz günlük algılarımız ya çok derin bir “illüzyon” ya da ya da gerçekliğe 

bakmanın iki alternatif yolundan sadece bir tanesi… Bir kum tanesi dünyamızı kapsamayabilir ama düz bir ekran 

kapsayabilir. 

İki Entropi Masalı 

 

 FORMAL BİLGİ TEORİSİ (BİLGİ KURAMI) nın temelleri Amerikalı uygulamalı matematikçi olan Claude E. 

Shannon’ın “ İletişimin Matematiksel Teorisi” adlı makalesi ile ilk olarak ortaya konulmuştur. Bu teoride Shannon, 

bugün bilgiyi ölçmede en geniş çapta kullanılan kavram olan “entropi”yi bizlere sunmuştur. Entropi, uzun süre ısı 

ile ilgilenen fizik dalı olan termodinamiğin ana, kavramı olmuştur. Termodinamik entropi, fizik sistemindeki bir 

bozukluk şeklinde yaygın olarak tarif edilir. 1877’de Avusturyalı fizikçi Ludwig Boltzmann, entropinin, maddenin 

parçalarını oluşturan parçacıkların, maddenin makroskopik parçaları ile aynı gözükürken bulunabilecek 

farklı mikroskobik durumların sayısını daha belirgin bir şekilde gösteren özelliğini ortaya koyar. Örneğin; 

odada etrafınızdaki havada bulunan gaz moleküllerinin tüm dağılım yollarını ve olası hareket şekillerinin 

sayabilirsiniz.. 

Shannon, bilginin içeriğini nicelendirmek için örneğin; mesaj gibi, bir yol bulurken, Boltzmann mantığıyla aynı 

formda olan bir formüle yönelir.  



181 
 

Shannon entropisinin mesajı, onu kodlamak için gerekli iki basamaklı sayılardan ya da “bit”lerden meydana 

gelmektedir. Shannon’un entropisi, oldukça yüksek bir şekilde içeriğe bağlı olan bilginin değeri hakkında bizi 

aydınlatmamaktadır. Ancak yine de bilginin objektif ölçümü olarak, onun sunduğu entropi, bilim ve teknolojide son 

derecede yararlı olmuştur. Örneğin; cep telefonlarından modemler, modemlerden kompakt disklere kadar her 

modern iletişim cihazının tasarımı Shannon entropisine dayanır. 

Termodinamik entropi ve Shannon entropisi kavramsal olarak eşdeğerdir: Boltzmann entropisi tarafından sayılan 

düzenlemelerin sayısı, herhangi bir özel düzenlemeyi uygulamak için gereken “Shannon bilgileri”nin miktarını 

yansıtmaktadır. Ancak bu iki entropinin iki belirgin farklılığı vardır: İlk olarak, bir kimyager veya soğutma mühendisi 

tarafından kullanılan termodinamik entropi, ısı olarak bölünen enerji birimleri cinsinden kullanılırken, bir iletişim 

mühendisinin kullandığı Shannon entropisi, esasen boyutsuz, “bit”ler halindedir. Bu fark, sadece bir konvansiyon 

meselesidir. 

Bununla birlikte, ortak ünitelere indirgendiğinde bile, iki entropinin tipik değerleri büyük oranda farklılık gösterir. 

Örneğin; bir gigabayt veri taşıyan silikonlu bir mikroçip, oda sıcaklığında yaklaşık 1023 bit olan yonganın 

termodinamik entropisine göre çok daha küçük olan yaklaşık 1010 bitlik bir Shannon entropisini (bir bayt sekiz bit) 

içerir. Bu tutarsızlık, entropilerin farklı serbestlik derecelerinin hesaplanmasından dolayı oluşur. Bir serbestlik 

derecesi, bir parçacığın yerini veya hızının bir bileşeni gibi değişebilen herhangi bir miktardır. Shannon entropi 

çipi, yalnızca silikon bir kristalin içine işlenmiş her minik transistörün genel durumuyla ilgilidir. (transistor açık ya da 

kapalı; 0 veya 1–tek bir ikili serbestlik derecesi–. ) 

Buna karşın, termodinamik entropi, her transistörü oluşturan milyarlarca atomun (ve onların dolaşım 

elektronlarının) durumuna bağlıdır. Minyatürleşme, her atomun bizim için bir bit bilgi depolayacağı güne 

yaklaşırken, en gelişmiş mikroçipiyle kullanışlı Shannon entropisi de maddenin termodinamik entropisinin sınırlarına 

büyük ölçüde yaklaşacaktır. Bu iki entropi, aynı serbestlik dereceleri için hesaplandığında eşittirler. 

Peki, nihai serbestlik dereceleri nedir?… Herşeyden önce atomlar, elektron ve çekirdeklerden oluşurlar, çekirdekler 

de proton ve nötron kümeleşmesinden, maddenin temel parçacığı ve bileşeni olduğu varsayılan süpersicim uyarımları 

olan quarklardan oluşur. Ancak fizikteki bu bir asırlık vahiylerin değişimi, bizleri dogmatik olmamamız konusunda 

uyarmakta… Evrende günümüz fiziğinde hayâl edilebilenden daha fazla yapı seviyeleri olabilir! 

Bir madde kütlesinin nihai bilgi kapasitesini veya eş değer olarak, onun gerçek termodinamik entropisini, (X seviyesi 

olarak adlandıracağımız) maddenin nihai bileşenlerinin veya en derin yapı seviyelerinin doğasını bilmeden 

hesaplanamaz.( Bu belirsizlik arabaların motorlarında olduğu gibi pratik termodinamik analizlerde herhangi bir 

problem oluşturmaz.Çünkü, motorda nispeten yararlı koşullar altında durumlarını değiştirmez.) Minyatürleşmedeki 

başdöndürücü ilerleyişi göz önüne aldığımızda, quarkların bilgiyi (belki bir bit- bir parça) depolamaya hizmet edeceği 

günün geleceğini düşünebiliriz. 

Peki o zaman bir santimetre küpünüze ne kadar fazla bilgi sığabilir? Ve süpersicimleri ya da daha derininden, hiç 

hayal bile edemeğimiz boyutlardan yararlansak, ne olurdu?… Şaşırtıcı bir şekilde, son 30 yıldaki yerçekimi 

fiziğindeki gelişmeler, cevaplaması zor görülen sorulara bazı net cevaplar sağlamıştır. 

Kara Delik Termodinamiği 

Bu gelişmelerin ana oyucusu karadeliktir. Karadelikler, 1915 Albert Einstein’ın çekim gücünün geometrik teorisi, 

genel göreliliğin bir sonucudur. Bu teoride, çekim, nesneleri bir kuvvet tarafından çekilmiş gibi hareket ettiren 

uzay-zamanın eğriselliğinden ortaya çıkar. Tersine eğrisellik, maddenin ve nerjinin varlığından kaynaklanır. 

Einstein’ın denklemlerine göre, yeterince yoğun bir madde veya enerji konsantrasyonu, uzay-zamanı öylesine büker 

ki, bu karadeliğin oluşmasına neden olur. Klasik fiziğin (Kuantum olmayan) tanımında görelilik kanununa 

göre,karadeliğe düşen herhangi birşey tekrar dışarı çıkamaz.  
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Olay ufku olarak tanımlanan dönüşü olmayan nokta çok önemlidir. En basit durumda,ufuk, yüzey alanı daha 

büyük karadelikler için daha geniş ve büyük olan bir küredir. 

Bir karadeliğin içinde ne olduğunu belirlemek olanaksızıdr. Ufuktan herhangi detaylı bir bilgi dış dünyaya çıkamaz. 

Ancak, karadeğilin içinde sonsuza kadar kaybolan bir parça madde bazı izler bırakır. Onun enerjisini( herhangi bir 

kütleyi enerji olarak Einstein’ın E = mc2) Einstein’ınkine göre saydığımızda kalıcı olarak karadeliğin kütlesi içinde 

aratan bir şekilde yansır. Madde delik etrafında dönerken yakalanırsa, ilgili açısal momentumu karadeliğin açısal 

momentumuna eklenir. Bir karadeliğin hem kütlesi, hem de açısal momentumu, deliğin uzay-zamandaki etkilerinden 

ölçülebilir. Termodinamiğin ikinci kanunu da burada ihlal edilmiş gözükmektedir… 

Termodinamiğin ikinci kanunu, doğadaki çoğu işlemin geri döndürülmez olduğu, tanıdık bir gözlemi özetler: Bir çay 

fincanı masadan düşer ve parçalanır. Ancak hiç kimse parçaların kendiliğinden bir araya gelip de yeniden birleşerek 

bir çay fincanı olduğunu görmemiştir. Termodinamiğin ikinci kanunu bu şekildeki tersine işlemleri yasaklar. Bu 

kanuna göre, izole edilmiş fiziksel bir sistem hiç bir zaman azalamaz; en iyi durumda entropi sabit kalır ve genellikle 

de artar. 

Bu kanun fiziksel kimya ve mühendisliğin merkezidir ve fiziğin dışındadır, ancak fizik (fizik kanunu olduğu 

tartışmalı bile olsa) üzerinde büyük etkisi olan bir kanundur. 

İlk olarak Wheeler’ın üzerinde durduğu gibi; bir nesne kara deliğin içinde kaybolduğu zaman, onun entropisi 

tamamen yok olur, ve böylece termodinamiğin ikinci kanunu da geçersiz gözükür. Bu bilmeceyi çözmedeki ilk 

ipucu, 1970 yılında ortaya çıkar. O dönemde Demetrious Christodoulou (Princeton Üniversitesi’nde Wheeler’ın 

yüksek lisans öğrencisi) ve Cambridge Üniversitesi’nden Stephen W. Hawking birbirlerinden bağımsız olarak çeşitli 

proseslerde örneğin; kara delik birleşmelerinde olduğu gibi olay ufuklarında hiç bir şekilde bir azalma 

olmadığını ispatlarlar. Entropinin artması ile ilgili olarak yapılan analoji, benim 1972 yılında şu öneriyi getirmeme 

sebep olur: ‘’Kara deliğin entropisi onun ufku ile orantılıdır.” 

 Benim düşünceme göre; kara deliğin içine bir madde düştüğünde, kara deliğin entropisindeki artış her zaman bu 

maddenin kaybettiği entropiyi tamamlar, ve hattâ gereğinden fazla tamamlar. Daha genel olarak, kara delik 

entropilerinin toplamı ve de kara deliklerin dışındaki entropiler azalamaz. Kısaca; bu “genelleştirilmiş” ikinci 

kanundur (GSL). Bu genelleştirilmiş ikinci kanun (GSL) tamamen teorik olan, çok sıkı testlerden geçmiştir. 

Bir yıldız kara delik oluşturmak üzere çöktüğü zaman, kara deliğin entropisi yıldızın entropisinin çok 

üzerindedir.1974 yılında Hawking, kara deliğin spontane şekilde termal radyasyon yaydığını, bir kuantum 

işlemi ile (Hawking Radyasyonu olarak bilinen işlem) uygulamalı olarak göstermiştir. (‘’The Quantum 

Mechanics of Black Holes’’, Stephen Hawking, Scientific American, January 1977) 

Bu fenomen (kara deliğin kütlesi ve buna bağlı olarak ufuk alanının azalmakta olması) karşısında Christodoulou-

Hawking teoremi geçersiz kalır. 

Ancak,Genelleştirilmiş İkinci Kanun (GSL) bununla başa çıkar: yayılan radyasyonun entropisi, kara deliğin 

dekrementi içindeki entropiyi tamamlamaktan çok daha fazlasını yapar, böylece genelleştirilmiş ikinci kanun (GSL) 

korunmuş olur. Karadeliklerin maruz kalacağı herhangi olası bir işlem için GSL’nin geçerli olduğunu 

göstermek için, 1986’da Syracuse Üniversitesi’nden Rafael D. Sorkin, ufuğun rolünü-işlevini kullanarak, 

dışardaki etkileyici olaylardan kara deliğin içindeki bilginin, etkilemesini engellemiştir. Böylece, GSL veya ona 

benzeyen başka bir şey, kara deliklerin geçirdiği inandırıcı işlem aşamaları için çok geçerlidir. 

Onu bu çok derin argumanı, GSL’ye giren entropinin, hangi seviyede olursa olsun, X seviyesine kadar 

hesaplandığını açıkça ortaya koyar. 

Hawking’in radyasyon prosesi, onun kara delik entropisi ile ufuk entropisi arasındaki sabit değeri belirlemesini 

sağlamıştır. Planck alanlarına göre (Planck uzunluğu 10–33cm kadardır ve yerçekimi ve kuantum mekaniği ile ilgili 

en temel ölçüdür. Planck alanı ise bu uzunluğun karesidir.) ölçülen ufuk alanının dörtte biri, kara deliğin 
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entropisidir. Termodinamik olarak bile bu, çok büyük bir entropi miktarıdır. Bir santimetre çapındaki bir kara 

deliğin entropisi 1066 bit tir, ki bu tek kenarı 10 milyar kilometre olan bir küp suyun entropisine eşittir. 

 Hologram Olarak Dünya 

Genelleştirilmiş ikinci kanun (GSL), izole edilmiş herhangi bir fizik sistemine sınırlar koymamızı sağlar.  Bu sınırlar 

‘’X’’ seviyesine kadarki tüm seviyelerdeki yapılardaki bilgiyi kapsar. 1980’de ben, evrensel entropi sınırı olarak 

tanımlanan bu sınırların birincisi üzerinde çalışmaya başladım. Bu sınır, ölçüsü belirlenmiş bir kütlenin ne kadar 

entropi taşıyabileceğini belirler.  Bununla alakalı olan “holografik” sınır fikri, Stanford Üniversitesi’nden Leonard 

Süsskindtarafından ortaya atılmıştır.  Bu sınır da uzayda belirli bir hacim kaplayan madde ve enerjinin ne kadar 

entropi taşıyacağını belirler. Holografik sınır ile ilgili çalışmasında Susskind, kara delik olmayan, ancak küre 

şeklinde, izole edilmiş ve ‘’A’’ olarak tanımlanan, kapalı bir alanın içinde yerleşik olan bir kütleyi incelemiştir. 

Kütle çöküp bir kara delik haline dönüşürse, bu delik “A’’ dan daha küçük bir ufuk alanı ile sonuçlanacaktır. 

Dolayısıyla, kara deliğin entropisi A/4’ ten daha küçüktür. Genelleştirmiş İkinci Kanuna göre, sistemin entropisi 

azalamaz, bu nedenle kütlenin orijinal entropisi A⁄ 4 ‘ten daha büyük olamaz. Sonuç olarak, sınırı A alanı ile 

izole edilmiş bir fiziksel sistemin entropisi A⁄ 4’ten daha küçük’tür. Kütle aniden ve kendiliğinden çökmezse ne 

olur?… Ben, 2000’de Susskind’in argümanından çok farklı olmayan bir argüman ortaya koydum: Küçük bir kara 

delik kullanılarak, bütün sistem kara deliğe dönüşebilirdi. Dolayısıyla, sınır, sistemlerin ana yapısından veya X 

düzeyi doğasından bağımsızdır. Sadece Genelleştirilmiş İkinci Kanuna bağlıdır. Biz, şimdi artık bilgi 

depolanmasının maksimum limitleri hakkındaki soruları cevaplandırabiliriz. Bir santimetreyi ölçen bir alet, prensip 

olarak 1066 bite kadar bilgi tutabilir. Bu akıllara durgunluk veren bir miktardır. Görünür evren en azından 10100 bit’lik 

entropi içerir. Prensip olarak bu miktar, çapı bir ışık yılının onda biri olan bir kürenin içine yerleştirilebilir. Evrenin 

entropisini hesaplamak zor bir problemdir, ancak evrenin kendi büyüklüğünde bir küreye gereksinme gösteren çok 

daha büyük sayıların da ortaya çıkması mümkündür. 

 
Ancak, esas şaşırtıcı olan, holografik sınırın diğer bir özelliğidir. Kısacası, mümkün olan maksimum entropi 

hacim yerine sınırlayıcı alana bağlı olmasıdır. Bilgisayarın hafıza chiplerini toplayıp, büyük bir yığın haline 

getirdiğimizi bir düşünün… Transistörlerin sayısı (toplam veri depolama kapasitesi) bu yığın hacmi ile orantılı olarak 

artar.  Böylece, tüm çiplerin toplam termodinamik entropisi de artış gösterir. Dikkâti çeken bir diğer nokta da; teorik 

olarak, yığının kapladığı alanın bilgi kapasitesi, sadece yüzey alanına bağlı olarak artmaktadır. Hacim, yüzey 

alanından daha hızlı yükseldiği için, belli bir noktaya gelince, tüm çiplerin tamamının entropisi holografik 

sınırı aşacaktır. 

Bu durumda ya Genelleştirilmiş İkinci Kanunun (GSL) ya da bizim entropi ile ilgili sağduyuya dayalı  fikirlerimizin 

geçersiz olması gerekmektedir. Aslında geçersiz olan; yığının kendisidir, çünkü bu engeli aşmadan önce kendi 

çekiminin altında çöker ve bir kara delik oluşturur. Bundan sonra da her ek çip, kara deliğin kütlesini ve yüzey 

alanını Genelleştirilmiş İkinci Kanunu koruyacak şekilde arttar. 
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“Bilgi kapasitesinin yüzey alanına bağlı olduğu”na dair bu şaşırtıcı sonuç—1993 yılında Hollanda’nın Utrecht 

Üniversitesi’nden Nobelist Gerard ‘t Hooft tarafından önerilen ve Susskind tarafından hazırlanan “holografik 

ilke”nin doğru olduğu takdirde—, doğal bir açıklamayı da beraberinde getirmekte. 

Günlük yaşamda bilinen bir “hologram”, doğru şekilde aydınlandığında, tam bir üç boyutlu görüntü 

oluşturan özel bir fotoğraf türüdür. Bu Üç Boyutlu görüntüyü tanımlayan tüm bilgiler, yeniden 

oluşturulmaya, şekil almaya hazır olan iki boyutlu bir film parçasının üzerindeki açık ve koyu renkli 

desenlerin üzerine kodlanmıştır.  

Holografik prensip, bu görsel büyünün benzerinin, üç boyutlu bir yer kaplayan herhangi bir sistemi fiziksel 

olarak tanımlamak için uygulanabilir olduğunu ileri sürer: bu prensibe göre, başka bir fizik teorisi sadece iki 

boyutlu bölgenin sınırının üzerinde tanımlanmasına rağmen, tamamen üç boyutlu fiziği tanımlayabilir. 3 

Boyutlu bir sistem, sadece 2 boyutlu sınırıyla çalışan bir fizik teorisi ile tam olarak tanımlanabiliyorsa, o zaman 

sistemin bilgi içeriğinin sınırdaki tanımlamayı aşmaması düşünülür.. 

Sınırı Üzerine Resmedilmiş Bir Evren 

Biz holografik prensibi bütün evrene uygulayabilir miyiz?… Aslında evren 4 Boyutlu bir sistemdir, hacmi vardır ve 

zamanla genişler. Eğer bizim evrenimizin fiziği “holografik” ise, o zaman alternatif bir takım fizik kanunları da 

olacaktır ve bu kanunlar bir yerlerde uzay-zamanın 3 Boyutlu sınırı üzere çalışacaktır ve bu bildiğimiz 4 Boyutlu 

fiziğe eş değer olacaktır. Şu anda henüz bu şekilde çalışan bir 3 boyutlu teori bilmiyoruz.  Gerçekte evrenin sınırı 

olarak hangi yüzeyi kullanmamız gerekir? Bu fikirleri gerçekleştirebilmek için atılacak ileri bir adımsa; evrenimize 

dair daha basit modelleri incelemek olabilir. 

 

Holografik prensiple ilgili somut örnekler, anti-de Sitter uzay zamanlarını içerir. Orijinal “de Sitter, uzay-

zamanı ve kozmolojik sabit” olarak bilinen itici güç ile birlikte ilk defa Hollandalı astronom Willem de Sitter 

tarafından 1917 yılında Einstein’ın denklemlerine bir çözüm olması amacı ile ortaya konmuştur. De Sitter’in uzay-

zamanı boştur ve gittikçe ivmesi artan bir şekilde genişlemektedir ve çok yüksek bir simetrisi vardır.1997’de uzaktaki 

süpernova patlamalarını inceleyen astronomlar, evrenimizin ivmesinin gittikçe artan bir şekilde genişlediğini ve 

gelecekte büyük bir olasılıkla da “Sitter uzay-zaman”ı gibi olacağı sonucuna varmışlardır. 

Şimdi, eğer Einstein’ın denklemlerindeki tekrarlama çekim gücüne dönüşürse; de Sitter’in çözümü eşit derecede 

bir simetri olan anti-de Sitter uzay-zamanına dönüşür. Holografik konsept için daha da önemli olan nokta ise; 



185 
 

bu uzay zamanın bir sınırının olması ve  bu sınırın da ‘’sonsuzluk’’ta konumlanmasıdır ve bu, bizim günlük 

uzay-zamanımıza çok benzeyen bir sınıra sahiptir. 

Teorisyenler, anti-de Sitter uzay-zamanını kullanarak, holografik ilkeye somut bir örnek oluşturmuşladır. 

Anti-de Sitter uzayında çalışan süper sicim teorisi ile tanımlanan evren, sınırın üzerinde çalışan bir kuantum 

alan teorisine tamamen eş değerdir. Böylece, bir anti-de Sitter evrenindeki süper sicim teorisi evrenin sınırına 

resmedilmektedir. 

 1997’de Harvard Üniversitesi’nden Juan Maldacena, 5D anti-de Sitter olayı ile ilgili öyle bir ilişki olduğunu ileri 

sürer. Daha sonra bu, Princeton, İleri Çalışmalar Enstitüsüne mensup Edward Witten ve aynı Üniversitesi’nden 

Steven S.Gubser, Igor R. Klebanov ve Alexander M.Polyakov tarafından da onaylanır. Bu holografik iletişimin 

örnekleri şimdi çok değişik boyutlardaki uzay zamanlar için de bilinmektedir. Bu sonuç göstermektedir ki; çok 

farklı görünen iki teori aynı boyutun uzayında çalışmasalar bile birbirine eşdeğerdedir. Bu evrenlerin 

herhangi birinde yaşayan canlılar, string teori süpersicim tarafından tanımlanan 5 Boyutlu bir evrende 

mi, yoksa nokta parçacıkların kuantum alan teorisi ile tanımlanan 4 Boyutlu bir evrende mi yaşadıklarını 

tesbit edemeyeceklerdir. Çünkü, onların beyin yapıları önyargıya dayalı hüküm verecektir. Bu önyargıya göre 

de tanımlardan birisini geçerli olarak kabul edeceklerdir, tıpkı bizim beyinlerimizin evrenimizin Üç Boyutlu 

olduğuna dair sahip olduğumuz algılamada olduğu gibi… 

 Holografik eşdeğerlilik, 4 Boyutlu uzay-zamanda zor bir hesap işlemine yol açar, çünkü, kuark ve gluonların 

davranışları ve bunların birbirleri ile etkileşimleri söz konusudur. Ancak, çok simetrik olan 5 Boyutlu anti-de-Sitter 

uzay-zamanda bu hesap daha kolaydır. Bu eşdeğerlilik diğer yönden de işler.  Witten, anti-de Sitter uzay-

zamanında kara deliğin, sınırlayıcı uzay süresinde çalışan alternatif fizikte sıcak radyasyona karşılık geldiğini 

göstermiştir. Deliğin entropisi (son derece derin ve akıllı bir kavram) radyasyonun entropisine eşittir ve bu çok 

sıradan, normaldir. 

 Genişleyen Evren 
 Yüksek oranda simetrik ve boş olan 

5 Boyutlu anti-de Sitter evreni, 4 Boyutlu olan, madde, radyasyon,ve pek çok  zarar verici şiddet dolu olaylara 

sahip olan evrenimize benzemez. Biz kendi evrenimizi, içinde madde ve düzgün bir şekilde yayılmış radyasyonu 

olan bir evren gibi düşünsek de yine de bir anti-de-Sitter evreni elde edemeyiz ve de daha çok ‘’Friedmann-

Robertson-Walker’’ evreni elde ederiz. Bugün pek çok kozmolog evrenimizin bir Friedmann-Robertson-

Walker evrenine benzediği konusunda fikir birliğine varmıştır: “Sonsuz, sınırı yoktur ve sonsuza kadar 

genişlemeye devam edecektir.” 

 Böyle bir evrenin holografik ilkeyle veya holografik sınırla uyumu var mı?  Susskind’in çökerek kara deliğe 

dönüşme ile ilgili argümanı burada bize yardımcı olamaz. Aslında, kara deliklerden ortaya çıkan; holografik 

sınırın düzenli bir şekilde genişleyen evrende kırılması gerektiğidir.  Eşit bir şekilde madde ve radyasyonla 

dolu olan bir bölgenin entropisi hacmi ile orantılıdır. Dolayısıyla, yeterince geniş bir bölge holografik sınırları 

ihlal edecek, geçersiz kılacaktır. 

 1999’da Stanford Üniversitesi’nden Rafael Bousso, modifiye edilmiş bir holografi sınırı önermiş ve o günden beri 

bunun, daha evvel tartıştığımız sınırların uygulanamadığı yerlerde bile, uygulandığı görülmüştür. Bousso’nun 

formülü herhangi uygun bir 2 Boyutlu yüzeyle başlar, bu yüzey bir küre gibi kapanabilir veya bir sayfa gibi 

açılabilir.  Burada yüzeyin tek kenarından aynı anda ve dikey olarak çıkan ışık patlamaları düşünülür. Talep edilen 

tek şey, başlangıç için aynı noktaya gelen hayali ışık ışınlarıdır. Örneğin; küre şeklinde bir kabuğun iç 

yüzeyinden gelen ışık bu gereksinimi karşılar. Daha sonra bu hayali ışık hüzmelerinin kesişmeye başladıkları 

noktaya kadar içinden geçtikleri madde ve radyasyonun entropisinin ne olduğu düşünülür. Bousso’nun düşüncesine 

göre bu entropi esas ana yüzeyin temsil ettiği entropiden daha fazla olamaz (Planck alanı birimine göre ölçüldüğü 

zaman ilk alanın dörtte biri kadar).Bu entropi hesaplaması, holografik sınırda kullanılan entropi hesaplama 

metodundan daha farklıdır. Bousso’nun sınırı, bir yerdeki belli bir zamandaki entropiyi anlatmamaktadır. Onun 

anlattığı şey; değişik zamanlardaki ve yüzeyden fışkıran ışıkla ‘’aydınlanan’’ yerlerdeki entropidir. 
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 Bousso’nun sınırı, onların kısıtlamalarından uzak durarak,diğer entropi sınırlarını da kendisine katar. 

Hem evrensel entropi, hem de Gerard‘t Hooft-Susskind formundaki holografik sınıra, Bousson’un holografik 

sınırından ulaşılabilir. Bousson’un sınırı çok hızlı gelişmeyen ve çekim alanı çok kuvvetli olmayan herhangi bir izole 

sistem için de geçerlidir. Eğer, bu şartlar aşılırsa, kara deliğin içine çöken madde küresinde olduğu gibi, o zaman bu 

sınırlar geçersiz olur, fakat  Bousson’un sınırı geçerliliğini korur. Bousso stratejisi, üzerlerine dünya hologramları 

kurulabilecek 2 Boyutlu yüzeylerin yerlerini tespit etmek içinde kullanılabileceğini göstermiştir.   

Bir Devrimin İşaretleri 

 

 Araştırmacalar, daha pek çok entropi sınırı önermişlerdir. Holografik motif üzerindeki varyasyonların hızla 

artmasının bu konunun henüz bir fizik kanunu olma durumuna gelmediğini göstermektedir. Ancak, holografik 

düşünce şekli tam olarak anlaşılmamış olmasına rağmen, bu noktanın üzerinde de epey durulacak gözükmektedir ve 

50 yıldır geçerli olan “alan teorisi”nin, fiziğin tek ve temel dili olduğu görüşünden de vazgeçilmesi gerektiği idrak 

edilmiştir. Alanlar, örneğin; elektromanyetik alanlar bir noktadan diğerine değişim gösterir ve serbestlik 

derecelerinin sonsuzluğunu tanımlarlar. Süper sicim teorisi sonsuz sayıdaki serbestlik derecelerini içerir. 

 Holografi, sınırlanmış bir alan içinde mevcut serbestlik derecelerini sonlu bir sayıya indirger; sonsuzluğu ile birlikte 

alan teorisi hikayenin sonu değildir. Sonsuzluk kanıksansa bile, yüzey alan bilgisinin esrarengiz bağımlılığı mutlaka 

bir şekilde kalıcı olacaktır. 

Holografi daha iyi bir teoriye rehber olabilir. Temel teori neye benzer? Holografiye bağlı olarak gelişen düşünceler 

zinciri, bazı kişilere örneğin; Waterloo’daki Perimeter Institute for Theoretical Physics adlı Enstitü’de çalışan Lee 

Smolin’e, şu fikri aşılamıştır: Bu son teoride alanlarla ve hatta uzay-zamanla değil, onun yerine daha çok 

fiziksel işlemler arasındaki bilgi değişimi ile ilgilenilmedir. Eğer bu böyle olursa, “dünyanın bilgiden meydana 

geldiği”ne dair olan görüş daha sağlıklı bir zemine oturacaktır. 

 Çeviren: AylinER 

Scientific American Dergisi Ağustos 2003 sayısı’dan (52-83 sayfaları arası) çevrilmiştir. 
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Biyolojik Bir Robot Değilsiniz 
İyi Haber: Biyolojik Bir Robot Değilsiniz 

  

Deepak Chopra, MD ve Rudolph E. Tanzi, PhD 

Nörobilim alanında altın çağı yaşıyoruz ve devletin büyük desteğiyle neredeyse her ay beyin ile ilgili yeni bulgular 

ortaya çıkıyor. Beynin her bölgesinin, zihnimizi kullandığımız her şeyle ilişkilendirilmesi çok yakında 

gerçekleşebilir. Fakat genellikle heyecan verici sınırlar oluştuğundan, ulaşılan sonuçların abartılması eğilimi vardır. 

Nörobilim söz konusu olduğunda, altından kalkılamayacak iş çok fazla. Çünkü beyin araştırmacıları çok yanlış 

yönlendirilmiş sonuçlar için dört bir yandan kanıtlar toplamaya devam ediyor. Tüm bunlar, özü itibarıyla beyin 

hücrelerinin kimyasal ve elektriksel aktivitesinin içine sıkışmış bir şekilde, beyin aktivitelerinin tutsakları olduğumuz 

fikri etrafında dönüyor. Bu etkinlik tamamen deterministik yasaları takip ettiğinden, aynı şeyi yaptığımızı takip 

etmelidir. En son yapılan “biyoloji kaderdir” yönteminde, beynimiz bizleri biyolojik robotlara dönüştürdü. 

Bu durumun uç noktadaki bir açıklaması, geçtiğimiz günlerde New York Times’da ortaya çıktı; California San 

Francisco Üniversitesi eski nöroloji şefi Robert A. Burton, şiddetle karşı çıkan bir bitirişle şunları yazıyor:  “. . 

. Özgür irade deneyiminin ve bilinçli rasyonel düşünmenin ikisinin de biyolojik olarak oluşturulmuş 

ilüzyonlardan oluştuğu sonucundan uzak durmak zor.”  Bu yeni bir fikir değil, ancak başkalarının bu konuyu 

diline dolaması herhangi bir geçerlilik eklemez. 

Görünüşe göre, Dr. Burton, yazısını yazmak için “bilinçli rasyonel düşünmeyi” kullanmalıydı ki böyle bir şey açık 

olarak var olsun. Kendi düşüncesinin tamamen bir ilüzyon olduğunu söylemek için bir ilüzyona güvendi. Bu durumda 

kendiyle tamamen ters düştü. Biyolojik bir robotun beynindeki devreler ne kadar karmaşık olursa olsun, 

Shakespeare’in, Mozart’ın ve Rembrandt’ın çıktısını üretebileceği muammalı görünüyorsa, bunun nedeni hiçbir 

robotun bu çıktıyı üretmemesidir – bunu yapan insan aklıdır. 

Nörobilimcileri biyolojik robot tezinden uzak tutmak zordur, çünkü büyük çoğunluk ispatlanmamış bir varsayım 

konusunda birlik olmakta; “beyin zihni üretir”. Burton, yazısında, düşüncelerin nereden geldiğine dair hiç kimsenin 

hiçbir fikri olmadığını itiraf ediyor. Ancak nereden gelmedikleri konusunda bizi inandırmak için devam ediyor, 

“zihin”.  Beyin herşeydir; zihin sadece onun ilgi çeken yan ürünlerinden biridir. Bu enstrümantalite – araç olma 

yanılgısıdır. Tıpkı müzikal enstrümanlar müzik ürettiği için onların besteyi de yaptıklarını söylemekle aynıdır. Bir 

piyano rag müzik bestelemez, ve beynin düşünce ürettiğine dair hiçbir kanıt yoktur. 

Kesin olarak söyleyebileceğimiz tek şey, beyindeki fiziksel aktivitenin zihinsel aktivite ile karşılıklı kesin bir ilişki 

sağlamasıdır. Burton’un bulgularına göre, beynin iğrenme veya empati ile ilişkili bölgelerini elektrikle uyarırsanız, 

insanlar bu duyguları deneyimler.  

Gerçi daha önce, Kanadalı beyin cerrahı Wilder Penfield, beyin ameliyatı geçiren hastaların motor korteksini 

uyarmıştı. Örneğin, kol kaslarını harekete geçirmeden sorumlu nöronların uyarılması sonucunda hastanın kolu 

otomatik olarak yukarı kalkar. 
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Bununla birlikte, beyin üzerindeki zihnin büyük bir savunucusu olan Penfield, bilinci yerinde olan hastalara kollarını 

kaldırıp kaldırmadıklarını soracak kadar zeki idi. Cevap hep hayırdı. Bunun yerine, hastalar “Kolum yukarı uçtu” 

gibi bir şey söyledi. Bu, hepimizin özgürce seçtiği eylemleri, otonom tepkilerden ayırdığını göstermek için yeterlidir. 

Bu konuda kandırılamazsınız. Hiç bir zaman “Ağzım biraz yiyecek yedi” ya da “Elim keman çalmak istiyor” 

demeyiz. Nörobilimdeki karmaşık bulgular yalnızca enstrümantal-araçsaldır. Müziğin müzik aletleri olmadan 

çalınamayacağının eşdeğerini bize söylüyorlar. Tempoyu, hareketleri, ifadeleri, melodiyi ve harmoniyi 

düşündüğünüzde, piyano neredeyse sonsuz nota desenine sahiptir. Bu aktivite, müziğin fiziksel bağıntısıdır, müziğin 

kendisi değildir. Aynı şekilde, beynin sahip olduğu neredeyse sonsuz sayıdaki modeller de düşünmüyor. 

Nörobilim, bize düşüncelerin nereden geldiğini söyleyinceye kadar, bir beyin hücresinin elektrokimyasal ateşlemesi 

ile öznel deneyim arasında bağlantı kuruluncaya kadar, zihin ile beynin nasıl ilişkili olduğu hakkında hiçbir şey 

söylenemez. İlişkileri bütüncül olmalıdır. Nörobilimin yaptığı gibi, beynin zihni ürettiği ya da tam tersi şekilde zihnin 

beyni ürettiği konusunda ısrar edilmemelidir.  Aralarında hiçbir neden-sonuç ilişkisi yoktur. Bunlar eş zamanlı 

olgudurlar. Bir düşünce zihinsel ve fiziksel alana anında kaydedilir. 

Bunların her ikisi nereden geldi? Tek bir kaynak olan bilincin kendisinden. Aslında, beyin ve zihin, daha derin bir 

gerçeliğin iki halidir, öyle ki, bilinç, nihai gerçek olan tek “şeydir“. Bununla birlikte şu an, önceden belirlenmiş bir 

mekanik kukla beyin olduğumuz kavramı, tamamen bilim kurgudur. Yıllar önce birisi, beyni anlamak, uzay gözlem 

kubbesine futbol kurallarını belirlemek için stetoskop koymak gibidir, şeklinde bir şaka yapmıştı. Çeşitli beyin 

uzmanlarının şakayı ciddiye aldığı gerçeği, hem beynin hem de zihnin yanlış anlaşıldığını göstermektedir. 

Çeviren : Gültekin METİN 

http://www.huffingtonpost.com/deepak-chopra/good-news-you-arent-a-bio_b_12084048.html 

 

Beyniniz, zamanlamasını sürekli yeniden kalibre ediyor-ayarlıyor! 
NPR Radyo Programı:  

“ ‘Zaman Neden Akıp Gider’ ” Adlı Kitap, İnsanın Zamanı Nasıl Deneyimlediğini Araştırıyor. 

 NPR’dan Robert Siegel ‘Zaman Neden Akıp Gider’ adlı kitabın yazarı Alan Burdick ile kitabı hakkında konuştu. 

Bu kitap, “zaman”ı nasıl deneyimlediğimizin, bazen çelişkili bir şekildeki araştırması. 

ROBERT SIEGEL: “Zaman” kelimesi yapılan bir kaç araştırmaya göre İngilizcede isim olarak en çok kullanılan 

kelime ve okuduğum  ‘Zaman Neden Akıp Gider’ adlı kitabın yazarı Alan Burdick de  kitabında “zaman”ın, 

üzerinde en fazla bilimsel araştırma yapılan kavram olduğunu belirtmekte. Bugün Alan Burdick bize katılıp, 

konuğumuz oluyor. 

ALAN BURDICK: Benim için bir zevk. Beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim. 

SIEGEL: Birazdan açıklayacağınız, zamanın yapısına dair yaptığınız bu araştırma çoğunlukla bilimsel ama felsefik 

tarafları da mevcut ve bu araştırmada ikiz erkek çocuklarınızı izleyip, onların nasıl büyüdüğünü de gözlemlediğiniz 

“zaman”a dair noktalar da mevcut. 

BURDICK: Evet, doğru. Bu kitap yazılırken pek çok şey de oldu ve bunların içinde epey bir zamanın geçmesi ve 

çocuklarımın büyümesi de yer almakta… 

SIEGEL: Siz zamanı hayal edilebilen olası en kısa zaman sürecine ayırarak, onu çok ayrıntılı bir şekilde 

inceliyorsunuz. Ancak, uzun zaman aralıkları—ikiz erkek çocuklarınızla ilgilendiğiniz zamanlar– hakkında da epey 

bir şey yazıyorsunuz. Aslında aynı şey. Her ikisinde de zamandan bahsediyoruz. Öyle değil mi? 

BURDICK: Evet. Bilirsiniz.. Zaman hakkında öğrendiğim ilk şeylerden bir tanesi şu: Bilim insanlarına gidip, onlara 

sorduğumda: “ ‘zaman’ gerçekten de ne?” diye ve onlar da bana dönüp, şöyle dediler: “ ‘zaman’dan kastın ne?, 

‘zaman’ diyerek ne demek istiyorsun?” ‘Zaman’ dediğimiz şey aslında çok farklı deneyimlerdir. Günün hangi 

saat olduğunu anlamak da ayrıca öncesini ve sonrasını anlamak da zaman’dır. 

Dolayısıyla, çocuklarımın büyümesini izlerken, onlara zamanın ne olduğunu öğrettiğim deneyimimin de zaman 

olduğunu fark ettim. Sadece onlara zamanı nasıl söylediğiniz değil, beklemenin, çabuk olmanın da ne olduğunu 

http://www.huffingtonpost.com/deepak-chopra/good-news-you-arent-a-bio_b_12084048.html
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anlatmak… Bunlar, birbirimizle değiş tokuş yapıp, bir çeşit kültür olarak bir sonraki nesillere 

aktardığımız, öğrendiğimiz tüm deneyimlerdir. 

SIEGEL: Hakkında yazdığınız çoğu şeyi özetleyen bir soru soracağım: “Şimdi” ne demek? Şimdi bu soruyu 

sormayı bitirdim ve bu soru çoktan geçmişte kaldı. Sizin cevabınız ise gelecekte başlamak üzere ve geçmişe 

bağlanacak. Tüm bu araştırmalarınızdan sonra, “şimdi” nedir? “şu an” nedir? 

BURDICK: St. Augustine’e (Hıristiyan rahip, ve ilahiyatçı) sorsanız,o size “sadece şu AN var”der. Geçmiş, şimdi 

zaman ve gelecek yok. Sadece “şu an” geçmişin farkındalığı vardır, ki bu da sizin hafızanızdır ve sadece “şu 

an” beklenti denilen geleceğin farkındalığı vardır ve sadece “şu an” dikkat denilen şimdinin farkındalığı vardır. 

Onun için herşey “an”da mevcuttur. 

SIEGEL: ‘Şu an’ın ne olduğuna dair bir düşünceye her sahip oluşumuzda, bu fikrimize meydan okuyan psikolojide 

yapılan bazı deneysel çalışmalarla karşı karşıya kalıyoruz ve şimdi size beni çok etkiyeleyen bir deneyi anlatmak 

istiyorum: Deneyde denekler, ekrandaki bir kutu içinde bir flaş oluşturmak için bir bilgisayarın keypadine 

(klavyesine) basarlar ve bir noktada, flaşın tuşa basılmadan önce patladığı gibi bir illüzyon yaşarlar.. Sebep aslında 

etkiden sonra gelmektedir… Bunu açıklayabilir misiniz? 

BURDICK: Sizin beyniniz, hepimizin beyni, “gerçeklik “diye adlandırılabilecek olanı bir şekilde saklamak için 

epey çalışır. Aslında klavyeye her bastığınızda, klavyeye basma ile ekranda o harfin açığa çıkması arasında yaklaşık 

35 milisaniye kadar bir gecikme vardır. Ama beyniniz açısından düşünürseniz, bu anında olmaktadır. Boşluk 

yoktur. Aslında  beyninizin davranışınız ve bunun sonucu arasında saniyenin onda biri kadarlık bir 

gecikmeyle devam ettiği ortaya konmuştur. 

SIEGEL: ve halâ onun “anlık” olduğunu düşünüyoruz. 

BURDICK: Halâ onun “anlık” olduğunu düşünüyoruz. Artık Stanford’da çalışan Sinirbilimci David Eagleman, bu 

deneyi fareyle yaptı. Fareyi ekrandaki çeşitli noktalara doğru hareket ettirdi, sonra fareyi tıkladığında, bir sonraki 

noktaya hareket etti. Burada yaptığı şey, tıklama ve hareket arasında 100 milisaniyelik bir gecikmenin olmasını 

beklemeniz üzere sizi eğitmek ve bir süre sonra siz bunu fark etmiyorsunuz bile ve daha sonra da bu 100 

milisaniyelik gecikmeyi kaldırdı. Ancak garip olan şey; 100 milisaniyelik gecikme ortadan kaldırıldığında 

bile,beyninizin, fare tıklanmadan önce cursorı hareket etmiş gibi görüp, bu gecikmeyi beklemesi! 

SIEGEL: Sonuçta, daha önceki tıklamalar sırasında beynimiz “şuan” mış, anında oluyormuş  gibi hissetmesi için 

kalibre ediliyor-ayarlanıyor. 

BURDICK:  Evet, kesinlikle doğru.Ve beyniniz bunu hep kalibre ederek, ayarlayarak yapıyor ve 

kandırılabilinir de! Ve yaptığımda da çok komik ve gerçekten de ürkütücü olduğunu söyleyebilirim… 

SIEGEL: Kitabınız hikaye tarzında—kişisel deneyiminizle, zaman çalışması hakkında öğrendiklerinizle iç içe 

geçmiş durumda. Açıkçası, bir noktada ‘zaman’ sizin için bir takıntı mı?, kullanılması çok zayıf ya da çok güçlü bir 

kelime mi? ya da bir meşgale-meşguliyet mi?… 

BURDICK: Bir meşgaliyet… Biraz varoluşun temeline göz atmak,derinine inmek gibi bir şey..Bir süre gerçekten 

varolmuştu J… Bir şekilde bilinç konusuna değinmeden, zaman algısı ya da şimdi algısı hakkında gerçekten de 

konuşamazsın. ‘Şimdi’yi algılama yetim, ‘benliği’ algılama yetim ile sarmalanmakta. 

Tam 10 yılımı bu zaman kuyusu içinde geçirdim ve çıktığımda sanki sakalım ağarmış ve gökyüzünde uçan arabalar 

varmış gibi hissettim. 

SIEGEL: Alan Burdick, ‘Zaman’ hakkında ve kitabınız ‘Zaman Neden Akıp Gider” hakkında yaptığınız değerli 

açıklamalarınız için teşekkür ederim. 

BURDICK:  Beni davet ettiğiniz için ben teşekkür ederim. 

Çeviren: AylinER 

http://www.npr.org/2017/01/23/511267210/why-time-flies-investigates-how-humans-experience-time 

 

 

http://www.npr.org/2017/01/23/511267210/why-time-flies-investigates-how-humans-experience-time
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Halisünasyonlar, Unutulan Yüzler ve Diğer Bilişsel Gariplikler 
Eğer görmek inanmaksa, nasıl oluyor da biliyoruz? Burada, görmenin gözden kaynaklandığına ilişkin yaygın bir 

yanlış anlama var.Doğru, gözler, kulaklar ve deri bizi sürekli bir bilgi akışı bombardmanına tutar. Ama duyusal 

girdiler, dünyayı anlamamıza yönelik komplike yolculuğumuzda sadece birinci adımdır. Hangi detaylara ve niçin 

dikkat ettiğimize beyin karar veriyor. 

Nörobilim uzmanı V.S. Ramachandran’ın kitabı “The Tell-Tale Brain” de yazdığı şekilde, “Dünyaya ait 

görüntülerimiz tutarlı ve birleşik gibi gözükse de, gerçekte, korteksteki, her biri anlaşılması kolay olmayan 

çoklu fonksiyonlara aracılık eden otuz (veya daha fazla) farklı görsel alandaki aktivitelerden meydana 

gelmektedir.” Bunun Önemi Nedir? Ramachandran gibi nöroloji uzmanlarına göre, “nöronların anlamı nasıl 

kodladığı ve bir nesneye ait tüm anlamsal ilişkilendirmeleri nasıl uyandırdığı sorusu, hafıza, algılama, sanat ya 

da bilinç üzerine çalışıyor olsan da, nörobilimin kutsal kasesi”. Ramachandran’ın bilişsel bozukluklara sahip 

hastalar üzerinde çalışmasının iki sebebi var: bilişsel garipliklerin, bozuklukların insan algılamasına ilişkin engin 

gizeme sağladığı anlayış ve  kliniğinde hastanın yaşamını iyileştirmeye verdiği önem…Çünkü, beyin hasarları 

oldukça özel durumlardır. Eğer başını çarparsan, “beyin gücü”nde genel bir azalma yaşamak yerine, o bölgeyle 

ilgili özel bir fonksiyon kaybıyla, beynin herhangi bir bölgede bir lezyon yaşayacak. Ramachandran, bir gün yoğun 

mide bulantısı ve karın ağrısı deneyimlemeye başlayan 68 yaşında eski bir savaş uçağı pilotu olan John’un 

hikayesinden bahseder. Onu hemen hastaneye yetiştirirler ve doktorlar apandistinin alınmasının gerektiğine karar 

verir. Ameliyat başarılı geçer ama bu vakadaki normal seyir burada sona erer. 

John’un bacağındaki bir damarda, beyin arterlerine ulaşan ve felce sebep veren bir kan pıhtısı oluşur. Eşi ameliyat 

sonrası kendine gelme odasına girdiğinde, John onu sesinin tonundan tanımış olsa da, artık suratını tanıyamadığını 

fark eder. Görme veya duyma ile ilgili bir sorunu yoktur. Bulmacanın başka bir parçası eksiktir: adı konulmamış, çok 

az anlaşılabilmiş olan nesne tanıma prosesi.John nesneleri ince  detaylarla tarif edebildi ama bir şekilde ne olduklarını 

söyleyemedi. Mesela havucu aldığı zaman, onun “bir ucunda püsküllü ve uzun” olduğundan söz etti ve “boya fırçası 

olabilir mi” diye de düşündü. John’un durumunda, duyguyu düzenleyen “görme ve amigdala arasındaki kablo” 

kesilmişti. Görme normaldi, duygu normaldi “ama bu ikisi birbirinden ayrılmıştı.”Yüz körlüğü, nüfusun sadece 

%2.5 kadarını etkilemektedir ama görüş ve duygu arasındaki bu kopukluk, Ramachandran’ın beynin bir kişinin veya 

nesnenin kimliğini eskiden hayal edilenden daha akışkan ve birbirine bağlı algıladığı teorisine ilham olur: Öyle 

inanıyorum ki prosesteki her aşamada, beyin her ne zaman algısal bir ‘problem’e kısmi bir çözüm yakalasa –bir 

nesnenin kimliğini, lokasyonunu ya da hareketini değerlendirirken—bu kısmi çözüm anında geçmişteki daha önceki 

aşamalarla desteklenir.Bu durum şuna benziyor: adeta her birimiz her an halisünasyon görüyoruz ve algılama 

dediğimiz şey sadece mevcut veriye en çok uyan halisünasyonu seçmekten ibaret.Columbia’da nöroloji uzmanı 

olan Oliver Sacks, Big Think’e, zihnin nasıl çalıştığının bugün nöroloji alanında gerçekten en önemli konu olduğunu 

söyledi. İlaca bağlı olmayan, kliniksel  görsel halisünasyonlar deneyimleyen biri olarak, Sacks’ın görsel algılama, 

özellikle halisünasyonlarla ilişkilendirdiği “hayal gücünün erişebileceği daha yüksek seviyeler, düşünme ve 

yaratıcılık” konusuna özel bir ilgisi var. Anormal olmanın ve bir akıl hastalığı işareti olmanın 

ötesinde, halisünasyonlar çoğunlukla tamamen tehlikesiz ve düşündüğünüzden daha yaygın.Halisünasyonlar, 

“Geometrik desenler ve renkler olarak başlıyorlar.” sonra bazen “manzara, bazen de devasa kristaller ya da 

çiçek tarlaları.” Bazı insanlara göre, migren ağrılarını beraberinde getiriyorlar. Başkaları, halisünasyonları müzik 

dinlerken veya bir sayıyı aklından geçirirken görüyor. (Editörün notu: bu konu hakkında daha fazlası için 

sinestezi konusunu incelebilirsiniz) 

Halisünasyonlar gibi algısal bozukluklar ve yüz tanıma yoksunluğu, realitenin tek bir, sorgulanamaz 

versiyonuna ne kadar az güvenebileceğimizi de hatırlatmaktadır. Oliver Sacks ile röportajımızı izleyin: 

Çeviri: Sena Erkan 

Kaynak: http://bigthink.com/think-tank/brain-bugs-hallucinations-forgotten-faces-and-other-cognitive-quirks 

 

http://bigthink.com/think-tank/brain-bugs-hallucinations-forgotten-faces-and-other-cognitive-quirks
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Evren Büyük Bir Hologram! 
TEORİK FİZİKÇİLER: “EVREN BÜYÜK BİR HOLOGRAM !”  

 

Astrofizikçilerin bir teorisine göre ,“evren çok büyük ve karmaşık bir hologram” ve 3 boyuttaki yaşam algımız 

da sadece bir “illüzyon”dan ibaret olabilir. 

Kozmik mikrodalga arka planındaki (Büyük Patlamanın ardıl ışınımı- afterglow’ı ),  düzensizlikleri araştıran 

teorik fizikçiler, “Holografik Evren” fikrini destekleyen önemli deliller bulduklarını açıkladılar. 

Kanada ve İtalya’daki meslektaşları ile birlikte çalışan Southampton Üniversitesi’nden araştırmacılar, bu 

düzensizliklerden de geleneksel açıklamalar kadar çok kanıt topladıklarını belirtmekteler. 

İlk olarak 1990’larda ortaya konulan “holografik evren” fikri; 3 Boyutlu “gerçekliğimizi” (artı zaman) oluşturan 

tüm bilgilerin sınırlarının, 2 Boyut yüzeyinde yer almasıdır. 

Southampton Üniversitesi’nden matematik bilimlerinde profesör olan Kostas Skenderis unları söylüyor: “3 boyutta 

(ve zaman algısı) gördüğünüz, hissettiğiniz ve duyduğunuz her şeyin aslında düz bir 2 boyutlu alandan 

kaynaklandığını düşünün…  

 Fikir, bir üç boyutlu görüntünün 2 boyutlu bir yüzeye (örneğin; bir kredi kartındaki hologramın kodlandığı 

gibi) kodlandığı sıradan hologramların fikirlerine benziyor, ancak bu kez tüm evren bu şekilde kodlanmış 

durumda.” 

 Profesör Skenderis, teorinin bir sinemada izlediğiniz 3 boyutlu bir film ile karşılaştırılabileceğini söylemekte. Bu bir 

hologram olmasa da, bizler, 2 boyutlu ekrandan yansıyan görüntüleri, yükseklik, genişlik ve derinliğe sahipmiş gibi 

seyredebildiğimizi belirtmekte. 

Profesör Skenderis: “3 boyutlu evrenimizdeki tek fark; nesnelere dokunabilmemiz ve bizim bakış açımıza göre 

“yansıma”nın “gerçek” olduğunu düşünmemiz. “Holografi”, evrenin yapısı ve oluşumu hakkındaki 

düşüncelerimizde çok büyük bir sıçrama. 

Einstein’ın genel görelilik teorisi, evrendeki büyük ölçekli hemen hemen herşeyi çok iyi açıklasa da onların orijinini 

ve mekanizmalarını kuantum  seviyesinde incelendiğimizde bu teori çöküyor. 

Bilim insanları Einstein’ın yerçekimi teorisi ve kuantum terosini birleştirmek için onlarca yıldır çalışmakta… 



192 
 

Bazıları, “holografik evren” kavramının bu iki teoriyi bir araya getirip, birleştirme potansiyeline sahip olduğuna 

inanıyor. Bizim bu araştırmamızın buna yönelik bir adım olmasını umud ediyoruz.” 

Southampton Üniversitesi (İngiltere), Wateloo Üniversitesi (Kanada), Perimeter Enstitüsü (Kanada), INFN, Lecce 

(İtalya) ve Salento Üniversitesi’nden (İtalya) araştırmacılar, yaptıkları araştırmadan elde ettilleri tespitleri “Physical 

Review Letters-Fiziksel İnceleme Mektupları” adlı dergide yayınlamışlardır. 

Çeviren: AylinER 

http://files.heraldscotland.com/news/15057266.Universe_could_be_massive_hologram__say_theoretical_physicists/?ref=rss&utm_so

urce=dlvr.it&utm_medium=twitter 

 

Boşluktan Gelen Evren 

 

Bu fikir, rahatsız edici ve kafa karıştırıcıdır, hatta uzmanlar için bile böyledir. Ancak uzmanlar bu konuyu 

üzerlerinden silkip atamazlar. Bunun, yerçekimi, kuantum teorisi ve termodinamik gibi modern fiziğin baskın bazı 

dallarını karıştırmanın kaçınılmaz bir sonucu olduğu görülüyor. Ayrıca bilim insanları ne anlama geldiğini kabul 

edemese de hayati önemi var gibi. 

Birçok fizikçi, özlemini çektiği her şeyin teorisi için bir ipucu olabileceğini düşünüyor. Diğerleri, kuantum 

mekaniğinde yanlış bir şey olması gerektiği manasını veriyor. Bazıları daha da ileri giderek, uzay ve zamanın hiçbir 

şey ifade etmediğini yalnızca bilgiden oluşan nehirlerinden başka bir şey olmadığını iddia ediyor. 

Ve bu anlaşılması zor kavram, bilgi, holografik ilkeye yol açtı. Fizikçiler, dünyadan genellikle bilgiye göre söz 

ederler. Bir madde parçasını tam olarak tanımlamak isterseniz, doğayı oluşturan mikroskopik parçaların hareketlerini 

belirtmelisiniz derler, bunlar atomlar, fotonlar veya daha ezoterik varlıklar olabilir. Bu çok fazla bilgi demek. Ama ne 

kadar? 

Bu, bir nesnenin kaç tane temel parçasının bulunduğuna bağlıdır – parçaların sayısına bağlı olan bit sayısı. En küçük 

parçayı tanımlamak ve uzay-zamanın ince yapısını incelemek için atom ölçeğini geçerek zum yapmanız gerekir. 

Einstein, maddenin, uzay-zaman kumaşını eğip bükebileceğini gösterdi. Ve bu bükülmenin kendini yer çekimi olarak 

http://files.heraldscotland.com/news/15057266.Universe_could_be_massive_hologram__say_theoretical_physicists/?ref=rss&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://files.heraldscotland.com/news/15057266.Universe_could_be_massive_hologram__say_theoretical_physicists/?ref=rss&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
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gösterdiğini ortaya koydu. Sonra kuantum mekaniği geldi ve uzay-zaman dahil olmak üzere hareket edebilen her 

şeyin kendi akortuyla kıpırdayan küçük parçalar halinde ortaya çıkması gerektiğini ortaya attı. Michigan 

Üniversitesi’nden Finn Larsen, “Kuantum çekim gücünün en önemli özelliklerinden biri, uzay-zamanın bazı 

kurucu bileşenlerden oluşmuş şekilde düşünülmesi gerektiğidir” diyor. 

Parçaların ne olduğunu henüz kimse bilmiyor. Fizikçiler yerçekiminin kuantum tanımının cevabını bulamadan 

yıllarca aradı. Ancak, birkaç işaretçiye sahipler- biliyorlar ki, uzay-zamanı oluşturan şeylerin, Planck uzunluğu olarak 

adlandırılan yalnızca yaklaşık 10 -35 metre uzunluğundaki küçük parçalardan gelmesi gerekiyor. Böylece, eğer uzay-

zamanı her biri Planck uzunluğunda olan küçük kutucuklara bölerseniz, kutu başına kabaca bir bit bilgi beklersiniz. 

Ancak bu tanımlama kara delikler tarafından parçalanıyor. Kara delikler her küçük hacim için bir bit bilgi sahibi 

olmak yerine, her bir yüzey alanı parçası için bir bit bilgiye sahip gibi gözüküyor. 

Yeterli miktarda maddeyi veya enerjiyi yeterince küçük bir hacimdeki uzaya koyun, böylece yoğun bir yerçekimi 

cazibesi olan bir topa dönüştüğünü göreceksiniz – yani bir kara deliğe. Kara deliği oluşturan tüm bilgi yok 

edildiğinde, kara deliğin özelliksiz olmasını bekleyebilirsiniz. Bilginin ne olduğu farketmez, yıldızlar, filler, 

ansiklopediler, medeniyetler… Fakat çoğu fizikçi, kara deliklerin bilgi tuttuğuna inanıyor. Çünkü eğer bilgi 

tutmuyorlarsa, onların varlığı, termodinamiğin ikinci kanunu olan bilimdeki en el üstünde tutulan yasalarından birinin 

temelini çürütecektir. 

Bu yasa, dünyadaki düzensizlik miktarının hiçbir zaman azalamayacağını söylüyor. Bir süpermarkette yığılmış 

kutuların sergilenmesi her zaman düşme tehlikesi oluşturur, ancak bir kez düştükten sonra hiçbir zaman kendi 

kendine düzelme tehlikesi içinde değildir. Pozisyonlarının belirlenmesi için piramit halinde istiflenmeleri, zemine 

yayılmış olmalarına göre daha az dataya mal olur. Bilgi düzensizlikle birlikte büyür. 

‘ÜÇ BOYUTTA, İKİ BİSİKLETİN YAN YANA OLDUĞUNA KARAR VERMEK KOLAYDIR. BUNUN AÇIK 

VE NET GÖREBİLİRSİNİZ. ANCAK ONLARIN BİR HOLOGRAMINI ALDIĞINIZDA BİLGİ ÇOK FAZLA 

STATİK  OLACAKTIR’ 

Kara delikler ikinci yasaya uyuyorsa, bilgiyi öylece silemezler. Peki tüm bu bilgiyi nerede saklıyorlar? Karadelikler, 

yüzey alanlarını hiçbir zaman azaltamayacak başka bir şeye sahipler. Princeton Üniversitesi’nden Jacob Bekenstein 

ve Cambridge Üniversitesi’nden Stephen Hawking, kara delikteki yüzey alanının ve düzensizliğin orantılı olması 

gerektiğini düşünüyorlardı. Bilgi koşullarına göre, delikteki Planck alanı başına yaklaşık olarak bir bit bulunur, her 

bir kare için diğer tarafta 10 -35 metre ölçülür. 

Ancak bu, her Planck hacmine karşılık çok az bir parçaya denk gelir. Dolayısıyla, bir uzay hacmi bir kara deliğe 

buruşturulduğunda, görünüşe göre büyük miktarda bilgi varlıktan siliniyor. Hawking’in söylediği şey gerçekten 

budur. Ancak bu, bilginin her zaman korunduğu bir teori olan kuantum mekaniğinin altını oymak ve düzensizlik ile 

bilgi arasındaki bağlantıyı terk etmek anlamına geliyor. Çoğu teorisyen, bu gerginliğe ne anlam vereceğinden emin 

değildi, ve bazılarının yasaların delindiğinden haberi yoktu. 

1993’te radikal bir açıklama geldi. Stanford Üniversitesi’nden Leonard Susskind ve Utrecht Üniversitesi’nden Gerard 

‘t Hooft bağımsız olarak çalışarak, bilginin, iki boyutlu bir uzayda “yaşar” ise korunabileceğini gördüler, ortak aklın 

düşündüğü gibi üç boyutlu bir uzayda değil. 

Bu fikir kesinlikle kara delikler hakkında bildiklerimizle tutarlı görünmektedir. Ancak eğer doğruysa, Susskind ve ‘t 

Hooft bunun her şeye uygulanması gerektiğini fark etti, yoksa korkunç bir çelişkiyle karşılaşırsınız. Diyelim ki, bir 

karadeliğin yüzey alanının tuttuğu bilgiden daha fazlasını, aynı alana sahip bir bölgeye  paketleyebileceğinizi 

söylüyorsunuz. O zaman bilginin ve kütlenin miktarını arttırarak daha fazla materyal atmaya devam edebilirsiniz. 

Sonunda bir kara deliğin oluşturduğundan daha fazla kütle olmuş olur. Bilginin azaltılamayacağına inanıyorsanız, 
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çelişki yaşıyorsunuz demektir – yeni kara delik içine giren materyalden daha az bilgiye sahip. Santa Barbara 

Üniversitesi Teorik Fizik Enstitüsü’nden Raphael Bousso “Yerçekimi çöküşüyle cezalandırılırsınız” diyor. 

Pratik sonuç, kara delikteki bilgi sınırının her şey için geçerli olmasıdır. Gerçekten, hiçbir bir hacmin içerisine yüzeye 

eşdeğer olandan fazla bilgi alamazsınız. Ama bu nasıl olabilir? 

Susskind ve Hooft’un önermesine göre, doğa en temel yapı taşları hakkındaki verileri belki de bir hologram gibi 

saklamıştır. Geleneksel bir hologramda, bir cisimden sıçrayan bir lazer ışını başka bir lazer ışını ile karıştırılır ve 

oluşan girişim deseni düz bir yüzey üzerine kaydedilir. Kayıt üzerine yeniden ışık tuttuğunuzda gerçeğe yakın üç 

boyutlu bir görüntünün açığa çıktığını görürsünüz. Eğer doğa böyle çalışıyorsa, o zaman bilgi bir şekilde uzay 

zamanının herhangi bir bölgesinin sınırında yaşar. Bu sınırın içinde yer alan maddesel şeyler, algıladığımız ve 

dokunduğumuz nesneler, o hologramın sadece açılıp çıkarılmış, daha üst boyutlu bir tezahürüdür. Bu, holografik 

ilkedir. 

Bu, doğanın son derece özlü olduğu anlamına gelir. Tek bir santimetre küp içine bitlerce bilgiyi sokmak için 1099 

Planck kutusu yer alır. Bu küpün yüzeyi sadece 1066 bitlik bir alana sahiptir. Bousso, “Karmaşıklıkta acayip bir 

azalma var” diyor. 

Daha büyük hacimlerde azalma daha da büyüktür. Çünkü, bir obje büyüdükçe hacmi lineer ölçülerinin (en, boy, vb.) 

kübü şeklinde artar, bununla birlikte yüzölçümü bu ölçülerin sadece karesi oranında artar. Bu yüzden bir filin, vücut 

hacmi doğrultusunda oluşturduğu ısıyı, vücut hacmiyle orantılı olarak derisi üzerinden kaybetmesi, fareye göre daha 

azdır. 

Dolayısıyla, bir küp uzayı alıp, ne kadar çok bilgi tutabildiğinizi hesaplarsanız ve sonra bu küplerin sekizini bir araya 

getirirseniz; yeni hacimli alanın orijinal küpün sadece dört katı kadar daha fazla bilgi barındırabildiğini anlarsınız. 

Daha fazla uzay alanına baktığınızda, bilgi yoğunluğu azaldıkça azalır. Yani, kuantum yerçekimi seviyesinde, 

gördüğümüz ve dokunduğumuz üç boyutlu nesnelerin içindeki bilgi miktarını hesaplamak için tutarlı bir yol yoktur. 

New York Syracuse Üniversitesi’nden Don Marolf, “Bu, fizikçilerin son 150 yıldır oldukça yararlı bulduğu bir 

kavramı havaya uçuruyor” diyor. Lokalite, uzaydaki noktaların birbirlerinden ayrıldığını ve birbirlerinden bağımsız 

olduğunu ve bu kuvvetlerin aralarında hareket etmek zorunda kaldığı düşüncesidir. Marolf, “Holografik ilke bunu 

hiçe sayıyor” diyor. 
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Ve Stanford’dan Stephen Shenker, doğanın hologram tanımını acıklı bir şekilde garip bulduğunu söylüyor. Bir 

pencereden dışarı baktığınızı ve bisiklet sürmekte olan bir çift çocuk gördüğünüzü düşünün. Üç boyutta, iki bisikletin 

ne zaman yan yana olduğuna karar vermek kolaydır, bunu net bir şekilde görebilirsiniz. Ancak çocukların ve 

konumlarına ait bilginin bir hologramını aldığınızda, bunun zamanla nasıl değiştiği çok fazla statik hale gelir. 

Susskind, “Hologram sadece gürültülü, rastgele işaretler topluluğudur” diyor. Muhtemelen bu yüzden içinde net 

olarak ayrılmış nesnelerden oluşan üç boyutlu bir alanı algılıyoruz: Kuantum yerçekiminin ince ölçülerine 

bakmadığınız sürece bu resmi işlemek oldukça kolaydır. 

Yine de, fizikçiler, holografik ilkeyi anlamlandırmayı umuyorlar, çünkü bunun potansiyel kazançları çok büyüktür. 

Birçoğu için, fikir, şuan burada ve olağan uzayda temel bir teori aramamamız gerektiği fakat daha yabancı bir yerde 

aramamız gerektiği anlamına geliyor. Belki de en gerçek, en ekonomik teori, konvansiyonel uzay-zaman koşullarında 

çalışmayan, ancak bir şekilde uzay-zamanın kenarında yaşayan bir teoridir. 

Bu durumda, doğayı doğru bir şekilde tanımlamak için, iki boyutlu bir alanda yaşayan ancak olayları uzaysal üç 

boyutta tekrar üretebilen bir teori bulmamız gerekir: Fizikçiler, bu olasılığa sadece 1998’de ikna oldular. Harvard’da 

bulunan Juan Maldacena’nın bulduğu holografik olan gerçek bir teoriyle. 

Maldacena, kuantum çekim teorisi için önde gelen bir aday olan string teorisi üzerinde çalışıyordu. Bu teori, elektron, 

kuark ve foton gibi parçacıkların nokta benzeri olmadığını, parçacıkların esasında bir boyutlu nesne dizeleri olduğunu 

varsaymaktadır. 

Maldacena, kara deliklerin stringlerden nasıl oluşabileceğini anlamaya çalışıyordu – string teorisinin gerçekten 

yerçekimi için işe yarayıp yaramayacağının iyi bir testi. Beş boyutlu, kıvrık tuhaf bir uzayda çalışıyordu, çünkü 

mümkün gibi görünmese de, beş boyutun matematiği, kendi dört boyutlu uzay zamanımızınkinden daha kolaydır. 

Buna rağmen, tıpkı diğer string teorisyenlerinde olduğu gibi, matematiksel bir probleme takılıp kaldı. 

Ama Maldacena holografik bir çıkış buldu. O, uzay-zamanın dört boyutlu sınırında yüzen kuark benzeri parçacıkların 

zincirleri tarafından tanımlanabilen, tuhaf bir beş boyutlu uzay-zamana dair bir string teorisini varsaydı. İki kuram 

arasında kesin fakat acı verici şekilde karmaşık bir denklik vardı. New Jersey Princeton’daki İleri Araştırmalar 

Enstitüsü’nden Susskind ve Ed Witten, bunun, holografik ilkeye uyacağını gösterdi. 

Kuarksal hologramın, teorisyenler için büyük bir erdemi vardır: hesaplaması çok zor olan string teorisi yerine, 

hologramı açıklayan nispeten basit bir kuantum teorisine sahipsinizdir. Dolayısıyla, beş boyutlu alanda belirli 

durumlar için ne olduğunu öğrenmek isterseniz, bunu dört boyuta çevirin, hesaplamaları yapın ve tekrar çevirin. 

Bousso, “İşte o zaman herkes, ‘Aman Tanrım, işte yapmamız gereken şey bu,’ demeye başladı” diyor. 

Maldacena’nın sonucu heyecan vericiydi; ancak büyük bir kusur vardı: radyal olarak bizimkinden farklı varsayımsal 

bir uzay-zaman için bir holografik teori bulmuştu. 

String teorisyenleri, şimdi yaşadığımız uzay-zaman ile başa çıkmanın bir yolunu arıyorlar. İlerleme yavaş. Belki de 

doğru yönde atılan en büyük adım, “Hangi sınırdan bahsediyoruz” sorusunun cevabıdır. Evrenimiz oldukça büyük, 

büyük ihtimalle sonsuzdur ve bir kozmoloğa sınırı olup olmadığını sorarsanız, kesinlikle hayır diyecektir. O halde bu 

hologram nerede yaşıyor? 

Austin’deki Texas Üniversitesi’nden Susskind ve Willy Fischler’in çalışmaları üzerine çalışan Bousso, evrenimizde 

görülebilen en büyük uzay-zaman alanının sınırı olması gerektiği sonucuna vardı. Bu bölgenin gerçek boyutu ışığın 

hızına ve evrende olduğunuz yere bağlıdır – bizim için, yaklaşık 15 milyar ışık yılıdır. Ancak bunun, uzay-zaman 

parçalarının gerçek doğası hakkında bize ne söylediği hala belli değil. 
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Ve bütün bu büyük heyecana rağmen, holografi bazı fizikçileri heyecansız bırakıyor. Marsilya ve Pittsburgh 

Üniversitesi Teorik Fizik Merkezi’nden Carlo Rovelli “Bunu gerçekten anladığımdan emin değilim” diyor. 

“Farklı biriyle bunu her tartıştığımda, prensibin farklı bir versiyonunu elde ediyorum ve aynı kişiden bile 

farklı zamanlarda farklı hikayeler duyuyorum“. Marolf, henüz ikna olmamış olmasına rağmen, onu reddetmek 

için zor zamanlar geçirecek. “Kendi içinde korkunç derecede tutarlı” diye belirtiyor. “Genellikle bir fikir yanlış 

olduğunda, kendisiyle çelişir ve bunu çok hızlı bir şekilde gösterebilirsiniz.” Belki de, kanıtlama zorunluluğu şu 

anda holografik ilkeye karşı olanlara düşmektedir, diye ekliyor. 

Garip bir şekilde, ‘t Hooft, bu olaylar zincirini harekete geçirmek için yardım ettikten sonra karşıt gibi görünüyor. 

“Bir prensipten ziyade, hologramı şimdi bir sorun olarak değerlendiriyorum“, diyor. Düşüncesine göre; 

kuantum mekaniği, olağan kuantum mekaniği kurallarına uymayan daha derin bir ilkeden türetilmişse, holografik 

açıklamaların önüne geçilebileceğini ve lokalite kavramının kurtarılacağını düşünüyor. Kuantum teorisinin yaptığı 

gibi olasılıklarla uğraşmak yerine, bu derin mekanizma, kuantum olaylarında gördüğümüz raslantının görünümünü 

verirken öngörülebilir bir seyir izleyecektir. Böyle bir teori ayrıca, açıklaması için holograma başvurulan “kayıp” 

bilgiyi de açıklar. 

Aynı zamanda Susskind de lokaliteyi kurtarmak için elinden geleni yapıyor, ancak holografiyi tamamen bırakmak 

istemiyor. O ve Shenker, takım çantasında, doğayı açıklayan daha kullanışlı yollarla birlikte holografi içeren bir teori 

bulmaya çalışıyorlar. Bu yaklaşımda, uzay-zamanın tam bir hacim oluşturan bileşenleri vardır, ancak bir alan 

değerindeki değişiklik, hacim içindeki fizik üzerinde herhangi bir etki yaratmaz. 

Ontario’daki Waterloo Perimeter Enstitüsü’nden Fotini Markopoulou ve Lee Smolin’e göre, belki de holografik ilke 

farklı bir kavramsal değişimin yolunu gösteriyor. Kuantum çekim döngüsü olarak adlandırılan kuantum yerçekimi 

yaklaşımında, uzay süresi, her bir temel parçası üzerinde bir bilgi ve ona bağlı bir alana sahip olan bir matematiksel 

ağdan oluşturulmuştur. Smolin ve Markopoulou, bir hologramın, olası bilgilerin toplamı üzerinde bir sınır olarak 

değil de, uzay-zaman içerisinde bir yüzey boyunca geçebilecek bilginin bir sınırı olarak hareket ettiğini öne sürdü. Bu 

bakış açısında, “şeyler” i gerçekliğin temel özellikleri olarak düşünmeyi bırakmak zorundayız. Gerçeklik, şeyler 

yerine, bilgi akışı gibi süreçlerden oluşacaktır. 

Smolin için, kuantum yerçekimi ile ilgili teorileştirme şeklini değiştirmesi nedeniyle, holografik ilke doğru yolda 

olmalıdır. “Bunun üzerinde düşünen herkes, 10 yıl öncesindeki bakış açısına göre şok edici bir şey ortaya 

çıkarmıştır” diyor. “Bu gerçekten önemli olduğu anlamına geliyor.” 

J R Minkel 2002 

Çeviren : Gültekin METİN 

https://www.newscientist.com/article/mg17423404-200-the-hollow-universe/ 

 

Partnerinizin Genleri Yaşamınızı Değiştiriyor! 
Farelerle yapılan yeni bir araştırmada, birlikte yaşadığınız partnerinizin genlerinin, yaraların iyileşmesi, 

bağışıklık fonksiyonu ve endişe gibi şeyler üzerinde etkisi olabildiğini ortaya koymakta. 

Genlerimiz, varolan bilginin en küçük parçaları arasında yer alır ve bizlere ebeveynlerimizden aktarılır ve bizi biz 

yapan özgün-eşsiz özelliklere sahip olmamızı sağlar. Peki ya, soyal eşlerimizin genleri de bizlerin üzerinde kim 

olduğumuza dair bir etki yaratmaktaysa?… İşte bu sorunun cevabı; fareler üzerinde yeni yapılan bir araştırmada 

bulunmakta ve bu şaşırtıcı araştırma PLOS  Genetics adlı dergide de yayınlanmıştır. 

 

İngiltere’deki bilim insanları, laboratuvar farelerinin bir çok sağlık durumlarının, (endişe, vücut ağırlığı, 

bağışıklık sistemi ve vücudun yaralanmasında iyileşme oranı gibi) aynı kafesi paylaştıkları diğer farelerin 

genlerinden etkilenmiş olduğunu tespit ederler. 

https://www.newscientist.com/article/mg17423404-200-the-hollow-universe/
https://www.newscientist.com/article/mg17423404-200-the-hollow-universe/
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Arkadaş baskısının, sigara içmek gibi kötü alışkanlıklar yoluyla sağlığımızı etkileyebileceği çok iyi bilinmektedir. 

Ancak, bir kişinin geninin diğerini nasıl etkileyebileceği pek bilinmemektedir. Diğer hayvanlar üzerinde yapılan 

araştırmalarda, annenin genlerinin yavrunun sağlığını etkilediğine dair kanıtlar olsa da, sosyal eşlerin yalnızca 

birbirlerinin davranışını değil, aynı zamanda vücudlarını de etkileyebilmesi hayret verici olabilir. Peki, bu iş nasıl 

olmakta? 

Araştırma, partnerlerin genlerinin dolaylı olarak birbirinin sağlığını etkilediğini göstermektedir. Bu durumun 

sosyal genetik etkiler (SGE) diye bilinen bir yöntemle çalıştığı tespit edilmiştir. 

İngiltere Cambridge Avrupa Biyoinformatik Enstitüsü’nde (EBI) doktora sonrası araştırma yapan  Amelie Baud 

şunları söylüyor: “Toplumsal genetik özelliklerin çok çeşitli sağlık durumlarını etkileyebileceğini görmek, çok ufuk 

açıcıydı. Örneğin; endişe gibi, bazı davranış özelliklerini görmek kolaydır. Ancak, biz sosyal genetik etkilerin 

(SGE) de bağışıklık fonksiyonu ve yaraların iyileşme oranını da etkilediğini tespit ettik. Bu oldukça 

şaşırtıcıydı.” 

Baud ve meslektaşları, kafesteki hayvanların 100 den fazla sağlık özelliğinin birbirinin genetik özelliklerinden-

karakterinden dolayı etkilenip, değiştiğini tespit ettiler. Baud ve ekibi, farenin sağlığındaki farklılaşmanın ne 

kadarının sadece kendi genleri, ne kadarının da kafeste beraber yaşadığı diğer farenin-partnerinin 

geninden  kaynaklandığını, yaklaşık 2500 fareden elde edilen verileri birleştirerek, tespit edebildiler. Bu 

oran, endişe için %12 civarında iken, ciltteki yaranın kapanma oranı %18’e kadar çıkar ve vücudun 

enfeksiyonlarla savaşmaya hazır oluşunun ölçüldüğü bağışıklık tepkisinin, kendi genlerine oranla aynı kafeste 

yaşadıkları partnerlerin genlerinden daha çok etkilendiği ortaya çıkmıştır. 

Bağışıklık sistemi ve özellikle de yaraların iyileşmesi üzerindeki etkiler çok şaşırtıcıdır. Bu durumların başkasının 

genleri tarafından nasıl düzenlendiğini anlamak oldukça zordur. EBI’da genetik uzmanı ve bu çalışmanın başında 

olan Oliver Stegla’ya göre bunun olası bir kaç açıklaması mevcut. 

Bir tanesi; fareler arasında “doğrudan” temas. Örneğin; Kafeste bulunan nazik bir partner, yarayı yalayarak 

iyileşmeyi sağlayabilirken, kavgacı bir partner de bu yaranın daha kötüye gitmesine yardımcı olabilir. Ya 

da bu etki, vücudun bağışıklık savunmasını ve iyileşme sürecini engellediği bilinen “stres” tarafından 

tetiklenerek, “dolaylı” da olabilir. 

Bu tarz etkilerin insanlar üzerindeki etkisi henüz incelenmemiş olsa da, stresli bir sosyal yaşamın sağlığa nasıl zarar 

verebileceğini de hayâl etmek o kadar zor olmasa gerek… 

Çeviren: AylinER 

https://motherboard.vice.com/en_us/article/your-roommates-genes-may-be-changing-your-health 

 

https://motherboard.vice.com/en_us/article/your-roommates-genes-may-be-changing-your-health
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Beyin, Uyku Sırasında Nasıl Yeniden Ayarlama (RESET) Yapar? 
Elektron mikrosbundan elde ettiğimiz farelerin beyinleri hakkındaki çarpıcı resimler, her gün bizim kendi 

beynimizde de neler olup bittiğine bir gösterge olabiliyor: Sinapslarımız, (sinir hücreleri arasındaki bağlantı 

noktaları) gün içindeki uyarılarla güçlenip, büyür ve genişlerken, uyku esnasında da bir sonraki gündeki 

büyüme ve öğrenme için alan açmak adına yaklaşık %20 küçülmektedir. 

 Wisconsin Uyku ve Bilinç Merkezi’nden Chiara Cirelli ve Giulio Tononi adlı doktorlar, Science dergisinde bugün 

yayınlanan dört yıllık araştırma projeleri olan “sinaptik homeostaz hipotezi (SHY)” adlı çalışmalarını 

yayınlanmaktadır. Bu hipotezde; uykunun, plastik-esnek ve yeni şeyler öğrenmeyi devam edebilmesi için beynin 

yaptığı işlem olduğu anlatılmaktadır. 

 Bir sinaps, uyanıklık süresi boyunca tekrar tekrar aktive edildiğinde, güçlenir ve bu büyümenin de öğrenme ve hafıza 

için önemli olduğuna inanılır. Ancak, SHY’a (Sinaptik Homeostaz Hipotezi) göre, sinpasların satürasyonu 

(doymuşluğunu) ve sinirsel sinyalizasyonun ve hafızanın bozulmasını önlemek için bu büyümenin dengelenmesi 

gerekir. Uyku esnasında dış dünyayla ilgimiz azaldığı ve “buralar, şu aralar”şeklindeki durumlardan özgür 

kalınmasından dolayı, uykunun, yeniden normalleşme süreci için en iyi zaman olduğu düşünülmektedir. 

Sinapslar, daha güçlü ve daha etkili hale geldiğinde, büyür ve zayıflarsa da küçülürler. Buradan yola çıkarak, Cirelli 

ve Tononi doğrudan yapılacak bir SHY (Sinaptik Homeostaz Hipotezi) testi ile, sinapsların boyutunun uyku ile 

uyanıklık arasında değişip, değişmediğini belirlemek isterler. Bunu yapmak için, “seri tarama 3 Boyutlu elektron 

mikroskopsi” adı verilen son derece yüksel uzaysal çözünürlük metodunu kullanırlar. 

4 yıl süren ve bir çok araştırma uzmanın çalıştığı çok büyük bir girişim olan bu araştırmada, araştırmacılar fare 

beynindeki serebral korteksin iki alanını fotoraflayıp, yeniden kurup, düzenleyerek analiz ederler. 6.920 

sinapsı yeniden inşa edip, düzenleyerek, boyutlarını ölçerler. 

Ekip, çalışmalarını yaparken, iyice dinlenmiş farelerin mi yoksa uyanık olan farelerin mi beyin hücrelerini 

incelediklerini önceden bilmek istemezler. Sonunda “kodu kırıp”, ölçümleri, görüntü alınmadan önceki farelerin 

uyudukları 6-8 saatlik uyku miktarı ile ilişkilendirdiklerinde, bir kaç saatlik uykunun sinpasların boyutunda 

ortalama %18’lik bir küçülmeye yol açtığını tespit ederler. Bu değişimler, serebral korteksin her iki alanında 

da meydana gelmektedir ve sinapsların boyutu ile de orantılıdır. 

 Bu boyut ayarı (küçülme/büyüme) sinapsların yaklaşık %80’ninde meydana gelmiştir, ancak, en sabit hafıza 

izleriyle ilişkilendirilen daha geniş çapta olanlar, bu ayarlamaya dahil olmamıştır. 
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Bu resim, ağaç dalına benzer “dendrit”lerin elektron  mikroskop görüntülerinin 3 Boyutlu rekonstrüksiyonlarını 

göstermekte. Dalların sonunda başlıklar denilen başlığa benzeri yapılar (“spine-diken”) ve bu “spin”eların 

(dikenlerin) ucunda da “sinaps”lar bulunur. Bu görüntü gibi binlerce görüntüyü inceleyen Wisconsin 

Üniversitesi’nden araştırmacılar, sinpasların fare uyuduktan sonra büzüşüp, küçüldüğünü ve daha sonra da uynadığı 

uyanıklık devresinde tekrar büyüdüğünü göstermekteler. 

Kaynak: Bu görüntü, NeuroscienceNews.com’a Wisconsin Uyku ve Bilinç Merkezi tarafından verilmiştir. 

 Cirelli: “En açık ve net şekilde anlatmak gerekirse, bu bize göstermektedir ki; Sinaptik boyut ve gücün dengesi, 

uyanıkla bozulmakta ve uyku ile de yeniden düzenlenip, ayarlanmakta. Korteksteki sinpasların büyük 

çoğunluğunun yalnızca bir kaç saatlik uykudan sonraki uyanıklık sürecinde bu kadar büyük bir ölçüde 

büyüyerek değişmesi oldukça dikkat çekici.” 

Tononi de şunları ekliyor: “Farelerden elde ettiklerimizden sonra insanlar için de şu sonuca ulaşılabiliriz; 

tespitlerimize göre her gece korteksimizdeki trilyonlarca sinaps yaklaşık %20 küçülüp, büzüşmekte.” 

 Bu araştırma, Baltimore’daki Johns Hopkins Üniversitesi’nde Dr. Richard Hugabir’in araştırması ile 

birlikte bugün Science adlı dergide yayınlanmıştır. Biyokimaysal ve moleküler yöntemlerin kullanılarak 

yapıldığı bu çalışma da, sinapsların uyku esnasında küçülme işlemine girdiğini ve bu işlem için önemli olan 

genleri tanımladığını göstererek, SHY’in (Sinaptik Homeostaz Hipotezi) tahminlerini teyit etmektedir. 

Çeviren: AylinER 

http://neurosciencenews.com/sleep-brain-reset-6047/ 

 

Bilim İnsanları Dinin de Tıpkı Seks, Uyuşturucu ve Aşk gibi Aynı 

Alanları Tetiklediğini Buldular 

 

Dini ve ruhani deneyimler dünyada pek çok kişi üzerinde çok derin etkiler bırakmaktadır. Bir grup nörobilimcinin 

yaptığı yeni bir araştırma, bu insanların hissettikleri şeyin beynin “ödül devre”lerinin aktive edilmesiyle oluştuğunu 

göstermektedir. Beyindeki bu ödül devreleri zevk alma yeteneğimizi kontrol eder ve seks, uyuşturucu, müzik ve aşk 

ile ilgili alandır. 

Utah Tıp Fakültesinden Doktor Jeff Anderson şöyle dedi: İnananların manevi, ilahi ya da yüce diye tanımladıkları 

deneyimlerde beynin nasıl bir rol aldığını daha yeni anlamaya başladık. Son birkaç yıldır, beyin görüntüleme 

teknolojileri çok gelişti ve pek çok sorumuza cevap vermeye başladı. 

http://neurosciencenews.com/sleep-brain-reset-6047/
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Beynin ruhani duyguları nasıl proses ettiğini anlamak için bilim insanları 19 kişiden oluşan ve düzenli olarak kiliseye 

giden bir Mormon grubu( 12 erkek 7 kadından oluşan üyeler daha önceden misyonerlik görevindeydi)incelemeye 

aldılar. Araştırmacılar 20-30 yaş aralığında olan bu kişilerin manevi duygular hissetmesini sağlayarak, fMRI ile 

beyinlerini incelediler. 

Manevi duygular hissedebilmeleri için deneklere Mormon kilisesinden videolar gösterildi. Mormon ve diğer dini 

liderlerin sözleri tekrarlandı. Mormon kutsal kitabından bilindik pasajlar okumaları sağlandı. 

Araştırmacılardan Doktor Michael Ferguson şöyle dedi: “Deneklerimizden bir kurtarıcıyı, sonsuzluk için aile 

yaşamlarını, cennette alacakları ödülleri düşünmelerini istediğimizde, beyinleri ve vücutları fiziksel olarak tepki 

verdi.” 

Denekler ruhani duygular içinde olduklarını söylediklerinde, huzurlu, samimi hissettiklerini söylediler ve hatta 

gözlerinden yaşlar geldi. Daha derin nefesler aldılar, kalp atışları hızlandı. 

 

Bu çalışmanın sonuçlarının önemi nedir? 

Jeff Anderson şöyle dedi: İnsanların, herkesi etkileyen iyi ya da kötü kararları almalarında belki de en etkili şey dini 

deneyimdir. Bu kararları almak için beyinde neler oluştuğunu anlamak gerçekten çok önemlidir. 

Diğer dinlerdeki insanlarda da aynı sonuçların gerçekleşip gerçekleşmediğini görmek için daha fazla çalışma 

yapılması gerektiğini söyledi. 

Anderson buldukları şeyin bir uygulamasının da dini radikalizm ve aşırılık çalışma alanlarında olduğunu söyledi. 

Uyumsuz dini deneyimler de aynı uyaran tarafından şekillenebilir. 

Denekler bu çalışma hakkında ne hissediyorlar?  Deneklerden biri olan Auriel Brunsvik Peterson, fMRI tarama 

sonuçalrını görünce kendini onaylanmış hissetti ve şöyle dedi: 

 “Nihayet, bir şeyler hissediyor olduğuma ve bu konuda deli olmadığıma dair küçük de olsa fiziksel bir kanıtım 

var. Bu göstermektedir ki, keyifli, hayat değiştiren, özel ve farklı bir şeyler yaşıyoruz.” 

Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE 

http://bigthink.com/paul-ratner/your-brain-on-god-scientists-find-that-religious-ecstasy-affects-same-part-of-brain-as-sex-drugs-and-

love?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1485968992 

 

http://bigthink.com/paul-ratner/your-brain-on-god-scientists-find-that-religious-ecstasy-affects-same-part-of-brain-as-sex-drugs-and-love?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1485968992
http://bigthink.com/paul-ratner/your-brain-on-god-scientists-find-that-religious-ecstasy-affects-same-part-of-brain-as-sex-drugs-and-love?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1485968992
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Kuantum Evren 

 

Craig Hogan dünyanın bulanık, belirsiz, hayâli bir yer olduğuna inanıyor. Bu tarif ona göre bir metafor değil. 

Şikago Üniversitesi’nde fizikçi ve Batavya yakınlarındaki Fermilab Parçacık Astrofizik Merkezi’nde de 

direktör olan Craig Hogan, uzay- zamanın en küçük altboyutlarına kadar indiğimizde, gerçek anlamda 

“titreşen bir evren” bulacağımızı düşünmekte… ve bu titreşim ona göre çok yoğun bir gürültü- dalga 

bozulumu (quantum jitter) halinde. Bu uğultu, varlığın içinde ve dışında sıçrayan parçacıkların çıkardığı veya 

fizikçilerin geçmişte savundukları diğer kuantum köpüklerinden gelmiyor. Craig Hogan’ın düşüncesi, uzun 

zamandır varsaydığımız uzay, pürüsüz ve alan ve parçacıkların camsı bir zeminde dansı ve sürekliliği olmasaydı, 

yaygın bir düşünce olabilirdi. Onun düşündüğü şey; evrenin bitlerden meydana geldiği, dijital olduğu… 

 Sonbaharda bir öğlenden sonra, Craig Hogan beni bu uğultuyu (dalga bozunumu-jitter) ortaya çıkarmak için 

kurmakta olduğu makineyi göstermeye götürüyor. Haki bozkırın ortasındaki bu 45 yıllık kampüste, Fermilab mavi 

bir kubbesi ile  tek yeni inşaat görünümünde karşımızda beliriyor.Bu tesiste Hogan’ın “Holometre” adını verdiği 

cihaz, uzayın dokusundaki titreşimlerden açığa çıkan gürültülerinin yani kuantum seyirmelerinin-dalga 

bozunumlarının (quantum jitter) kuvvetli bir şekilde algılanabilmesi için tasarlanmış. 

 İçeri girdiğimizde eline tebeşiri alıp, doğaçlama yaptığı seminerine başlayarak, bir kaç lazerin tüpten sekerek, uzayın 

ince taneli yapısını nasıl kuvvetlendirebileceğinin detaylandırarak, anlatmaya başladı. 20.yüzyılın iki başarılı teorisi 

olan kuantum mekaniği ve genel göreliliğin, nasıl bir şekilde uzlaşmasının mümkün olamayacağını açıklamaya 

çalışyordu. En küçük ölçeklerde her ikisi de anlaşılmaz hale dönüşüyorsa da bu küçük ölçek aynı zamanda başka bir 

sebepten dolayı da çok özel gözükmekteydi: Bilgi bilimiyle (0 ve 1’lerin evreni) derinlemesine bağlantılı—

hattâ madde ve enerji değil, bilginin varlığın en temel birimi diyerek biraz daha ileri gidebiliriz: bitlerden 

kozmoza… 

Bu cümleyi ciddiye alırsak eğer, Hogan uzayın dijital sesini de ölçebileceğimizi söylemekte ve hattâ kendisi, evreni 

en temel ölçeğindeki uğultuyu-sesi  keşfetmek için bir deney de düzenler. Bu çalışmanın sonunda hiç bir şey 

göremeyeceğini, belki de işe yarar birşey elde edemeyebileceğini de ilk beyan eden kişi yine kendisidir. Onun bu 

çabası, bilinmeyenin araştırlıması açısından gerçek anlamda bir denemedir. Hogan: “Uzay-zamanın ve kuantum 

mekaniğinin fiziğinden yola çıkarak yapılan hesaplama ile bunu göremeyebiliriz, işte bu yüzden ben bu deneyi 

gerçekleştirerek, göremediğimizi görmek istiyorum.” 

Ve eğer Hogan bu seyirmeleri-titreşmeleri (quantum jitter) ya görürse?.. Hogan: “Uzay-zaman 

düşündüğümüz gibi değil. Uzay-zaman fiziğin yapısını değiştirir.” 

Uzun yıllardır parçacık fiziğinde bu tür bir keşif modeli üzerinde çalışılmamıştır. Bilim insanları, 1960’ların 

sonlarında ve 1970’lerin başında geçen zamanı, parçacık fiziğinin Standart Modeli olarak bildiğimiz teori ve anlayış 
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ağlarını geliştirmeye  çalışarak harcadılar. O zamandan beri geçen onlarca senede yapılan deneylerde, bu çalışmalar 

daha hassas ve daha derinine yapılan çalışmalarla test edilmeye devam edildi. Hogan: “Kalıp, teorisyenler 

camiasının ortaya attığı bir fikir olur, (Örneğin; Higgs Bozonu) ve bu şekilde bir modele sahip olursunuz ve bu 

model bir tahminde bulunur ve yapılan deneyle de bu ya kabul edilir, kural olur ya da olmaz.Teori deneyden 

daha önce gelir.” 

Bu muhafazakarlık çok iyi bir neden içindir: Parçacık fiziği deneyleri aşırı derecede pahalı olabilir. Cenevre 

yakınlarındaki CERN’deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısını (LHC) oluşturmak için yaklaşık 5 milyar dolar harcanması 

gerekti ve şu anda bu, dünyanın dört bir yanındaki binlerce fizikçinin ilgisini çekmekte. Bu, şimdiye kadar yapılmış 

en gelişmiş, en karmaşık ve en kesin-hassas ölçümlü makinedir. Bilim insanları, bu çok iddialı gelecek nesil parçacık 

çarpıştırıcısının (daha yüksek enerjilerde, daha büyük boyutlarda ve daha yüksek masraflarda) kendisini kanıtlayıp, 

kanıtlayamayacağını açıkcası merak etmekte. İnsanlık bu tarz bir iddianın bedelini ödemeyi açıkçası reddedebilir. 

Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (LHC) ile yapılan herhangi bir deneyde 3000’den fazla araştırmacı yer alabilir. 

FermiLab’da Hogan, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve Michigan Üniversitesi’nden üst düzey 

danışmanları içeren, gün be gün çalışmalara düzenli katılmayan gevşek çalışma saatine sahip olan 20 kişiden oluşmuş 

bir ekip kurar. Hogan, öncelikle bir teorik fizikçidir ( vakum pompaları ve katı durumdaki lazerlerin davranış 

şekillerine oldukça yabancıdır) ve bu yüzden, listeye bu çalışmada kendisinin yanına çalışmanın bir lideri olarak 

kendisiyle aynı zamanlarda FermiLab’da kendi önerisini sunan deneyselci olan Aaron Chou’yu seçer. Geçen yaz 

LHC’de yapılan deneyle ikisi 2 milyon dolarlık bir ödülle ödüllendirilmişler ve bu para da tüm projeyi desteklemek 

için kullanılmıştır. Hogan:“ Eğer çalışmalarımızı düşük teknoloji ile gerçekleştirebiliyorsak, yüksek teknolojiyi 

kullanmamıza ne gerek var ki.” 

Bu deney bayağı ucuza mal olmakta; çünkü, temel olarak, 19.yüzyıldaki varoluştan yola çıkan bilgeliği çürüten bir 

deneyin gücellemesidir. 1800’lerin başında fizikçiler, ışığın dalga gibi davrandığını biliyorlardı ve dalgaları da 

biliyorlardı; bir göletteki dalgadan, havada hareket eden sese kadar tüm dalgaların bir kaç önemli özelliği olduğunun 

da farkındaydılar. Tıpkı heykeller gibi, dalgalar da her zaman içinden geçmesi gereken ortamlara-aracılara (dalgaların 

içinden geçeceği bazı fiziksel alt katmanlar) ihtiyaç duyarlar. Çünkü, ışık bir dalgadır ve onun da evrene nüfuz 

eden görünmez bir maddeye, bir aracıya-ortama ihtiyacı vardır. Bilim insanları bu gizli aracıya “eter” dediler. 

1887’de Albert Michelson ve Edward Morley, bu eteri aramak için bir deney tasarladılar. 

Bir interferometre (değişikliği ölçmek için optimize edilmiş bir L şeklindeki ki kollu bir cihaz) kurdular. Tek 

bir ışık kaynağı her iki kolun uzunluğunda dolaşır, uçlarındaki aynalardan seker ve sonra başladığı yerde yeniden 

birleşir. Işığın her iki kola inmesi süresince geçen zaman, bir milisaniyenin bir fraksiyonu kadar değişirse, yeniden 

birleştiğinde ışık daha koyu bir renk alacak, kızaracaktır. Michelson ve Morley, kendi interferometrelerini kurarak, 

dünya güneşin etrafında hareket ettiği heran aylarca ışığı izlediler. Dünyanın hangi yönde hareket ettiğine bağlı 

olarak, sabit eter, ışığın dikey kolların altından sekmesi için gereken süreyi değiştirmiş olmalıydı. Bu süreyi 

ölçtüklerinde de “eter”i bulmayı umdular. Ama tabii ki böyle bir şey bulunamadı ve bir de yüzlerce yıllık 

kozmolojinin yıkımı-tahrip edilmesi başlanmış oldu.Tıpkı ateşin ormanı yok etmesi gibi, eteri ortadan kaldırıldığında, 

yeni fikirlerin ortaya çıkmasına da imkan verilmiş olundu. Eter olmadan ışık, nasıl hareket ettiğinin önemi 

olmadan aynı hızda seyahat ediyordu. Bundan on yıllar sonra Albert Einstein, kendi görelilik teorisini 

oluşturmak için bu görüşü değerlendirdi. 

Hogan’ın interferometresi, etere benzeyen evrene nüfuz eden görünmez (ve muhtemelen hayali) bir zemin 

arayacaktır. Birbirinin üzerine konmuş iki Michelson interferometresi kullanarak, Hogan, evrendeki en 

küçük ölçeği yani hem kuantum mekaniği, hem de göreliliğin parçalandığı aralığı (bilginin bit olarak yaşadığı) 

araştırmayı düşünür. 

Planck Ölçeği, sadece küçük değil, en küçük olanıdır. Genel görelilik, Planck uzunluğundan daha küçük bir 

küpün içine girmiş olsaydınız, bunun aynı boyuttaki bir kara delikten daha ağır olacağını söyler. Ancak kuantum 
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mekaniğinin yasaları, bir Planck uzunluğundan daha küçük herhangi bir karadeliğin tek bir kuantum enerjiden daha 

az olması gerektiğini söyler ki, bu imkansızdır. Planck uzunluğunda paradoks oluşmaktadır. 

Yine de Planck uzunluğu, kuantum mekaniği ve göreceliğin birbirinden ayrı düştüğü alan-aralıktan çok daha fazladır. 

Son bir kaç on yılda kara deliklerin doğası üzerine yapılan bir tartışma, Planck ölçeği anlayışına tamamen yeni bir 

bakış açısı getirdi. En iyi teorilerimiz burada iflas edebilir ama yerine başka bir şey açığa çıkacaktır… 

Evrenin özü bilgidir… Dolayısıyla, bu tarz bir düşüncenin devamı, bizleri, evrenin oluşmasına neden olan 

temel bilgi parçacıklarının Planck Ölçeğinde yaşadığı noktasına getirir. 

Stanford Üniversitesi’nde fizikçi olan Leonard Susskind, geçen yaz New York Üniversitesi’nde verdiği bir 

konferansta, “Bilgi, şeyler arasındaki ayrım anlamına gelir. Fizikte de ayrımların hiç bir zaman ortadan 

kalmaması temel bir prensiptir. Çekişebilir, karışabilir ama hiç bir zaman yok olmazlar.” demiştir. Bu dergi 

geri dönüşüm tesisinde yeniden kağıt hamuru haline geldiğinde bile bu sayfalarda yazan bilgileri yok 

edemezsiniz; bilgiler yeniden organize olurlar ama yok olmazlar. Teoride bozulma tersine çevrilebilinse de (kağıt 

hamurunun sözcükler ve fotoraflarla yeniden düzenlemesi), pratikte bu iş imkansız gözükmekte. 

Fizikçiler bu prensip üzerinde, tek bir durum dışında, uzun süre hem fikir kaldılar. Ya dergi kara deliğe atılırsa ne 

olacaktı? Öncelikle, kara deliğe atılan hiç bir şey, dışarı çıkamazdı. Bu sayfaları bir kara deliğe atın, o kara delik bu 

dergi atılmadan önceki ağırlığı ile aynı ağırlıkta kalacaktır, belki sadece bir kaç gram daha az, ama o kadar. Stephen 

Hawking, 1975 yılında kara deliklerin maddeyi ve enerjiyi yayabileceğini gösterdikten sonra bile, bu 

radyasyonun yapısından yoksun, kozmosta sabit bir sızıntı gözükebileceğini belirtti. Sonuçta, Hawking, kara 

deliklerin enformasyonu-bilgiyi yok etmesi gerektiğini söyledi. 

Hawking’in meslektaşları arasında olan ve Nobel Ödülü kazanacak olan Susskind bu konuda şunları söyledi: 

“Bildiğimiz herşeyin tüm yapısı, bilgi kavramının en küçük parçacığının kaybolması için o kapıyı açarsanız, 

parçalanıp, ayrışacaktır.” 

Hawking’i ikna etmek o kadar kolay değildi. Ancak 20 yılı aşkın bir süre içinde fizikçiler, tutarsızlığı açıklayan 

yeni bir teori geliştirdiler. Bu “holografik prensibi” idi. Bu prensibe göre, bir nesne kara deliğe düştüğünde, 

içindeki şeyler kaybolabilir ama nesnenin bilgileri bir şekilde kara deliğin yüzeyinde işlenmiş, basılıdır. Doğru 

aletlerle teorik olarak, tıpkı geri dönüşüm tesisinde hamuru yeniden yapılandırdığınız gibi, bu dergiyi kara 

delikten alıp yeniden düzenleyebilirsiniz. Kara deliğin olay ufku, (geri dönüşün olmadığı nokta) bir defter 

olarak çifte görev görmektedir. Bilgi kaybolmaz. 

Bu holografik prensip, bir hesaplama hilesinden daha fazla bir şeydir. Bu prensip, “çevremizde gördüğümüz 

dünyanın 3 boyutlu göründüğü halde, bununla ilgili tüm bilgilerin sadece iki boyutlu yüzeylerde depolandığı-

saklandığını” anlatmaktadır. Dahası, belirli bir yüzey alanı üzerinde ne kadar bilginin depolanacağının bir sınırı 

vardır. Eğer bir yüzeyi bir dama tahtası gibi bölerseniz, bir tarafta her bir kare iki Planck boyu olacak ve bilginin 

içeriği daima karelerin sayısından daha az olacaktır. 

1999 ve 2000 yıllarında yayınlanan bir dizi makalede, şimdi Berkeley Üniversitesi’nde bulunan Raphael Bousso, bu 

holografik prensibi, kara deliklerin çevresindeki basit yüzeylerin ötesine nasıl genişleteceğini 

gösterdi. Karanlıkta yanıp sönen flaş ampülleri ile çevreli bir nesneyi hayal etti. İçerden gelen ışık bir yüzey 

tanımladı.(ışık hızında çökmekte olan bir kabarcık). İşte bu iki boyutlu yüzeyde (ışık lehhası gibi 

adlandırabiliriz) sizinle ilgili tüm bilgiler (ya da bir grip virüsü ya da bri süpernova) hakkında saklanır. 

Bu ışık levhası, holografik prensibe göre çok daha fazla iş yapmaktadır. Bu levha ya da tabaka içindeki her 

parçacık, elektron ve quark, nötrino ve onlar üzerindeki her kuvvetin poziyonu hakkındaki bilgi içerir. Yine 

de bu ışık levhasını, dünyada olan gerçek şeyleri pasif bir şekilde kaydeden bir film parçası olarak düşünmek yanlış 

olabilir. Işık levhası-tabakası önce gelir. Yüzeyindeki bilgileri, gördüğümüz herşeyi yaratarak, dünyaya 

yansıtır. Bazı yorumlamalarda, ışık levhası sadece tüm kuvveleri ve parçacıkları yaratmaz ayrıca uzay- 

zamanın dokusunun oluşmasına yol açtığı da ortaya konur. Princeton Üniversitesi’nden fizikçi ve ‘t Hooft’un 
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eski bir öğrencisi olan Herman Verlinde: “Uzay-zamanın ortaya-açığa çıkma dediğimiz şey olduğuna 

inanıyorum. Bu bir demet 0’lar ve 1’leren açığa çıkıştır.” 

Bir sorun: Fizikçiler çoğunlukla holografik ilkenin doğruluğunu kabul etseler de, bilginin nasıl kodlandığını 

ya da doğanın 1’leri ve 0’ları nasıl proeses ettiğini, ya da bu proses neticesinde dünyanın nasıl açığa çıktığını 

bilmiyorlar. Evrenin bir bilgisayar gibi  işlediğinden (bilgi, fiziksel gerçeklik olarak algıladığımız şeyleri akla 

getiriyor) şüpheleniyorlar. Ancak, şuanda bilgisayar büyük kara bir kutu. 

Fizikçilerin holografik prensip konusunda neden bu kadar heyecanlı oldukları, on yıllarca onu geliştirmek için 

uğraşıp durduklarının sebebi tabii ki Hawking’i yanlış yaptığına ikna etmek değil, esas neden; bu prensibin bilgi, 

madde ve yerçekimi arasında derin bir bağ oluşturması.Sonunda, holografik prensip, birbiriyle uyumsuz 

gözüken 20.yüzyılın fizikinin iki başarılı teorisi olan Kuantum mekaniği ve genel görecelik teorilerini başarılı 

bir şekilde bir araya getirdi. Bousso: “Holografik prensip, kuantum yerçekimine bir kılavuz, dünyadaki 

mevcut anlayışımızın yerini alacak bir teoriye işaret eden bir gözlem. Tabii ki,daha fazla kılavuzlara, işaretlere de 

ihtiyacımız olabilir.” 

Tüm bu karışıklık içinde Hogan’ın basit Holometresi devreye girmekte.Hogan’ın büyük bir teoriye ihtiyacı yok. 

Tüm bu zor problemleri çözmek zorunda değil. Tek yapması gereken temel bir gerçeği bulması: Evren bitlerden 

oluşmuş bir dünya mı yoksa değil mi? Eğer bunun cevabını bulabilirse, o zaman gerçekten bir kılavuz, bir 

işaret (dijital evrene işaret eden devasa bir ok) olabilecek bir şey ortaya çıkmış olacak ve fizikçiler de hangi 

yolu takip edeceklerini bilecekler. 

Hogan’a göre, bitlerden oluşmuş bir dünyada, “uzay”ın kendisi “kuantum”dur.Planck ölçeğinde  ayrı, özgün 

ve nicelenmiş bitlerden açığa çıkar ve eğer kuantumsa da kuantum mekaniğinin doğasında olan 

belirsizliklerinden  de muzadarip olur. Kozmozun zemininde, temelinde öylesine durağan ve düz olmaz. 

Bunun yerine, kuantum dalgalanmaları uzayı, titreştirerek, etrafındaki dünyayı değiştirir. 

Teksas A&M Üniversitesi’nden bir gökbilimci olan Nicholas B. Suntzeff: “Evrenin bu klasik görünümü yerine, 

çok ama çok ufak ölçeklerde köpük gibi dalgalanmalar mevcuttur ve bu da evrenin yapısını inanılmaz ölçüde 

değiştirmektedir.” 

Buradaki olay, bu uzay-zaman köpük seviyesine kadar inip, bunu ölçmek ve işte o noktada Planck uzunluğu problem 

ile karşılaşırız. Hogan’ın Holometresi, Planck uzunluğu (konvansiyonel bir deneyle ölçülemeyecek– örneğin; bir 

parçacık hızlandırıcısı– kadar küçük bir birim) üzerinde tam ölçekli bir saldırıya meydan okuma girişimidir. 

Michelson ve Morley’nin eteri araştırdığı o noktaya geri dönersek, onlar (varolmayan) eteri araştırırken, 

interferometreleri ile oldukça uzun bir yol kat etmiş iki ışık demetini karşılaştırarak, ufak bir değişim  (dünya güneşin 

etrafında hareket ederken, ışık hızındaki değişim) ölçerler. Aslında bu mesafe ile sinyal çoğalır ve Hogan’ın 

Holometresi ile de sinyali çoğaltır. Hogan, Planck uzunluğuna kadar inmek için ortaya koyduğu stratejisi ile herhangi 

bir dalga bozulumu (jittery) kuantum sistemi ile uğraşırken oluşan birikmiş hataları ölçer. 

Chou: “TV setime ya da bilgisayar monitörüme baktığımda herşey güzel, pürüzsüz ve akıcı gözükmekte. Ama 

yakından baktığında, uzay-zamanda olabildiği gibi, pikselleri görebilirsin.” 

İnsanların kendilerini rahat hissettiği seviyede (insanlar, binalar) akıcı, pürüzsüz ve sürekli gözükmekteler. Bir 

arabanın, Tanrı’nın flaş ışığı altında aydınlatılmış şekilde bir yerden bir yere sürekli atlayarak caddenin aşağısına 

doğru gittiğini hiç bir zaman görmeyiz. Ama Hogan’n holografik dünyasında tam olarak olan şey budur. Uzayın 

kendisi ayrıktır ya da güncel terimle söylemek istersek, “niceleştirilmiştir.” Daha derin bir sistemden, bazı temel 

olan kuantum sistemin açığa çıkmaktadır. Hogan: “Benim tespitlerim sadece bir ilk adım, henüz bir teori 

oluşturmadım.” 

Michelson ve Marley’in mikroelektrik ve iki vatlık ışık lazerlere erişimi olsaydı, Hogan’ın holometresi, Michelson ve 

Morley’inkilerine benzer bir şekilde kurulurdu. Bir lazer, ışığı ikiye ayıran bir ışın dağıtıcıya çarpar. Bu ışınlar, 40 

metre uzunluğundaki iki kollu L şeklindeki bir interferometrenin altından geçip, uçlarındaki aynalardan sekip, ışın 
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dağıtıcıya geri dönüp, tekrar birleşir. Bu, dünyanın hareketini eter ile ölçmek yerine, Hogan, ışın dağıtıcının uzayın 

dokusu etrafında kıvrılmasının bir sonucu olarak yolların uzunluğunda herhangi bir değişim olup olmadığını ölçer. 

Planck ölçeğinde, uzay, dalgalı bir deniz gibi hareket eder ve ışın dağıtıcı da bu köpüklerin arasından geçen bir 

sandaldır. Lazer ışınlarının, Holometreden dışarı ve arkaya doğru hareket etmesi için gereken süre zarfında ışın 

dağıtıcısının hareketini algılayabilmesi için yeterince Planck uzunluğuna sahip olması gerekir. 

Tabii ki, bir ışın dağıtıcısının birkaç Planck uzunluğunu buradan, oradan hareket ettirebilmesinin bir çok nedeni 

olabileceğini düşünebilirsiniz.Örneğin; bina dışındaki bir otomobil gürültüsü ya da temelleri sarsan sert bir Illinois 

rüzgarı… Bu tarz düşüncelere sahip olan bilim insanları, Livingston, La. ve Hanford, Washington dışındaki ikiz 

Lazer Interferometre Gözlemevi (LIGO)’nde yapılan başka bir interferometre projesinde şaşkına dönerler. Bu 

muazzam geniş çapta yapılan deneyler, yerçekimi dalgalarını (nötron yıldızı çarpışması gibi kozmik karışımın 

akabinde oluşan uzay-zamandaki dalgalanmalar) gözlemlemek için yapılır. Ne yazık ki, LIGO bilim insanları için, 

yerçekimi dalgaları diğer ilginç olmayan şeylerle (örneğin; oradan geçen bir kamyonun yarattığı titreşim ya da düşen 

bir ağacın sesi gibi) aynı frekansta yeri titretmektedir. Bu nedenle de, dedektörler, gürültüye ve titreşime karşı 

tamamen izole edilmelidir. (Örneğin; Hanford tesisine yakın bir rüzgar çiftliğinden pervanelerinin titreşimleri 

detektörlerin sesi algılamasını engeller) 

Hogan’ın aradığı titreşim çok daha hızlı gerçekleşir. (saniyede milyonlarca kere ileri geri dalga bozulumu 

yapan (jitter) bir titreşim). Bu nedenle onunki  aynı ses konusundaki endişelerle karşı karşıya kalmaz.(sadece 

yakınlardaki bir Am radyo istasyonu aynı frekansta yaptığı yayını ile olası bir etkileşim meydana getirebilir.) 

Holometre üzerinde çalışan Şikago Üniversitesi’nden fizikçi ve LIGO’da tecrübeli uzamn olan Stephan Meyer: “Hiç 

bir şey o frekansta hareket etmez. Yine de hareket ettiğini keşfedersek, bu, o dalga bozulumunun (jitter) 

gerçek olduğuna dair işaretlerden bir tanesi olabilir.” 

Ve parçacık fiziği dünyasında, kesin işaretlere sahip olmak biraz zordur. Hogan: “Bu, bir anlamda eski tarz 

bir yöntem. Bu eski yöntem fiziğine; “önyargısız bir şekilde, dışarı çıkıp, doğanın ne yaptığnı bulacağız”, 

şeklinde çağrıda bulunuyoruz.” Örneğin; göreceliğin ve kuantum mekaniğinin orijini hakkında Hogan,hikaye 

anlatmayı seviyor; Einstein, genel görelilik teorisini masasına oturup, matematiğin ilk prensipleri üzerinde çalışarak 

icat etmiştir. Bunlar çözdüğü çok az sayıdaki deneysel açmazlardır. Aslında yıllar sonra ilk deneysel testini 

yapacaktır. Diğer taraftan, kuantum mekaniği, deneylerin şaşırtıcı sonuçlarına dayanılarak, teorisyenlere empoze 

edilmiştir. Hogan: “Veriler tarafından zorlanmadıkça aklı başında hiç bir teorsiyen kuantum mekaniğini icat 

edemezdi.” Yine de bu teori, bilim tarihinin en başarılı teorisi olmuştur. 

Aynı şekilde, teorisyenler, yıllarca sicim teorisi gibi güzel teoriler oluşturmuşlardır. Ancak, bunun nasıl test edileceği 

ya da test edilebilir olup olmadığı halâ net değildir. Hogan, holometresinin amacının gelecekteki teorisyenlere 

açıklamak zorunda kalacakları şaşırtıcı veri oluşturduğunu söylüyor. Hogan: “Şeyler uzun zamandır çıkmazda… 

nasıl o şeyleri çıkmazdan çıkarırsın? Bazen, işte bunlar bir deneyle çıkmazdan kurtulur.” 

Çeviren: AylinER 

Scientific American Dergisi Şubat 2012 sayısı 30-37 sayfa arası çevrilmiştir. 

İnternet ve Beyniniz Birbirine Düşündüğünüzden Daha Fazla 

Benziyor 

Özet: Araştırmacıların raporuna göre, internet için kullanılan bir algoritma, insan beynini öğrenmede 

araştırmacılara yardımcı olabilir. 

Kaynak: Salk Enstitüsü 
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Bugünlerde online olarak çok fazla zaman geçiriyor olmamıza rağmen – müzik dinleyerek, video izleyerek, e-

posta ve sosyal medyayı kontrol ederek ya da takıntılı bir şekilde haber okuyarak – içeriklerimizin nasıl 

dağıtıldığını yöneten matematiksel algoritmalar hakkında çok azımız bilgi sahibidir. Bilgiyi, merkezi bir 

otoriteye sahip olmayan dağıtık bir sistem aracılığıyla adil ve verimli bir şekilde nasıl ileteceğimize karar 

vermek, internetin kurucuları için bir önceliğe sahipti. Şimdi, Salk Enstitüsü’nün bir keşfi, İnternet için 

kullanılan bir algoritmanın insan beyninde de işe yaradığını ortaya koyuyor. Bu, mühendislik, sinir ağları ve 

potansiyel olarak öğrenme yetersizlikleri konusundaki anlayışımızı geliştiren bir anlayış. 

9 Şubat 2017’de Neural Computation’da çevrimiçi olarak çıkan yeni araştırmanın yazarı Salk Enstitüsü Yardımcı 

Doçenti Saket Navlakha, “İnternetin kurucuları, bilgi akışının verimli bir şekilde nasıl yapılacağını düşünmek 

için çok zaman harcadı. Tasarlanmış bir sistem ile biyolojik olarak evrimleşmiş bir sistemin, bir problemin 

çözümü için benzer bir çözüm ortaya koyması gerçekten ilgi çekici” diyor. 

Tasarlanmış bir sistemde, çözüm, bilgi akışını kontrol etmeyi içerir. Örneğin İnternetin ne kadar sıkışık olduğunu 

anlamak için yolların tıkanıp tıkanmadığı ya da yeterince kullanılıp kullanılmadığı kontrol edilir. İnternet bunu 

gerçekleştirmek için bir algoritma kullanmaktadır. Bu, bilgisayarınızın bir paket veri göndererek ardından alıcıdan bir 

onay mesajı dinlediği, toplamsal artış, çarpımsal düşüş (additive increase, multiplicative decrease – AIMD) adlı bir 

algoritmadır: Paket hemen onaylanırsa, ağ aşırı yüklü değildir ve verileriniz ağ üzerinden daha yüksek bir hızda 

iletilebilir. Bilgisayarınız, arka arkaya gelen başarılı paketlerin her birinde, hızını bir birim artırmanın güvenli 

olduğunu bilir, bu toplamsal artış kısmıdır. Ancak, bir onay mesajı gecikirse veya kaybolursa, bilgisayarınız 

tıkanıklığın farkındadır ve örneğin yarısı kadar büyük bir oranda düşüş gerçekleştirir, bu çarpımsal düşüş kısmıdır. 

Bu şekilde, kullanıcılar “en etkili noklarını” yavaş yavaş bulurlar. Ve böylece sıkışıklıktan kaçınılmış olunur. Çünkü 

kullanıcılar, yavaşlamayı fark eder etmez tabiri caizse ayağını gazdan çekmiş olur. Ağ boyunca bulunan bütün 

bilgisayarlar bu stratejiyi kullandığından, tüm sistem sürekli değişen koşullara uyum sağlayarak genel verimliliği en 

üst düzeye çıkarabilir. 

Karmaşık biyolojik ağları anlamak için algoritmalar geliştiren Navlakha, dağıtık olan milyarlarca nörona sahip olan 

beynin, benzer bir şekilde bilgiyi yönetip yönetemediğini merak ediyordu. Duke Üniversitesi’nden doktora sonrası 

bilim insanı olan Jonathan Suen ve Navlakha, sinirsel faaliyeti matematiksel olarak modellemek için yola çıktılar. 

AIMD, bir dizi akış kontrol algoritmasından biridir, Suen ve Navlakha ikilisi, diğer altı algoritmayı da modellemeye 

karar verdi. Ek olarak, 20 deneysel çalışma ile hangi modelin sinirsel aktivitedeki fizyolojik veriye en iyi uyduğunu 

analiz ettiler. Modellerinde, AIMD’nin, bilgi akışının sorunsuz bir şekilde devam ettirilmesi konusunda en verimli 

olduğu ortaya çıktı. Yollar çok sıkıştığında trafik oranlarını ayarlıyordu. Daha enteresan bir şekilde, AIMD’nin 

deneysel olarak nöronlarda neler olduğunu en iy açıklayan model olduğu ortaya çıktı. 
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Salk Enstitüsü’nden bir bilim insanı, tasarlanmış sistemlerde ve biyolojik sistemlerde trafik akışını yöneten benzer bir 

kural buldu. 

Toplamsal artışın nöronal eşdeğerine uzun süreli potansiyel artış adı verilir. Bir nöron birbiri ardına ateşlediğinde 

oluşur ve nöronların sinaptik bağlantısını güçlendirir ve birincinin ilerde ikinciyi tetikleyeceği ihtimalini biraz daha 

yükseltir. Çarpımsal düşüşün nöronal eşdeğeri, iki nöronun ateşlenmesi tersine çevrildiğinde (ikinci birinciden önce) 

ortaya çıkar ve bu da bağlantılarını zayıflatır ve birincinin ileride ikinciyi tetikleme olasılığı daha düşük olur. Buna 

uzun vadeli depresyon denir. Sinapslar ağ boyunca bu kurala göre güçsüzleştirildiğinde veya güçlendiğinde, tüm 

sistem adapte olur ve öğrenir. 

Suen, “Beyin ve İnternet açıkça çok farklı mekanizmalar kullanarak çalışırken, ikisi de küresel istikrarı 

sağlayan basit yerel kurallar kullanıyor. Başlangıçta, biyolojik sinir ağlarının, tasarlanmış karşıtları ile aynı 

algoritmaları kullandığına şaşırdım. Fakat öğrendiğimiz üzere, verimlilik, dayanıklılık ve basitlik için olan 

gereksinimler, hem canlı organizmalar hem de yaptığımız ağlar için ortaktır” dedi. 

Normal koşullar altında sistemin nasıl çalıştığını anlamak, nörobilimcilere, bu sonuçlar bozulduğunda neler olacağını 

daha iyi anlama konusunda yardımcı olabilir, örneğin, öğrenme güçlükleri gibi. Navlakha “AIMD algoritmasının 

türevleri temel olarak büyük ölçekli her dağıtık iletişim ağı içinde kullanılmaktadır” diyor. “Beynin benzer bir 

algoritma kullandığını keşfetmek sadece bir tesadüf olmayabilir.” 

Çeviren : Gültekin METİN 

http://neurosciencenews.com/brain-internet-6091/ 

 

 

 

 

http://neurosciencenews.com/brain-internet-6091/
http://neurosciencenews.com/brain-internet-6091/
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Bağırsak Bakterilerinin Alzheimer Hastalığındaki Rolü 
İsveç Lund Üniversitesi’nde yapılan yeni bir araştırmaya göre, bağırsak bakterileri Alzheimer hastalığının gelişimini 

hızlandırabilir. Araştırmayı yapan bilim insanlarına göre, bu çalışmada elde edilen sonuçlar hastalığın önlenmesinde ve tedavi 

edilmesinde yeni fırsatlar doğurabilir. 

  

Bağırsak florasının yapısı Alzheimer gibi hastalıklar üzerine yapılan araştırmalarda büyük öneme sahip çünkü 

bağışıklık sistemi, bağırsak mukozası ve beslenmemiz arasındaki etkileşim dolayısıyla bağırsak bakterilerimizin 

duygularımız üzerinde büyük etkisi vardır. Bağırsak floramızın yapısının oluşumu, doğumda hangi bakterileri 

aldığımıza, genlerimize ve beslenmemize bağlıdır. 

Hem sağlıklı hem de hasta fareler üzerinde çalışmalar yapan araştırmacılar, Alzheimer hastası olan farelerin bağırsak 

bakterilerinin sağlıklı farelerden daha farklı olduğunu buldular. Hiç bakteri olmayan Alzheimer hastası fareleri de 

inceleyerek, bağırsak bakterileri ve hastalık arasındaki ilişkiyi test etmek istediler. Bakteri olmayan farelerin 

beyinlerinde çok daha az miktarda beta-amiloid plak görüldü. Beta amiloid plaklar, Alzheimer hastalığı durumunda 

sinir liflerinde oluşan yumrulardır. 

Araştırmacılar bağırsak florası ve hastalığın oluşumu arasındaki bağlantıyı netleştirmek için, hasta farelerden alınan 

bağırsak bakterilerini, bakterisiz farelere aktardılar. Sonucunda da gördüler ki, farelerin beyinlerinde, sağlıklı 

farelerden bakteri almış olsalardı oluşacak olandan çok daha fazla beta amiloid plaklar oluştu. 

Frida Fåk Hållenius: “Çalışmamız bir ilktir çünkü bağırsak bakterileri ve Alzheimer hastalığı arasında direk 

neden-sonuç ilişkisi göstermektedir. Bakteri olmayan farelerin beyinlerinde çok daha az miktarda plak 

gelişmesi çok çarpıcı bir bulgudur.” 

Sonuçlar artık hastalığı önleme ve başlangıcını geciktirme yollarını araştırmaya başlayabileceğimizi göstermektedir. 

Sonuçların çok büyük bir yenilik olduğuna inanıyoruz çünkü bunun öncesinde hastalara sadece semptomları 

rahatlatıcı virüs ilaçları verebiliyorduk. 

Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE 

http://neurosciencenews.com/microbiota-alzheimers-6096/ 

 

 

 

http://neurosciencenews.com/microbiota-alzheimers-6096/
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Zekâ, İnsan Beynindeki Temel Bir Algoritmadan Kaynaklanıyor 

 

ÖZET 

• Bir teori, düşüncelerimizin tamamının temel bir algoritma olan N = 2i-1’in bir fonksiyonu olduğunu önermektedir. 

• Yapay sinir ağları beyne çok benzer çalıştığı için bu gelişme Yapay Zekâ için çok büyük olabilir ve bu formülün 

uygulanması gerçek zekânın anahtarı olabilir. 

BAĞLANIRLIK TEORİSİ 

İnsan beyni, insan vücudundaki en gelişmiş organdır. Beynin yapabileceği şeyler ve bunların nasıl yapıldığı, yapay 

zekâ modeline (AI) ilham vermiştir. Şimdi, Frontiers in Systems Neuroscience adlı dergide yayınlanan yakın tarihli 

bir araştırma, insan zekâsının temel bir algoritmanın bir ürünü olabileceğini gösteriyor. 

Gürcistan’da yer alan Augusta Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden sinirbilimci, araştırmacı ve yazar Joe Tsien’e göre, bu 

algoritma Bağlanılırlık Teorisi’nde bulunmakta ve “karmaşık beyin hesaplamalarının temelinde, nispeten basit 

matematiksel mantık yatmaktadır”. Teoriyi ilk olarak Ekim 2015’te önerdi. 

Bu teori temel olarak bilginin edinilmesi ile birlikte, edinilen bilgilerden genelleme ve sonuç çıkarma yeteneğimize 

ilişkin bir teoridir. Milyarlarca nöronun bir araya getirilmesi ve hizalanmasının bir fonksiyonudur. Tsien, “Beynin 

inanılmaz derecede basit bir matematiksel mantık üzerinde çalıştığını gösteren kanıtları sunuyoruz” dedi. 

 

BEYNİN FORMÜLÜ 

Teori, benzer nöron gruplarının, temel fikirleri veya bilgileri ele almak için karmaşıklığı nasıl oluşturduğunu açıklar. 

Bu gruplar olası tüm fikir kombinasyonlarını işleyen fonksiyonel bağlantı motiflerine (FCM) kümelendirilir. Daha 

fazla grup daha karmaşık düşüncelere dahil olmaktadır. 

Tsien ve ekibi test etmek için, algoritmanın yedi farklı beyin bölgesinde nasıl çalıştığını izlemiş ve belgelemiştir; her 

bir bölge, farelerdeki ve hamsterlerdeki gıda ve korku gibi temel işlerle ilgilenmektedir. Yapılan çalışma, 

algoritmanın, fonksiyonel bağlantı motifleri için kaç tane grubun gerekli olduğunu, yani iki tabanlı bir permütasyon 

mantığını (N = 2i-1) temsil ettiğini belirtti. 
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Hayvanlara dört farklı gıdanın (kemirgen bisküvisi, topak, pirinç ve süt) çeşitli kombinasyonlarını verdiler. Beynin 

belirli alanlarına yerleştirilen elektrotları kullanarak, nöronların tepkilerini “dinleyebiliyorlardı”. Bilim insanları, 

Bağlantısallık Kuramı’nın tahmin ettiği şekilde, gıda kombinasyonlarının çeşitliliğine cevap veren 15 farklı nöron ya 

da nöron grubu kombinasyonunu belirleyebiliyorlardı. Ayrıca, bu sinirsel grupların bağlantıları beyinde önceden 

kurulmuş gibi görünüyor, çünkü besin seçimleri yapılır yapılmaz anında görünmekteler. 

İnsan beynindeki zekâ, bütün karmaşıklığıyla birlikte belirli bir algoritma ile özetlenebilirse, yapay zekâ için bunun 

ne anlama geldiğini bir hayal edin. Bu durumda, yapay zekâ nöral ağlarının işleyişi için aynı algoritmanın 

uygulanması mümkündür. Çünkü bunlar zaten beynin yapısal bağlantılarını taklit etmekteler. 

Referanslar: Augusta, Frontiers in Systems Neuroscience, Sci-News 

Çeviren : Gültekin METİN 

https://futurism.com/intelligence-may-stem-from-a-basic-algorithm-in-the-human-brain/ 

“Beynimiz; zaman ve mekân kavramlarının ötesinde, derindeki bir varlığın hükmünün, başka bir boyuttan gönderdiği 

projeksiyonların girişim frekanslarını, matematiksel olarak değerlendirerek, gördüğümüz yapılara dönüştürücüsü …” (1989–

http://www.ahmedhulusi.org/tr/sohbet/sisteme-dair-aciklama) 

 

İnsan Beyni Fruktoz Üretiyor! 
Yale Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, beynin “fruktoz (genellikle meyva, sebze ve balda bulunan basit bir şeker)” 

ürettiğini keşfettiler.  

 

  

Hiç bir şeker aynı değildir. Glikoz, vücudunuzdaki hücrelere enerji sağlayan basit bir şekerdir. Fruktoz, daha az 

fizyolojik bir role sahiptir ve obezite ve tip2 diyabet gelişimi ile bağlantısı vardır. Aşırı glikoz olduğunda, onu 

parçalayan prosesler doymuş hale gelip,doymuşluk olur ve dolayısıyla, vücud, diyabetik komplikasyonlarla ilgili bir 

kimyasal reaksiyon olan “poliol yolu” diye bilinen bir prosesi-işlemi kullanarak, glikozu fruktoza çevirir. 

JCI Insight dergisinde yayınlanan araştırmada, Yale Üniversitesi’nden araştırmacılar, beynin, beyinde fruktoz 

üretmek için “poliol yolu”nu kullandığını açıklamaktalar. 

Tüm vücudda metabolize edilen glikozdan farklı olarak fruktozun normalde neredeyse tamamı karaciğerde ve ayrıca 

sperm için enerji üreten menide metabolize olur.  

http://jagwire.augusta.edu/archives/39066
http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fnsys.2016.00095/full
http://www.sci-news.com/featurednews/mathematical-logic-underlies-brain-computations-04397.html
https://futurism.com/intelligence-may-stem-from-a-basic-algorithm-in-the-human-brain/
http://www.ahmedhulusi.org/tr/sohbet/sisteme-dair-aciklama
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Bu yolla üretilen fruktozun çoğunun, kandaki fruktoz seviyesinin genelde aşırı düşük olmasından dolayı, onu üreten 

hücrelerin içinde kalacağı düşünülür. Bu düşük dolaşım seviyeleri, fruktozun bu şekilde beyne önemli miktarda 

ulaşma olasılığını azaltır.  

 

Ancak, daha önceleri yapılan bazı çalışmalar, merkezi sinir sisteminde (beyin ve omurilik) çok yüksek fruktoz 

seviyeleri tespit etmiştir. 

 

 

Önemli bir nokta da, bu araştırmanın, fruktoza maruz kalan beynin, metabolizma, hücre iletişimi, inflamasyon 

ve beyin fonksiyonunu içeren beyindeki yüzlerce gen ifadesini önemli ölçüde değiştirdiğini göstermektedir. Bu 

da fruktozun beyin fonksiyonunu değiştirme ihtimali olduğunu göstermektedir. 

Beyin, faaliyetlerini artırmada glikoza aşırı derecede bağlıdır. Şeker hastalarının, demans ve bilişsel zayıflama riski 

taşıdıklarına dair kanıtların mevcut olması, aşırı glikoza maruz kalmanın beyin için de zararlı olduğunu bizlere 

düşündürmektedir. Şimdiye kadar, bu mekanizma tam olarak anlaşılamamıştır. 

Yale Üniversitesi’nden araştırmacılar, bu son yaptıkları ve yayınladıkları araştırmada, sekiz sağlıklı katılımcının 

beynindeki glikoz ve fruktoz seviyelerini ölçmek için “manyetik rezonans spektroskopi” olarak bilinen bir 

beyin tarama teknolojisi kullanırlar. 

 Kana enjekte edilen bir glikoz infüzyonundan 20 dakika sonra, fruktoz seviyesinin, kandaki seviyeden çok 

daha fazla olarak, beyinde belirgin şekilde arttığı görülür. 

Çalışmaya dahil olan tüm 8 denekte de benzer etkiler tespit edilir, ancak, beyninde en yüksek seviyede glikoza 

sahip olanlardaki fruktoz seviyesi de yine en yüksek seviyededir. Bu, insan beyninin aşırı glikoz alıp, süratle 

fruktoza dönüştürebileceğinin de ilk kanıtıdır. İnsan beynindeki fruktoz üretimi, aslında yüksek düzeydeki 

glikozun beyin fonksiyonunu değiştirdiği bir mekanizma olabilir. 

Bu araştırmanın bulguları çok önemlidir. Son 50 yılda yüksek miktarda serbest fruktoz içeren ticari bir tatlandırıcı 

madde olan yüksek fruktozlu mısır şurubunun tüketimi büyük oranda artış göstermektedir. Bu fruktoz açısından 

zengin olan gıdaların tüketiminin de sağlık üzerinde önemli bir etkisinin olduğu netlik kazansa da glikozun, fruktoza 

nasıl dönüştürülebileceği üzerinde çok az durulmaktadır. 
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Şimdilerde dünyanın pek çok yerinde yüksek kan şekeri düzeylerinin görüldüğü yaygın bir tip 2 diyabet hastalığı 

görülmektedir. Yale Üniversitesi’ndeki ekibin sunduğu veriler, kandaki glikoz seviyeleri bir seferde yükselen ve 

çok az kontrol edilip, saatlerce yüksek seviyede kalan şeker hastalarında, fruktozun beyinde önemli miktarda 

üretilebileceğini ve bu durumun, tip 2 şeker hastalığında görülen beyindeki değişimler için de bir mekanizma 

sağlayabileceğini ortaya koymakta. 

 Çok az kontrol edilebilen şeker hastalığı, her yıl gittikçe artmakta ve acil bir sorun haline gelmektedir. 

Bu veri oldukça heyecan verici olsa da biraz dikkatli bir şekilde de yaklaşılması gerekmekte. Çünkü bu çalışmaya 

sadece 8 kişi dahil olmuştur ve dolayısıyla bu bulguların daha geniş bir nüfusa uygulamak zordur. Bu deneyi şeker 

hastaları üzerinde gerçekleştirerek tekrarlamak ve bu etkinin, kan-glikoz seviylerindeki normal dalgalanmalar 

yüzünden olup olmadığını göstermek de ilginç olabilir. Ama yine de ne olursa olsun, bu çalışma, beynin şekeri nasıl 

kullandığı hakkındaki düşüncelerimizi değiştirmekte ve şeker hastalığının nörolojik komplikasyonlarını nasıl 

hedef alacağımız konusunda değişikliğe yol açmaktadır. 

 Çeviren: AylinER 

http://www.psypost.org/2017/02/human-brain-makes-fructose-researchers-discover-heres-might-big-deal-47842 

 

Dünyanın En Popüler Ağrıkesicisi Empatiyi de Öldürüyor 

 

ABD’deki en yaygın ilaç içeriği olan ve Tylenol gibi 600den fazla ilaç içinde bulunan Acetaminophen’in, 

kullanan kişilerde empatiyi de yok ettiği görüldü. Yeni yapılan bir araştırmaya göre, bu ilaç başka insanların 

yaşadığı fiziksel ve sosyal acıyı hissedebilme yeteneğini azaltıyor. 

Baldwin Way: “Acetaminophen’in neden bu etkileri yarattığını bilmiyoruz ama bu endişe verici. Empati 

önemlidir. Eğer eşinizle tartıştıysanız ve acetaminophen aldıysanız, bu araştırmaya göre, eşinizin duygularını 

incitmek konusunda daha az anlayışlı olabilirsiniz.” 

Aslında bu ilaç her hafta Amerikalıların yaklaşık %23’ü tarafından kullanılmakta.(ki bu da yaklaşık 52 milyon insan 

demek) Bu da bir ülkede bu kadar çok kişinin, diğer insanların ne hissettiklerini umursamaması demek. 

Araştırmayı yapan ekip daha önce de acetaminophen’ in mutluluk gibi pozitif duyguları körelttiğini bulmuştu. 

http://www.psypost.org/2017/02/human-brain-makes-fructose-researchers-discover-heres-might-big-deal-47842
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Ohio Devlet Üniversitesi tarafından yürütülen deneylerde 80 kolej öğrencisi yer aldı ve bunlar iki gruba ayrıldılar. İlk 

grup 1000 mg acetaminophen alırken, diğer grup plasebo aldı. İlaç etkisini göstermeye başlayınca, deneklerden acı 

çeken insanlarla ilgili 8 farklı yazı okumaları istendi. Bunların içinde babası ölen ya da bıçakla yaralanan kişilerin 

hikayeleri de vardı. 

Denekler, hikayelerde acı çeken insanların acılarını 1 den 5 e doğru numaralandırdılar. (1 hiç acı yok, 5 çok acı 

çekiyor) İlacı kullanan denekler almayanlara göre daha düşük numaralandırmada bulundular. 

Deneyin bir başka bölümünde de belirgin kişilerle buluşmak ve bu insanların toplumdan dışlanmasını izlemek vardı. 

Acetaminophen kullanan kişiler, toplumdan dışlananların durumunu, plasebo alanlara kıyasla çok daha az acı verici 

olarak değerlendirdiler. 

“Bu durumda acetaminophen alan katılımcılar, toplum tarafından dışlandıkları ve bu yüzden acı çektiklerini 

düşündükleri kişiler için çok daha az empati duydular. Reddedilen kişilerin incinmiş duygularını çok umursamış 

görünmüyorlardı.” 

Yeni yapılan bu çalışma, 2004 yılında yapılan başka bir çalışmayla ilşkilendirildi. 2004teki bu çalışmada da acı çeken 

insanların beyin taraması yapıldı. Bu kişiler tarama esnasında ayrıca kendileri gibi acı çeken başka insanları da 

düşünüyorlardı. Sonuçlar aynı beyin bölgesinde aktivasyon olduğunu gösterdi. Bu da acetaminophen kullanımının 

neden başkalarının acısını hissetmeyi azalttığını açıklayabilir. 

Aynı sonuçların elde edilip edilmeyeceğini görmek için araştırmacılar şimdi Ibuprofen’i inceleyecekler. 

Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE 

http://bigthink.com/paul-ratner/worlds-most-popular-painkiller-also-kills-

empathy?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1488315352 

 

Beyin Anormallikleri ve Ayna Hareketi Arasındaki Bağlantı ! 
İnsanların karşıt uzuvlarını istemsiz ayna hareketine zorlayan durumlarının, yaygın  gelişimsel bir beyin 

bozukluğuyla bağlantılı olduğu ortaya çıktı. 

 

Ayna Hareket Bozukluğu 

 Queensland Üniversitesi’nden bilim insanlarının uluslararası araştırmacılarla birlikte, insandaki belirli bir gendeki 

(DDC) mutasyonu keşfetmeye dair yaptıkları araştırma, Korpus Kallozum Agenizisi (ACC) olarak bilinen bir 

duruma neden oldu. 

Queensland Üniversitesi Beyin Enstitüsü’nden Profesör Linda Richards, Korpus Kallozum Agenizisi’nin (ACC) 

beynin sağ ve sol taraflarını bağlayan liflerin kısmî eksikliği ya da tamamen olmaması anlamına geldiğini 

belirtmekte. 

Prof. Richards: “Korpus Kallozum, beynin iki yarımküresi arasındaki iletişimi sağlamaktadır. DCC adlı gen 

mutasyonu olan insanlar üzerinde yapılan daha önceki çalışmalarda, bu mutasyona sahip olan insanların normal bir 

korpus kallozumu olmasına rağmen, ayna hareket bozukluğuna sahip oldukları gözlemlenirken, DCC geni 

mutasyonuna sahip farelerde, bunun Korpus Kallozum Agenizisinin (ACC) oluşmasına neden olduğu tespit edilmişti. 

Dolayısıyla, daha önceleri bu DDC geninin hayvanlarda ve insanlarda farklı işlevleri olduğu düşünülüyordu. 

Ama şimdi bizler, bunun böyle olmadığını biliyoruz.” 

 Bilim insanları, DDC genindeki mutasyonun pozisyonunun tek başına ayna hareketi bozukluğuna ya da 

korpus kallozum malformasyonu ile birleşik bir bozukluğa sebep olup olmadığını tespit ederler. 

Nature Genetics adlı dergide yayınlanan bu yeni çalışmada, DDC geni mutasyonuna sahip olan insanların 

yarısından fazlasında konjenital ayna hareketi bozukluğu olduğu belirtilmektedir. 

Prof. Richards: “Ayna hareket bozukluğu olan insanlar bir uzuvunu hareket ettirirler (bu genellikle de eldir. 

Ancak, ayağı da içerebilir.) ve diğer kolda da aynı hareketin olmasını engelleyemezler. Bu kişiler, aynı anda 

her iki uzuvunu hareket ettirlr, ancak bu durum onları güçten düşürecek kadar da değildir.  

http://bigthink.com/paul-ratner/worlds-most-popular-painkiller-also-kills-empathy?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1488315352
http://bigthink.com/paul-ratner/worlds-most-popular-painkiller-also-kills-empathy?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1488315352
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Bu bozukluğa sahip olan insanlar, hareketin bastırılması için, başa çıkma mekanizmaları geliştirip, tamamen ihtiyatlı 

olmaya çalışmaktalar.” 

 

 

Queensland Üniveristesi’ndeki bilim insanları, yüksek manyetik alanlı rezonans görüntüleme kullanarak, ayna 

hareket bozukluğu olan kişilerin,ayna hareketleri esnasındaki beyin bağlantılarındaki değişiklikleri tespit ederler. 

Prof. Richards: “Zihinsel bozukluk ve korpus kallozum agenezisi ile ilgili pek çok gen mevcut olmasına rağmen, 

bu, daha hafif bir gelişimsel sonuca sahip ilk genetik mutasyonlardan bir tanesidir.” 

Çeviri: AylinER 

http://neurosciencenews.com/mirror-movement-brain-abnormality-6186/ 

 

Komadaki Hastanın Beynini Yeniden Canlandırdılar! 
Kaliforniya Üniversitesi’ndeki Bilim İnsanları Komadaki Hastanın Beynini Yeniden Canlandırdılar. 

 

http://neurosciencenews.com/mirror-movement-brain-abnormality-6186/
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25 yaşındaki bir erkek hastanın beyin aktivitesini yeniden canlandırıp, komadan çıkarmak için  Kaliforniya 

Üniversitesi bilim insanları yeni bir ultrason tedavisi uyguladılar. Tedaviden önce, hastanın bilinci çok az açık 

olup, konuşmaları da çok az anlayıp, çok sınırlı bir şekilde hareket etmekteydi. Bu uygulanan yeni tedaviden sonra, 

hasta, başını sallayarak, konuşmaları tamamen anlayıp, yumruğunu sallayarak (sevinç gösterisi şelinde) iletişim 

kurmaya başlamıştır. 

Bu araştırmanın başı ve yazarı, Üniversitesi’nin Psikoloji ve Nöroşirurji Bölüm’ünde profesör olan Martin Monti, 

bu değişimin çok dikkat çekici ve önemli olduğunu ifade etmekte. 

Monti, beynin “merkezi işlem” bölümü olan, koma sonrasında hastaların performansının düştüğü alan 

“thalamus”taki nöronları uyarmak için “sonik bir simulasyon”un kullandığı tekniği ayrıntılarıyla anlatır. 

Monti: “Bu teknikler neredeyse nöronları yaptıkları işlevlerine tamamen geri döndürüyoruz. Şimdiye kadar bunu, 

“derin beyin stimulasyon”u olarak bilinen, elektrotların doğrudan talamusun içine implante edildiği riskli bir 

cerrahi müdahele ile gerçekleştirmekteydik. Bizim şu anda kullandığmız metod, talamusu doğrudan hedeflese de 

invaziv değildir yani müdahale edilmeden olan bir işlem değildir.” 

Bu teknikte kullanılan cihaz, bir kahve fincanı boyutundadır. Kaliforniya Üniversitesi’nin yaptığı basın 

açıklamasında da şu açıklama yer almaktadır: “Bu metod, beyindeki dokuları harekete geçirmek için beyindeki 

farklı bölgelere yönelik küçük bir akustik enerji alanı yaratıyor.”

 

Araştırmacılar, düşük yoğunluklu odaklanmış ultrason atışıyla talamusu hedef almışlardır. 

“Düşük yoğunluklu odaklanmış ultrason darbesi” adı verilen  teknik cihaz, Kaliforniya Üniversitesi’nden bir 

başka profesör Alexander Bystritsky tarafından geliştirilmiştir. Kendisi bu çalışmanın ortak yazarı ve bu cihazı 

üreten Brainsonix adlı şirketin de kurucusudur. 

Bu cihaz tarafından yayılan az miktardaki enerji, hasta için güvenlidir. 

Bu teknik, diğer hastaların da komadan kurtulmalarına yardımcı olmak için kullanılabilir mi?… Araştırmacılar, 

“bekle ve gör” yaklaşımı içindeler. 

Bu konuda tutarlı sonuç alıp, alamayacaklarını görmek için, daha fazla çalışma yapılması gerekmektedir. Kaliforniya 

Üniversitesi araştırmacıları bu sonbaharda, bu yöntemi daha fazla hastada denemeyi düşünmekteler. 

Monti bu çalışma ile ilgili biraz ihtiyatlı: “Bu  konuda şansımız yaver gitmiş olabilir ve zaten kendiliğinden 

iyileşecek hastayı uyarmış olabilme ihtimalimiz de var.” 

Monti, bu teknolojinin başarıya ulaşması durumunda, araştırmalarının bitkisel veya minimal bilinçli hastaların 

beynini “uyandır”abilecek düşük maliyetli, taşınabilir aygıtların yaratılmasına vesile olacağını ummakta.   

Çeviren: AylinER 

http://bigthink.com/paul-ratner/scientists-use-ultrasound-to-jump-start-a-coma-patients-

brain?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1488488051 

 

http://bigthink.com/paul-ratner/scientists-use-ultrasound-to-jump-start-a-coma-patients-brain?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1488488051
http://bigthink.com/paul-ratner/scientists-use-ultrasound-to-jump-start-a-coma-patients-brain?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1488488051
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Yağmur Damlaları Topraktaki Bakteriyi Kaldırıyor ve Havada 

Uçuruyor 

 

Yağmur damlaları yere değdiğinde bakteriyi gökyüzüne doğru hareketlendiriyor. Yüksek hızdaki kamera çekimiyle, 

yağmur damlalarının topraktaki mikropları minik damlacıklar içinde nasıl havaya dağıttığı ve muhtemelen de çok 

uzaklara taşıdığı görüntülendi. 

Atmosferde çok fazla miktarda bakteri ve mikroorganizma bulunmaktadır. Bu da hava durumunu etkilemekte ve 

hastalıkların yayılmasına vesile olmaktadır. Bununla ilgili bugüne kadar 2 yol biliyorduk: Rüzgar kuru toprak 

üzerindeki bakteriyi havalandırabilir. Okyanustaki su kabarcıkları da bunların dışarı çıkmasına sebep olabilir. Düşen 

yağmur damlaları ise şimdi bize 3. yol olduğunu gösteriyor. 

MIT’den Cullen Buie ve arkadaşları yüksek hızdaki kameralarla 6 farklı toprak türü üstüne düşen yağmur damlalarını 

incelediler. Toprakta 3 çeşit bakteri bulunuyordu. Bunu da floresan yeşil boya ile gözlemlediler. Deneyde elde edilen 

görüntülerde, simule yağmur damlacıkları tarafından fırlatılan damlalar ya da aerosellor içindeki bakteriler 

bulunmaktadır. 

Bir başka deneyde ise araştırmacılar aeroselleri toprağın 1 cm üstünde örnek bir plaka üzerinde topladılar ve sonra da 

canlı bakteriyi ölçebilmek için agar plakaya aktardılar. 3 bakteri türü de havaya karıştıktan 1 saat sonra bile hala 

canlıydılar. 

Araştırmacılar, tek bir yağmur damlasının toprak yüzeyindeki bakterinin %0.01’ini havaya karıştırabileceğini ve 

topraktan yayılan bakterinin 4te 1inin havada asılı kalabileceğini tahmin ediyorlar. Bu süreç en fazla kumlu kil 

topraklarda, en az da kumlu topraklarda gerçekleşebiliyor. 

Deneyde bu aerosollerin sadece kısa mesafelerde yol aldığı görüldü, cm ler mesafesinde. İngiltere Manchester 

Üniversitesi’nde bir çevrebilimci olan Franciska de Vries şöyle dedi: “Bu ölçeklerde bakterilerin yayılması, 

topraktaki metapopülasyonun yayılması ve bağlanabilirliği için önemlidir. Ama ben büyük ölçeklerdeki 

mikrobiyal ortaklık kurulması ve yayılması üzerinde de çok önemli etkileri olacağını düşünüyorum.” 
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Buie, henüz bu ispatlanmış olmasa da, aerosellerle yayılan bakterilerin laboratuvar dışında daha uzak mesafelere 

kadar gidebileceğini söyledi. Bunun için daha büyük ölçeklerde deney yapılması gerektiğini söyledi. 

Peki ya su kaynaklı tehdit? 

Buie ve arkadaşlarının 2015 yılında bildirdiğine göre, yağmur damlalarının toprağa düşmesiyle oluşan aeroseller, 

yağmurun kokusundan sorumludurlar. 

Başka bir araştırmacı, sürecin toprak kökenli bakteriden kaynaklanan ve tropik bir hastalık olan melioidozin 

yayılmasıyla bağlantılı olabileceğini söylediğinde, araştırmacılar bakterinin bu yolla yayılması olasılığını düşünmeye 

başaldılar. Bilim insanları fark ettiler ki, yoğun yağmur arkasından daha fazla kişi meliodiz hastalığına yakalanmıştı 

ama mekanizma bu güne kadar açıklanamamıştı. 

Buie’ye göre toprağa düşen yağmur damlalarının hastalıkların yayılmasına neden olup olmadığıyla ilgili daha fazla 

araştırma yapılmalı. De Vries de konunun gayet akla yatkın olduğunu düşünüyor ve şöyle diyor: “ Bu araştırmada 

gösterile kısa mesafelerdeki yayılmanın, toprak kaynaklı patojenlerin(hastalık yapıcı) konak hayvan veya 

bitkilere yayılması üzerinde etkileri olabilir.” 

Zirai alanda da olası etkiler mevcuttur: Sulama sistemlerinin de yağmur damlalarına benzer şekilde bakterinin 

yayılmasında etkisi olabilir. Bunların içinde bitki patojenleri de var, bitkilere faydalı bakteriler de var. 

Bu tür bir yayılmanın iklim üzerinde de etkisi olabilir. Atmosferde yükseklerdeki bakterinin buz kristalleri ve 

bulutların formasyonunda da etkili olduğu ve bunun da yağmur ya da kara yol açtığı düşünülmektedir. Bakterinin bu 

yolla havaya karışabildiğini bilmek, bilim insanlarının daha net iklim bilgisine sahip olmalarına yardımcı olabilir. 

Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE 

https://www.newscientist.com/article/2123762-raindrops-make-soil-bacteria-take-off-and-fly-through-

air/?cmpid=SOC%7CNSNS%7C2017-FBvideo-

RAINBACTERIA&utm_medium=SOC&utm_source=NSNS&utm_campaign=FBvideo&utm_content=RAINBACTERIA 

 

Kafein, Demansa Karşı Koruyabilen Enzimi Arttırıyor 

Indiana Üniversitesi bilim insanları, beyindeki NMNAT2 enzimi üretimini artıran 24 bileşiği tespit ettiler. NMNAT2, 

alzheimer hastalığı gibi nörodejeneratif bozukluklarla ilişkili bu düğümlenmiş şeylerin oluşumunu önlemeye yardımcı 

olmaktadır. 

Özet: Araştırmacılar, demansa karşı korunmaya yardımcı olarak gösterilen bir enzim olan NMNAT2’yi yükseltme 

potansiyeline sahip olan, kafeinin de içinde yer aldığı 24 bileşik keşfetti. 

Kaynak: Indiana Üniversitesi 

https://www.newscientist.com/article/2123762-raindrops-make-soil-bacteria-take-off-and-fly-through-air/?cmpid=SOC%7CNSNS%7C2017-FBvideo-RAINBACTERIA&utm_medium=SOC&utm_source=NSNS&utm_campaign=FBvideo&utm_content=RAINBACTERIA
https://www.newscientist.com/article/2123762-raindrops-make-soil-bacteria-take-off-and-fly-through-air/?cmpid=SOC%7CNSNS%7C2017-FBvideo-RAINBACTERIA&utm_medium=SOC&utm_source=NSNS&utm_campaign=FBvideo&utm_content=RAINBACTERIA
https://www.newscientist.com/article/2123762-raindrops-make-soil-bacteria-take-off-and-fly-through-air/?cmpid=SOC%7CNSNS%7C2017-FBvideo-RAINBACTERIA&utm_medium=SOC&utm_source=NSNS&utm_campaign=FBvideo&utm_content=RAINBACTERIA
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Yeni analiz, beyindeki zararlı proteinlerin etkisini azaltmaya yardımcı olabilecek 24 bileşiği ortaya çıkarıyor. 

Indiana Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan bir araştırmada, demansa (bunama) karşı koruyucu olarak 

işaret edilen beyindeki bir enzimi artırma potansiyeli olan, kafeinin de içinde yer aldığı 24 bileşik tespit edildi. 

NMNAT2 adı verilen enzimin koruyucu etkisi, geçen yıl IU Bloomington’da yapılan araştırmalar yoluyla keşfedildi. 

Yeni çalışma bugün Scientific Reports dergisinde yer alıyor. 

Araştırmayı yürüten Hui-Chen Lu, “Bu çalışma, nörodejeneratif bozuklukların zayıflatıcı etkilerine karşı 

kimyasal bir blokaj oluşturuyor. Böylelikle beyindeki bu enzimin seviyesini arttıracak ilaçları geliştirme 

çabalarını ilerletmeye yardımcı olabilir.” dedi. 

Lu ve arkadaşları daha önce, NMNAT2’nin beyinde iki rol oynadığını keşfetti: nöronları stresden korumak için 

koruyucu bir işlev ve yaşlanmaya bağlı olarak beyinde “plaklar” şeklinde biriken tau adlı yanlış katlanmış proteinle 

mücadele eden “şaperon işlev“. Enzimdeki “şaperon işlevini” ilk kez ortaya çıkaran bu çalışmaydı. 

(Şaperon, proteinlerin katlanarak üç boyutlu hâle gelmesi işleminde yer alan refakatçı proteinlerdir. Aynı zamanda 

proteinlerin ribozomca sentezlenmesinden sonra zamanı gelmeden katlanmalarını engeller ve yanlış katlanmış 

proteinleri düzelterek, onarılması mümkün olmayan proteinleri parçalar.) 

Yanlış katlanmış proteinler, Alzheimer, Parkinson ve Huntington hastalıkları gibi nörodejeneratif bozuklukların yanı 

sıra ALS veya Lou Gehrig hastalığı olarak da bilinen amyotrofik lateral skleroz ile bağlantılıdır. Bu bozuklukların en 

yaygın formu olan Alzheimer hastalığı, 5.4 milyon Amerikalıyı etkiliyor ve nüfus yaşlandıkça sayının daha da 

artması bekleniyor. 

Lu’nun ekibi, beyindeki NMNAT2 enziminin üretimini etkileme potansiyeline sahip olan maddeleri tanımlamak için 

laboratuarında geliştirilen bir yöntem kullanarak, mevcut ilaçlar da dahil olmak üzere 1.280’in üzerinde bileşiği 

taradı. Beyinde, NMNAT2 üretimini arttırma potansiyeline sahip toplam 24 bileşik tespit edildi. 

Enzimin üretimini artırmak için gösterilen maddelerden biri de kafeindi. Kafeinin aynı zamanda, yüksek oranda 

yanlış katlanmış tau proteini üretmeleri amacıyla genetiği değiştirilen farelerde, hafıza işlevini geliştirdiği 

gösterilmiştir. 

Lu’nun daha önceki araştırması, yanlış katlanmış tau üretmek üzere genetiği değiştirilen farelerin aynı zamanda daha 

düşük seviyelerde NMNAT2 ürettiğini ortaya çıkardı. 

IU araştırmacıları, kafeinin etkisini doğrulamak için, genetiği değiştirilen farelere, daha düşük seviyelerde NMNAT2 

üretmeleri amacıyla kafein uyguladılar. Sonuç olarak fareler normal farelerle aynı seviyede enzim üretmeye başladı. 

Beyinde NMNAT2 üretimini güçlü bir şekilde artırdığı tespit edilen bir başka bileşik rolipram’dı. Antidepresan 

olarak kullanılan rolipram, geliştirilmesi 1990’ların ortalarında kesilen “yetim kalan bir ilaçtır“. Bazı araştırmalar, 

bu bileşiğin, beyindeki birbirine dolanık proteinlerin etkisini azaltabileceğine dair kanıt göstermekte. Bu nedenle 

beyin araştırmacılarının ilgisini çekiyor. 

Kafein ya da rolipram kadar güçlü olmasa da, beyindeki NMNAT2 üretimini artırmak için yapılan çalışmalarla 

gösterilen diğer bileşikler, ziprasidon, cantharidin, wortmannin ve retinoik asit’tir. Lu, retinoik asit vitamin A’dan 

türediği için etkisi önemli olabilir, diyor. 

İlave olarak 13 bileşiğin NMNAT2 üretimini düşürme potansiyeli taşıdığı tespit edildi. Lu, bu bileşiklerin de önem 

taşıdığını, çünkü vücuttaki rollerini anlamanın demansa nasıl katkıda bulunabilecekleri konusunda yeni bilgiler 

sağlayabileceğini söyledi. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Protein
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“Bu gerekli proteinin doğal olarak azalmasına neden olduğu ortaya çıkan beyindeki yollar hakkındaki 

bilgimizi arttırmak, ileride bu zayıflatıcı zihinsel rahatsızlıkların tedavisinde rol oynayabilecek bileşiklerin 

tanımlanması kadar önemlidir“, dedi. 

Çeviren : Gültekin METİN 

http://neurosciencenews.com/caffeine-boost-enzyme-dementia-6211/ 

 

Araştırmacılar İnsan Beynindeki Kavramları Direk Olarak 

Gözlemliyorlar 
Özet: Teknolojik gelişmeler, araştırmacıların beynin semantik (anlamsal) bilgiyi nasıl proses ettiğini gözlemlemesini 

sağlıyor. 

Dünyadaki nesneleri gözlemlerken insanlar muhtemelen bunların semantik özelliklerini açıkça 

düşünmüyorlar: Canlı mı? Yenebilir mi? Ekmek kutusundan büyük mü? Ama insan beynindeki bu tür 

semantik aktivasyon özellikleri artık direk olarak gözlemlenebiliyor. Konuyla ilgili çalışma bulguları Johns 

Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarı ve Tıp Fakültesi tarafından yayımlandı.  

Johns Hopkins Üniversitesinde nörolog Nathan Crone şöyle diyor: “İnsan beyninin semantik bilgiyi nasıl proses 

ettiğiyle ilgili yapılan pek çok araştırmada noninvazif  (müdahalesiz) beyin görüntüleme teknikleri uygulanır. 

Mesela Fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme tekniğinde kan akışındaki değişiklikler aracılığıyla 

dolaylı yoldan nöral aktivite ölçülmektedir. Elektrokortikografi veya ECoG gibi invazif alternatifler, nöral 

süreç ile ilgili daha fazla direk gözlem sağlayabilir ama elektrotları korteksin direk yüzeyine yerleştirmek 

klinik bir zaruriyet olduğu için sadece çok nadir klinik ortamlarda uygulanabilir.” 

Johns Hopkins Üniversitesi’nde epilepsi hastalarındaki ECoG kayıtlarını kullanan ekip, hastalar obje resimlerini 

isimlendirirken, onların beyin tepkilerini inceleyerek semantik bilginin yüksek doğrululukla elde edilebileceğini 

söyledi. Bulgular yayımlandı: Semantik özellikler elektrokortikografik sinyallerde görsel gözlem esnasında 

kodlanmıştır. 

 

Denekler 12 farklı semantik kategoriden, mesela hayvanlar, yemekler veya araçlar, objeleri isimlendirirken, 

araştırmacılar ECoG yi kaydettiler. Objelere ilişkin semantik özellikler ile deneklerin bu objeleri isimlendirdikleri 

esnada kaydedilen nöral aktiviteleri arasındaki ilişkiyi öğrenirken, yeni objelerin çok büyük 

doğrulukla(hassasiyetle)  kodlandığını gördük.  

http://neurosciencenews.com/caffeine-boost-enzyme-dementia-6211/
http://neurosciencenews.com/caffeine-boost-enzyme-dementia-6211/
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Bu metotları kullanarak, farklı semantik boyutların- obje ister insan yapımı olsun ister doğal olsun, yenebilir bir şey 

olsun yada olmasın – her insanın beyninde organize edildiğini gördük. 

Johns Hopkins de doktora öğrencisi olan Kyle Rupp: “Aynı şekilde, kodlama perspektifinden bakıldığında, 

semantik özelliklerdeki öğeleri ayrıştıran modeller o kadar güçlü ki, henüz yöneltilmedikleri kavram 

sınıflarından nöral aktiviteyi yorumlayabilirler” dedi. 

Johns Hopkins Üniversitesinde daha önce beyin-bilgisayar arayüzü araştırması yapıldı. Protez bir eli kontrol 

etmek  için uygulanan  ECoGdan parmak hareketlerinin anlaşılabileceğini gösteren bu araştırmaya dayanılarak, 

benzer beyin sinyallerinden de ayrı ayrı kavramlar elde edilebileceği görüldü. 

Bu paradigma, insan beyninde hangi belirli semantik özelliklerin temsil edildiği, bunların nöral aktivitede nasıl 

kodlandığı ve bilişsel süreçlerin nöro semantik simgeleri nasıl değiştirdiğini test eden teorilerin çerçevesini 

oluşturmaktadır. Günümüzde iletişim için kullanılan beyin-bilgisayar arayüzü metotları son derece sınırlı olsa da, 

semantik bilginin ECoG kullanılarak incelenip düzeltilebileceği bu sonuçlar yeniliklerin yolda olduğunu 

göstermektedir. 

Çeviren Sıdıka ÖZEMRE 

http://neurosciencenews.com/concepts-brain-neuroscience-6225 

 

Çay mı Yoksa Kahve mi Daha İyi? 

 

Uyarım söz konusu olduğunda kahve daha iyidir, ancak sağlığa olan çok yönlü faydaları çayı galip kılıyor – demleme 

konusu ayrı bir hikâye. 

KAHVE 

Herkesçe kabul gören bilgi en azından “Kahve sizin için faydalı değildir” yönündedir. Bağımlılık yapan kafeinle 

doludur ve duvarlara tırmanmanıza neden olabilir, baş ağrısı yapar ve uykunuzu kaçırır. Aşırı kahve tüketimi kalp 

rahatsızlığı ve kanser ile ilişkilendirilmiştir. Kahve, uyanıklığı ve odaklamayı arttırmasına rağmen, etkileri kısa 

http://neurosciencenews.com/concepts-brain-neuroscience-6225
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ömürlüdür. Kullanıcılar hızlı bir şekilde hoşgörülü hale gelir: düzenli olarak kahve içen insanlar, içmeyenlere göre 

ortalama olarak daha az uyanıktır. Sabah demlenen kahve, kafein yoksunluğunun yorucu etkilerini tersine çevirerek 

müdavimlerini temel seviyede uyanık duruma getirir. 

Bu durumda, kaçınılması gerekir gibi görünüyor. Ancak, İngiltere, Coleraine’deki Kuzey İrlanda Gıda ve Sağlık 

Merkezi’nden Kirsty Pourshahidi, bunun fazla abartılmış olduğunu düşünüyor. “Duruma göz attığımda, günde 3-4 

fincan kahve içtiğimde o kadar da kötü hissetmiyorum” diyor. 

Pourshahidi, İtalyan kahve şirketi Illycaffè tarafından kısmen finanse edilen bir iş ile kanıtları inceledi. Başlangıç 

olarak, orta miktarda kafein emiliminin zararlı olduğunu varsaymak için birkaç sebep buluyor. Bağımlılık yapan bir 

madde olan kafeinden, şaşırtıcı derecede kolay bir şekilde vazgeçilebilir: İnsanların kafein alımlarını dört hafta 

boyunca kademeli olarak kesmek etkili bir stratejidir. 

Kahve, kafein haricinde, vücudun glikoz emilimini yavaşlattığı bilinen klorojenik asitler olarak adlandırılan bileşikler 

içerir. Bunun nasıl işlediği net değildir, ancak kahve içenlerin tip 2 diyabet riskinin daha az olduğu gözlemini 

desteklemektedir. 

Pourshahidi, “Öte yandan, kahvede yer alan kafeol ve kahweol adlı iki yağlı bileşik, kan damarlarını 

tıkayan “kötü” kolestrolü artırıyor gibi görünüyor – ancak içtiğimiz çoğu kahve, buna hazır kahveler de dahil, 

bunları pek fazla içermiyor” diyor. Espresso makineleri bu bileşenleri neredeyse tamamen atar ve French 

press(kahve demleme aparatı) da kötü iş çıkarmaz. Kaçınılması gereken şey, Türkiye, Norveç ve İsveç’te popüler 

olan, kaynatılmış filtrelenmemiş kahvedir. 

Kahve tüketimi ve kanser üzerine yapılan araştırmalarda, tipik olarak, günde 40 veya daha fazla bardak kahve içenler 

ve Türk kahvesi tüketen kişilerin dışında, hiçbir korelasyon veya hafif yararlı bir etki bulunmuyor. Pourshahidi, 

“Kahve içenlerinin içmeyenlere göre daha büyük bir risk taşıdığı durumlarda bile, çalışmalar genellikle 

tüketilen miktar ile risk arasında orantılı bir ilişki göstermez; bu da başka faktörlerin bulunduğunu 

düşündürür – kahve içen kişiler belki de daha fazla alkol tüketiyor veya daha fazla sigara içiyor gibi…”, diyor. 

Geçtiğimiz Haziran ayında Dünya Sağlık Örgütü, kahve konusundaki duruşunu “muhtemel kanserojen” iken “kesin 

kanıt yok” olarak değiştirdi. Tek uyarı, 70°C’nin üzerindeki herhangi bir sıcak içeceğin, özofagus kanseri riskini 

arttırdığıdır. 

Yani kahvenizin tadını çıkarın, ancak kendinize bir iyilik yapın: çok sıcak içmeyin. 

 

ÇAY   

Çay tiryakileri sıklıkla hoşa giden bir memnuniyetle kaplıdırlar: seçmiş oldukları içecek, kahve içenlerin aksine, 

hayat verici, iyilik doludur. Bunun merkezinde flavonoller vardır. Özellikle yeşil çay ve yeşil çayın en bol flavonolu 

olan epigallocatechin-3- gallate (EGCG) üzerinde yoğunlaşılıyor. En azından bir kabın içindeki hücrelere ilave 

edildiğinde, antioksidan ve antikanser etkilerini yükseltmektedirler. 
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Bazı çalışmalar, yeşil çay içmenin (ve daha az oranda siyah çay) iç meme, bağırsak ve akciğer kanseri riskini 

düşürdüğünü tespit etse de, 2009 yılında yapılan toplam 1,1 milyon kişinin katıldığı 51 araştırmada, kanıtların son 

derece çelişkili olduğu sonucuna varılmıştır . 

Bu, diğer varsayılan yararlar için de benzer bir hikâyedir. Hem yeşil hem de siyah çay özleri, diyabetik sıçanlarda ve 

farelerde, kan şekeri düzeylerini düşürmekte ve sağlıklı gönüllülerde glikoz metabolizmasını arttırmaktadır. Çay ve 

çay özleri kardiyovasküler hastalık riski altındaki insanlarda kolestrolü ve kan basıncını düşürebilir. Ve hayvanlar 

üzerinde yapılan çalışmalar, siyah çayda bulunan kateşin bileşiğinin, yağ ve nişastayı sindiren enzimleri 

engelleyebileceğini ve belki de metabolizmayı hızlandırabileceğini düşündürmektedir. Bunlardan bazıları veya hepsi, 

aşırı kilolu veya obez insanlardaki çay tüketimi ile kilo kaybı arasında küçük bir karşılıklı ilişkiyi açıklayabilir. 

Şimdiye dek herşey çok iyi, ama kötü haber şu ki kaybedilen kilo miktarı sağlıkla alakasız olacak kadar küçük ve 

muhtemelen diğer yaşam tarzı tercihlerinden daha ağır basmakta. 

Yine de bir fincan çayın size çok fazla zarar vermesi pek mümkün değildir. Bir kadın, çaydaki aşırı florür dozajı 

nedeniyle dişlerini 47 yaşında kaybetti, ancak 17 yıldır günlük 100 ila 150 poşet çay demlemekteydi. Çoğumuz için, 

çayın florür içeriği ve anti-bakteriyel özelliği aslında takma dişlerimizi koruyor. Çayın ağız gargarası olarak kullanım 

potansiyeline yönelik yapılan bir çalışmada, standard bir klorheksidin tabanlı versiyonunun öldürdüğü kadar çok 

sayıda bakteriyi öldürdüğü ortaya çıktı, ve muhtemelen daha ucuza gerçekleşti. Siyah çay da benzer şekilde diş 

çürükleriyle savaşır ve ağzın kendi antibakteriyel enzimlerini uyarır. 

Çeviren : Gültekin METİN 

https://www.newscientist.com/article/mg23331160-900-good-hydrations-tea-and-coffee/ 

 

Öldükten Sonra 10 Dakika Kadar Beyin Aktivitesi 
Doktorlar Bir Hastanın Öldükten Sonra 10 Dakika Kadar Beyin Aktivitesinin Neden Devam Ettiğini 

Açıklayamıyorlar! 

 

Kanada’da bulunan Western Ontario Üniversitesi’ndeki doktorlar, klinik olarak öldüğü ilân edilen bir hastanın beyin 

aktivitesinin yaklaşık 10 dakika kadar devam ettiğinin yer aldığı sıradışı durumu anlatan bir makale yayınladılar. 

Bir kişinin öldüğünü ilân etmenin en bilindik, olağan olan yolu, beynin elektrik sinyallerini proses edip etmediğini 

ölçen EEG okuması’dır. Eğer bu proses yoksa, kişi nefes alıyor bile olsa,  “klinik olarak ölü” ilân edilir. Ancak bu 

vakada, bu kişinin kalp atışı durmuş ve beyinde bir kan akışı olmamasına rağmen, beyin bir süreliğine delta dalgası 

patlamaları göstermiştir. 

https://www.newscientist.com/article/mg23331160-900-good-hydrations-tea-and-coffee/
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Bu durum, bilim insanlarının hayat desteklerinden çıkarılmış dört terminal hastanın beyin aktivitesini incelediğinde 

gerçekleşmiştir. Kalpleri duran üç hastanın beyin sinyalleri de durur, ancak bir hasta,  çok derin uykudaki bir insanda 

gördüğünüz “delta dalgaları” olarak adlandırılan sinyalleri yaymaya başlar ve bu 10 buçuk dakika kadar devam 

eder. Araştırma ekibi, tüm ekipmanlarını tekrar tekrar test edip, ekipman ve cihazlarının arızalı olmadığından emin 

olurlar. Gerçekleşen bu olay hakkında hiçbir açıklama yapamazlar… 

Bu konuda yazılan makalede şöyle denmekte: “Uzun süreli bir dolaşım kaybından sonra bu EEG [beyin] faaliyeti 

için fizyolojik bir temel oluşturmak oldukça zordur.” 

Araştırmacılar bu konuda daha fazla araştırma yapılması gerektiğini dile getirmekteler. Bu durumun başkalarında da 

gerçekleşmiş olması ve üzeri de çalışma yapılmamamış olma olasılığı da vardır. 

Bu olağandışı gözlem, bir anomaliyi değil de bir kuralı kanıtlarsa, böyle bir bulgu, organ bağışları ve bizim “ölü” 

diye kastettiğimiz kavram için de önemli olabilir. 

Çeviren: AylinEr 

http://bigthink.com/paul-ratner/doctors-cannot-explain-why-a-patient-had-brain-activity-for-10-minutes-after-

death?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1489340214 

 

Kanser Genomlarında Sigara Kaynaklı Hasarların İncelenmesi 

 

60 yıldan uzun bir zamandır biliyoruz ki sigara, kanser için, en çok uzak durulabilecek risk faktörlerinden 

biri. Yine de tütün dumanının genoma verdiği zarar ve nihayetinde kansere sebep olan mutasyonları 

yaratmasının detaylı mekanizması hala tam olarak anlaşılmış değil. Alexandrov et al. sigarayla ilişkilendirilen 

17 farklı kanser türünden 5000’in üzerinde genom dizisindeki  mutasyon imzalarını (mutasyona neden olan 

farklı süreçlerin kanserli hücrelerde bıraktığı genetik izleri) ve DNA metilasyon değişikliklerini inceledi. 

(Pfeifer’in görüşüne bakınız.) Onlar, kompleks yapıda mutasyon imzaları keşfettiler. Sadece sigara 

dumanına  direkt olarak maruz kalan dokular, bilinen tütün kanserojen maddesi benzopiren’in  imza 

özelliklerini göstermiştir. Bir tek gizemli imza, sigara ile ilişkili tüm kanserlerin ortak noktası olmuştur fakat 

kaynağı belli değildir. Sigara içmenin yanlızca DNA metilasyonunda ufak bir etkisi vardır. 

Özet 

Sigara kullanımı, insanlarda görülen en az 17  kanser türünde risk artışına sebep olmaktadır. Sigara içmenin 

yüksek risk oluşturduğu 5243 kanser türü için somatik mutasyonları ve DNA metilasyonunu analiz ettik. 

http://bigthink.com/paul-ratner/doctors-cannot-explain-why-a-patient-had-brain-activity-for-10-minutes-after-death?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1489340214
http://bigthink.com/paul-ratner/doctors-cannot-explain-why-a-patient-had-brain-activity-for-10-minutes-after-death?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1489340214
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Sigara kullanımı, farklı kanserlerde, farklı ölçülerde payı olan bir çok belirgin mutasyon imzasının artan 

mutasyon yükleri ile ilişkilidir. 

 Bu mutasyon imzalarından birisi olan ve daha çok direkt olarak sigara dumanına maruz kalan dokularda 

karşılaşılan DNA eşlenim hatası, sigarada bulunan karsinojenlerle ilişkilendirilmiştir. 

 Diğerleri, muhtemel olarak, APOBEC sitidin deaminazlarının  ve endojen hassas mutasyon süreçlerinin, DNA 

düzenlenmesindeki dolaylı aktivasyonunu yansıtmaktadır. Sigaranın, metilasyondaki belirli farklılıklarla ilgisi 

vardır. 

Sigarayla ilişkili olan bazı kanser türlerinde, bu mekanizma için doğrudan kanıt eksik olsa bile, sonuçlar, 

sigaranın somatik mutasyon yükünü arttırarak kanser riskini arttırdığı önermesiyle tutarlıdır.  Tütün 

kullanımı,  insanlarda en az 17 kanser çeşidiyle (Tablo1) ilişkilendirilmiştir ve her yıl 6 milyondan fazla 

insanın ölümüne sebep olmaktadır. (1-4) Sigara dumanı, içinde en az 60 tanesinin kanserojen madde olduğu 

kompleks bir kimyasal karışımdır. (5) Bunlardan birçoğunun, DNA hasarına sebep olarak, eşlenim hatası 

olduğu zaman, somatik mutasyon miktarını arttırıp böylece kanserli hücrelerde etmen mutasyonların elde 

edilmesi ihtimalinin artmasına yol açtığı düşünülmektedir. Bu tip bir hasar, genellikle, DNA Katımı denilen, 

metabolik olarak aktive olmuş reaktif karsinojen türlerinin, kovalent bağ formunda DNA bazına bağlanması 

şeklinde oluşur. Dumana doğrudan maruz kalan dokular, (ör; ciğer) doğrudan maruz kalmayan dokularla 

birlikte (ör; mesane) sigara içenlerde yüksek oranda DNA katımlarını, yani sigara dumanının kanserojen 

bileşenlerine maruz kalındığının kanıtını ortaya  koymuştur. (7,8) 

Tablo 1 Sigara kullanımı ile ilişkilendirilen mutasyon imzaları ve kanser türleri. Kansere yakalanan mevcut erkek 

sigara kullanıcılar için, yaşa göre düzenlenmiş risk oranları hakkında bilgi, (2-4)’ten alınmıştır. Küçük hücreli akciğer 

kanseri, skuamöz hücreli akciğer kanseri ve akciğer adenokarsinomu için günde ortalama 30 sigaradan fazla bir doz 

için risk oranları. Mevcut kadın sigara kullanıcılarında serviks (rahim ağzı) ve over (yumurtalık) kanseri için risk 

oranları. Tüm mutasyon tipleri, tüm mutasyon imzaları ve DNA metilasyonu hakkında detaylı bilgi tablo S2’de 

verilmiştir. İmza tanımlama sayıları için terimlendirme, EVRENSEL veritabanı ile uyumludur. 

Akut kan kanseri (lösemi), mide, yumurtalık ve kalın bağırsak kanserleri için sigara içenler ve içmeyenlerin sayısı 

bilinmemektedir. (diğer bir değişle, kaynak çalışmalarda bildirilmemiş) Sigara içenlerde yüksek mutasyon yükü ile 

tüm mutasyon imzalarının yapıları, Şekil. 2B.’de gösterilmiştir. N/A belirli bir kanser türü için sigara içmekle ilgili 

bilgi notunun olmadığına işaret eder. Yıldız imi, bir imzanın, bir kanser türünde içilen paket yıllarıyla bağlantılı 

olmasına işaret eder. N.S. istatiksel olarak önemli yüksek mutasyon imzaları taşımayan  kanser tiplerini yansıtır. Tüm 

kanser türleri için tüm risk oranları verilmemiştir. 

Somatik hücrelerde mutasyonlara sebep olan her biyolojik süreç bir mutasyon imzası bırakır (9). Bir çok 

kanserin TP53 geninde somatik mutasyonu vardır ve iki dekat önce derlenen TP53 mutasyonlarının 

katalogları, sigara içenlerdeki akciğer kanserlerinin sigara içmeyenlerdeki akciğer kanserlerine göre daha 

fazla C>A transversiyonları içerdiğini göstererek bu imzaların (10) erken keşfine olanak sağlamıştır. (11-14) 

Sistematik kanser genom dizilimine göre oluşturulan binlerce mutasyon kataloğunu kullanarak mutasyon 

imzalarını araştırmak için, yakın dönemde, 5′ ve 3′ uçlarından mutasyona uğramış baza kadar olan tüm 6 yer 

değiştirme tipini içeren 96 mutasyon sınıflandırması kullanılarak her bir baz yer değiştirme imzası 

karakterize edilen bir çerçeve oluşturduk. Analiz, mutasyon imzalarını mutasyon kataloglarından elde ederek 

her bir imzanın her bir kanser genomunda katkı sağladığı mutasyonların sayısını öngörür. (15) Bu yöntem 

kullanılarak, 30’dan fazla baz yer değiştirme imzası tanımlanmış olur. (16-18) 

Bu çalışmada, mutasyon imzalarını ve sigara kullanımıyla ilişkili metilasyon değişikliklerini (tabloS1) tespit 

etmek için sigara tüketmenin risk oluşturduğu kanser türlerinden 5243 kanser genom dizilimini (4633 ekson 

ve 610 tüm genom) araştırdık. İncelediğimiz örneklerden 2490’ının sigara içenlerden ve 1063’ünün hiç 

içmeyenlerden olduğu rapor edilmiştir. (Tablo 1) Böylelikle, sigara içmenin mutasyona ait sonuçlarını, 
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akciğer, gırtlak, yutak, oral kavite, yemek borusu, mesane, karaciğer, rahim ağzı, böbrek ve pankreas 

kanserleri için sigara içenlerde ve içmeyenlerdeki somatik mutasyonlar ve metilasyonu karşılaştırarak 

inceleyebildik. (Şekil 1 ve tablo 

S2) 

 

Böylelikle, sigara içmenin mutasyona ait sonuçlarını, sigara içenler ve içmeyenlere kıyasen somatik 

mutasyonlar ve metilasyonları karşılaştırarak akciğer, gırtlak, yutak, oral kavite, yemek borusu, mesane, 

karaciğer, rahim ağzı, böbrek ve pancreas kanserleri için inceleyebildik (Şekil 1 ve tablo S2). 

 Şekil 1 

Sigara içenler ve hayat boyu sigara kullanmayanlar arasındaki karşılaştırma. Sütunlar, megabaza göre (MB), (Nükleik 

asitlerde 1000000 nükleotide eşdeğer uzunluk birimi) indel (eklenme ve çıkarılma mutasyonu) sayılarını, megabaza 

göre dinükleotit mutasyon sayılarını (Dinucs), megabaza göre, DNA kırılım sayılarını, (Breaks) sıra numarasında 

değişiklik gösteren (Aberr) genom fraksiyonu ve megabaza göre sigara kullanımı ile ilişkilendirilen bir çok kanser 

çeşidine atfedilen mutasyon sayılarını göstermek için kullanılmıştır. Açık gri çubuklar sigara içmeyenleri temsil 

ederken, koyu gri olan çubuklar, sigara kullananlar içindir.  Sigara içenler ve içmeyenler arasındaki tüm belirleyici 

özellikler için olan karşılaştırmalar, belirli bir kanser türününe özgü mutasyon imzaları ve tüm DNA metilasyonu da 

dahil olmak üzere, tablo S2’de belirtilmiştir. 

Hata çubukları, her bir özellik için %95 güven aralığına işaret etmektedir. Her q değeri, iki örneklem Kolmogorov-

Smirnov testine dayalı olarak, bir kanser türündeki tüm ayırt edici özellikler için çoklu hipotez denemesini doğrular 

niteliktedir. Kanser türleri, sigara için yaşa göre ayarlanmış tahmini risk oranlarına dayalı olarak Tablo 1’de 

sunulduğu şekilde sıralanmıştır. 
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Her megabaz ve kopya-sayısı değişiklikleri gösteren genom fraksiyonunun kırılım sayıları için olan data, karaciğer 

kanseri ve küçük hücreli akciğer kanserinde rastlanmamıştır. Adeno, adenokarsinom; Özofag., özofagus. Sunulan 

verilerin, sigara kullanmayanlarda sadece küçük hücreli akciğer kanseri, skuamöz hücreli akciğer kanseri, ve gırtlak 

kanseri için bir kaç vakayı (>10) içerdiğini dikkate alınız. 

Öncelikle, baz yer değiştirmeleri, küçük eklenme ve silinmeler (indel) ve genomik yeniden düzenlemelerin 

toplam sayılarını karşılaştırdık. Baz yer değiştirmelerin toplam sayısı sigara içenlerde, tüm kanser tipleriyle 

birlikte (q değeri < 0.05) ve bireysel kanser türleri için akciğer adenokarsinom, gırtlak, karaciğer ve böbrek 

kanserlerinde, sigara içmeyenlerle karşılaştırıldığında daha yüksekti. (tablo S2) Adenokarsinom ve karaciğer 

kanserinde toplam indel sayısı sigara içmeyenlere oranla, sigara içenlerde daha fazlaydı. ( tabloS2 ) Tüm 

genom-sıralı vakalar, pankreas ve karaciğer kanserlerinde sigara içenler ve içmeyenler arasında genomların 

yeniden düzenlemelerinde karşılaştırmalar yapılmasına izin vermiştir ama farklılığa rastlanmamıştır. Ancak 

subkromozomal kopya sayısı değişiklikleri genomik yeniden düzenlemelere neden olmaktadır ve yeniden 

düzenlemeler için taşıyıcı işlevi görebilir. Sigara içenlerin akciğer adenokarsinomları, içmeyenlerden daha 

fazla kopya-sayısı sapması göstermiştir. (tablo S2) 

Daha sonra, mutasyon imzalarını çıkarttık, her imzanın her bir kansere olan katkısını hesapladık ve sigara 

içenlerde ve içmeyenlerde her bir imzaya dayandırılabilecek mutasyon sayılarını karşılaştırdık. Sigara 

içenlerdeki artışlar, sigara içmeyenlerle kıyaslandığında, 2,4,5,13 ve 16. imzalara yönelik olarak 

görülmüştür. [Kanserde Somatik Mutasyonlar (COSMIC) Kataloğunda ve (16-18’de) kullanılan mutasyon 

imzası terminolojisi] 

Bu artışlar, imza 4 ve 5 için, (q<0.05) eğer düşünüldüğü gibi neoplastik değişimden önce sigara dumanına 

bağlı mutasyonlar ise klonal mutasyonlardan (her bir kanserin tüm hücrelerinde mevcut mutasyonlar) 

olduğunu gösteren yeterli istatistiksel hüküm vardı. 

İmza 4, diğer baz değişim gruplarından daha küçük katkılarla birlikte (Şekil 2B ve şekil S1) ağırlıklı olarak, 

C>A mutasyonlarıyla karakterize edilmiştir. Bu imza, sadece tütün kullanımının riski arttırdığı ve çoğunlukla, 

direkt olarak sigara dumanına maruz kalan epitelyumdan türeyen kanser türlerinde bulunmuştur. (şekiller S2 

ve S3) İmza 4, hücrelerin, bir sigara dumanı karsinojeni olan benzo[a]piren’e, maruz bırakılmasıyla (kosinüs 

benzeşme = 0.94) (Şekil 2B ve şekil S3), yapay ortamda üretilen mutasyon imzasına çok benzemektedir. 

Benzerlik, benzo [a]piren’in uğrattığı DNA hasarının önerilen mekanizması, guanin üzerindeki (şekil S1) 

hacimli DNA katımlarının transkripsiyon bağlanmış nükleotit eksizyon onarımı (NER) göstergesi olan 

transkripsiyonel zincir sapmasının varlığına kadar uzanır. Böylelikle, imza 4, muhtemelen, tütün 

karsinojenleri yüzünden oluşan DNA hasarının eşlenim hatasının doğrudan mutasyona ait 

sonucudur. 
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Şekil 2. 

Sigara kullanımı ile ilişkilendirilen mutasyon imzaları. 

(A) Her panel, sigara içen veya içmeyenlerden belirli bir kanser türünde gelişigüzel seçilmiş 25 kanser genomu (ayrı 

çubuklarda belirtilen) içermektedir. Y aksı, megabaza göre somatik mutasyon rakamlarını yansıtmaktadır. Her çubuk, 

o örnekte bulunan mutasyon imzalarına atfedilen megabaza göre mutasyon sayısına oranlı olarak renklendirilmiştir. 

Mutasyon imzalarının adlandırılması daha önceki raporlarla uyumludur. (16-18) (B) Her panel, sigara kullanımı ile 

ilişkilendirilen bir mutasyon imza modelini içermektedir. İmzalar, sübstitüsyon çeşidi ve mutasyona uğramış baza 

göre doğrudan doğruya 5′ ve 3′ uçlarındaki dizi bağlamı tarafından tanımlanan 96 yer değiştirme (sübstitüsyon) 

sınıflandırması kullanılarak belirtilmiştir. Farklı çeşit yer değiştirmeleri göstermek için farklı renkler 

kullanılmıştır. X aksları farklı türde yer değiştirmeleri göstermekteyken, özgün yer değiştirme çeşitlerine atfedilmiş 

mutasyon yüzdeleri, y aksları üzerindedir. Mutasyon imzaları, tüm insan genomunun trinükleotit sıklığına dayalı 

olarak tanımlanmıştır. 

İmzalar 2,4,5,13 ve 16, sigara kullanımı ile ilşkili kanser türlerinden seçilmiştir. Benzo [a]piren imzası, yapay 

ortamda deneysel veriye dayanmaktadır. (19)  Bu mutasyon imzaları için sayısal değerler tablo S6’da temin 

edilmiştir. 

Sigara içenlerdeki çoğu akciğer ve gırtlak kanserleri bir çok imza 4 mutasyonlarına sahipti. İmza 4 

mutasyonları, tüm kanser türleriyle beraber (tabloS2) skuamöz akciğer, akciğer adenokarsinomu ve gırtlak 

kanserlerinde (tablo S2) sigara içmeyenlerle karşılaştırıldığında, içenlerde daha sıklıkla meydana gelmiştir. Bu 

bulgu, baz yer değiştirmelerinin toplam sayısındaki farklılıkları büyük ölçüde açıklamaktadır. (Tablo1) Sigara 

içmeyenlerde, akciğer kanserlerinin %13.8’ü, pasif içiciliğe, sigara alışkanlığı ile gerçek dışı rapor verme ya da 

yorum hatalarına dayalı olarak, imza 4 mutasyonları sergilemiştir. (Şekil 2A;>1 megabaz başına mutasyon) 

İmza 4 mutasyonları, muhtemelen sigara dumanına daha az maruz kalma veya daha etkili temizlenme 

sebebiyle her ne kadar akciğer ve gırtlak kanserlerinde daha az sayılarda olsa da, oral kavite, gırtlak ve 

özofagus(yemek borusu) kanserlerinde de saptanmıştır. Sigara içenler ve içmeyenler arasında, imza 4’e 

atfedilen mutasyon yükü farklılıkları, bu kanser türlerinde gözlemlenmemiştir. (Şekil.1) İmza 4 mutasyonları, 

sigara dumanına doğrudan maruz kalmayan bir organ olan karaciğer kanserlerinde düşük seviyelerde ve 

sigara içenlerde, içmeyenlere göre yüksek seviyelerde rastlanmıştır. İmza 4, sigara kullanımında görülen, 
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bilinen risklere ve bu grupta bir çok sigara kullanıcısının varlığına rağmen, mesane, rahim ağzı, böbrek veya 

pankreas kanserlerinden elde edilmemiştir. Ek olarak, bu mutasyon imzası, mide kanserleri, kolon rektum, 

yumurtalık veya akut miyeloid lösemi kanserlerinden elde edilmemiştir. (Analiz edilen gruplarda, bu kanser 

hastalarının sigara içme durumları bilinmemekteydi; fakat çoğunun içici olması olasıdır.) Tüm bu kanser 

türlerinden türeyen dokular direkt olarak sigara dumanına maruz kalmamıştır. Simülasyonlar 

göstermektedir ki imza 4’ün eksikliği istatistiksel sınırlandırmalardan dolayı değildi. (ilave metin ve şekil S4) 

İmza 4’ün bulunmayışı ortaya koymaktadır ki, sigara dumanı bileşenlerine bağlı doğrudan DNA hasarının 

eşlenim hatası,  tütünün sebep olduğu DNA hasarının göstergesi olan DNA katımlarının, onların oluştuğu 

dokularda mevcut olmasına rağmen, bu kanserlerdeki mutasyon yükünde önemli derecede pay sahibi değildir 

(7). İmzalar 2 ve 13, C>T ve C>G mutasyonları ile ayrı ayrı TpC dinükleotitlerinde karakterize edilmiştir ve 

APOBEC deaminazlarının aşırı aktif DNA düzenlemesine dayandırılmıştır. (20,21) Çoğu kanserdeki aşırı 

aktivitenin sebebi belirlenmemiştir buna rağmen, APOBEC’ler yabancı DNA’nın girişine hücresel tepkinin, 

retrotranspozon hareketinin ve bölgesel inflamasyonun kapsamına dahil edilmiştir. İmza 2 ve 13, sigara 

içenlerde, adenokarsinomlu içmeyenlerle karşılaştırıldığında daha fazla mutasyon sergilemiştir. (tabloS2)  Bu 

imzalar, sigara dumanı ile bağlantılı gözükmeyen diğer bir çok kanser türünde de bulunduğu için, akciğer 

adenokarsinomunda sigara kullanımı ile ilişkilendirilen imza 2 ve 13 mutasyonlarının sigara dumanının neden 

olduğu DNA hasarının eşlenim hatasının doğrudan sonuçları olması pek muhtemel gözükmemektedir. Daha 

makul bir biçimde, imza 2 ve 13’ün altında yatan hücresel mekanizma, muhtemelen, madde zerreciklerinin 

birikiminden kaynaklanan inflamasyon  ya da DNA hasarının dolaylı sonuçlarından dolayı sigara dumanı 

tarafndan harekete geçirilmiştir. İmza 5, T>C ve C>T mutasyonlarının ağır basmasıyla ve T>C mutasyonları 

için, transkripsiyonel zincir sapması kanıtı ile, (18) baz yer değiştirmelerinin 96 alt türü boyunca dağılmış 

mutasyonları ile nitelenmiştir. (Şekil 2B) İmza 5, sigara kullanımına bağlı olmayanlar dahil, tüm kanser 

türlerinde ve çoğu kanser örneğinde bulunmuştur. Bu imzaya atfedilebilen mutasyonların sayısı, çok 

sistematik olarak, bir çok kanser türünde teşhisin konduğu zamanki yaşa bağlıdır. (17) İmza 5’in, imza 1 ile 

beraber germ hattında ve çoğu normal somatik hücrede  mutasyon birikimine katkı yaptığı düşünülmektedir. 

(17,23) İmza 5 mutasyonlarının ilerleyişi, NER’in bir bileşimini kodlayan ERCC2’deki inaktivitasyonu 

sağlayan mutasyonları barındıran mesane kanserlerinde görülmüş olmasına rağmen, İmza 5’in altında yatan 

mekanizmalar iyi anlaşılamamıştır. İmza 5, (veya, bu imzaların göreceli olarak sabit profillerinden dolayı, 

imza 5’ten ayırt etmesi zor olan, farklı bir imza) sigara içenlerde, içmeyenlerle mukayese edildiğinde, tüm 

kanser çeşitlerinde ve  skuamöz hücreli akciğer, adenokarsinom akciğer, gırtlak, yutak, oral kavite (ağız 

boşluğu), skuamöz (yassı) hücreli yemek borusu, mesane, karaciğer ve böbrek kanserlerinde 1.3 ila 5.1 

(q<0.05; tablo S2) kat artış görülmüştür. Bu dokuz kanser çeşidi üzerinden, imza 5 mutasyonları ve sigara 

içmenin bağlantısı, sigara kullanımının oluşturduğu riskler bir miktar olduğundan ve normal öncül hücreler 

direkt olarak sigara dumanına maruz kalmadığından, haliyle bazılarını kapsamaktadır (Tablo1). İmza 5’in 

hassas yapısı, (17) insan germ hattındaki varlığı (23), sigara kullanımına bağlı olmayan kanser çeşitlerindeki 

ezeli ve ebedi varlığı (18), ve sigara kullanmayanlarda da yaygın oluşu göz önüne alındığında, sigara kullanımı 

ile ilişkilendirilen imza 5 mutasyonlarının, tütün karsinojenleri tarafından hasara uğratılan DNA’nın eşlenim 

hatasının doğrudan sonuçları olduğunu söylemek pek mümkün gözükmüyor. Sigaranın, imza 5 

mutasyonlarını yaratan mekanizmayı etkilediğini söylemek daha makul. (24) Büyük olasılıkla sigaranın 

etkilerinin bir sonucu olarak, imza 5 mutasyonları, sigara içmeyenlerde, teşhis anında yaşla ilişkilendirildi 

(P=0.001) ama sigara içenlerde değil. (P=0.59) İmza 16, ağırlıklı olarak Apt dinükleotitlerinde T>C 

mutasyonları ile karakterize edilmiştir; (Şekil 2B) adeninde oluşan neredeyse tüm hasar ile uyumlu kuvvetli 

bir transkripsiyonel zincir sapması sergiler; (şekil.S5) ve şimdiye kadar sadece karaciğer kanserinde tespit 

edilmiştir. Bunun altında yatan mutasyon prosesi şimdilik bilinmiyor. İmza 16, karaciğer kanseri olan sigara 

içen kişilerde, içmeyenlere göre daha yüksek mutasyon yükü ortaya koymuştur. (tablo S2) Akciğer, gırtlak, 

yutak, oral kavite, yemek borusu, mesane, karaciğer, rahim ağzı, böbrek ve pankreas kanseri olan sigara içen 
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kimseler için, sigara dumanına gittikçe artan maruz kalma üzerine sayısal veri mevcuttu. (tabloS1) Baz yer 

değiştirme mutasyonlarının toplam sayıları, tüm kanser türleriyle birlikte (q<0.05) akciğer adenokarsinomu 

için de, içilen paket yılları ile (1 paket yılı, 1 sene boyunca her gün 1 paket sigara içmek olarak 

tanımlanmıştır.) pozitif bağlantılıdır. (tablo S3) Bireysel mutasyon imzaları için, içilen paket yılları ile 

ilişkilendirme, imza 4 ve 5’ e yönelik bir çok kanser çeşidinde bulunmuştur. (tablo S3) İmza 4,  skuamöz 

hücreli akciğer, akciğer adenokarsinomu, gırtlak, oral kavite ve karaciğer kanserlerinde paket yılları ile 

bağlantılıdır. İmza 5, akciğer adenokarsinomu, yutak, oral kavite ve mesane kanserlerinin yanısıra tüm 

kanser çeşitlerinde paket yılları ile bağlantılıdır. (tablo S3) Akciğer adenokarsinomundaki sigara içilen paket 

yılları ile olan bağlantı, imza 2 ve 13’te de görülmüştür. Bu korelasyonların oranları, senede her gün 1 paket 

sigara içmeye bağlı, her dokunun normal hücresinde birikmiş olan  mutasyonların yaklaşık sayılarının tahmin 

edilmesine olanak sağlar: akciğer, 150 mutasyon; gırtlak, 97; yutak, 39; oral kavite, 23; mesane, 18; karaciğer, 

6. (tablo S3) Sonuçlarımız ile tutarlı bir şekilde, daha önceki çalışmalar, akciğer adenokarsinomunda, sigara 

içenlerde, içmeyenlere göre yüksek sayılarda toplam baz yer değiştirmeleri raporlamıştır. (Büyük ölçüde C>A 

yer değiştirmeleri nedeniyle) (25, 26) Aynı şey, akciğer adenokarsinomunda imzalar 4 ve 5 için (18), karaciğer 

kanserinde imza 4 için (27) ve mesane kanserinde imza 5 için de geçerlidir. (24) Sigara içenlerin, içmeyenlere 

kıyasla normal hücrelerinin DNA’sının diferansiyel metilasyonu rapor edilmiştir. (28) İnsan genom 

bölgesindeki ~28 milyon CpG bölgelerinin ~470.000 kadarını içeren metilasyon sıralamalarından alınan datayı 

kullanarak, kanserlerde metilasyon farkı bulunup bulunmadığını değerlendirdik. Kanserlerde DNA’daki CpG 

metilasyonunun toplam seviyeleri, tüm kanser çeşitlerinde sigara kullananlarda ve kullanmayanlarda 

benzerdi. (şekil. S6) Bireysel CpG’ler sadece iki kanser çeşidinde (>5%) farklı metillenmişti: Akciğer 

adenokarsinomundaki 369 CpG bölgesi hipometilasyona, 65 bölge hipermetilasyona uğrarken, ağız 

kanserlerinde 5 bölge hipometilasyona ve 3 bölge hipermetilasyona uğramıştır. (Şekil 3 ve şekil S7) 

Metilasyonda değişiklik gösteren CpG’ler, belirli genlerde kümelenmiş ancak beklenenden daha fazla, ne 

bilinen kanser genleriyle ne de normal kanda hipometilasyona uğramış genlerle ya da sigara içenlerin bukkal 

hücreleriyle ilişkili değildir. (şekil S8 ve tablolar S4 ve S5) (28) Bu sebeple, akciğer kanseri dışında, CpG 

metilasyonu sigara içen ve içmeyen kanser vakalarında sınırlı farklılıklar göstermiştir.  

(Şekil 3) 

  

Şekil 3 
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Sigara ile ilişkilendirilmiş kanser vakalarında görülen farklı metilasyona sahip CpG bölgeleri. 

Her bir nokta tek  bir CpG’yi belirtir. X eksenleri, pozitif değerlerin hipermetilasyona, negatif 

değerlerin  hipometilasyona karşılık geldiği, hayatı boyunca sigara içmemiş kişiler ve sigara içenler arasındaki 

metilasyon farkını yansıtır. Y eksenleri, istatistiksel değerleri göstermektedir. 10-7 (kırmızı  çizginin üzeri) olan 

Bonferroni alt sınırını tamamlayan sonuçlar, istatistiksel olarak kayda değer kabul edilmektedir. 

Sigarayla ilişkilendirilmiş kanserli hücrelerin genomları, sigara dumanının kansere nasıl yol açtığı konusundaki 

anlayışımızı yeniden değerlendirmemize olanak veriyor. Konuyla bağlantılı olarak, sigara dumanının sebep olduğu 

artan mutasyon yükü kanser riskinin artmasına yol açmaktadır; akciğer adenokarsinom, gırtlak ve böbrek 

kanserlerinde tüm mutasyon yükü, sigara içmeyenlere göre sigara içenlerde daha yüksektir. Bununla birlikte, tüm 

mutasyonlardaki farklılıklar, diğer sigarayla bağlantılı kanser çeşitlerinde gözlemlenmemiştir ve bazı kanser 

çeşitlerinde mutasyon yükü, imzalar ya da DNA metilasyonunda istatiksel olarak önem teşkil eden sigaraya bağlı 

farklılıklar bulunmamaktadır. Daha sonraki gözlemlerin yorumlanmasında temkinli olunmalıdır. İstatiksel gücün 

sınırlamalarına ek olarak, bir kanser türünün belirti gösterebilmesi için yıllar süren klonel genişlemenin çoklu devri 

de gerekli olmaktadır. Bu yüzden, sigarayla ilişkilendirilmiş kanser çeşitlerinin ortaya çıktığı normal dokularda, 

sigara içenlerde, içmeyenlere kıyasla daha fazla somatik mutasyon (ya da metilasyonda farklılıklar) vardır; fakat bu 

farklılıklar, araya giren klonal değişim esnasında belirsiz hale gelir. Buna ek olarak, bazı teorik modeller, 

preneoplastik hücrelerdeki, sigaranın sebep olduğu mutasyon yükündeki nispeten küçük farklılıkların, kanser 

risklerindeki gözlemlenen artışı açıklayabileceğini öngörmektedir. (29) Diğer modeller, sigara içenler ve içmeyenler 

arasındaki mutasyon yükü farklılıklarının, kanserli hücrenin son halinde gözlemlenemeyebileceğine işaret ediyor. 

Buradan hareketle, prekanseröz dokulardaki artan mutasyon yükü, diğer mekanizmalar önerilmiş olsa bile, hala çoğu 

kanserin sigaraya bağlı risklerini açıklayabilir. (30,31) 

Gerçekten de tütün kullanımı yüzünden artan somatik mutasyon yükünün üretimi, işleysel olarak komplike 

gözüküyor. Sigara içmek, indel sayılarındaki yükselme ve kopya-sayısı değişiklikleri ile beraber, çoklu mutasyonel 

imzaya sahip baz  yer değişimlerinin artışıyla ilişkilidir. Bu farklı mutasyon proseslerinin işleyişinin kapsamı, doku 

çeşitleri arasında değişiklik göstermektedir (en azından kısmen tütün dumanına direkt maruziyet derecesine bağlı 

olarak) ve mekanizmaları, sigara dumanı bileşenlerinden kaynaklanan DNA hasarının eşlenim hatasından, çoğunlukla 

faal mutasyon süreçlerinin aktivasyonuna kadar uzanmaktadır. Sigara içenlerin kovaryet davranışlarının rolünü ya da 

sigara içmeyenlerle kıyaslandığında, sigara içenlerde meydana gelen kanserlerin biyolojik farklılıklarını ekarte 

edemesek de, aslında sigara kullanımının bu farklılıkların sebebi olduğunu söylemek akla çok yatkın gelmektedir. 

Çeviren : Sena ERKAN 

http://science.sciencemag.org/content/354/6312/618.full?utm_source=sciencemagazine&utm_medium=twitter&utm_campaign=tobac

cancer-8852 

 

 

 

 

 

 

http://science.sciencemag.org/content/354/6312/618.full?utm_source=sciencemagazine&utm_medium=twitter&utm_campaign=tobaccancer-8852
http://science.sciencemag.org/content/354/6312/618.full?utm_source=sciencemagazine&utm_medium=twitter&utm_campaign=tobaccancer-8852
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Melatonin Hayatta Kalmayı Arttırır ve Kök Hücrelerinin 

Fonksiyonel Bütünlüğünü Korur 

 

Modern ilâç rejimlerine, diagnostik tekniklerindeki sürekli gelişmenin yanı sıra ekipman ve müdahale 

prosedürlerinde yapılan iyileştirmelere rağmen, bir çok hastalık konvensiyonel tedavilere karşı direnç göstermektedir. 

Kök Hücre (KH) biyolojisindeki son gelişmeler, çeşitli hastalıklarda, özellikle 

de iskemi (dokularakan sağlayan damarların, bir pıhtı veya mekanik etkenle tıkanması sonucu doku beslenmesinin 

bozulması) ile ilişkili ve konvensiyonel tedaviye dirençli olanlarda terapötik potansiyelin keşfedilmesine bir yol 

açmaktadır. Bir dizi deneysel ve klinik çalışma umut verici sonuçlar ortaya koymaktadır. Öte yandan, Kök Hücre 

(KH) terapisi ana bazı problemler de bağlantılıdır da.. Örneğin; doku rejenerasyonunu arttırmak ve organ 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Doku
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kan
https://tr.wikipedia.org/wiki/Damar
http://okyanusum.com/wp-content/uploads/2017/03/melatonin.jpg
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fonskiyonunu iyileştirmek amacıyla, Kök Hücre’lerinin (KH), iskemik bölgeye implante edildikten sonra ortaya 

çıkan iskemi, inflamasyonve oksidatif stres, hipoksi (kanda oksijen eksikliği) KH’lerinin sağkalımı için oluşan 

olumsuz faktörlerden bazılarıdır. 

Aslında epifiz bezinde, insan sirkadiyen ritimleri ve uyku düzeninin oluşması için üretilen “melatonin”, oksidatif 

stres ve enflamatuar reaksiyonları haifiletme kapasitesine sahip ve aynı zamanda hücre zarlarını dengeleyen 

güçlü bir serbest radikal skavenjır-temizleyici ve metal şelatör-tutucu, kenetleme maddesidir. 

Toplanan veriler, melatonin destekli Kök Hücre terapisinin, iskemi ile ilişkili organ işlev bozukluğununun 

iyileştirilmesi için tek başına Kök Hücre terapisinden daha üstün olduğunu göstermektedir ve dolayısıyla yapılan 

çalışmada (Bknz: aşağıda çeviri sonunda verilen adres) da Kök Hücre’sinin işlevsel bütünlüğünü korumada 

melatoninin potansiyel rolü tanımlanmaktadır. 

Çeviren: AylinEr 

Kaynak: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jpi.12372/full?hootPostID=6a1bde2b40ecec46d5e5b2f4eeb86b8a ) 

 

Gece Cep Telefonu Kullanımı Ertesi Günün Enerjisini Azaltabilir 
Görünüşe göre geceleyin iş e-postalarından sakınmak çalışanlarınız için de daha iyi.

 

Akıllı telefonunuzu gece kullanmak akıllıca bir davranış olmayabilir. Bir çift çalışma, saat 9’dan sonra cep telefonu 

kullanan kişilerin, ertesi gün daha yorgun ve iş yerinde işleriyle daha az meşgul olduklarını ortaya çıkardı. Hatta TV 

ve tablet gibi diğer ışık yayan cihazlarla karşılaştırıldığında bile durum aynıydı. Çalışmalar, telefonlarını 

kullananların uykusunun daha az geldiğini belirtti. Çünkü uykuda harcanması gereken zaman tekrar işle meşgul 

olarak harcanmakta ve tekrar uykuya dalmayı daha da zorlaştırmakta. 

İki araştırma, Örgütsel Davranış ve İnsan Karar Süreçleri’nin Mayıs sayısında yayınlandı. Çeşitli meslekten insanlara 

anketlerin yapıldığı belirtiliyor. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jpi.12372/full?hootPostID=6a1bde2b40ecec46d5e5b2f4eeb86b8a
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İlk çalışmada, araştırmacılar, 82 üst düzey yöneticinin iki hafta boyunca her gün birden fazla anketi tamamlamasını 

sağladı. İkinci çalışma, hemşirelik, üretim, muhasebe ve diş hekimliği gibi çeşitli mesleklerde günlük 161 çalışanı 

inceledi. 

Her iki durumda da, akıllı telefon kullananlar ertesi gün daha az odaklanmış ve motive olmuş hissettiklerini 

bildirdiler. Sonuçlar, insanların sonlu seviyede irade gücünden yaralandığı “ego-tükenimi teorisine” destek 

olmaktadır. Bilim insanları, “akıllı telefon kullanımı, çalışanların ofis dışındayken iş faaliyetlerinden tamamen 

kurtulamamasından kaynaklanıyor olabilir” diye yazdı. 

Araştırmaya göre, çok az uyumaktan kaynaklanan sorunları en aza indirmenin bazı yolları var: “Son araştırmalar, 

kestirmeleri, uyarıcıları (örneğin kafein), önemli işleri diğer insanlara aktarmayı, molaları zamanlamayı ve 

takım halinde çalışmayı stratejik bir şekilde kullanarak yeterli uyumamanın olumsuz etkilerinin 

hafifletilebileceğini önermekte.” 

Ya da, gece geç saatlerde telefonuna bakmayın. Söylemesi her ne kadar dile kolay olsa da… 

Çeviren : Gültekin METİN 

http://www.popsci.com/article/gadgets/nighttime-smartphone-use-can-sap-next-days-energy 

 

Kronik Ağrı ve Depresyon, Beyin Gen Değişimi ile Alâkalı 

 

Kronik ağrıları olanların duygudurum bozukluğu yaşama olasılıkları daha fazladır. Ancak, bunun nasıl olduğu 

önceleri belli değildi. Ama şimdi farelerle yapılan bir çalışma ile, kronik ağrıların, depresyon ve anksiyete 

(kaygı) ile bağlantılı beyin bölgelerinde genetik değişiklikler oluşturabileceği ve bu bulgunun da ağrıya yönelik 

yeni tedavilere ışık tutabileceği ortaya çıktı. 

New York, Mount Sinai’deki Icahn Tıp Okulu’ndan Venetia Zachariou şunları söylemekte: “Şiddetli bir şekilde 

kronik ağrıya sahip olan hastaların %40’ında bir noktada depresyonla birlikte diğer bilişsel sorunlar ortaya 

çıkmakta.” 

Bu durumlar arasında genetik bir bağlantı olup olmadığını görmek için, Zahariou ve ekibi, periferik sinir 

sistemleri hasarlı fareleri incelerler. Bu fareler, insanlardaki kronik ağrılara benzer semptomlar gösterirler; 

hafif-zararsız bir dokunmaya karşı aşırı hassasiyet ve ağrıya neden olabilecek diğer durumlardan kaçınma. 

http://www.popsci.com/article/gadgets/nighttime-smartphone-use-can-sap-next-days-energy
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Zachariou: “Şimdiye kadar farelerdeki ağrıya yönelik davranışı incelemek için, en fazla bir haftalık bir çalışma 

yapılmıştı. Ama ben ve ekibim, bu fareleri 10 hafta boyunca inceledik. Başlarda sadece duyusal eksiklikler ve 

ağrıya benzer semptomlar gözlemledik. Ancak, bir kaç hafta sonra, hayvanlar “anksiyete-kaygı” ve 

“depresyon benzeri davranışlar” geliştirdiler.” 

Ekip daha sonra, depresyon ve kaygı ile ilişkili olduğunu bilidiğimiz beyindeki üç bölgedeki gen etkinliğini 

inceler. “Beyin ödül merkezi”(nucleus accumbens), “orta prefrontal korteks” ve “akuaduktus serebri’nin 

etrafındaki gri alan” (periakuaduktal gri) incelendiğinde, bu bölgelerde sinir sistemi hasarına sahip olmayan 

farelerde belirgin bir şekilde yüksek veya düşük olan yaklaşık 40 gen tespit edilir. 

Enflamasyon-İltihaplanma Bağlantısı 

 Bu genlerin çoğu, insanlarda ve ayrıca kronik stres altındaki farelerde depresyon ve kaygı ile zaten 

bağlantılıdır. Bazıları, kronik ağrı ve depresyon arasındaki bağlantıya ipucu sağlayabilecek iltihaplanma da 

içermektedir. Beyindeki iltihaplanmanın insanlardaki depresyonla ilişkili olduğu bilinmektedir. 

 Baltimore’daki Maryland Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi’nden David Seminowicz, Beyin Görüntüleme 

çalışmaları, beyindeki bu üç bölgenin, ağrı ve duyusal proses ile ilgili olduğunu ve kronik ağrı 

deneyimleyenlerde bu bölgelerdeki sinir ağlarının değişiklik gösterdiğini açıklar. Seminowicz: “Bu 

değişikliklerin altında yatan genetik ve epigenetik faktörleri anlamak, tedaviye yönelik hedefleri belirlememize 

yardımcı olacaktır. Bu çalışma, bu mekanizmaları daha doğrudan test etmede gelecek araştırmalar için zemin 

hazırlamakta.” 

Bu çalışma, daha iyi ilaçların yapılanmasına yol açabilir. Şu anda, bazı kronik ağrılara sahip olan hastalara, tedavi 

maksatlı anti-depresanlar verilmekte. Zachariou: “Ancak anti-depresanların etkisinin başlaması ve sürmesi çok 

yavaş. Ağrının hafiflemesi veya ruh halinin değişmeye başlaması haftalar, aylar sürebiliyor. Kesinlikle daha 

iyi ilaçlara gereksinim var.” 

İllinois, Şikago, Northwestern Üniversitesi’nde bir ağrı uzmanı olan Vania Apkarian, bu çalışmanın ileriye doğru 

atılmış önemli bir adım olduğunu, ancak, kronik ağrının her koşulda depresyon ve kaygı ile ilişkilendirilmesi 

konusunda dikkatli olmamız gerektiğini söylüyor ve şunları ekliyor: “Farklı durumlar için çok sayıda ayrı ayrı 

ifadelere sahip pek çok gen mevcut. Hangisinin daha önemli olduğunu belirlerken çok dikkatli olunmalı.” 

Çeviren:AylinER 

https://www.newscientist.com/article/2125680-chronic-pain-and-depression-are-linked-by-brain-gene-

changes/?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&cmpid=SOC%7CNSNS%7C2017-

Echobox&utm_source=Twitter#link_time=1490308161 

 

Evrenin Şekli Ne? 

 

https://www.newscientist.com/article/2125680-chronic-pain-and-depression-are-linked-by-brain-gene-changes/?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&cmpid=SOC%7CNSNS%7C2017-Echobox&utm_source=Twitter#link_time=1490308161
https://www.newscientist.com/article/2125680-chronic-pain-and-depression-are-linked-by-brain-gene-changes/?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&cmpid=SOC%7CNSNS%7C2017-Echobox&utm_source=Twitter#link_time=1490308161
https://www.newscientist.com/article/2125680-chronic-pain-and-depression-are-linked-by-brain-gene-changes/?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&cmpid=SOC%7CNSNS%7C2017-Echobox&utm_source=Twitter#link_time=1490308161
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Bu sanatçının çizimi, erken evren fotonlarının, evrende yolculuk yaparken büyük kozmik yapıların yerçekimsel 

mercek efekti tarafından nasıl saptırılıp, yönünün değiştirildiğini göstermekte. Görüntü: ESA 

 Bilim insanlarına göre evren “düz”. Ancak, evrenin düz olduğunu düşünmek ve bu düşüncede kalmak 

sorumsuzluk olabilir… Bu, o kadar da basit değil. Öncelikle bilim insanlarının “düz” ile neyi kasdettiğini ve bu 

sonuca nasıl ulaştıklarını araştırmamız gerek… 

Baryon Salınımlı Spektroskopik Araştırmalar (BOSS)  teleskopu, astrofizikçilere evrene yeni ve oldukça sağlam 

ve doğru bir bakış açısı sunmakta. New Mexico’daki bu teleskopla, 1.2 milyon galaksinin haritası 

lokasyonlarıyla birlikte çıkarılmakta. Bu harita, evrenin çok küçük bir kısmını göstermekte ve büyük bir ölçekte 

nasıl çalıştığı hakkında halâ çok şey anlatmakta. Bu doğru ölçümlerle, kozmologlar, evrenin uzayda ve zamanda 

sonsuza kadar uzanan “olağanüsütü bir biçimde düz” ve sonsuz olduğunu tespit etmeyi başarmış gözükmekteler. 

“Düz” Evren Ne Demek? 

Bilim insanları, evrenin “düz” olduğunu söylediklerinde bunu geometrik terimlerle ifade etmekteler. Bu 

noktada,  matematik derslerinde paralel çizgileri öğrendiğiniz zamana geri dönmenizi istiyorum. Dünyanın düz 

olmadığını nasıl bildiğimizi sorarak, kozmologların evrenin yuvarlak olduğunu nasıl bertaraf edebileceğini 

indirgeyelim. 

Bir yol; ekvatordan doğrudan doğruya iki çizgi çizerek, kuzeye gitmek olabilir. Bu çizgiler paralel olarak başlayabilir 

ancak sonunda kesişebilir. Aralarındaki mesafe sabit kalmaz. 

 

Evrenin 3 olası geometrisinin diagramları:Açık, kapalı, ve üstten alta doğru düz. Kapalı evren sınırlı, ölçülebilen bir 

boyuttadır ve kavisinden dolayı, tek yönde yeterince uzağa yapılan bir seyahatte, başlangıç noktasına geri 

dönülecektir. 

Açık ve düz evrenler sonsuzdur ve sabit bir yöndeki hareketle size asla ve asla aynı noktaya götürmez. 

Çizim ve açıklama: NASA’nın resmi yetkilisi Gary Hinshaw’un izniyle. 

Bunu bilgimizin temeli olarak kullanarak, 1.2 milyon gözlenebilir galaksiden bir kaçından akseden ışığın nasıl 

davrandığını gözlemleyebiliriz. Bilim insanları, gözlemlenebilir evrendeki bir kaç galaksinin ışığının birbirine 

paralel kaldığnı gözlemler. Bu iki çizgi sonsuza kadar paralel kalacaktır. 
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ABD Enerji Bakanlığı Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı Fizik Bölümü üyesi David Schegel: “Önemsediğimiz 

nedenlerden bir tanesi; evrenin sonsuz olup olmadığına “düz” bir evrenin etkisinin olması. Bu şu demek oluyor: 

“hiç bir zaman bir sonu olmayacak” şeklinde bir şeyi emin olarak söyleyemesek de, evrenin uzayda ve zaman 

içinde sonsuza kadar uzanma ihtimali çok yüksek. Bizim sonuçlarımız sonsuz bir evrenle uyumlu.” 

Geometri Topoloji’ye karşı 

“Geometrik” olarak evren “düz”. Paralel çizgiler, paralel durur. Ancak, bu bize evrenin topolojisi hakkında 

bilgi vermez. Bilim insanları, evrenin 18 farklı şeklinden birine sahip olabileceğine inanıyorlar. Bildiğimiz kadarıyla, 

evren Möbius şeridi (uzayın büküldüğü ve deforme olduğu bir şekil, ancak çizgiler paralel kalır, sonuçta 

uzayın bir ucu diğerine bağlanır) şeklinde olabilir. Yani, evrendeki bir noktadan başlayıp düz bir hat şeklinde yol 

aldığınızda, neticede geldiğiniz noktaya geri dönersiniz. 

Ancak, çok dar ve sınırlı bir görüşe sahip olmamızdan dolayı, evrenin hangi şekli aldığını, şeklini henüz 

belirleyebilmiş değiliz. 

 Çeviren: AylinER 

http://bigthink.com/natalie-shoemaker/what-is-the-shape-of-the-

universe?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1490108341 

 

Kahve İçmek İçin 11 Neden 
1. Şeker Hastalığı Riskini Azaltırsınız 

 

 

1 milyonun üstünde bir sayıdaki katılımcılarla yapılan 28 araştırmanın sonuçlarına bakarak, Harvard’lı, 

araştırmacılar, günde bir fincan kahve içen kişilerin şeker hastalığına yakalanma riskinin hiç içmeyenlere göre 

%8 daha az olduğunu ve bu riskten korunma, kişilerin gün içinde tükettikleri kahve sayısı arttıkça güçlendiğini 

söylemekteler; günde 6 fincan için kişilerde şeker hastalığına yakalanma riski %33 azalmakta. 

 Peki bu durum nasıl bununla bağlantılı? 

 Kahvede, kan şekeri konsantrasyonlarını ve bağırsaklardaki emilimi azalttığı görülen, “klorojenik asit” adı 

verilen bir polifenol yüksek oranda bulunur. Araştırmacılar, “diyabet-koruyucu” etkisinin bir kısmının bu 

olduğunu düşünüyor.  

http://bigthink.com/natalie-shoemaker/what-is-the-shape-of-the-universe?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1490108341
http://bigthink.com/natalie-shoemaker/what-is-the-shape-of-the-universe?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1490108341
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2. Bir Profesyonel Gibi Araba Kullanırsınız 

 
Uyuşuk, uykulu bir şekilde araba kullanma, bir çok trafik kazasının önemli bir sebebidir. Bu nedenle, direksiyona 

geçmeden, önce uyanmaya ihtiyacınız olacaktır. 

Kahve İçin: Hollanda’lı araştırmacılar, 4 saat süren sıkıcı bir sürüşün ortasında bir mola vererek, bir fincan 

kafeinli kahve tüketen insanların daha az hata yaptıklarını, hızlarını daha iyi koruduklarını ve kafeinsiz 

içenlere göre kafeinli kahve içenlerin daha sorumlu bir şekilde arabayı sürdüğünü tespit ederler.  

3. Böbrek Taşı Oluşumunu Önlersiniz 

 

Biraz kahve yudumlamak, bir çok kişinin doğumdan daha kötü hissettiği bir durumla karşılaşma riskini 

azaltabilir: böbrek taşları. Harvard’da yapılan bir araştırmada, Java adası kahvelerinden günde birden fazla 

içtiğinizde, haftada birden az tüketenlere (özellikle java kahvesi de içmiyorlarsa)kıyasla böbrek taşına sahip olma 

olasılığınız %26 oranında düşüyor. 
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Araştırmacılar, kahvenin kafein içeriğinden dolayı, daha çok idrara çıkmaya yardımcı olduğunu ve böylelikle 

de böbrek taşı oluşumuna katkıda bulunabilecek aşırı kalsiyum ve sodyumu vücudunuzdan 

atabileceğinizi söylüyorlar.  

 

4. Daha Çok Şey Hatırlarsınız

 
200 miligram kafein tüketen kişiler (Starbucks 8-oz’luk Blonde Roast kahve–Daha az süre kavrulmuş, hafif 

gövdeli (dilde hafif hissedilen, ağızda çok az lezzet bırakan) yumuşak içimli ve zarif (ağızda duru tat bırakan) 

kahveler)—bazı resimlere baktıktan 24 saat sonra, kafein tüketmeyenlere göre onları daha rahat 

hatırlayabilmekteler. 

 Araştırmacılar, kafeinin, “adenozin” nörotransmiterini bloke ettiğini ve böylelikle de, hafızanın çalışmasında 

önemli bir role sahip olan “norepinefrin” adlı başka bir nörotransmitteri engelleyemediğini açıklamaktalar.  

5. Karaciğer Kanseri Riskini Azaltabilirsiniz
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Son 10 yıldan fazla zamandır, karaciğer kanserine yakalananların oranı her yıl ortalama %4 oranında 

artmıştır. Kahve bu oranı azaltmaya yardımıcı olabilir: Hawaii Üniversitesi Kanser Merkezi’de, 18 yıllık bir 

çalışmayı takip eden yeni bir araştırmada, günde 2 ya da 3 fincan kahve içenlerin içmeyenlere oranla %33 daha 

az karaciğer kanserine yakalanma riskine sahip olduklarıgörüldü. 

Araştırmacılar kahvenin bu denli koruyucu özelliğe sahip olduğu konusunda tam olarak emin olmasalar 

da, karaciğer enzimlerini düşüren ve karaciğer hastalığının yavaş gelişmesini sağlayan şeyin bu içeceğin 

içindeki bileşimler olduğuna da inanıyorlar. 

Daha da fazlası, kahve, karaciğer kanseri ve diğer karaciğer hastalıklarında bir risk faktörü olan “şeker 

hastalığı”na yakalanma riskini de azaltmakta.  

6. Performansınız Artar, Daha Sıkı Çalışırsınız 

 
Spor salonuna gitmeden önce bir fincan kahve içmek ciddi anlamda performans artışına neden olabilir. 

Bisiklete binmeden, pedal çevirmeden önce 1 saat önce bir fincan “Joe” kahvesi (filtre kahve, şekersiz ve 

kremasız, sade) içen erkekler, meşrubat içenlere göre, egzersizleri %5 daha hızlı ve kontrollü bir şekilde 

tamamlarlar. 

Araştırmacılar, bu performans artışının sebebinin; kafeinin, vücudunuzdaki adenozin bileşenlerini reseptörlerine 

bağlanmasını önleyerek, daha yüksek düzeyde uyanıklılık hissetmenizi ve daha düşük seviyede efor göstermenizi 

sağladığına inanmaktalar. 
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7. Melanoma’yı (Cilde Rengini Veren ve Melanositlerden Kaynaklanan Bir Cilt Tümörü) 
Engelleyebilirsiniz 

 
Ulusal Kanser Enstitüsü’nden araştırmacılar, 11 yıllık bir takip ve inceleme sonunda; günde 4 ya da daha fazla 

fincan kahve içen kişilerin, hiç içmeyene göre cilt kanserinin en ölümcül olanı olarak bilinen “melanoma-

melanom”ya yakalanma riskinin %20 daha az olduğunu tespit ettiler. 

Kahvenin içerisindeki “klorojenik asit”in UV ışınlarına maruz kalmanın sonucunda ortaya çıkan “COX-2” 

adlı bir enzimin ekspresyonunun engellemesi mümkün. Araştırmacılar, bunun da melanoma gelişimini baskı 

altına alabileceğini ve durdurabileceğini düşünmekteler.  

8. Ruh Halinizi Düzeltir 

 
Kahve, sadece sıvı bir “mutluluk hapı” olabilir: Finlandiya’da yapılan bir araştırmada;  günde yaklaşık 27 ons 

veya daha fazla ( 839.7 gram) kahve içen erkeklerin, hiç içmeyenlere göre depresyona %77 daha az girdiği 

tespit edilir.  
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9. MS Hastalığını (Multipl Skleroz) Engelleyebilirsiniz 

 
Amerikan Nöroloji Akademisi toplantısında sunulan ve yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre; kahve, 

çoğunlukla 20-40 yaş arasında daha sık görülen nörolojik bir hastalık olan MS (Multipl Skleroz) hastalığının 

gelişme riskini azaltmakta. 

 Günde 4 veya fazla fincan “Joe kahvesi” (filtre kahve, şekersiz ve kremasız, sade) içenlerin bir sonraki yıl bu 

hastalığa yakalanma riski %33 oranında azalmakta. 

Kafeinin nöroprotektif (nörokoruyucu) özellikleri, bu hastalığın gelişmesinin ardındaki  inflamatuar 

proteinlerinin üretilmesini durdurmakta.  

10. Dişlerinizi Koruyabilirsiniz 

 
Kahve, inci beyazı dişlerinizi biraz karartabilir ama aynı zamanda da ağzınızda kalmasına yardımcı da 

olabilir. Boston Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, her gün bir ya da daha fazla fincan kahve içenlerin daha az 

içenlere göre daha az kemik kaybına (periodontal hastalığın-diş eti iltihabı işareti olduğu) ve dolayısıyla da diş 

kaybına sahip olduklarını tespit ederler. 
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 Bu çalışmanın yazarı Raul Garcia: “Kahve içerisindeki antioksidanlar, vücudunuzun diş etlerinize ve çene 

kemiğinize zarar verecek iltihaplanma işlemini durdurabiliyor.”  

11. Beyninizi Ve Kalbinizi Koruyabilirsiniz 

 
Japonya’da yapılan bir araştırma neticesinde; günde bir fincan kahve içen insanlar, hiç içmeyenlere oranla %20 

oranında daha az felç geçirme riskine sahipler. Kahveyi günde bir kere içenlerin kalp rahatsızlığına 

yakalanma riski %16 oranında azalmakta. 

 Araştırmacılar, kahvenin nasıl bu kadar koruyucu bir madde olduğundan emin olmasalar da,kahvenin, düşük 

kolestrol ve kan basıncı seviyesi ile bağlantılı olan kafein gibi pek çok aktif içeriklere sahip olmasının da 

önemli bir ölçüt olduğunu belirtmekteler. 

 Çeviren: AylinER 

http://www.menshealth.com/health/health-benefits-coffee 

 

Neden İlim Arayışı İçindeyiz? 

 

1969 yılında, Chicago yakınındaki Fermilab’ın ilk müdürü Robert Wilson’a bir kongre üyesi tarafından, yeni 

parçacık hızlandırıcının Sovyetler Birliği’ne karşı yapılacak bir savaşta faydası olup olmayacağı soruldu.  

http://www.menshealth.com/health/health-benefits-coffee
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Bu hızlandırıcı için fon arayan Wilson, bu yeni ilmin ülkenin onur kaynağı olduğunu ama ülke savunmasıyla 

doğrudan ilgisi olmadığını söyledi. 

Wilson’un ifadesi, ilim adına ilim arayışının sağlam ve zekice bir savunması şeklindedir. Ama kendi içinde de sorular 

yaratıyor. Hangi bakımdan ilim buna değer? Bunu elde etmek için bizi motive eden şey nedir? 

İlim (knowledge) sadece bilgi(information) demek değildir. Bildiğimiz en küçük beyinlere sahip canlılardan biri olan 

Yuvarlak solucan Caenorhabditis elegans (iplik kurdu)bile kendi çevresiyle ilgili bilgiyi artırmak için araştırma yapar 

ve böylelikle de hayatta kalma ve çoğalma olasılıklarını artırır. 

Ama bildiğimiz kadarıyla iplik kurdu, aslında bizim türümüz dışındaki her hangi bir tür, evrenin orijini üzerine 

sorgulama yapmaz. Bu konuda makaleleri yoktur ya da parçacık hızlandırıcıları yapmazlar. Bilmek, bilgiyi 

soyutlamayı ve farklı zamanlarda ve durumlarda kullanmak üzere yorumlamayı içerir. Edinburgh Üniversitesi’nden 

Bilgi Kuramcısı Duncan Pritchard: “İlim sahibiyseniz, pek çok şey yapabilirsiniz. Çok yaratıcı farklı şekillerde 

yeni durumların üstesinden gelebilirsiniz.” 

Bu makaleyi okumak, buradaki inançlar, gerçekler, savunmalar ve belki de yanlış anlamalar üzerine düşünmek, sizin 

karnınızı doyurmaz ya da olası bir sevgiliye karşı sizi daha çekici yapmaz. ( Dolaylı olarak belki de yapar)Ama yine 

de beyin görüntüleme araştırmaları göstermektedir ki, önemsiz soruları cevapladığımızda, merak uyandırmak için 

yapılmış bulanık görüntülere baktığımızda, beynimizde yemek ve cinsellik ile ilgili bölgelerde ateşleme görülür. İlme 

de benzer şekilde birincil ödül olarak baktığımızı söylüyorlar. 

İlmi sevmeye nasıl başladığımızla ilgili detayları bilemeyebiliriz. Ama birey ve tür olarak bizleri nasıl başarıya sevk 

ettiğini ve hayatta kalmak ve gelişmek için araçlarla donattığını kolaylıkla görebiliriz. 

Bu durumda, bir anlamda ilme bağımlıyız çünkü bugün olduğu gibi geçmişte de bize hem günlük yaşamda hem de 

teknolojik ilerlemenin uç noktalarında çok güzel hizmet etti. Princeton New Jersey’daki İleri Araştırmalar Enstitüsü 

(IAS)kurucusu Abraham Flexner’ın da 1939 da bir makalede (Faydasız İlmin Faydası) belirttiği gibi radyo iletişimi 

ve bununla ilgili diğer şeyler aslında Guglielmo Marconi’nin icadı değildi. Bunun kaynağı aslında, zihinlerinde 

pratikte hiçbir nesne olmaksızın elektromanyetik dalgaların temel prensiplerini inceleyen James Clerk Maxwell ve 

Heinrich Hertz idi. 

IAS’ın şimdiki müdürü Robbert Dijkgraaf, buna benzer pek çok örnek olduğunu söylüyor ve ekliyor: “ Genel 

görecelik teorisini her gün GPS’lerimizde kullanıyoruz. Ama aslında bu da Einstein’in hedeflerinden biri 

değildi.” 

Wilson’un ifadesinde de belirttiği üzere, bu demek değildir ki bilim açık çek veriyor; özellikle de çocukların açlıktan 

kıvrandığı bir dünyada. Faydasız bilimsel araştırma olarak bir şey var; ama bunun ne olduğunu söylemek zor. Bu 

yüzden bilim insanlarının diğer bilim insanlarına ve halka bir açıklamada bulunmaları ve yaptıkları şeyin neden 

önemli ya da ilginç olduğunu açıklamalrı gerekmektedir. 

Bunu neden yapmaları gerektiğine gelince, bu bilim insanları için her hangi bir insanın yaptığından farklı bir şey 

değil. Bizleri kurtçuklardan ayıran şey ilmi araştırmaktır. 

Daniel Cossins 

Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE 

New Scientist  April 1 2017 
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Gerçeği Nasıl Bilebilirim? 

 

Oxford Sözlüklerine göre POST-TRUTH (Nesnel hakikatlerin belirli bir konu üzerinde kamuoyunu belirlemede 

duygulardan ve kişisel kanaatlerden daha az etkili olması durumu) 2016’nın kelimesiydi. Özellikle İngiltere Brexit 

seçiminde ve Donald trump’un ABD başkanı olarak seçilmesinde sahte haberlerle ilgili iddialar ve karşı iddialar, 

fırıldak uzmanlar ve medya yalancılığı etrafta uçuştu. Sabit fikirli relativist düşünürler için bu bir bardak suda fırtına 

koparmaktır-Zihnimizin dışında varolan objektif gerçeklik diye bir şey mevcut değildir. Safsata diye ateş püskürüyor 

Indiana’daki Notre Dame Üniversitesinden Peter van Inwagen. Eğer bir doktor bağırsak kanseri olduğumu söylerse 

”gerçek doktorun zihninde ne olup bittiğine değil, benim bağırsağımda ne olup bittiğine bağlıdır.” 

Bunu kabul ettiğinde zor olan, ön gerçek ötesi dönemde olduğu kadar gerçek ötesi dönemde de içimizdeki bilginin 

mümkün olduğu kadar dışarıdaki gerçekle aynı hizaya getirilmesidir. 

Bu zordur, özellikle kompleks bir toplumda, farkında olmasak bile başkalarının bilgisine güveniyoruz. Mesela, birine 

hergün kullandığımız objelerden birinin, örneğin tükenmez kalemin nasıl çalıştığını bilip bilmediğini sorun, siz nasıl 

çalıştığını anlatmanızı isteyinceye kadar evet der. Buradan çıkan, kendi bilgimize dair güvenimiz, başka birinin kesin 

bilgisine dayanmaktadır. 

Bu, genellikle yeteri kadar iyidir. Tükenmez kalemler vardır ve çalışmaktadırlar. ”Bireyler olarak herhangi birşeyi 

zorlukla biliriz” diyor Providence Rode Island’daki Brown Üniversitesinden ve ”Bilgi illüzyonu : Niçin hiç yalnız 

düşünmeyiz?” kitabının eş yazarı. ”Fakat çoğumuz çok iyi yapar ve toplum olarak inanılmaz şeyler yaparız. 

Aya insan gönderdik. Bu nasıl oluyor? Diğer insanların bilgisi sayesinde.” 

Peki insanlara herhangi bir konuyu gerçekten bildiği hakkında ne kadar güveneceğiz? 

”İnsanların uzmanlar ne derse eleştirmeden kabul etmelerini istemiyoruz” diyor Oxford Üniversitesi’nden 

Timothy Williamson. Belirli bir şüphecilik seviyesi sağlıklıdır. 

Fakat varsayılan olarak uzmanlığa güvenmemeye başlarsak işler zorlaşmaya başlar. Felsefede gerçek bir şüpheci 

herşeyi sorgular. Böylece geriye bilgi olarak inşa edilecek hiçbir şey bırakmazlar. Burası toplum olarak gitmek 

istemeyeceğimiz bir yöndür-uzmanlığın değerinin ve güvenirliliğinin değişebileceği gerçeği görüş sahasında 

kaybedilmeden (Bkz. aşağıda İsabetli yalanlar bölümü) 

Bunu kabul etmeliyiz. Eğer dişimizi çektirmemiz gerekiyorsa dişçilik derecesi sahibi birisini görmek onun sadece diş 

hekimi olduğunu garantiler, iyi bir diş hekimi olduğunu değil diyor Harvard Üniversitesinden Catherine Elgin. 

Sağlıklı şüphecilik ve tahrip edici alaycılık arasındaki ince çizgiyi nasıl arşınlayacağız? Önce eleştirel düşün, delillere 

değer biç, güvendiğin kaynakların kayıtlarını ve etkileme potansiyellerini gözle. 

”Eğer biri bana şunu anlatıyorsa, anlatılanın gerçek olmasından başka bunlara inanmamı istemesi için bu kişi 

başka hangi gerekçelere sahip olabilir?” diyor van Inwagen. ”Bunlar kullanışlı sorulardır” Kendi sorularını da 
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ortaya koy, her zaman ‘nasıl biliyorsun?’, ‘nasıl biliyorlar?’ diye sor diyor Elgin. Gelen yeni bilgiye reaksiyonunun 

güvenilir bir şeye mi, yoksa dilek içeren bir düşünce gibi başka bir şeye mi tutturulduğunu sormak için kendini eğit. 

”Global ısınma gibi bir şey düşün” diyor Elgin.” Bunun hakkında birşeyler yapmak oldukça uygunsuz şeyler 

gerektirebilir. Dolayısıyla buna inanmamayı tercih edersin ve yapman gereken fedakarlıklara başlarsın.” 

Ve son olarakta başkaları tarafından amaçlı olarak reddedilen bilgiye sırdaş olduğunu veya diğer herkesin yalanları 

işportaya dökerken kendinin gerçek için bir savaşçı olduğun gibi tahrik edici inancı engelle. İnsanlar genelllikle sır 

tutmakta berbattırlar. ”Eğer şüpheciysen komplo teorileri ile ikna edilemeyeceksin” diyor Inwagen. Fakat bu 

uzmanlar bunu söyleyecek, değil mi? 

Tiffany O’Callaghan 

İSABETLİ YALANLAR 

Gerçeğe ulaşmak için bazan yalan söylememiz gerekebilir-mesela çoklukla kompleks bir dünyayı basitleştiren 

bilimsel modeller inşa etmek gibi. Örneğin ideal gaz kanunu, gazın hacmi, basıncı,  ve sıcaklığının birbiriyle nasıl 

alakalı olduğunu anlatır, fakat her bir gaz molekülünün diğerini sanki kusursuz bir küre imiş gibi elastik olarak 

sektirdiğini varsayar. 

Tabi ki böyle yapmazlar. ”Fakat bir gaz hacmindeki gerçek gaz moleküllerinin gerçek şekillerini gözönünde 

bulundurursanız geometrik olarak bu gazın içinde neler olduğunu  söyleyebilme problemi hesaplanamaz 

olacaktır.” diyor Harvard Üniversitesi’nde bir filozof olan Catherine Elgin. Dolayısıyla bu isabetli yalanlar bize daha 

derin gerçekleri kazmaya yardım ederler-onların nerede olduğunu unutmadıkça ve inşa ettiğimiz yapının ağırlık 

taşıyan kısmı olmasına müsade etmedikçe. 

Örneğin, ekonomistler geleneksel olarak alıcı ve satıcıların eksiksiz bilgi sahibi oldukları ve mantıklı seçimler yaptığı 

varsayılan tutarlı market modelleri yarattılar-sadece insanın karar verme  mantıksızlığının yarattığı karmakarışık bir 

gerçeklik sonucu sürekli olarak şaşkınlığa düştükleri. 

Dolayısıyla bilimin hatırına basitleştir, fakat duyarlı bir şekilde. ”Gerçek problem onunla yapmak değil, ne 

yaptığının farkında olmamaktır” diyor Elgin. 

Çeviren : Ümit TUNCEL 

New Scientist  April 1 2017 

 

Manyetik Beyin Stimulasyonu Bağırsak Bakterilerini Daha 

Sağlıklı Yaparak Kilo Verilmesini Sağlamakta 
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ÖZET : Yeni bir çalışmada, noninvaziv  elektromanyetik beyin stimülasyon tekniğinin, bağırsak bakterilerinin 

(bağırsak mikrobiyotası) kompozisyonunu kısmen değiştirerek, obez insanların kilo vermesine yardımcı olduğu 

keşfedilir. 

“derin Transkraniyal Manyetik Stimülasyon (dTMS)” olarak  tanımlaman bu tekniğin sonuçları, Orlanda 

Florida’da Pazar günü gerçekleşecek Endokrin Derneği’nin 99. yıllık toplantısı- ENDO 2017’de sunulacaktır. 

Bu çalışma, dTMS’nin yeme istekliliğini azalttığı ve obez bireylerde kilo kaybına yol açtığına dair önceki bulgular 

üzerinden yapılan daha genişletilmiş bir araştırmadır. Derin beyin stimülasyonunun aksine, dTMS’de, bir ameliyata 

veya elektrotların implantasyona ihtiyaç duymaz. Bunun yerine, kafa derisine bir elektromanyetik bobin 

yerleştirilerek, beynin belirli derin bölgelerini uyarmada manyetik  darbe-titreşimler gönderilir. 

 

Şu sıralarda ABD’de majör depresyon tedavisi için onaylanan dTMS, bazı ülkelerde diğer nöropsikiyatrik 

rahatsızlıkların, özellikle de bağımlılık tedavisi için de kullanılmaktadır. 

IRCCS Policlinico San Donato ve Milano’daki Milano Üniversitesi’nde profesör ve baş araştırmacı ve Endokrinoloji 

Bölümünün başı Livio Luzi: “Obeziteyi tedavi etmek için güvenli ve etkin terapilere ihtiyacımız vardı. Çok 

sayıda önleyici ve terapötik müdahalelere sahip olmamıza rağmen, hiçbiri şu ana kadar obezitenin epidemik 

oranlara ulaşmasını engelleyememişti. ” 

Obezitenin altında yatan nedenin; bozulan bağırsak mikrobiyota kompozisyonu, yani sindirim yolunda yerleşik olan 

karmaşık yararlı ve zararlı mikroorganizma karışımındaki dengesizlik olduğu düşünülmektedir. 

Luzi: “Bilim insanları artık bozuk bir bağırsak mikrobiyotunun beynin iştah ve doymuşluk veya doygunluk 

sinyallerini değiştirebileceğini biliyorlar.” 

Luzi ve arkadaşları, dTMS’nin obez kişilerde bağırsak mikrobiyotik kompozisyonunu iyileştirip iyileştiremeyeceğini 

ve iyileştiriyorsa da bunun hangi temel mekanizmalarla destekleyebileceğini araştırırlar. 

İtalyan Sağlık Bakanlığı tarafından finanse edilen bu çalışmada, araştımacılar, obezite ile vücut kütle indeksi (VKİ) 

30 ila 45 kg/m2 olarak gösterilen, 22 ila 65 yaşları arasında üç erkek ve 11 kadınla çalışmayı gerçekleştirirler. 

Araştırmacılar, çalışmaya katılanları rastgele seçip, ya dTMS’ye (beynin derinindeki insula ve prefrontal korteksten) 

tabî tutarlar ya da kontrol gruba sahte bir uyarı maddesi vererek onları takip ederler. 2 gruba ayırdıkları katılımcılarla 

yaptıkları bu çalışma, beş hafta boyunca 15 seans (haftada üç kez) sürer. Tedavi öncesi ve bitiminde, denekler 

mikrobiyota analiz için dışkı örnekleri verirler. 

Araştırma ekibi aynı zamanda glikoz (şeker), insülin, hipofiz bezi hormonları ve norepinefrin gibi 

nörotransmitterlerin kan düzeylerini de ölçerler. Luzi: “Alt solunum yolları hormonları iştahı düzenlemede kilit 

rol oymakta ve bu son yaptığımız araştırma norepinefrin ve diğer nörotransmitterlerin mikrobiyotik 

kompozisyonu etkilediğini göstermekte.” 
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Luzi, beş haftalık tedaviden sonra dTMS alan deneklerin, vücut ağırlığının yüzde 3’ünden fazlasını ve yağlarının 

yüzde 4’ünden fazlasını kaybettiğini (kontrol grubundakilerden önemli ölçüde daha fazla olduğunu) söyler. 

Dışkı analizinin sonuçları, dTMS ile tedavi edilen kişilerde, beş haftanın sonunda sağlıklı insanlarda olduğu gibi, 

anti-inflamatuar özelliklere sahip birkaç yararlı bakteri türünün büyük miktarlarda arttığını göstermiştir. Luzi, 

bununla birlikte, kontrol grubunun mikrobiyotik bileşiminde klinik açıdan alakalı herhangi bir değişiklik olmadığını 

da dile getirir. Ayrıca, diğer bakteri türlerinin miktarındaki değişikliklerin, glukoz, insülin, birkaç hipofiz hormonu ve 

norepinefrin gibi metabolik ve hormonal parametrelerin iyileşmesiyle korele olduğunu da söyler. 

Luzi: “Bu değişiklikler, dTMS’nin hem kilo kaybı hem de mikrobiyotik bileşimdeki değişime olumlu etkileri 

olduğunu göstermekte. Araştırmamız, dTMS’nin bağırsak-beyin ekseninde değişiklik yaparak, anti-obezite 

etkileri yaratmada yenilikçi bir yetiye sahip olduğunu göstermekte. ” 

Çeviren:AylinEr 

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/04/170403123508.htm 

 

İlmimiz Bizi Ayakta Tutmaya Yetecek mi? 

 

3700 yılına kadar, dünya, “evimiz” diyemeyeceğimiz kadar ısınmış olacak. En azından bu gezegende “insan” sadece 

bir anı olacak; tabi ki geriye bu “zeki insan”ı hatırlayabilecek bir şey kalırsa? Peki ya  ilmimiz? Ondan geriye bir şey 

kalmayacak mı? 

Geleneksel cevaba göre: Hayır. İlim kendisini bilecek birini gerektirir. Bunun için etrafta kimse kalmayacak. Ama 

eğer bilgi kitaplarda ya da sabit disklerde hayatta kalabilirse, belki de ilim gerçekten ölmemiş sadece uykuda kalmış 

olur:  Evrimleşen başka varlıklar ya da uzak gelecekten Dünya’yı ziyarete gelenler tarafından yeniden diriltilmeye 

hazır. 

İlk bakışta bu gayet makul geliyor. Ne de olsa,  eski ilmimizle benzer şeyler yaptık. Yunanistan’ın güney kıyısındaki 

batık bir gemi enkazından çıkarılan antik bir bilgisayar olan Antikythera mekanizmasını ele alalım mesela. Ya da 

Rosetta taşı sayesinde Mısır hiyerogliflerinin şifresinin çözülmesini. Çok titiz çalışma ile kaybolmuş ilim tekrar 

yaşama döndürülebilir. 

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/04/170403123508.htm
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Ama yine de antik zamanlar ile aramızdaki kültürel devamlılık sayesinde bilmediğimiz şeylerle ilgili çıkarımlarda 

bulunup sıçramalar yapabiliyoruz. Diğer insanların mirasıyla baş başa olduğumuzu biliyoruz. Bu bağlantı olmaksızın, 

eserlerin ve ham verinin hayatta kalması ilmin hayatta kalmasını garantilemez. 

Bizim evrenbilimimizi ele alalım. Bir yıldızın mekanizmasını açıklamak ya da karanlık enerji gibi bir şeyin varlığını 

iddia etmek ile ilgili ayrıntılar tek başına ham veriyle kolay değildir. Kültürel bir rölativist bunun imkansız olduğunu 

bile söyleyebilir: Her kültür kendi ilmini oluşturur ve objektif bir başlangıç noktası yoktur. 

Montreal Kanada’da McGill Üniversitesi’nde felsefeci olan Michael Blome-Tillmann konunun çok uzatıldığını 

düşünüyor: “Hepimizin bildiği çok temel gerçekler var. Bir topu elinizden bırakırsanız yere düşer. Bunun 

neresinde kültürel görecelik var anlamıyorum.” 

Bu doğru bile olsa, gelecekteki bir zekayla dilsel devamlılığın olmaması çok büyük bir engel oluşturacaktır. 

Edinburgh Üniversitesi’nden James Collin şöyle diyor: “İlim ve dil çok yakın ilişkilidir. Mesela sonsuz sayıda asal 

sayı olmasını ele alalım. Bu doğru olsun ya da olmasın, dili sayıların varlığını iddia etmektedir. Bu tartışmalı 

görünmeyebilir ama felsefi olarak bir bilinen değildir.” 

Collin: “ ‘kırmızı’ kelimesini ya da Kanada’nın ilk yerli halklarının ‘ren geyiği’ne verdiği sözlük kelimelerini 

ele alalım. Aslında ne demek istedikleri kültürler arasında paylaşılması gerekli olmayan çıkarımlara veya 

varsayımlara dayanır. Bir dil öldüğünde, içerdiği düşünce sistemlerini de kaybedebiliriz. Eğer bu yok olursa o 

zaman artık bir daha yerine getirilemez.” 

Tüm bunlar şunu gösteriyor: insanlık bir kez yok olursa, diğer akıllı yapılar insan ilmini bir daha tamamıyla yeniden 

canlandıramayabilirler. İyisi mi biz türün yok olmamasına bakalım. 

Joshua Howgego 

Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE 

New Scientist  April 1 2017 

 

Bilimsel Bilgi Ayrıcalık mı? 

 

“Kimsenin sözüne bağlı kalma” (NULLIUS in verba) İngiltere’nin Ulusal Bilim Akademisi Royal Society’nin 

mottosu, bilimsel bilgi edinmenin ruhunu özetlemekte. Bir deney yapın, neticesini doğrulukla kayıt altına alın ve de o 

kaydı şüphe edenler için hazır bulundurun. 
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Bu şekilde bir çalışma stili şu demek oluyor: Eğer bilgi gerçeğe giden yol olarak tarif ediliyorsa, bilim aydınlanmaya 

giden ekspres yoldur. Bilimin, insan psikolojisi, evrenin tarihi, doğa kuvvetleri, Dünya’nın jeolojisi, bitki örtüsü ve 

faunası (bir bölgenin özgün, kendine has yaşamı) hakkında bize söyledikleri sayesinde biliyoruz ki, Dünya düz 

değildir, evren yaklaşık 14 milyar yaşındadır, ejderhalar ve tek boynuzlar (unicorn) yoktur. Daha uzun ve daha 

konforlu yaşamlar sürmekteyiz ve güneş sisteminin diğer ucuna uzay keşif robotları gönderebiliyoruz. Son 

derece  olağanüstü değil mi? 

Fakat, şu “biz” kısmından başlayarak bir de daha kuşkucu bir açıdan bakalım: Bazı insanlar gerçekten Dünya’nın düz 

olduğuna inanıyor. Diğerleri, evrenin 6000 yıllık bir geçmişinin olduğu görüşünde. Bazıları da, doğal seçilimle gelen 

evrim teorisine ya da insan kaynaklı iklim değişiklikleri gerçeğine şüpheyle yaklaşıyor. ‘Biz’ herkes anlamına 

gelmiyor. 

LOCH NESS GÖLÜNDE TEKBOYNUZLAR 

Bunun, bilimden ziyade onların bir problemi olduğunu söylemek cezbedici olabilir. Ancak bilim de 

söyleyebilecekleri konusunda sınırlı. Olumsuz hakkında ispatta bulunamamakta: Ejderhalar, tekboynuzlar ve Loch 

Ness gölünde (İskoçya) bir canavar var olabilir. Bilim, tüm olumlu tespitler hakkında da kesin olarak tanımlayıcı 

olamaz.  “Kanıtlarımız zaman zaman bizi sadece olasılığa dayanan hükümler verebileceğimiz durumlarda 

bırakabilir- bazen yanlızca belirli bir sonuç veya teori için büyük olasılıkla doğru diyecek sınırlılıkta 

olabiliriz” diyor Kanada Toronto Üniverisitesinden Jennifer Nagel. 

Bu zafiyet, bilimsel metodu, sosyal bilimler veya iklim değişiklikleri gibi daha değişkenlerle dolu olan ve böylelikle 

daha fazla belirsizlik içeren karmaşık alanlara yaydığımızda daha da büyüyor. Bilim, spekülasyon ve varsayımda 

bulunmaya dayalı olarak meşru bir şekilde ilerler, ta ki bu spekülasyonlar bir deneyle test edilene kadar -ince eleyip 

sık dokuyan titiz bir kimse için, bunlardan doğan her ‘bilgi’ kesinlikle provizyonel (nihai olmayan, şarta bağlı) olarak 

etiketlenmeli. 

Bu, diğerleri arasında, iklim değişikliği kuşkucuları tarafından zevkle sömürülmüş bir zafiyet. (ya da, bakış açına 

göre güçlü bir yön) Fakat kısıtlı bir gerçeğe işaret ediyor: Eğer bilimsel bilgi size ayrıcalıklı geliyorsa, bu dayanışma 

grubu içerisindesinizdir. Büyüme sürecimizde kültürel çevremizden inançlar ediniriz. Bazıları için bu, bilimsel 

bilgiyi; bazıları için de, mesela İncil’de olduğu gibi ‘açığa çıkan’ ilmi kabul etmek demektir. 

“Kanıt” ile ilgili koparılan gürültü aslında şununla alakalıdır: Eğer bilime inan bir kimse iseniz, siz de her söyleneni 

doğru olarak kabul ediyorsunuz demektir. “Prensip olarak herkes bilimsel sonuçları belirli bir zaman, para ve 

eğitim dahilinde tekrarlayabilmeli” diyor İngiltere Nottingham Üniversitesi’nden Brigitte Nerlich. Fakat herkes 

Büyük Hadron Çarpıştırıcısı veya İklim Modelleme Bilgisayarlarına sahip değil.  Siz de birilerinin sözüne 

inanıyorsunuz. Bilginin diğer türleri gibi, bilimin çoğu da kaynağa güvenilerek geçmişten bugüne geliyor. 

O zaman özel sayılmaz mı? Belki de, bilimin, meydana getirmiş olduğu bilgiye olan inancı doğrulayan 

mekanizmaları da sağlamış olduğu gerçeğini saymazsak.  Harvard Üniversitesinden Felsefe Uzmanı Edward Hall’a 

göre, “Bilimde itibar, öngörme ve daha genel anlamda, deneysel olayları analiz etmedeki başarı ile kazanılır -

en azından bilimsel bir topluluk, işlevini güzel bir şekilde yerine getiriyorsa” bilimin varmış olduğu sonuçlar 

fiziksel dünyamıza ait deneyimlerimiz ile uyumluysa kabul görür, eğer böyle olmaya devam etmiyorsa, bir kenara 

itilir. Bu, bilime olan inancı geçerli bir inanç, ve gerçek bilimin oluşturduğu bilgiyi de diğerlerinden bir gömlek üstün 

yapar. Yine de siz benim sözüme inanmayın. 

Michael Brooks 

Çeviren : Sena ERKAN 

New Scientist  April 1 2017 
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Ne Kadar Bilebiliriz? 
Jumbo karides bize gerçeği tam olarak asla niye anlamayacağımızı, gerçeği tam anlamı ile bilmemeye mahkum 

olduğumuzu anlatmaktadır!… Nasıl mı? 

 

Ama gelin önce biraz olayı toparlayalım… Zorlu fiziksel sınırlar içindeki bir evrende yaşadığımızı ve bu sınırlar 

içinde ancak bilebileceğimizi biliyoruz. Işığın sonlu hızı, zaman ve mekanda görme kabiliyetimizi, ve kuantum 

belirsizliği de atomaltı parçacıkları anlama becerimizi kısıtlamakta. 

Peki kısıtlanırsa ne olur?… En büyük teleskoplarımız, Büyük Patlamadan sonraki bir kaç yüzmilyon gerisine kadar 

gidip incelerken, en hassas mikroskoplarımız da atomlardan ayrışan bireysel, tek tek  fotonları yakalayıp, 

gözlemleyebilir… Evren olduğu gibi ortada ve bizler de evrenin sınırları içinde oldukça iyi çalışmalar yürütsek de 

haklısınız,yine de Büyük Patlamada veya kara delikte ne olduğunu açıklayamıyoruz—ama doğa ve tabiata dair daha 

iyi teoriler üretme ve bunları test etme yollarını bulmamız da an meselesi. 

Bu yüzden, daha fazla bilmek için, daha iyi hesaplama yapmamız gerekmekte.Tabii, söylemesi yapmaktan daha 

kolay. Evrenin tüm maddesinin ince yapılı, hassas hareketlerini benzetip, taklit edebilirsek, o zaman onun evrimini ve 

kaderini de tahmin edebiliriz. Ancak, mevcut güncel bilgi işlem gücü ile, bu, evrenin kendisini açığa çıkarmasından 

da daha fazla zaman alacaktır 

Hesaplamalı, sayısal güç,güvenlimez hava tahmininden tutun da kalitesiz lojistiğe kadar herşeyi şuçlayabileceğimiz 

pratiksel bir sınırlılıktır. New York Üniversitesi Enformasyon  Bilimcisi Noson Yanofsky: “Birkaç bin noktadan 

fazlasını birleştiren bir güzergah optimize etmeye çalıştıktan sonrasını hesaplamak imkansız hale gelmekte. 

Birleştirilecek çok fazla parça var ve bunu yapmanın pek de mümkün olmadığı gözükmekte.” 

Nihayetinde, bu, mega boyutlu bir sınırlama için sadece bir incir çekirdeği hükmünde. Bilgisayarları ne kadar güçlü 

yaparsak yapalım, nihayetinde onları programlamak için insan faktörüne ve girdisine güvenmek gerekiyor.—insan 

düşüncesi görkemli, gürültülü, curcunalı, ve karmaşıktır: “Bu ifade yanlış” şeklindeki ifadeler, sevilmesine rağmen o 

kişiden nefret edilmesi gibi durumları bri düşünün… ve evet, şu hem hesaplama yapan, hem de yapmayan küçük ama 

yine de büyük jumbo karides… işte bu gibi durumları açıklama babında Yanosfsky şöyle diyor: “Dil, zihnin bir 

ifadesidir ve benim zihnim ve dil çelişkilerle doludur.” 
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HESAPLANAMAZ! 

Esneklik, kısıtlamalar içinde yaşarken, alışılagelmişin dışında, alışılagelmiş kısıtlamalar olmadan düşünmemizi 

sağlar.Çelişkileri baz aldığımız, esas kabul ettiğimiz ve çelişikili baktığımız zaman da, her yerde çelişki 

görüyoruz. Ancak, hakikatın-gerçekliğin belirleyici özelliği; hiç bir çelişkiyi kabul etmemesidir. 

Örneğin; kuantum nesneleri ele alın.. görünen o ki, onları nasıl ölçtüğümüze bağlı olarak, ya dalga, ya da parçacık 

şeklinde hareket etmeleri söz konusudur. Kafaları karıştıran bu ikili durumu da inceleyen Fizikçi Richard Feyman, 

bunu “kuantum dünyasının tek gizemi” olarak adlandırmakta. 

Her türlü olasılıkta, ne olursa olsun, gerçekliğin temel yapı taşları ne parçacık ne de dalgadır, tamamıyle başka 

bir şeydir. Bu, ifade etme becerimiz ya da deneyiminden yoksun olduğumuz bir şeydir. 

Mantık ve üzerine kurulu olan matematik, varsayıldığı gibi çıkış yolumuzdur: eğitilmiş beyinler için soyut terimlerle 

görselleştirilemeyeceğini açıklayan daha temiz, tarafsız bir dildir. Ta ki, matematikteki mantıksal kısıtlamların 

kendisiyle karşılaşıncaya kadar bu böyledir… Bu, hiç bir zaman sıfıra bölünmeme gibi iyi bilinen bir uyarma ile 

başlayabilir.. Neden olmasın ki?.. Çünkü, böyle olursa, 1=2 yi kanıtlamak gibi şeyleri yapmaya başlayabilirsiniz. 

Ancak, matematik kusursuz evrenin dili ise, bunu izin veremeyiz, vermiyoruz da!… Yanosky: “Matematiğin 

çelişkisiz devam etmesini istiyorsanız, bir şekilde kendinizi kısıtlamanız lazım!” 

Er ya da geç yolun sonuna doğru geliyoruz… Avusturyalı matematikçi Kurt Gödel’in de 1930’lu yıllarda gösterdiği 

gibi, aritmetik kurallarını içeren herhangi bir mantık sistemi, ne onaylanacak, ne de onaylanmayacak ifadeler 

içermelidir. Tıpkı tutarsızlık içinde olan bizler gibi, “tamamlanmamış-eksik” olarak kalacaktır. “Gödel’in 

eksikliği”, “Bu ifade yanlış” gibi mantıklı-mantıksız ifadelerin matematiksel bir ifadesidir.Buradaki temel gerçek; 

basit bir cümle, bir mantık sistemi ya da mantıklı insan olmak gibi, kendisi hakkındaki tüm gerçeği ifade etmenin hiç 

bir yolu yoktur. 

Bu öz-referans sorunu endemiktir. Gödel’in evrensel aritmetik-tabanlı biçimsel diliyle hazırladığı hesaplama ve 

kanıtın sınırları ispat sonuçlarını yeniden formüle eden Alan Turing, başarıyla çalışıp çalışamayacağını önceden 

bir bilgisayara sorulamayacağını göstermiştir. Kuantum mekaniği ile paradokslar ortaya çıkmakta.. bizler evrenin 

bir parçası olduğumuzu düşünerek, her şeyi ölçmeye çalışıyoruz… 

Dolayısıyla, çarpıcı gerçek şu; en güçlü teleskoplar, en hassas mikrsokoplar, ya da bilgisayarlar yapabiliriz 

ama zihinlerimizin sınırlarının üstesinden gelmedikçe, zihnimizdeki sınırları kaldırmakça, “gerçeklik” 

konusundaki bakış açımız her zaman çarpık kalacaktır. Çünkü biz ve jumbo karides, bunun bir parçasıyız… 

Çeviren: AylinER 

New Scientist Dergisi 1 Nisan 2017 sayfa: 38 

 

Tükenmiş Beyinler, Olumsuzluklara Karşı Daha Tepkililer! 
 Özet: Araştırmacılar, tükenmişlik hissedip, bu  belirtileri gösterenlerin olumsuz bilgilere karşı daha hassas 

olabileceğini belirtmekteler. 

Kaynak: Helsinki Üniversitesi 

 

 Yaklaşık her 4 Finlandiyalı çalışandan bir tanesi tükenme, bitkinlik, aşırı yorgunluk, alaycılık, azalmış 

profesyonel etkinlik, konsantrasyon ve hafızada zorlanma içeren tükenmişlik sendromu deneyimlemekte. 
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Helsinki Üniversitesi Psikoloji Bölümünden Laura Sokka, bilgi işleme ve işitsel işlerin yapıldığı 

sırada tükenmişlik semptomlarına sahip 41 gönüllünün ve kontrol grubu olarak da 26 kişinin nöral 

tepkilerini ölçer. 

 Sonuçlar; tükenmişlik belirtileri gösteren katılımcıların olumsuz seslere daha hızlı, olumlulara ise daha yavaş 

tepki verdiklerini ortaya koymakta. 

Sokka: “Tükenmişlik belirtileri gösterenlerin olumsuz bilgilere karşı daha hassas oldukları gözükmekte.” 

Bu çalışma, çalışma hayatı devam eden ve tükenmişlik belirtileri gösteren kişilerin kendilerinden istenen bilgi 

işlemlerini yaparken, EEG nöral tepki sonuçlarının incelenmesi açısından bir ilk. 

Ayrıca, dinleme işlemlerine ek olarak, katılımcılara, dikkate ve hafızaya bağlı iş hayatlarında yaptıkları görevlere 

benzer görevler verilir ve dikkat ve hafızaları ölçülür. Onlara verilen bu görevlerde, dikkat dağıtan ortamlarda hızlı 

karar verme ve farklı görev türleri arasında değişim de gerektirmektedir. 

Çok hafif tükenmişlik sendromu geçiren kişiler, verilen görevleri başarı ile yaparlar, ancak, nöral tepkileri, 

kontrol grubundaki kişilerden farklılık gösterir. 

Sokka: “ Görünüşe göre, tükenmişlik semptomlarına sahip olanlar, olmayan kontrol grubundakilere göre, verilen 

görevi yerine getirirken çok daha fazla çaba harcamaktalar. Beynin arka bölgesindeki nöron aktivitelerinde 

düşük tepkiler gözlemledik ve bu azalmış tepkileri frontal bölgedeki tepkilerin artışı telafi etmekteydi.” 

 Sinirsel değişkliklere ek olarak,ciddi anlamda tükenmişlik yaşayanların verilen görevlerde daha fazla hata 

yaptıkları da gözlenlenmiştir. 

Sokka: “Hafif tükenmişlik yaşayanlar, beyinlerini zorlasalar da, iş yükleri ile uzun süre başa çıkabilirler. 

Ancak, bu semptom kötüleşip, artış gösterdiğinde, hata yapmaya başlarlar.” 

 

Araştırma sonuçları, araştırmaya katılan ve tükenmişlik semptomu gösterenlerin olumsuz seslere daha hızlı ve 

olumululara da daha yavaş tepki gösterdiklerini ortaya koymakta. NeuroscienceNews.com  Resim: Helsinki 

Üniversitesi 

 EEG ölçümleri, ayrıca, tükenmişlik gösteren katılımcıların, kafa karıştırıcı, dikkat dağıtıcı seslere karşı ani 

tepki vermede kontrol grubundakiler kadar etkin olmadıklarını da göstermekte. 

Stresten kurtulmanın nasıl önemli olduğu ve beyin araştırmalarının bu nosyonu nasıl desteklediği konusunda çok 

fazla tarışma mevcut. Uzun süreli stresin bir çok zihinsel ve bedensel hastalıkta bir risk faktörü olduğunu da 

biliyoruz. Bu nedenle, her dört kişiden bir tanesinin yaşadığı bu mevcut durumla (tükenmişlik) baş etmek, dayanmaya 

çalışmak zor ve sürdürülebilir bir şey değil. Verilen görevler ve ölçümler bu baharda tekrarlanmıştır ve takip eden bir 

çalışmanın da, nöral tepkilerdeki değişikliğin ne kadar kalıcı olduğu konusunda kanıtlar sunması beklenmekte. 

Çeviren:AylinER 

http://neurosciencenews.com/negative-sound-brain-burnout-6381/ 

 

http://neurosciencenews.com/negative-sound-brain-burnout-6381/
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Hayvanlar birşeyleri bilebilirler mi? 

 

Kenya Nairobi, David Sheldrick Vahşi Yaşam Koruma Vakfı’nda çalışanlara göre filler, daha önce hiç gelmemiş 

olsalar bile burada kendileriyle ilgilenileceğini biliyorlar. Merkezle bağlantısı olmayan ama olanları tanıyan filler, 

ilgilenilmesi gereken yaralanmalar ile ortaya çıkıyorlar. Bu da sadece soyut bilgi değil, aynı zamanda bu bilginin 

oldukça sofistike şekilde iletilmesidir. 

İnsan dışındaki hayvanların ne kadar bilgi sahibi olduğunu değerlendirmek zordur. “Zihin Kuramı” –diğerlerinin 

farkında olduğu şeyleri bilme yetisi- olarak bilinen özelliğin,  çok kesin olmamakla beraber fillerde, şempanzelerde, 

papağanlarda, yunuslarda ve kuzgunlarda bulunduğu belirtilmektedir. 

  

Hatta yunuslar yeterince ilme sahip olmadıklarını bile biliyorlar. Eğer bir yunusu “duyduğun bu sesin 

frekansı düşük müydü yoksa yüksek miydi?” sorusunu cevaplayabilecek şekilde eğitirseniz çok mantıklı cevaplar 

verir ve hatta cevap net değilse “bilmiyorum” bile diyebilir. Bazı primatlar cevap veremedikleri bir soruyla 

karşılaştıklarında, spontane olarak daha fazla bilgi arayışına giriyorlar. Bu da gösteriyor ki, hem bilmediklerini 

biliyorlar hem de bunu değiştirebileceklerini biliyorlar. 

Soyut ilmi düşündüğümüzde işler daha da karmaşık görünüyor: Ağırlık ve güç gibi soyut özellikleri anlayabilme 

yeteneği; bir deneyimde elde edilen deneyimi daha sonra farklı bir ortamda kullanmak üzere saklamak. 

Büyük maymunlar içgüdüsel olarak bilirler ki,  bir tahterevalli üstündeki tıpatıp aynı iki kupadan, daha aşağı 

pozisyonda olan kupanın içinde yemek olma olasılığı daha fazladır. İngiltere St Andrews Üniversitesi’nde hayvan 

bilincini inceleyen Christoph Voelter “İlk kupa için spontane bir tercih içinde bulunurlar. Dünya hakkında 

belirli bir fiziksel ilme sahip görünüyorlar. ” 
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Diğer taraftan İskoçya’daki kargalar “nasıl yapılır” kısmını bilmezler ve yemeği alabilmek için kaldıraç üstündeki en 

fazla gücü harcayan taşı belirlemede hatalar yaparlar. Bunun yerine deneme yanılma yöntemini kullanıyor gibi 

görünüyorlar. 

Büyük Ahtapot Kaçışı 

Kaybettikleri ödüllere karşı pişmanlık duyduklarına ve diğer hayvanların hileli davranışlarını bildiklerine dair 

hayvanlar ile ilgili kanıtlar mevcut. Ama bir hayvanın ruh halini sadece gözlemlerimizden çıkarabiliyoruz ve 

çıkarımlar nadiren tüm hikayeyi anlatabilirler. Mesela havuzun kapısının açık bırakılması nedeniyle Yeni Zellanda 

Ulusal Akvaryumundan kaçan ahtapotu ele alalım. 8 bacaklı bir koşucunun bunu yaptığı, 50 m uzunluğundaki atık su 

borusunun denize açıldığını bildiği veya algıladığı düşünülecek olursa, orada bulunmak istemediği sonucunu 

çıkarabiliriz. Ama nihayetinde bu kaçışın planlı olup olmadığını bilemeyiz. 

Şempanze Santino ise kesinlikle bir planlamacı. İsveç’deki Furukiv Hayvanat Bahçesi’nde ziyaretçilere bir 

şeyler atmak isteyeceğini biliyordu. Dolayısıyla içinde bulunduğu kafesin duvarlarını fırlatmak üzere küçük parçalara 

ayırarak bir yığın elde etti. Vahşi yaşamdaki şempanzelerin kahvaltı hazırlığı yaptığı, ne yiyeceklerine, nerede 

yiyeceklerine ve ne zaman yiyeceklerine önceden karar verdikleri gözlemlendi 

. 

Ama hala çok önemli eksik parçalar var. Kendisine yeni bir nesne verilen bir insan yavrusu bunu çok detaylı 

inceleyecek, tüm özelliklerini gözden geçirecektir. Voelter: “İnsanlar  dünyanın nasıl işlediğini anlayabilmek için 

bu normal ve sistematik deneyleri yapmaktadır. Şu ana kadar diğer primatların da aynı olduğuna dair bir 

kanıtımız yok.” 

Doğuştan gelen bu merak ve muazzam dil yeteneğimiz sayesinde, etrafımızdaki sistemler ve nesneler hakkında çok 

büyük ve eşsiz soyut bir bilgi havuzu elde ediyoruz. Bir şempanzeye kuantum fiziğini öğretemezsiniz. 

Ama hayvan yeteneklerini aşağılamamalıyız. Ne de olsa kargalar sizin kim olduğunuzu bilirler ve yıllar boyunca size 

kin besleyebilirler. En azından nerede yaşadığınızı bilmiyorlar. John Marzluff: “Benim deneyimime göre kargalar 

kin besledikleri kişiye saldırmak için evin dışında bekliyor olabilir.” 

Michael Brooks 

Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE 

New Scientist Dergisi 1 Nisan 2017 

 



255 
 

Bilim İnsanları Rüya İle İlgili Beyin Kısımlarını Tespit Ediyor 
Rüya gören bir beyin ile uyanık beyin tahmin edilenin çok ötesinde benzerliklere sahip olabilirler… 

 Uzmanlar, bulguların “şaşırtıcı” olduğunu ve bunların rüyaların amacını anlamaya ve kişilerin rüya görüp 

görmediğini tahmin etmeye yardımcı olabileceğini ifade etmekteler… 

 

Bilim insanları, rüyaların amacı ve bilinci anlamamız açısından önemli etkileri olan bir çalışmada, rüyanın içerdiği 

beyin bölgelerini ayrıştırıp çözümlediler. Dahası, beyin aktivitesindeki değişikliklerin, rüyanın ne olduğu konusunda 

ipuçları sunduğu da tespit edildi. 

Uzun zamandır rüya görmenin, REM (Hızlı Göz Hareketi) uyku safhasında gerçekleştiği düşünülmekteydi. Gözlerin 

uyku esnasında hızlı hızlı hareket etmesinden adını alan bu uyku safhasında beynin hızlı çalışması uyanıkkenki 

çalışmasına benzerdir ama rüyaların REM dışında da, NON-REM uykusu safhasında da meydana geldiğinin 

tespit edilmesi ile bilim insanları şaşkın bir şekilde bu evrenin de rüya görmede ayrıca bir özellik taşıdığını dile 

getirirler. 

Amerika’daki Wisconsin-Madison Üniversitesi’nde bu araştırmanın yazarlarından da olan Francesca Siclari: “Bu iki 

farklı çeşitteki safhada hem rüya görmek ve hem de rüyanın olmaması bir sır gözükmekteydi.” 

Ama şimdi bu sır çözülmüş gözükmekte. Buna ek olarak da, ekip, yüzler hakkında görülen rüyaların yüz 

tanımada yer alan beyin bölgesindeki artmış yüksek frekanslı aktivitelerle, mekansal algılama, hareket ve 

düşünceyi içeren rüyaların, benzer şekilde beynin uyanıkken bu görevleri üstlenen bölgeleriyle bağlantılı 

olduğunu keşfederler. 

 Siclari: “Bu tespit, rüyanın uyku esnasında meydana gelen bir deneyim olduğu gerçeğinin bir kanıtı. Çünkü, pek çok 

araştırmacı şimdiye kadar rüyanın uyandığnızda icat ettiğiniz bir şey olduğunu öne sürmekteydi. Belki de rüya gören 

beyin ve uyanık beyin, aynı türden deneyimler için kısmen aynı beyin bölgelerini kullanmalarından dolayı 

düşünüldüğünden çok daha benzerler.” 

Uzmanlar, rüyaların neden varolduğu bilmecesinin ve hattâ insan bilincinin doğasının çözülmesinde yardımcı 

olabileceğini söyleyerek, bu araştırmanın önemi üzerinde durmaktalar. 

Bu çalışmada aktif olarak bulunmayan Swansea Üniversitesi uyku laboratuvarı direktörü Mark Blagrove: “Bu 

çalışmaya dair yazılan makalede açıklananlar oldukça ilginç. REM uykusu ile ilgili yapılan keşiflerle bu 



256 
 

çalışmadaki veriler karşılaştırılabilinir ve bazı açılardan bu çalışmadaki bilgiler çok daha önemli 

gözükmekte.” 

Siclari ve Amerika, İsviçre ve İtalya’dan bu çalışmaya dahil olan meslektaşları ile yaptıkları bu çalışmanın 

makalesi Nature Neuroscience adlı dergide yayınlanmıştır. Bu makalede deneyin nasıl gerçekleştiği açıklanmıştır. 

Deneyde, 46 katılımcının uyurkenki beyin aktiviteleri, EEG (farklı hızlardaki beyin dalgalarının boyutunu ve sayısını 

takip etmek için kafa derisi üzerine 256 elektrot yerleştirilen bir non-invasif/ müdahalesiz teknik) ile kaydedilir. 

Yapılan deneyler bulmacanın (rüya hakkındaki) farklı yönlerini araştırırken, bu deneylere katılan katılımcılar gece 

boyunca çeşitli devrelerde uyandırılırlar ve rüya görüp görmedikleri sorulur. 

Siclari: “Genel olarak tüm deney boyunca 1000’in üzerinde uyanış gerçekleşti.” 

Eğer katılımcılar rüya görmüşlerse, bu rüyanın ne kadar sürmüş olduğunu düşündükleri ve rüyaları hakkında herhangi 

bir şey hatırlayıp, hatırlamadıkları sorulur. Örneğin; yüzler, hareketler ya da düşünce mi hatırlıyorlardı yoksa bu rüya 

canlı duyusal bir deneyim miydi?…) 

EEG kayıt analizi, rüyanın, araştırmacılar tarafından görsel alanlarla beraber duyuları entegre eden alanları 

içeren “arka kortikal sıcak bölge” olarak adlandırdıkları beynin arka tarafındaki düşük frekanslı aktivitede 

azalmayla bağlantılı olduğunu ortaya koyar. 

Araştırmacılar, ayrıca, beyindeki yüksek frekanslı aktivitedeki değişimleri de incelerler ve rüyanın REM uyku 

safhasında “sıcak bölge” olarak adlandırılan kısımdaki akvite artışı ile bağlantılı olduğu tespit edilir. Daha 

sonra, ekip, rüyanın hatırlanması konusunda önemli olduğu belirlenen bölgeyi tespit eder ve bu hatırlamanın beynin 

ön kısımına doğru artış gösteren yüksek frekanslı bir aktivite ile bağlantılı olduğu belirlenir. REM uyku safhası 

sırasında beynin “sıcak bölge” diye adlandırlan kısmında ve ötesinde rüyalar için benzer bir aktivite modeli de 

gözlemlenir. Sonuçta; rüya, hangi uyku safhası olduğuna bakılmaksızın, beyin aktivitesinde aynı 

değişikliklerden kaynaklanmaktadır. 

 Siclari: “Rüya gören beynin izini gerçekten de tespit edebilirsiniz.” 

Ekip, bulguları kullanarak, katılımcıların uykudayken rüya görüp görmediklerini tahmin edebildiklerini keşfederler. 7 

katılımcının katıldığı bir deneyde, araştırmacılar, rüya görme ya da görmeme durumunu %87 oranında tahmin 

edebildiler. 

Araştırmanın yazarları, bu yaptıkları çalışmanın, bilincin doğasına ve bilinçsizlik halinden bilinçli deneyime 

geçtiğimizde uyku sırasında beyne ne olduğuna da ışık tutmaya yardımcı olabilmesinin oldukça değerli olduğunu 

belirtmekteler. 

Siclari bulguların şaşırtıcı olduğunu dile getiriyor. 

Siclari: “Bilinçli deneyim üretmek için sadece çok sınırlanmış, sınırlı bir beyin aktivasyonuna ihtiyaç olduğu 

gözükmekte. Şimdiye kadar, bilinçli deneyimler üretmek için beynin geniş bölgelerinin aktif olması gerektiğini 

düşündük.” 

Blagrove da bu çalışmanın etkisinin çok derin olduğunu dile getiriyor ve “sıcak bölge”deki aktivite değişikliklerine 

neyin sebep olduğunu anlamanın, rüya görmenin bir amacı olup (örneğin; bellek işleme) olmadığını da ortaya 

çıkarabileceğini söylüyor. Balgrove: “Bu tür aktivitedeki değişiklikler, dünyayı simule edebilecek ekstra 

prosesler oluşturabilir.” 

Çeviren: AylinER 

https://www.theguardian.com/science/2017/apr/10/scientists-identify-parts-of-brain-involved-in-dreaming?linkId=36419280 

 

 

 

https://www.theguardian.com/science/2017/apr/10/scientists-identify-parts-of-brain-involved-in-dreaming?linkId=36419280
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Bilgi Nedir? 
Bir şeyi bilmek, o şeye sadece inanmaktan çok daha zengin ve çok daha kompleks bir şeydir. 

“Piyangoyu kazandım. Henüz numaraları kontrol etmedim ama biliyorum. Bunun nasıl bir şey 

olduğunu bilirsiniz. Sadece bilirsiniz işte.” 

 

  

Bilgi çok kaygan bir kavramdır: Ne bildiğimiz, bildiğimizi nasıl bildiğimiz, başka insanların bildiğini bilmemiz, 

başkalarının bizim ne bildiğimizi bilmesi, bizim ya da başkalarının bildiği şeylerin inandığımız şeylerden farklı 

olması. Muhtemelen kazanan numaraları görene kadar siz de bunu savunurdunuz. Piyangoyu kazanmış olduğumu 

bilemem; buna sadece inanabilirim. 

Çoğumuz yaşam içinde yolumuzu epistemoloji başlığı altına girmeden buluruz-bilgi teorisi.  Kanada Toronto 

Üniversitesi’nde felsefeci Jennifer Nagel şöyle diyor: “İçgüdüsel olarak başarırız; düşünmeye ya da hesaplama 

yapmaya gerek yoktur.” 

Ama daha yakından gözlemlemek önemlidir. İlk olarak, bir şeyleri ne kadar bildiğimiz ve başkalarının bildiğini 

bilmemiz muhtemelen bizleri taşlardan tutun da şempanzelere kadar gezegendeki diğer varlıklardan ayıran şey. İnsan 

ilişkilerini hareketlendiren bir şey bu. Nagel: “Başkalarının neyi bilip bilmediğini bilerek, daha iyi iş birliği 

yapabilir, iletişim kurabilir ve de yarışabiliriz. Bilginin durumunu takip etmek, tartışma esnasında size 

yardımcı olabilir. Hatalara karşı hazırlıklı olursunuz.” 

Ama bilginin temel değerini tanımlamak son derece zordur. Bir şeyi bilebilmek için önce inanmanız gerekir ama bu 

da yeterli değildir:  Gerçek bir bilgi elde edebilmek için, inancın da aynı zamanda doğru-gerçek olması gerekir. 

Nagel: “Bu hepimizin keyifle kabul ettiğimiz bir şey.” 

Yine de “gerçek inanç” yeterli değildir. Bir inanç şans eseri gerçek olabilir ya da yanlış yolda gitmemize rağmen 

doğru bir cevaba ulaşabiliriz. Dolayısıyla bilgi kuramcılar, gerçek bir inancın bilgi olarak sayılabilmesi için başka bir 

koşula daha sahip olması gerektiğini söylüyorlar: Bir şekilde doğrulanabilmeli. Piyango örneğinde, biletimdeki 
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numaraların algısal kanıtına ek olarak belgeli kanıt (mesela bir yerde kazanan numaraları okumak) elde etmem ya da 

etmemem çıkarımsal bilgiyi oluşturur. 

SAATLERİ DURDURUN 

Uzun bir süre, doğrulanabilir gerçek inanç olan bilgi kavramı geçerli oldu. Ama daha sonra Amerikalı felsefeci 

Edmund Gettier, 1963 yılında bir makalede çok çarpıcı karşıt örnekler sundu. 

“Gettier problem” indeki örneklerden birinde, bir adam öğle vakti saatine bakar ve 12yi gösterdiğini görür. Hile 

şudur ki, genelde doğru olan saat bozulmuştur ve doğru zamanı sadece şans eseri göstermektedir. Saate bakan kişi 

vaktin öğle vakti olduğuna inanır, bu inanç gerçek olursa durmuş olan saat de doğrulamayı sağlamış olur. Ama 

aslında bunun öğle vakti olduğunu hiç kimse bilmiyordur; sadece bildiklerine inanıyorlar. 

Bu tür bir problemi alt edebilmek ve herkesin hemfikir olabileceği bir bilgi tanımı yapabilmek için doğrulama 

standartlarını sağlamlaştırabilecek çeşitli girişimlerde bulunuldu. Ama henüz kimse bunu beceremedi. Nagel: “Bu 

aslında çok garip bir soru.” 

Nihayetinde bir cevaba ulaşmak esas mesele olmayabilir. Tüm bu epistemolojik incelemeler aslında bizim unutmaya 

meyilli olduğumuz bir gerçeğe işaret ediyor: Bir şeyi bilmek, o şeye sadece inanmaktan çok daha zengin ve çok daha 

kompleks bir şeydir. Gerçek ve fikir (zan) arasındaki farkı görebilmek ve bilgi dediğimiz şeyi sürekli sorgulamak 

insanlığın ilerlemesi için çok önemlidir ve bunun kayıp gitmesine izin verme lüksümüz yok. 

Bir şeyi bilmek sizi doğruya kilitleyen zihinsel bir durumdur. Bu kilidin ne olduğunu ise henüz tam  olarak 

bilemiyoruz. 

Richard Webb 

Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE 

New Scientist  April 1 2017 

Her şey İlim mi? 

 

”O, bit’ten” (It’s from bit-temel veri ölçü birimi). Fizikçi John Wheeler tarafından icad edilen bu ifade, bir çok 

fizikçinin inanma noktasına geldiği şeyi özetliyor; somut fiziksel gerçeklik olan ”o”, en nihayetinde informasyon 

veya bitlerden yapılmıştır. 

Evrenimizi karakterize eder görünen bozulmanın karşı konulamaz yükselişi olan termodinamikteki entropi gibi 

görüşler uzun zaman informasyonla alakalı olarak bilindi.  
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Daha yeni olarak, mekan ve zamanı tanımlayan genel göreceliliği tanecik ve maddeyi tanımlayan kuantum mekaniği 

ile birleştirme çabaları, informasyonu ortak bir lisan olarak esas aldı. 

Fakat nedir bu informasyon ? ”Ontolojik” mi? – Gerçekten varolan ve aynı bir atomun elektronlar,kuarklar ve 

gluonlardan ortaya çıkması gibi, kendisinden uzay, zaman ve maddenin ortaya çıktığı- veya ”Epistemik” mi? -Bizim 

gerçeklik hakkındaki ilmi halimizi temsil eden- 

Burada görüşler bölünüyor. 

Kozmolojist Paul Davies, İnformasyon ve Gerçekliğin Doğası adlı kitabında informasyonun ”ontolojik temele 

oturduğunu” öne sürüyor. Diğer bir deyişle o, bir şey hakkında değildir onun kendisi bir şeydir. Pasadena’daki 

Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü’nden Sean Carroll ise buna katılmıyor. O, bütün gerçeklik informasyondan ortaya 

çıksa da, bu informasyonun evrenin temel quantum hali hakkındaki ilimdir diyor. 

Yani, biraz daha derine doğru delmeliyiz. Kuantum mekaniğinde bir nesnenin hali, dalga fonksiyonu denilen soyut, 

matematiksel bir oluşum içine kodlanmıştır. Bu dalga fonksiyonunun kendisi o hal hakkında tanımlı bir şey 

söyleyemez. Daha çok, nesneyi belirli bir konumda bulma halinin olasılıklarını verir. 

Fakat dalga fonksiyonunun kendisi ontolojik mi, yoksa epistemik midir? Dalga fonksiyonunun temsil ettiği 

belirsizlik, gerçekliğin halinin gerçek bir yansıması mıdır-yoksa onun hakkındaki ilmin hali midir? 

Pitscataway, New Jersey’deki Rutgers Üniversitesinde bir teorisyen olan Sheldon Goldstein, kuantum mekaniğindeki 

en tartışmalı şeylerden birinin dalga fonksiyonunun hali olduğunu söylüyor. ”Bunun hakkında tümden anlaşmazlık 

var” diyor. 

Bunun cevabı kuantum mekaniğinin değişik filozofik yorumlarından hangisini seçtiğinize bağlıdır. En yaygın 

”Kopenhag” yorumuna göre dalga fonksiyonu epistemiktir. Bununla kalmayıp, temel olarak sınırlı olan bir ilim 

halini temsil eder.Gerçeklikte bakmadan neler olduğunu bilmemiz mümkün değildir. Matematikte mesela bir 

parçacığın yörüngesini zamana göre temsil eden hiç bir şey yoktur.Baktığımız zaman ölçüm yaparak parçaçığı bir 

yerde buluruz, ve dalga fonksiyonunun tanımlı bir ilim haline çöktüğü söylenir. 

EVRENİ KİM ÇÖKTÜRDÜ ? 

Dalga fonksiyonunun kendisinin gerçek bir şey olduğu diğer kuantum mekaniği yorumları da var. Bu durumda o, 

bilindik uzay ve zaman boyutları içinde değil, parçacıkların pozisyonları hakkında informasyon ihtiva eden biraz 

daha üst boyutsal ”konfigürasyon” uzayında varoluyor. 

Bunların hepsi -özellikle evrenin kuantum halini dikkate aldığımızda muazzam problemler yaratıyor. Eğer birisi bir 

ölçüm yaptığında evrenin dalga fonksiyonu sadece belirli bir hale çöküyorsa evrendeki ölçümlemeyi kim veya ne 

yapıyor ve evren kimse bakmadığında ne yapıyor ? 

Burada görünüşe göre kendine başvurma temel bariyeriyle karşılaşmaya başlıyoruz (bak. Ne kadar bilebiliriz? Sayfa 

38) : Evren hakkındaki ilmin tamamını elde edemeyiz, çünki biz kendimiz onun parçasıyız.İlim belki her şey olabilir, 

fakat her şeyin ilim olduğunu çalışma konusunda bataklığa saplanmış durumdayız. 

Anil Ananthaswamy 

Çeviren : Ümit TUNCEL 

New Scientist  April 1 2017 
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Bağırsak Mikropları Yaşa Bağlı İltihaplanmaya Katkıda 

Bulunmakta 

  

Farelerle Yapılan Araştırma: Bağırsak Mikropları Yaşa Bağlı İltihaplanmaya Katkıda Bulunmakta 

Thevarajan ve arkadaşlarının tespitini gösteren bu göreselde özet olarak; genç ve yaşlı, mikroptan arınmış ve 

konvensiyonel fareler kullanılarak, yaşla ilişkili mikrobiyotik değişkliklerin, bağırsak permeabilitesi (geçirgenliği), 

yaşla ilişkili iltihaplanma ve makrofaj (dokularda bulunan patojenlerin, ölü hücrelerin, hücresel kalıntıların ve 

vücuttaki yabancı maddelerin yutulmasından sorumlu hücreler) fonksiyonunu azalttığı gösterilmektedir. 

İltihaplanma, yaşla beraber artar ve yaşlılarda güçlü bir ölüm riski de oluşturur.Ancak, bunun altında yatan sebep halâ 

net ve anlaşılmış değildir. 12 Nisan tarihli Cell Host & Microbe adlı dergide yayınlanan bir çalışmada, bağırsak 

mikroplarının farelerde yaşa bağlı iltihaplanma ve erken ölüme neden olduğu açıklanmakta.Yaşlı farelerde bağırsak 

mikroplarının bileşimindeki dengesizlikler bağırsakta sızıntıya neden oluyor ve böylelikle de iltihabı tetikleyen 

ve bağışıklık fonksiyonunu bozan bakterilerin salınmasına neden oluyor. 
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Mc Master Üniversitesi, Michael G. DeGroote Enfeksiyöz Hastalık Araştırma Enstitüsü’nden Dawn Bowdish: 

“Bugüne kadar yaşla ilgili iltihaplanmayı azaltmak için yapabileceğiniz tek şey; sağlıklı gıda tüketmek, 

egzersiz yapmak ve kronik enflamatuar koşullarına karşı elinizden gelenin en iyisini yapmaktı. Gelecekte, 

mikropları oldukları yerde tutmak ve yaşla ilişkili iltihaplanmayı ve bununla birlikte gelen tüm kötü şeyleri 

azaltmak için bağırsak bariyer işlevlerini arttırmada ilaç, prebiyotik veya probiyotikleri kullanabilmeyi umud 

ediyoruz.” 

Yaş, tümor nekroz faktörü (TNF) düzeylerinde ve kan dolaşımında ve dokulardaki diğer por-inflamatuvar 

sitokinlerindeki bir artış ile ilişkilidir.  Bu inflamatuvar molekülleri daha yüksek seviyede olanların, daha fazla 

zayıf, daha çok hastaneye kaldırılan daha az ilaca ve tedaviye bağımlı olma ihtimali vardır ve bu kişiler, belirli 

enfeksiyon türlerine karşı daha hassastırlar ve demans ve kardiyovasküler hastalık gibi çeşitli kronik 

hatalıklara yakalanmaları ve ölüm oranları da daha yüksektir. Bazıları yaşla ilişikili iltihapların, bağışıklık 

hücrelerindeki aşınma ve yıpranma birikiminden kaynaklandığını ileri sürerken, bazıları da kronik viral 

enfeksiyonlarla mücadele eden bağışıklık hücrelerinin buna neden olduğunu söylerler. Fakat, bu hipotezleri 

destekleyen kanıtları bulmak zordur ve yaşla ilişkili iltihaplanmanın altında yatan neden pek bilinemez. 

Bowdish ve meslektaşları, mikropsuz ortamda yetiştirdikleri fareleri, geleneksel olarak yetiştirdikleri ile 

karşılaştırırlar. Geleneksel olarak yetiştirilmiş olan farelerin aksine, mikropsuz ortamda yetişen farelerde, 

dikkat çekici bir şekilde, permeabilitesinde veya bakteriyel düzeyde veya kan dolaşımındaki pro-inflamatuvar 

sitokin düzeylerinde yaşa bağlı artış gözlemlenmemiştir. 

 Dahası, yüksek oranlarda mikrop içermeyen fareler, 600 güne kadar yaşamaktaydılar ve mikrop içermeyen 

farelerden elde edilen makrofajlarla, anti-mikrobik aktiviteler sürülebilinir. Birlikte ele alındığında, bu 

bulgular, bağırsak mikrobiyomunda yaşla ilişkili değişikliklerin, bağırsak bariyerini zayıflattığını ve iltihabı 

teşvik eden, bağışıklık fonksiyonunu bozan ve ömrü azaltan bakteri salınımına yol açtığını da göstermektedir. 

Bu çalışmaya ilave yapılan deneyler, iltihaplanma ile  mikrobiyoloji arasındaki ilişkinin iki yönlü olduğunu 

gösterir. İltihaplanmaya karşı korunan TNF eksikliği olan farelerde bağırsak mikroplarının bileşiminde yaşa 

bağlı değişiklikler gözlemlenmiştir. Dahası, insan kullanımı için onaylanmış bir anti-TNF ilacı ile yapılan 

tedavide mikrobiyomdaki yaşla ilişkili değişkilikler tersine çevrilir. 

Bowdish: “Enflamasyonu azaltıp, bağışıklık fonksiyonunu 

iyileştirirsek, sağlıklı bir bağırsak mikrobiyotaya sahip olma imkanı olabilir ama bundan kesin olarak emin de 

olamayız. Yaşa bağlı iltihaplanmanın üzerinde durup, bu konuda elde ettiklerimizle bağışıklık sağlığını 

geliştireceğimize inanıyoruz ve ayrıca piyasada halihazırda bulunan ilaçların farklı kullanım için yeniden 

tasarlamanın yollarını incelip, yeni startejiler ya da terapötikler (tedaviler) geliştiriyoruz.” 

Bowdish ve meslektaşları gelecekteki çalışmalarında, bağırsağın sağlıklı ve tam ve düzgün şekilde işleyişini koruyan 

iyi bakterilerin yanı sıra bağırsağın sızıntı yapmasına neden olan kötü bakterileri de tespit etmeye çalışacaklarını ifade 

ederler. Ayrıca, Bowdish ve meslektaşları, mikrobiyotadaki bu değişimlerin bazılarının yaşamın ne kadar erken 

safhasında başladığını anlamaya çalışacaklar ki böylelikle, bağışıklık işlevini değiştirmeye kadar giden ciddi 

durumlara karşı önceden müdahale edebilsinler. 

Sonuçta, bu araştırma, bağırsak sağlığını iyileştirmek ve yaşla ilişkili iltihaplanmayı azaltmak için 

mikrobiyomu manipüle etmede yeni stratejilere vesile olabilir. Bowdish: “Yaşa bağlı iltihaplanmanın sağlıksız 

yaşlanmanın bir çok yönüyle ilişkili olması nedeniyle, bu stratejilerin, yaş ilerledikçe daha sağlıklı, aktif ve 

bağımsız olmamıza yardımcı olabileceğini öngörmekteyiz.” 

Çeviren: AylinER 

https://m.medicalxpress.com/news/2017-04-gut-microbes-contribute-age-associated-inflammation.html 

 

 

https://m.medicalxpress.com/news/2017-04-gut-microbes-contribute-age-associated-inflammation.html
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Kendimi Bilebilir miyim? 
Ben kimim? Bu soru bizi antik çağlar ile rezone diyor: 2. yy Yunan gezgini Pausanias’a göre “Kendini tanı”ma 

görevi Delphi’deki Apollo tapınağının avlusunda yazılıydı. Almanya Mainz Üniversitesi’nde felsefeci Thomas 

Metzinger: “Bu çok klasik felsefi bir ideal. Kendimizle ilgili bilgiyi her nerede ve ne zaman olursa olsun 

artırmalıyız.” 

 

Ama bunu başarsak bile yine de gerçekle örtüşen bir şekilde kendimizle ilgili tam bir resim elde edebilecek miyiz? 

Kendi kendimizin içindeyiz. Dolayısıyla tam bir resim elde etme çabası doğal olarak kendi algısal önyargılarımız ve 

öz-referansımız ile karşı karşıya kalacaktır. Kendimizi algılamamızın çok büyük bölümü, başkalarının bizi nasıl 

gördüğüne bağlıdır. Ama başkalarının yargılarını kuşatan önyargıları da hiçbir zaman tam olarak bilemeyiz. 

İnsan davranışlarıyla ilgili yapılan felsefi incelemeler yanı sıra bilimsel gözlemler en azından benliğin ne olduğuyla 

ilgili soruyu biraz daha net resmetmemizi sağladı. Öyle görünüyor ki, bunu yapmanın bir değil, pek çok yolu var. 

İlk olarak fenomenal benlik var. Bu bizim var olma algımızla ve bu varoluşu deneyimleyen başka bir varlığın olduğu 

bilgisiyle örtüşmektedir. Bu benlik her birimizde çok gerçektir: Kendini, burada ve şimdi bulunan bir beden olarak 

hissediş ve ayrıca zamanın sürekliliği içinde var olan bir kişi olarak hissediş. 

Ama bu her zaman kim olduğumuzla ilgili gerçek bilgiyi verecek güvenilir bir kaynak değildir. Mesela nadir görülen 

nörolojik bir hastalık olan Cotard sendromu yaşayan biri çok farklı ve rahatsız edici bir “var olmama-yokluk” 

deneyimi yaşayabilir: Gerçekle hiç bağdaşmayan sübjektif bir kendini tanıma. 

Metzinger: “Rüya görürken, kim ve nerede olduğumuzla ilgili tam bir yanılgı halindeyken, çok sağlam benlik 

algısı içinde olabiliriz.” 

Bundan daha sofistike benlik bilgisi epistemik(bilgisel-kavramsal) benlikle birlikte gelir. Bu da bildiğini bilen bir 

benlik algısı yaratır. Bu epistemik benlik, fenomenal benliğin işleyişinin farkındadır ve muhtemelen kendi 

motivasyonlarımızı daha fark eder hale getirmektedir. Metzinger: “Bu kendiyle bağlantılı olmanın başka bir 

yolunun keşfedilmesidir.” 

 BÜYÜK YANILSAMA 

Diyelim ki çok sıkıcı bir toplantıdasınız ve egzotik bir tatil hayali kurmaya başlıyorsunuz. Fenomenal benliğiniz 

sizinle beraber bu hayalin içine dalar. Ama aniden toplantı gerçekliğinize geri dönüp, hayal kurduğunuzu fark 

ettiğinizde, episdemik benliğiniz harekete geçer ve zihniniz bir kez daha hayale dalana kadar da devrededir. 
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Episdemik benliği geliştirmek, farkındalığın ve meditasyonun hedefidir. Metzinger:  “Ne düşündüğünüzü, 

hissettiğinizi ve yaptığınızı daha iyi kontrol ederek ve gerektiğinde durdurarak, bu kapasiteyle daha fazla 

zihinsel otonomiye sahip olursunuz.” 

Ama öz benlik bilgisiyle ilgili kapasitemizi belirlerken, çoğumuz çok büyük bir yanılgı içinde oluruz: Benliğimizin 

bir şekilde maddi bedenimizden ayrı şekilde var olduğu yanılgısı. Günümüzde pek çok felsefeci ve sinir bilimci, bu 

tür bir ontolojik (varoluşsal) benliğin hayal olduğunu düşünüyorlar: Beyinle etkileşim içinde olan, ondan ayrı bir 

benlik yoktur. Hissettiğimiz ‘ben’, beynimizi ve bedenimizi oluşturan maddi süreçlerin bir çıktısıdır: Beden 

öldüğünde, ‘ben’ de onunla gider. 

Metzinger: “Bu, benlik bilgisiyle ilgili felsefi yolculuğumuzun beklenen sonu olmayabilir. Ama hiç kimse bunun 

büyüleyici ve son derece muhteşem sonuçlara varacağını söylemedi zaten.” 

Anil Ananthaswamy 

Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE 

New Scientist  April 1 2017 

 

İzleyen İnsanların Sinirbilimi 
İzleyen İnsanların Sinirbilimi: Diğer İnsanların Karşılaşmasından Bunu İzleyen İnsan Beyni Ne Anlam 

Çıkarmakta? 

 

ÖZET: Kişinin algılama soruları ve izlenim oluşumu ile ilgilenen nörobilimsel araştırmalar, geleneksel olarak 

katılımcılarından izole olmuş bireyleri gözlemlemeleri ve değerlendirmelerini talep etmektedir.Bununla birlikte, son 

yıllarda, iki (veya daha fazla) birey arasında uyarı olarak üçüncü kişi karşılaşmalarını ortaya koyan çalışmalar 

artmıştır. Bu hassas metodolojik değişim nedeniyle, beynin başkalarının etkileşimlerini ve ilişkilerini sınırlı görsel 

bilgiden (insanları izlemek olarak da bilinir) anlama kapasitesi ayrı bir araştırma konusu haline gelmiştir. 
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İlk kanıt, bu kapasitenin, sosyal beynin (kişiyi algılama ağı, eylem gözlem ağı ve zihinsel ağ dahil olmak üzere) çok 

iyi bilinen birkaç ağa dayandığını gösteriyor olsa da, izleyen insanların kapsamlı yapısı, üç majör zorluğun,meydan 

okumanın üstesinden de gelmek zorundadır. 

Birincisi, başkalarının karşılaşmalarına, beraber oluşlarına tanıklık ederken, insanların alışkanlıkla yaptığı yargılardan 

oluşan bir taksonomi (çeşitli prensipler ve de faktörler ışığında sınıflara ayırma) geliştirmeli.İkincisi, hangi görsel 

ipuçlarının bu karşılaşmaya bağlı yargıları doğurduğu açıklığa kavuşturmalı. Üçüncüsü, bu yargıları sonuçlandırmak 

ve bitirmek için birkaç beyin ağının nasıl ve neden birlikte çalıştığı açıklığa kavuşturmalı.Bu her üç araştırmayı 

ilerletmek ve geliştirmek için, şu anda biz bilinenleri ve “izleyen insanların sinirbilimi” hakkında ne yapılması 

gerektiğini özetliyoruz. 

Çeviren:AylinEr 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/nyas.13331/full?hootPostID=4498c0ea5fd37e6f3dedda7611fdc45b 

 

Bir İnsan Ne Kadar Fazla Bilebilir? 

  

ARISTO, yaşamı boyunca, dünya hakkında bilinebilecek, işe yarayan “Her şeyi bilen en son kişiydi.” Hayır, bir 

dakika! O kişi l-Leonardo da Vinci’ydi. Ya da Goethe veya onun aynı derecede dahi Tötonik (Cermen) çağdaşı 

Alexander von Humboldt muydu? 

“Son evrensel bilge” metaforu, – biraraya getirilen bilgilerimiz arttıkça, bir noktada, tek bir beynin ihata 

edebileceğinin çok üzerine geçmesi fikriyle beraber- çok yaygın bir şey. 

Eğer böyle ise, bu çok uzun zaman önce gerçekleşti, diyor Londra Doğal Tarih Müzesi’nden paleoantropolojist Chris 

Stringer. (Paleoantropoloji, insan evrimini diğer türlerle ilişkisi içinde inceleyen bilim dalı) “Afrika’dan göç 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/nyas.13331/full?hootPostID=4498c0ea5fd37e6f3dedda7611fdc45b
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etmeden önce bile insanların yaşadığı, bilinen farklı ortamlar dikkate alındığında, insanlık boyunca baki 

kalması gereken bilginin devamını herhangi tek bir kişinin sağlayabilmiş olabileceğinden şüphe ederim.” 

Benzer bir “deneyimsel” kısıtlama hala geçerlidir fakat günümüz dünyasında, işlenecek olan sırf ham bilgi miktarı, 

bir kişinin işleme kapasitesinin çok üzerine çıkmaktadır. Bir insan beyninde, genel hatlarıyla, 100 trilyon sinapsle 

birbirine labirent şeklinde bağlanmış 100 milyar nöron bulunmakta. San Diego yakınlarındaki Salk Enstitüsü’nün 

2015 tahminine göre bu, petabayt (PB) -milyonlarca gigabayt- olarak ölçülebilen bir bilgi depolama kapasitesine 

karşılık gelmektedir. Karşılaştırıldığında, İsviçre’de Cenevre yakınlarındaki CERN Enstitüsü’ndeki parçacık 

çarpıştırıcısı olan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı, sadece bir sene içinde 30 petabayt kadar data çekmektedir. Büyük 

Hadron Çarpıştırıcısı’nın (LHC) başlıca iki işbirlikçisi ATLAS ve CMS’nin ortaklaşa yayınladığı bir makalenin, 

datayı ortaya koyan ve analiz eden 5000 kişinin başarısını onaylaması şaşılacak şey değil. 

Tabiiki bu kıyaslamaları yapmak kolay. Bilgiyi ortaya çıkarmak, datayı benimsemekten daha fazlası ve beyniniz de 

boş bir petabayt hafıza kartı değil. Eğer öyle olmuş olsaydı, veri yükleme hızının yavaşlığından dolayı hayal 

kırıklığına uğradığınız için, onu, aldığınız mağazaya geri gönderirdiniz. 

Ve konu herhangi bir kişinin beyninin ne kadar fazla bilebileceğini anlamaya çalışma noktasına geldiği zaman 

yaşadığımız güçlük şu: Şu ana kadar hiç tam kapasiteyi dolduramadık. Bir işlem limitine ulaşamadan, devamlı olarak 

bir zaman limiti ile karşılaşıyoruz. Hiperpoliglot (birden fazla farklı dilde uzman olan kişi) Alexander Arguelles’i ele 

alalım. Halihazırda 50’den fazla dilde yetkin olarak diyor ki, -yaşamındaki diğer herşeyin pahası ise de- “Bana 

sınırsız zaman özgürlüğü verin ve muhtemelen 100 dil ile başa çıkabilirim.” 

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden Cesar Hidalgo, bir kişinin, gerçekçi bir şekilde tüm hayatı boyunca 

öğrenebileceği miktarı ‘personbayt’ olarak adlandırdı. Güzel bir kil çanak yapmak için ihtiyacınız olacak bilgi 1 

personbayt’tan daha azdır. Ancak güdümlü füze donanımlı bir F-22 Avcı Savaş Uçağı üretmek istiyorsanız binlerce 

fazla personbayta ihtiyacınız olacak. Aristo nereden başlayacağını bilemezdi. 

Beynimizin zayıf bant genişliğinin moralimizi bozmasına izin vermemeliyiz. İnsan bilgisinin miktarı ve karmaşıklığı 

eğer zaman içerisinde arttıysa, konuşma dili, yazı dili, matbaa makinesi ve şimdi de internet ile birlikte, onu 

edinmenin yolları da gittikçe gelişti. Bu enformasyon bolluğu içinde gelişim göstermenin önündeki engel, 

beyinlerimize sığdırabileceğimiz bilginin miktarında değil ancak onun mahiyetinde yatmaktadır. 

Sean O’Neill 

Çeviren : Sena ERKAN 

New Scientist  April 1 2017 

 

Kıkırdak Benzeri Hidrojel, Diz Tedavilerini Kolaylaştırabilir 
Bilim insanları, 3D basılabildiği ve herkesin dizine özel üretilebildiği için, kıkırdak benzeri hidrojel maddenin, diz 

tedavilerini kolaylaştırabileceğini söylüyorlar. 

Yeni bir araştırma, menisküs olarak bilinen, diz içindeki iki önemli tampon üzerinde odaklanıyor. Bu parçaları 

yenilemek hem doğru materyal hem de doğru şekil gerektirir. 

Duke Üniversitesi’ndeki bilim insanları bu zorlu konu üzerinde çalışmaya başladılar ve uygun bir hidrojel 

menisküsün, 3D printer ile 300 $ maliyet ile 1 gün içinde üretilebileceğini ispatladılar. 
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Eğer bu başarı daha büyük ölçeklerde tekrarlanabilirse, genelde karmaşık ve problemli olan diz yaralanmalarının, 

daha basit ve ucuz tedavileri olacak demektir. 

Araştırmacılardan biri olan Benjamin Wiley şöyle diyor: “Artık herkesin, mekanik özelliklerine çok yakın bir 

şekilde yazıcıdan kıkırdağın bir kopyasını çıkarması mümkün; ama çok daha basit ve ucuz bir şekilde.” 

Her birimizin dizlerinde, uyluk kemiği ile kaval kemiği arasında, her adım attığımızda tampon görevi gören, 2 tane 

kulak şeklinde menisküs var. Eğer bu destekler zarar görürse, yürüyüş ağrı verici olur ve kireçlenme riski artar. 

Yetişkinliğe ulaştığımızda, bu menisküsler artık kendilerini tedavi edemezler ve problemli olanlar genellikle 

ameliyatla yenilenirler. Esas mesele ise, implantların gerçekleri kadar güçlü ve esnek olmamalarıdır. Üstelik diz 

etrafındaki tedavilerde de hiç faydalı değillerdir. 

Bunun yanısıra, menisküs iki tamamlayıcı tabakadan oluşmaktadır: katı bir orta tabaka ve de daha yumuşak bir dış 

tabaka. Bu da 3D olarak tek bir materyalden basma çalışmalarını karmaşıklaştırmaktadır. 

Bunun üstesinden gelebilmek için bilim insanları, güçlü bir hidrojeli ve de esnek bir hidrojeli birleştirdiler ve 

olabildiğince kıkırdağa benzer bir madde elde etmeye çalıştılar. Ayrıca baskı anında akışkan ama kolayca 

sertleşebilsin diye nanoparça kil eklediler. 

Ekibin üyelerinden Feichen Yang: “Her iki yapı da birbirine dokulu durumda. Bu da tüm materyali son derece 

güçlü duruma getiriyor.” 

Ayrıca, başka bir araştırmadan da bildiğimiz üzere, tıbbi sağlıkta 3D baskının güzel tarafı şudur ki, hastaya özel, 

doğru ebatlarda ve şekilde vücut parçaları üretilebilmektedir. Burada esas önemli olan nokta da budur. 

Wiley: “Menisküs durumunda şekil çok önemli bir konudur. Menisküs çok büyük basınç altındadır ve eğer 

hastanın vücut yapısına uymazsa, kolaylıkla kayabilir, sakat bırakabilir veya çok ağrı yapabilir.” 

 

Bilgisayar tomografisi (CT) ya da manyetik rezonans görüntüleme (MRI) ile doktorlar implantların nasıl dizayn 

edilmesi gerektiğini bulabilir ve sonra da bu bilgiyle 3 boyutlu olarak baskı yapabilirler. Yeter ki orijinali kadar iyi 

çalışabilecek suni materyalleri olsun. 
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Araştırmacılar bu “genç alan” ile ilgili daha henüz konunun çok başında olduklarını kabul ediyorlar. Ama konuyla 

ilgili tanıtımlar hidrojellerin diz tedavilerini basitleştirebileceğini göstermektedir. 

Artık hidrojellerin kıkırdak özelliğine benzer şekilde geliştirilebileceğini biliyoruz. Gelecekteki çalışmalarda ise, 

insan dokusuna daha da yakın materyaller ile baskı yapılabileceğini biliyoruz. 

Wiley: “Umarım bu kolaylığın tanıtılması başka insanların da, basılabilir ve daha gerçekçi hidrojeller yapma 

konusunda ilgini çekecektir.” 

Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE 

http://www.sciencealert.com/this-new-3d-printed-material-mimics-cartilage-to-make-knee-repairs-

easier?utm_content=buffer37d22&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer 

 

Epigenetik Hafıza, 14 Nesil Boyunca Taşınıp, Aktarılabiliniyor! 

 

Hepimize nesiller boyunca aktarılan en önemli genetik bilgi seti DNA’mızdan meydana gelmekteyiz. Ancak, içinde 

yaşadığımız ortam da genetik değişimler yapabilir. 

Şimdilerde araştırmacılar, bu tarzdaki çevresel genetik değişkliklerin bir hayvanda (C.elegans yuvarlak kurt-

ipliksi solucan) 14 nesil boyunca taşınıp, aktarılabilineceğini keşfettiler. Bu, gözlemlenen en uzun süredir. 

Çevrenin genetik ifade (expression) üzerinde ne kadar etki bırakabileceğini anlamak için, İspanya’daki Avrupa 

Moleküler Biyoloji Organizasyonu’ndan (EMBO) bir grup bilim insanı, bir florasan proteini için transgen taşıyan, 

genetik olarak tasarlanmış yuvarlak iplik kurtlarını (nematod)  incelerler.  Bu gen akitive olduğunda, 

solucanlar  ultraviyole ışığının altında ışık saçıp, parlarlar. 

http://www.sciencealert.com/this-new-3d-printed-material-mimics-cartilage-to-make-knee-repairs-easier?utm_content=buffer37d22&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://www.sciencealert.com/this-new-3d-printed-material-mimics-cartilage-to-make-knee-repairs-easier?utm_content=buffer37d22&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
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Daha sonra, ekip, solucanların içinde bulunduğu konteynırlarının sıcaklık derecelerini değiştirir. Ekip, kurtları 20° 

C’de (68F) tuttuğunda, düşük transgen seviyesi tespit ederler bu da kurtların 25 neredeyse hiç parlamaması 

anlamına gelir. Ancak, solucanları daha sıcak bir ısıda, 25° C’de (77° F) tuttuklarında, solucanlar birden 

bire  Noel ağacı gibi parlar. Bundan da, floresan geninin çok daha aktif hale gelmiş olduğu anlaşılır. 

Ancak, onların bu tropikal tatilleri uzun sürmez, solucanlar daha soğuk dereceye taşınırlar ve burada floresan gen 

aktivitesinin ne olacağına bakılır. 

Şaşırtıcı bir şekilde, solucanlar parlak hale gelip, ışıldamaya devam ederler; onlar sıcak ortamın  “çevresel 

hafıza”sını muhafaza etmişler, trangenleri de halâ oldukça aktif bir haldedir. 

Dahası, bu hafızadaki bilgi, kendilerinden sonraki 7 nesle aktarılımış ve hiç biri sıcak derecede tutulmadıkları 

halde 7 parlayan, ışık saçan nesil oluşmuştur. Yavru solucanlar bu epigenetik değişimi hem yumurta hem de 

sperm aracılığıyla miras alırlar. 

Ekip elde ettikleri sonuçlarla daha da ileri gider… Beş nesil nematodları( solucanları) 25° C (77° F) da tutarken, 

yavrularını da daha soğuk bir ısıda tutarlar. Solucanlar, benzeri görülmemiş şekilde 14 nesil boyunca yüksek 

transgen aktivitesine sahip olmaya devam eder. 

Bilim insanları bunun, çevresel olarak indüklenen genetik değişimin nesillere aktarımındaki en uzun süreç 

olduğunu ifade ederler. Genellikle, genetik ifadedeki değişimler bir kaç nesil sürmektedir. EMBO’dan ve 

İspanya’nın Pompeu Fabra Üniversitesi’nden ve bu ekibin elemanlarından olan Adam Klosin: “Tam olarak bunun 

nedenini bilmiyoruz. Ama bu, biyolojik olarak ileri dönük planın bir biçimi olabilir.” 

Bu araştırmada bulunan ve İspanya’daki Josep Carreras Lösemi Araştırma Enstitüsü’nden Tanya Vavouri: 

“Solucanlar çok kısa ömürlüdür. Belki de bu yüzden, gelecek nesillere-torunlarına gelecekte çevrenin nasıl 

olduğunu tahmin etmelerine yardımcı olmak için, geçmiş koşullar hakkındaki anıları iletiyorlar.” 

Bilim insanlarının C.elegans’ı (nematode-ipliksi solucan) model organizma olarak seçmesinin bir nedeni olabilir. 

Sonuçta, bu 14 neslin ortaya çıkması sadece 50 günde olmakta. Ancak, yine de bizlere çevresel genetik değişimin 

diğer hayvanlara da nasıl aktarıldığına dair ipuçları verebilir. 

Bu fenomenin solucanlarda ve farelerde bir çok örneği mevcut. Ancak, insanlardaki çevresel epigenetik miras çok 

tartışılan bir konu ve halâ bilmediğimiz pek çok şey var. Epigenetik mirasla ilgili yeni bir incelemede şöyle 

denilmekte: “uzun süre ve doğru kayıt tutma zorluğu nedeni ile insanlarda kalıtsal etkilerin ölçülmesi zordur.” 

Ancak, bazı araştırmalar, hayatımızdaki olayların, çocuklarımızı ve belki de torunlarımızın gelişimini, DNA’yı 

değiştirmeden, etkileyebileceğini göstermekte. 

Örneğin; yapılan bazı çalışmalarda, 1944-1945 yılları arasındaki Hollanda’daki kıtlıktan kurtulan kadınların, 

hem çocuklarında, hem de torunlarında yetişkinlikte glikoz intoleransının arttığı tespit edilmiştir. 

Diğer bazı araştırmacılar da, soykırımdan kurtulanların torunlarında, bir travma sonrasında vücudun kendisini 

toparlaması için salgılanan kortizol hormon seviyelerinin daha düşükseviyelerde olduğu tespit ederler. 

Nematolarla (ipliksi solucan) ilgili yapılan bu en son çalışma, kendi epigenetik mirasımız hakkında daha fazla bilgi 

edinmek için ve özellikle de, bunun nesiller arası etkilerin ne kadar uzun süre dayanabileceğinin olağanüstü bir 

göstergesi olması açısından önemli bir adım. 

Çeviren: AylinER 

http://www.sciencealert.com/scientists-have-observed-epigenetic-memories-passed-down-for-14-

generations?utm_content=bufferf32a7&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer 

 

 

 

http://www.sciencealert.com/scientists-have-observed-epigenetic-memories-passed-down-for-14-generations?utm_content=bufferf32a7&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://www.sciencealert.com/scientists-have-observed-epigenetic-memories-passed-down-for-14-generations?utm_content=bufferf32a7&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
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Ses Dalgaları Derin Uykuyu ve Hafızayı Artırıyor 

 

Beyin dalgalarına senkronize edilen pembe gürültü dalgaları, yaşlılarda uykuyu derinleştirir ve hafızayı 

güçlendirir. 

Yeni bir çalışmada belirtildiğine göre, beyin dalgaları ritmine senkronize edilen hafif ses uyarımı- mesela şelale sesi- 

yaşlılarda derin uykuyu çok önemli derecede artırırken, kelime hatırlama yeteneklerinde de gelişme görüldü. 

Derin uyku hafıza güçlendirmede çok önemli role sahiptir. Ama orta yaşlardan başlayarak, derin uyku ciddi derecede 

azalır. Bilim insanları bunun yaşa bağlı hafıza kaybına da sebep olduğuna inanmaktadır. 

Ses uyarımı katılımcılarda derin uykuyu ve hafıza testindeki başarılarını da ciddi derecede artırdı. 

Northwestern Üniversitesi Tıp Fakültesinde nöroloji profesörü olan Dr Phyllis Zee: “Bu yenilikçi, basit ve medikal 

uygulama gerektirmeyen, beyin sağlığını geliştirebilecek güvenli bir yaklaşım. Yaşlı nüfustaki hafızayı 

güçlendirebilmek ve de yaşa bağlı hafıza kaybını azaltmak için çok güçlü bir araç” dedi. 

Çalışma 8 Mart’ta Frontiers in Human Neuroscience’da yayımlandı. 

Çalışmada, 60 yaş ve üstündeki katılımcılar, 1 gecelik akustik uyarım, 1 gecelik de suni uyarım aldılar. Suni uyarım 

yöntemi, akustik olan ile aynıydı. Ama katılımcılar uyku esnasında hiçbir şey duymadılar. Hem suni hem de akustik 

uyarım seansları için katılımcılar gece ve sabah bir hafıza testi çözdüler. Suni uyarım sonrası sabah yapılan testte 

hatırlama yeteneği biraz artış gösterdi. Ama pembe gürültü uyarımı sonrası ortalama gelişim 3 kat daha fazlaydı. 

Yavaş dalga uyku artırma derecesi, hafızanın gelişim derecesiyle ilişkilendirildi. Bu da göstermektedir ki, yavaş dalga 

uyku, hafıza için önemlidir; yaşlılıkta bile. 
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Northwestern’deki bilim insanları, henüz tekrarlanan gecelerde oluşan etkiler üzerine çalışmadılar. Ama bu yöntem, 

uzun vadede evde uygulanabilir bir müdahale olabilir. 

Önceki araştırma göstermiştir ki, uyku esnasında uygulanan akustik uyarım genç insanlarda da hafıza 

güçlendirmesine faydalı olabilir. Ama bu yaşlılar üzerinde denenmemişti. Bu yeni çalışma, daha yaşlı bireyleri hedef 

almaktadır. 

Araştırma yeni bir yaklaşım uyguladı: Bireyin beyin dalgalarını reel zamanda okuyup, bunları uyku esnasında 

belirgin bir nöron iletişimi sırasında hafif ses uyarımı içine kilitler. 

Her bir beyin dalgası ya da osilasyonu, uyanıklık esnasında saniyede 10 titreşim iken, derin uyku esnasında saniyede 

yaklaşık 1 titreşime kadar yavaşlar. 

Giovanni Santossi, yavaş dalga osilasyonunun artış bölümünde sesi ileten bir algoritma geliştirdi. Bu uyarım, 

nöronların aktivitesindeki senkronizasyonu artırmaktadır. 

Ses uyarımından sonra, yaşlı katılımcıların yavaş dalgaları uyku esnasında artış gösterdi. 

Zee: “Bu yöntemin etkinliğini onaylayabilmek için daha fazla çalışma gerekiyor. Ondan sonra insanlara bu 

yöntemi evde de uygulayabilecekleri söylenebilir. Bunu daha da ileriye taşımak istiyoruz.” 

Çeviri : Sıdıka ÖZEMRE 

http://neurosciencenews.com/pink-noise-sleep-memory-6508/ 

 

Kandida İle Mücadele İçin 10 Gıda 

 

Ruh halindeki ani değişimler, mevsimsel alerjiler, sindirim sorunları ya da sık sık oluşan mantar enfeksiyonlardan 

muzdarip misiniz? Eğer öyleyse, vücudunuzdaki Kandida’lar aşırı büyümüş olabilir. 

Kandida, mantarın bir formu olan mayanın (yeast) bilimsel isimlerinden biridir. Çok az miktardaki Kandida, 

sindirime yardımcı olmak için doğal olarak ağızda ve bağırsaklarda bulunur. Ancak ilaçlar, diyet ve çevre 

http://neurosciencenews.com/pink-noise-sleep-memory-6508/
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Kandida’nın normal dengesini değiştirebilir. Aşırı üretildiğinde bağırsak duvarını aşar ve doğrudan kan dolaşımına 

girer. Böylece sızıntılı bağırsak hastalığına neden olabilecek toksik yan ürünlerin serbest kalmasını sağlar. Kandida 

aşırı büyümesinin belirtileri, sindirim konularından depresyona kadar değişebilir. 

Kandida bağırsakta bulunduğu için, aşırı büyümeyi sınırlamada, diyet önemli bir faktördür. İşte Kandida’nın aşırı 

büyümesine karşı savaşmak için tüketebileceğiniz 10 gıda. 

Hindistan cevizi Yağı 

 
Hindistan cevizi yağı doğal olarak kaprilik asit adı verilen bir yağ asidi içerir. Bu anti-fungal, Kandida’nın 

büyümesini ve kopyalanarak çoğalmasını engeller. Mücadele sırasında maya hücrelerinin duvarlarında delikler 

açarak ölmelerine neden olur. 

Sarımsak 

 
Sarımsak, Kandida’ya özgü doğal antifungal özelliklere sahip kükürt içeren bir bileşik olan allicin içerir. Bu küçük 

yiyecek, çiğ yenildiğinde en iyi antifungallerden biridir. 
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Elma sirkesi 

 
Elma sirkesi Kandida diyeti sırasında izin verilen sirke çeşitlerinden biridir. Elma sirkesi üzerine yapılan araştırmalar 

sınırlı ancak Kandida’nın yok edilmesine yardımcı enzimler içeriyor gibi görünüyor. 

Turpgil sebzeleri 

 
Brokoli, Brüksel lahanası, roka, lahana ve turp gibi turpgillerden sebzeler, Kandida’ya saldıran kükürt ve azot içeren 

bileşikler olan izotiyosiyanatları içerir. 
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Zencefil 

 
Zencefil, zencefil kökenli anti-inflamatuar ve antifungal bileşenler olan zingerol ve shogaol içerir. Zencefil gruptaki 

en güçlü antifungal olmasa da, vücudunuz Kandida aşırı büyümesi etkilerinden arındırılırken, önemli karaciğer 

desteği sağlar. 

Zeytin yağı 

 
Zeytin, keten, avokado ve çuha çiçeği yağları, vücudunuzun Kandida ile savaşmasına yardımcı olabilecek 

antioksidanlar olan polifenolleri içerir. 
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Karanfil 

 
Karanfil doğal olarak öjenol içerir. Öjenol, güçlü uçucu bir bitkisel yağdır ve dahili olarak alındığında son derece 

etkili bir antifungaldir. Karanfil yağı, ayak parmağı ve tırnakların mantar enfeksiyonlarına karşı lokal bir yardımcı 

olarak da etkili olabilir. 

Tarçın 

 
Tarçın, antifungal özelliklere sahip anti-inflamatuar bir baharattır. Kaprilik asit’e benzer şekilde, maya hücrelerine 

zarar verdiği görülüyor. Maya hücrelerinin doğasını değiştirerek sonunda ölmelerini sağlıyor. Tarçın; Kandida, 

helikobakter ve hatta saç biti tedavisinde yararlı gibi görünmektedir. Ancak gebeyken veya mide ve bağırsak ülseri 

durumlarında kullanılmamalıdır. 
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Yabani Somon balığı 

 
Yabani somon balığı, omega-3 yağ asitlerinin mükemmel bir kaynağıdır ve bu yağların da mantar enfeksiyonlarıyla 

savaştığı bilinmektedir. 

Limon suyu 

 
Limonun uçucu bitkisel yağları hafif antifungal özelliğe sahiptir. Limonun diyetteki ana rolü, karaciğeriniz 

Kandida’yla savaşmaya çalışırken karaciğerinizin zehirini gidermesine (detoksifikasyon) yardımcı olmasıdır. 

Çeviren : Gültekin METİN 

https://amp.mindbodygreen.com/articles/10-foods-to-fight-candida 

 

https://amp.mindbodygreen.com/articles/10-foods-to-fight-candida


276 
 

DünyaNız Neden Bir Halüsinasyon-Bir Hayâl? 

 

Merak etmeyin- Soğuk sadece bir halisünasyondur. 

Beyniniz bilgiyi işlerken (proses ederken) ne yapmakta? “Kontrollü çevrimiçi halüsinasyon”üretebilir mi?… 

Beynin nasıl işlediği ile ilgili daha provakatif gözüken açıklamalardan (26 set orijinal makaleden çıkarılan özet, 

benzersiz bir çevrimiçi dersin ikinci kısımındaki zihnin sinirbilimini ve felsefesi hakkında edilenilen güncel 

bilgilerden elde edilerek yapılan) bir tanesine hoşgeldiniz. 

2015 yılında, Almanya’nın Johannes Gutenberg Üniversitesi’nden felsefeci ve “MIND Grubu” kuran Thomas 

Metzinger, önde gelen araştırmacıların araştırma makalelerini yayınlamak için “OPEN MIND” adlı bir proje 

oluşturmuştur. Bu makaleler alışılmışın dışında, açık erişim formatında yayınlanmakta ve ücretsizidir. Bilincin 

doğasından kontrollü rüyaya (lucid dreaming) kadar herşeyi kapsayan ilk sayı çok nitelikli ve kalifeye bir 

başarıya imza atar. 

“Felsefe ve Öngörücü-Tahmin Edici İşlem” adlı ikinci sayı, beynin içinde sürekli olarak ne olduğunu (bir çiçek, bir 

kaplan, bir kişi..) tahmin eden beyinler hakkındaki iddiaları ortaya koyan (başlığından da belli olduğu gibi) bu 

konudaki teoriye odaklanır. 

Daha doğru tahminler yapmak için beyinlerimiz, dünyasının içselindeki modelleri modifiye eder ya da dışsala 

ait tahminlerle uyumlu hale gelmesi için bedenlerimizi hareket ettirmeye zorlar. Bu fikir, algı, hareket ve bilişi 

tek bir çerçevede birleştirir. 

 Bazı makalelerin başlıkları çok eğlenceli ve belki de birazcık abartılı olabilir: “Şeytanınız olan İblisi nasıl 

yeneceksin?”, “Kendi Markov örtünü nasıl örersin?”, “Bayes ve Bullets”… Ancak bu başlıklara rağmen, 

içerikleri ciddi ve ağır ilermektedir: Bunlar, İngiltere Edinburgh Üniversitesi’nden Andy Clark ve Avustruralya’nın 

Monash Üniversitesi’nden Jakob Hohwy gibi çok iyi bilinen  “öngörülebilir işlem” savunucuları tarafından 

yazılmıştır. 
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Algı Pasif Değildir 

Bu makaleleri derinine okumadan önce, Metzinger ve Wanja Wiese’in giriş ve önsözleri okunsa da, okuma başlarda 

yavaş gider. Çoğumuz bu makalelerdeki yazılanları okumada örnek giriş yazılarından ötesine geçemeyiz ama giriş 

yazılarını okuyarak bile bu ağır makalelerin içerdiği fikirler hakkında epey bir fikrimiz olur. 

Sezgisel hislerimize meydan okuyan bu “öngörücü-tahmin edici işlem”e dair anahtarlardan bir tanesi de 

beyinlerimizin pasif olarak duyularımız aracılığı ile bilgiyi edinmesi ve aslında dışarıda ne olduğu konusunda algılar 

yaratması şeklindeki aşağıdan yukarı yaklaşım tarzıdır. 

Ama aslında “öngörülebilir işlem”, algı, eylem ve bilişin, hem dünya hakkındaki, hem de bizim kendi bilişsel ve 

duyusal durumumuzla ilgili algılamayı etkileyen, hem yukardan aşağı, hem de aşağıdan yukarı işlem içeren 

beyindeki hesaplamaların outcome’ı,sonucudur. 

 Metzinger ve Weise makalelerinin giriş bölümlerinde belirtikleri gibi, yukarından aşağı fikri yeni değil, ve “algı” 

egemen teoriler, uzun süredir önem derecesi açısından düşük teoriler olarak gözükmekte. Makalelerinde “öngörücü 

işlem”in yeni bir katkısının, sadece duyu girdisinin gürültülü ve belirsiz olması değil, her zaman mevcut bir 

algılama özelliği olan yukarıdan aşağı işleminin ve ön bilginin öneminin vurgulanması olduğunu ifade ederler. 

His ve Algıları Tahmin Etme 

İşin özü; beyin, duyular, his ve algıların kaynağı hakkında hipotez yapmak için çevre ve beden modelleri 

oluşturur. En muhtemel olarak kabul edilen hipotez, dışsal gerçekliği algılama olanıdır. Tabii ki, “tahmin” kesin 

doğru ya da yanlış olabilir ve herhangi bir hatayı düzeltmek de beynin işidir.(bir hata yaptıktan sonra beyin, 

gelecekte benzer durumları daha iyi hesaba katmak için modelleri modifiye edip, değiştirebilir) 

Fakat, bazı modeler, örneğin iç organlarda olduğu gibi ister istemez değiştirilemez. Vücudumuz, 37°C civarında dar 

bir ısı aralığında kalması gerekmektedir. Dolayısıyla, “öngörücü-tahmin edici işlem”, deri üzerindeki duyuların 

normal vücut sıcaklığına uygun olması gerektiğini tahmin ederek kontrolü sağlar. Duyularda bir sapma olduğunda, 

beyin içsel modeli değiştirmez, daha ziyada sıcaklık veya soğukluk yönünde ilereyen harekete zorlar ve böylece 

öngörüler-tahminler gerekli fizyolojik duruma uygun olur. 

Metzinger ve Weşse’in belirttiği gibi, öngürülebilir işlemlerin ardındaki hesaplama prensipleri anlamak için yeterince 

makale okursanız, o zaman “beyindeki işlemi kontollü bir çevrimiçi halüsinasyon olarak tanımlamak, sadece 

küçük bir adım” şeklinde neden dendiğini anlamaya yaklaşmış olursunuz. 

Kendimiz dahil algıladığımız herşey, gerçekliğin hayâlleri, gölgeleri, imgeleridir. Şu çok vahşice olan 

düşünceyi bir düşünelim: “Bizler, her an halüsinasyon, hayâl görmekteyiz.” 

Çeviren : AylinER 

https://www.newscientist.com/article/2128725-a-guide-to-why-your-world-is-a-

hallucination/?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&cmpid=SOC%7CNSNS%7C2017-

Echobox&utm_source=Twitter#link_time=1493061427 

 

Beyin Ağ Aktivitesi ile İlgili Yapılan Yeni Bir Analiz, Epilepsi 

Nöbetlerine Özgün Bir Bakış Açısı Sunmakta 
 Lehnertz ve ekibi, ağ düğümlerini tek tek örneklenen beyin bölgeleri ile ilişkilendirerek, tüm düğüm çiftlerinden 

gelen sinir sinyallerinin senkronizasyon derecesini değerlendirip, bir çift düğüm arasında  bağlantı oluşturabilir; 

bunun derecesi ne kadar yüksekse, bağlantı o kadar güçlü olur. NeuroscienceNews.com 

 Özet: Araştırmacılar, epilepsili kişilerdeki beyin aktivitesini daha iyi anlamak için gelişmekte olan epileptik beyin 

ağlarını inceliyorlar. 

https://www.newscientist.com/article/2128725-a-guide-to-why-your-world-is-a-hallucination/?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&cmpid=SOC%7CNSNS%7C2017-Echobox&utm_source=Twitter#link_time=1493061427
https://www.newscientist.com/article/2128725-a-guide-to-why-your-world-is-a-hallucination/?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&cmpid=SOC%7CNSNS%7C2017-Echobox&utm_source=Twitter#link_time=1493061427
https://www.newscientist.com/article/2128725-a-guide-to-why-your-world-is-a-hallucination/?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&cmpid=SOC%7CNSNS%7C2017-Echobox&utm_source=Twitter#link_time=1493061427
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 Bonn Üniversitesi’nden araştırmacılar, epilepsi hastalarındaki beyin aktivitlerini ve beynin farklı bölgelerinde 

oynadıkları rolü daha iyi anlamak için epilepsi hastalarının “gelişmekte olan epileptik beyin ağ”larını araştırır. 

Epilepsi, dünya çapında yaklaşık 50 milyon kişiyi etkileyen karmaşık bir nörolojik hastalık. Bu hastalığın 

yüzyıllardır varolduğu bilinmesine rağmen, en önemli ve esas belirtilerinin mekanizması olan “epilepsi nöbeti” tam 

olarak anlaşılamamaktadır. Aslında, epilepsi nöbetlerinin %25’i bugün mevcut olan herhangi bir terapi 

tarafından kontrol altına alınamamaktadır. 

Son gelişmeler, epilepsinin, beynin içindeki bağlantıları gösteren bir “ağ (network) hastalığı” olarak 

kavramlaştırılmasına ve bu şekilde tanımlanmasına yol açmakta. Bu geniş ölçekteki epileptik ağ, hem nöbetsiz 

intervaller, (ölçülebilen parametrelerin iki noktasını ayıran aralık) hem de nöbet gibi patofizyolojik aktivite süresince, 

normal bir beyinin içindeki çeşitli beyin alanlarını da içerir. 

Buna rağmen, beynin belirli alanlarının hastanın epileptik ağı veya bu farklı alanların oynadığı rollere katkısı 

hakkında çok az şey bilinmektedir. 

Almanya’dan bir grup araştırmacı, bu hafta CHAOS adlı dergiye verdikleri açıklamada; insan beyninin karmaşık 

bağlantılarını anlamaya yaklaşmanın bir yolunun; mekana dayalı ağ teorisi ve zamana dayalı senkronizasyon 

teorisindeki kavramları, işlevsel beyin ağları oluşturmak için birleştirmek olduğunu dile getirirler. 

Şu ana kadar, beynin “nöbet yaratan alan”ı (nöbet aktivitesinin erkenden, en önce belirtilerinin görüldüğü alan), bu 

alanlar içindeki en önemli bölge olduğu düşünülmekteydi. Bu konudaki bulgu sınırlı verilere dayanmaktaydı ve 

öneminin zamanla değişip değişmediği de belli değildi. 

Bu yeni analitik yaklaşımla, Bonn Üniversitesi Epileptoloji Bölümü Nörofizik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Klaus 

Lehnertz ve grubu, beynin farklı bölglerinin öneminin zamansal (temporal) ve mekansal (spatial) 

değişkenliğini araştırır. 

Lehnertz: “Ağ teorisindeki yeni gelişmeler, elektroensefalografi (EEG) gibi araçlarla  beyin faaliyetlerini 

gözlemleyerek, “işlevsel beyin ağları”nı belirleyip ve bu ağlardaki önemli düğümleri ve bağlantıları 

tanımlamaya yardımcı olan güçlü araçlar ortaya koymaktadır.” 

Lehnertz ve ekibi,nöron ağ düğümlerini tek tek örneklenmiş ve numunelenmiş beyin bölgeleri ile ilişkilendirerek, 

tüm düğüm çiftlerinden gelen sinir sinyallerinin senkronizasyon derecesini değerlendirip, bir çift düğüm arasında 

bağlantı oluşturabiliyor; ve bunun derecesi ne kadar yüksekse, bağlantı o kadar güçlü oluyor. 
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Lehnertz’in ekibinden olan ve doktora öğrencisi Christian Geiger: “Bu analiz konseptlerini, 17 epilepsi hastasından 

elde edilen yüksek temporal çözünürlüklü çok-kanallı uzun süreli EEG kayıtlarına uygulamak, süresi bir kaç güne 

kadar uzanan bir dizi fonksiyonel beyin ağı elde etmemizi sağladı. Her bir nöron ağı için, daha önce geliştirilen farklı 

merkezlilik indeksleri ile bireysel beyin bölgelerinin öneminin çeşitli yönlerini de sosyal bilimler için inceleyip, 

değerlendiriyoruz ve ardından da nöron ağ düğümlerinin öneminin zaman içinde nasıl dalgalandığını (inip-çıkmalar) 

araştırıyoruz.” 

Ekibin bu çalışması çok önemli. Çünkü, onlar ilk kez işlevsel beyin ağlarındaki bireysel düğümlerin öneminin, 

onlarca saniyeden günlere uzanan zaman aralığında nasıl dalgalanma gösterdiğini tespit etmişlerdir. Ayrıca, 

bu dalgalanmalar, büyük oranda bir hastanın normal, günlük ritmlerine bağlanabileceğini de göstermektedir. 

Ancak, yine hastalıkla ilgili bu bağlantı minimal bir şekilde olabilmektedir. 

Geiger’e göre ekibin genel olarak belki de en ilginç bulgusu; beyin bölgeleri arasında sürekli bir hiyerarşinin 

olmaması, aksine çeşitli zaman ölçeklerine göre önem sırasının belirlenmesidir ve hangi önem derecesine bağlı 

olarak, epilepsi nöbeti yaratan alan (yaygın olarak inanıldığı gibi, büyük ölçekli bir epilepsi ağı) en önemli 

düğüm değildir. 

Bu araştırmadan öğrenilenler, epilepsi nedenleri ve semptomları ile ilgil itedavilerin geliştirilmesi için atılacak gerekli 

temellerin bir paraçasını oluşturmakta. 

Lehnertz: “Farklı beyin bölgelerinin, fonksiyonel beyin ağları içinde en yüksek öneme sahip olabileceğini düşünmek, 

epileptik nöbetlerin tahmini ve kontrolünün geliştirilmesi için bir anahtar olabilir. Uzun vadede, bu anlayış, epilepsi 

hastaları için daha iyi tedavi seçeneklerinin geliştirilmesini sağlayabilir ve bu fonksiyonel beyin ağ düğümlerini ve 

önemini anlamak, diğer nörolojik hastalıklar için çözüme ulaşmamızı da sağlayabilir.” 

 Çeviren: AylinER 

http://neurosciencenews.com/brain-network-epilepsy-6529/ 

Açlık Hormonu Yeni Beyin Hücrelerinin Gelişimini Arttırıyor 

 

Oruç tutmak beyin gücünü arttırıyor olabilir mi? İştahı uyaran bir mide hormonunun yeni beyin hücrelerinin 

gelişimini desteklediği ve bunları yaşlanmaya bağlı etkilerden koruduğu düşünülüyor. Bu, bazı insanların oruç 

tuttuklarında neden zihinlerini daha parlak hissettiklerinin de açıklaması olabilir. 

http://neurosciencenews.com/brain-network-epilepsy-6529/
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Grelin ilk defa keşfedildiğinde açlık hormonu olarak biliniyordu. Bu hormon mide boşken, midede üretilir. Ne zaman 

birkaç saat aç kalsak, kanımızdaki grelin hormonunun seviyesi artar. 

Grelinin biliş(idrak)i de artırabileceği biliniyor. Az kalorili beslenen hayvanların zihinsel yetenekleri çok daha iyidir 

ve grelin hormonu kısmen bunun nedeni olabilir. Farelere bu hormon enjekte edildiğinde, öğrenme ve hafıza 

testlerinde ilerlemeler görüldü. Aynı zamanda beyinlerindeki nöron bağlantılarının sayısı da artmış görünüyor. Bir 

kabın içinde üretilen fare beyin hücrelerine bu hormon eklendiğinde, nörojenez(hücre doğumu) i tetiklediği bilinen 

bir geni devreye soktu. (Fibroblast Büyüme Faktörü) 

Yeni Anılar 

Konu üzerindeki çalışması bu ay İngiliz Nörobilim Ortaklık Konferansı’nda sunulan Davies. “Eğer aynı etki 

hayvanlarda gerçekleşirse bu, grelinin hafıza üzerindeki etkisini gösterecektir.”diyor. 

Davies: “Genç beyin hücrelerinin, yeni anıları şekillendirme yeteneğini artırdığı düşünülüyor. Çünkü daha 

kolay uyarılabiliyorlar. Bu yüzden de, yeni ortamlarda daha kolay aktive olabiliyorlar. Bu nöronlar yaşlı 

nöronlara göre çok daha kolay ateşleniyorlar ve yeni anılar yaratılmasını başlatıyorlar.” 

Bir çeşit beyin hücresi kaybından kaynaklanan Parkinson hastalığı gibi, nörodejeneratif hastalıkların tedavisinde de 

bu çalışma etkili olabilir. Davies ve arkadaşlarının da içinde bulunduğu bir grup tarafından daha önce yapılan bir 

çalışmada, grelin hormonunun, hayvanlarda bir tür Parkinson hastalığının oluşumuna engel olduğu görüldü. 

Başka çalışmalarda da, Davies ve arkadaşalrı, bir laboratuvar kabında suni yoldan Parkinson hastalığı oluşturulan 

beyin hücrelerini ölmekten grelin hormonunun kurtardığını buldular. Davies in iş arkadaşı Amanda Hornsby, bir 

çalışmasında Parkinson hastalığı yaşayan 28 gönüllü kişiyle çalıştı ve bunların kanlarındaki grelin seviyesinin sağlıklı 

insanlara göre çok daha az olduğunu buldu. 

Bu da, grelin ya da aynı işlevdeki diğer kimyasalların Parkinson bunaması yaşayan kişilerin tedavisinde 

kullanılabileceğini göstermektedir. 

Aralıklı Oruç Tutmak 

Günlük tavsiye edilen miktarın yaklaşık % 25’i daha az kaloriyle beslenmenin insan sağlığı üzerinde pek çok faydası 

bulunmaktadır. Mesela, kan şekeri seviyesinin çok daha güzel kontrol edilebilmesi gibi. 

Bunu deneyen bazı insanlar, bilişsel yeteneklerinin de arttığını söylediler. Ama bazı çalışmalar, bunun insanın 

düşünsel yeteneklerini zayıflattığını iddia etmektedir. 

Kalori sınırlaması uygulanan beslenmenin avantajlarından yararlanmak adına bazı insanlar aralıklı oruç tutuyorlar. 

Bu, haftanın 5 günü normal beslenirken, 2 gün sadece 500 kalori aldıkları bir diyet program olabilir. Bu programda 

grelin hormonu artmaktadır. Ama Almanya’da Münih Teknik Üniversitesi’nden Nicolas Kunath: “Yeni beyin 

hücrelerinin çalışabilmesi için birkaç gün ile birkaç hafta arası kadar bir zamana ihtiyaçları vardır. Bu 

yüzden insanlar, oruç tutarak beyin güçlerinde bu tarz hızlı değişiklikler olacağını düşünmesinler.” 

Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE 

https://www.newscientist.com/article/2128695-hungry-stomach-hormone-promotes-growth-of-new-brain-

cells/?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&cmpid=SOC 

 

 

 

 

https://www.newscientist.com/article/2128695-hungry-stomach-hormone-promotes-growth-of-new-brain-cells/?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&cmpid=SOC
https://www.newscientist.com/article/2128695-hungry-stomach-hormone-promotes-growth-of-new-brain-cells/?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&cmpid=SOC
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Transgenderizm Genetik İle Açıklanabilir mi? 

 

Basitliği severiz. Gebelik döneminde bir X ve bir Y kromozomu ile sarmalanmışsanız, dünyaya erkek olarak giriş 

yaparsınız; iki X kromozomu olduğunda ise kadın. Doğa, zarif bir şekilde temel argümanlarını sunar; bir yin-yang’da 

olduğu gibi, denge kraldır. 

Ama bu Taoist sembol beyazın içinde biraz siyah olduğunu hatırlatır. Varlığın büyük kısmı kutuplaştırıcı karşıtlığın 

ötesinde bulunur – gri çoğunun oyun oynadığı yerdir. Bedenlerimiz bundan farklı değil. İngiliz endokrinolog Gerald 

Swyer bunu 1955 yılında keşfetti. 

Bazı kadınlar, anatomik ve fizyolojik olarak kadın olarak doğarlar, ancak ergenlik çağı geldiğinde tam cinsel 

olgunluğa ulaşmazlar: Göğüs gelişimi engellenir; pelvis ve kalçalar dar kalır, menstrüel dönemler yoktur. Görünen o 

ki, vücutlarındaki her hücre kromozomal olarak erkektir. Eğer hormon replasman tedavisi önerilmiyorsa, kadınlığa 

hiçbir zaman ulaşamayabilirler. 

Böyle bir kadın, cinsellik spektrumunda nereye düşüyor? Toplumun standartlarına göre,  en azından gençlik yılları 

boyunca, kadındır. (Bazılarında fibröz bant şeklinde gonadlar ‘streak gonadlar’ gelişir. Cerrahi olarak alınmadığında 

tümör gelişimi riski taşırlar.) Belki de daha ilginç bir şekilde bu noktada, cinsel açıdan nasıl tanımlanıyorlar? 

The Gene: An Intimate History kitabında, doktor ve yazar Siddhartha Mukherjee cinsiyet kimliği ve cinsel kimlik 

arasındaki fark üzerinde düşünüyor: 

Belirsiz cinsel organlarla doğan bebeklerde – iki bin bebekte bir, cinsiyetin doğuştan mı yoksa kazanılmış mı olduğu, 

tipik olarak, kalıtım, tercih, cinsel sapma, ve seçim hakkında tartışmaya teşvik etmez. Ancak cinsel kimliğin – cinsel 

partnerin seçimi ve tercihi – doğuştan mıdır yoksa kazanılmışmıdır konusu kesinlikle teşvik eder. 

Obama’nın banyo direktifinden sonra eyalet ve yerel düzeylerde ortaya çıkan transeksüel banyo hakları konusundaki 

saçma tartışmalarla birlikte, on bir eyalet şuan yönetimine dava açıyor – toplumsal cinsiyet kimliği medyada büyük 

ilgi gören bir dava haline geldi. Mukherjee’ye göre, geçen yüzyılda kamusal söylemde köpüren tabiat/yetiştirme 

(nature/nurture debate) tartışması sağlam bir temele dayanmamaktadır. 

Artık, genlerin, cinsel kimliği (sex identity) ve cinsiyet kimliğini (gender identity) şekillendirmede tüm diğer 

kuvvelerden neredeyse çok daha etkili olduğu açıktır; hatta sınırlı koşullar altında, cinsiyetin birkaç özelliği, kültürel, 

sosyal ve hormonal yeniden programlama yoluyla öğrenilebilir. 
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Cinsiyet kimliğinin dindar aklı neden kızdırdığı anlaşılabilirdir, çünkü gemimizin tasarımını sorgulamaktadır. 

Mukherjee, kitabı boyunca, hayatın yapı taşlarına dair sürekli derinleşen anlayışımızı adım adım inceliyor. Yol 

boyunca birçok ahmaklık ortaya çıkmıştır – cinsel kimlik tartışması bunların sadece sonuncusu. 

2,400 yıl geriye gidiyoruz ve Yunan filozofu Anaxagoras, sol testisten üretilen spermlerin erkek bebek, sağ testisten 

üretilenlerin ise kız bebek meydana getirdiğini iddia ediyor. Böyle bir teori absürd olsa da Mukherjee, bunun halkın 

bilincine bir tohum ektiğini belirtiyor: cinsiyet kimliği rastgeledir ve seçilmemiştir, bu determinizm zincirlerinden 

ileri gelen önemli bir bilişsel adımdır. Altı yüz yıl sonra gelen itibarlı Yunan hekim Galen, yumurtalıkların sadece içe 

dönük testisler olduğunu iddia ediyor. 

Tuhaftır ki, tüm o bin yıllık süreçte, evrimin rastlantısallığı konusuna anlaşmaya varılamadı. Birçok ülkede yasadışı 

olan ‘praying the gay away’ gibi girişimler, ümitsiz anne ve babalar için çocuklarını kapatma kampına göndermeye 

ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Burası,  ardı arkası kesilmeyen genetiğin tehlikelerinin, halkın hayalinde 

yaşadığı yerdir. 

Mukherjee, öjenik’in (genetik olarak insan ırkının ıslahı bilimi) olgunlaşması ve mirası için birçok bölüm ayırdı. En 

ünlüsü Nazilerdi. Naziler, bizlere seçici çoğalma çılgınlığını fark ettirerek, dünyaya istemeden de olsa bir iyilik yaptı. 

Mukherjee, bu bölümlerde mikroskopik yazılımımızı kurcalamanın tehlikelerini öngörüyor. Cinsel kimliğimizi 

etkileyen kalıtsal unsurların tam doğasını henüz anlamamış olsak da, o gün uzakta değil. 

NPR’ye açıkladığı şekliyle şu anda bildiğimiz şey, cinsel kimliğin anormal bir durum olmadığı, fakat genetik 

tarihimizin bir parçası olduğudur. Çevre bunda biraz rol oynayabilir, ancak Swyer Sendromu bize bir ana düzenleyici 

genin kimliğinizi etkileme potansiyeline sahip olduğunu hatırlatır. 

Mukherjee, ana düzenleyiciyi bir ordu komutanıyla karşılaştırıyor. Hiyerarşinin başında cinsiyet anatomisi vardır; 

ordu yapılanmasında, her biri biraz farklı bileşenlere sahip olan sayısız varyasyon bulunmaktadır. Farklı cinsel 

çekimlere sahip olan erkek kimliğiniz olabilir veya erkek kimliğinizin farklı yönlerine sahip olabilirsiniz. Ve şöyle 

devam ediyor,Bu genlerin, bu hiyerarşinin bir bireye sızma şekli – bu genetik bilginin bireye sızması – bir insandan 

diğerine çok farklı olabilir ve dolayısıyla insan hayatında deneyimlediğimiz, insan kimliğindeki sonsuz 

dalgalanmaları veya varyasyonları yaratır.Mukherjee kitabının başında, genetik mutasyonların tedavisinin hata 

olduğu konusunda uyarıda bulunuyor. Mutasyonlar, iç ve dış çevreye verilen tepkilerdir. ‘İdeal’ bir ırkın oluşmasına 

olan binlerce yıllık inanış, kronik kültür savaşları ve sayısız intihar, hapis ve sosyal acıyla sonuçlandı. Spartalılar 

seçici çoğalma konusuna özellikle hevesliydiler. 

Tek bir hücreden, gezegendeki bu güne ait sınırsız yaşam biçimine kadar, doğa, engin yaratıcımızdır. Siddhartha’nın 

uyardığı gibi, şalterin arkasında, felsefi veya ahlaki programlamanın yattığına inanmak çok acı çektirir. Mukherjee 

New Yorker Radio Hour’a verdiği demeçte, 

Kader veya alın yazısı diye adlandırdığımız şey, gerçekten rastgele şansın ve genomu etkileyen çevresel 

tetikleyicilerin bir birleşimidir. 

Bu ilişki gerçek mirasımızdır. Bunu tüm çeşitliliği ile kutlamak, geleceğin genomlarında, türümüzün görkemli 

çeşitliliğini sürekli kurcalayıp bozmaktan daha fazla fayda sağlayacaktır. 

Çeviren : Gültekin METİN 

http://bigthink.com/21st-century-spirituality/can-transgenderism-be-explained-with-genetics 

 

http://bigthink.com/21st-century-spirituality/can-transgenderism-be-explained-with-genetics
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Sık Söylenen Yalanlar, Beynin Temel Yapısındaki Aktivitede 

Azalma Göstermekte 
Sık Söylenen Yalanlar, Beynin Temel Yapısındaki Aktivitede Azalma Göstermekte, Kötü Hissetme 

Duygusunu Zamanla Öldürmekte!  

 

Amigdaladaki Körelmiş Reaksiyon, küçük yalanların nasıl çoğaldığını açıklayabiliyor… 

Küçük kartoplardan çığa dönüşen aldatmacalar, beyni dürüst olmayan, sahtekarlığa karşı hissizleşir. 

Nature Neuroscience adlı derginin 24 Ekim tarihli sayısında, bilim insanları şunu açıklamakta: İnsanlar daha çok 

ve büyük yalanlar söylediğinde, beyinlerinin belirli alanları, kuyruklu yalan, palavralara daha az tepki 

göstermekte. Bu dergide yer alan araştırma sonuçları, bu küçük ihlallerin (yalan, palavra…) sonuçta nedenli 

büyük etkilere neden olabileceğini göstermekte. 

Montreal’deki McGill Üniversitesi’nden gelişim psikolojisi uzmanı ve dürüst olmayan davranışların çocuklarda nasıl 

geliştiği üzerinde çalışan Victoria Talwar: “Bu çalışmadaki bulgular, yalanın nasıl gelişebileceği konusunda 

büyük etkilere sahip. Bu çalışma, küçüğünden büyüğüne yalanın nasıl büyüyüp, geliştiğine dair bize biraz 

fikir vermekte.” 

Deneyde London College Üniversitesi ve Duke Üniversitesi’nden araştırmacılar, 80 katılımıcıya, camdan bir kavanoz 

içinde bulunan kuruşların tam bir resmini gösterirler ve daha sonra onlar, bu büyük ve tam resmi görmeyen, aynı 

resmin sadece bir kısımını görenlere kavanozdaki kuruşların ne kadar olduğuna yönelik tahminlerini söyler. London 

College Üniversitesi’nde görevli ve bu araştırmanın da yardımıcı yazarlarından olan Neil Garrett, üniversitenin 20 

Ekim tarihli basın bültenine verdiği demeçte şunları söylemekte: “Bu araştırmaya katılanlardan, yatırımcıya 

danışmanlık yapmakla görevli iyi bilgilendirilmiş finansal danışman”lar da vardır. 

Araştırmacılar, katılımcılara yalan söylemeleri çin farklı güdüler, nedenler ve teşvikler verir. Örneğin; kavanozun 

içindeki parayı kasıtlı olarak fazla hesaplayanlar, büyük miktarda para ile ödüllendirilir. 

Deneyler devam ederken, yalanlar havada uçmaya başlar. İnsanlar en çok yalanı kendilerinin hem de görünmeyen 

ortaklarını yararlandığı durumlarda söylerler. Ancak, “finansal danışman” olanlar, partnerlerine zarar 

vereceklerini bilseler bile, kendilerine hizmet eden, kendilerine yararı olan yalanları söylerler. 

Bu araştırmada 25 katılımcının yalan söylerken beyin taraması fMRI ile yapılır. Bir kişi daha önceden yalan 

söylediyse, beyin bölgelerinde özellikle de “amigdala”daki (badem şeklinde ve beyin yapılarının derinliklerine 

yerleşik olan ve duygularla sıkı sıkıya bağlantılı bir kısım) beyin aktivitesi “azalmış” gözükür. Bu amigdaladaki 



284 
 

aktivite azalması ile, kişinin bir sonraki durumda yalan söyleyip, söylemeyeceği öngörülebilinir. Beyin 

aktivitesindeki azalma, aslında yalan söylemek için alınan kararı etkilemektedir. 

Almanya’daki Bonn Üniversitesi’nden sinirbilimci Bernd Weber’e göre, bu araştırma, diğer yalan ile ilgili yapılan 

çalışmalarda da mevcut olan bir problem etrafında tasarlanmış. Weber: “Pek çok deneyde insanlardan söylemeleri 

istenen yalanların, “gerçek dünya davranışına benzer” olması istenmişti. Bu çalışmada, katılımcılar, kendi 

kendilerini motive eden yalancılardır.” 

Katılımcılar, yalanlarından ötürü herhangi bir olumsuz sonuçla karşılamadıkları takdirde, yakalanmaktan 

korkmazlar. Weber, işte bu cezasızlığın, amigdaladaki aktiviteyi etkileyebileceğini dile getirmekte ve bu tür 

korkuların etkilerini ortaya çıkarmak için başka deneylere de ihtiyaç olduğunu sözlerine eklemekte. 

Ponzi dalaveresinden (saadet zinciri) güncel siyasete kadar, örnek olaylara dair yapılan araştırmalarda, küçük 

yalanların büyüyerek çok büyük aldatmacalara dönüştüğü açığa çıkmıştır. 

London College Üniversitesi’nden araştırmanın yazarlarından Toli Sharot haber bülteninde şunları söyler: “Bunun 

olmasının bir çok nedeni var; örneğin toplumsal nedenler… Ancak, bunu neden olduğuna dair, beynimizin bu 

olguya nasıl katkıda bulunduğu konusunda temel biyolojik bir prensip olabileceğinden şüpheleniyoruz.” 

Sharot’un kafasından geçen prensibe “duygusal uyarlama (çok güçlü bir parfümün kokusunun zamanla neden 

daha az farkedildiğini açıklayan aynı fenomen)”denilir.  Sharot: “Vergide yaptığınız ilk usulsüzlükte, 

dolandırıcılıkta muhtemelen kötü hissedersiniz. Bu kötü hissetme aslında iyi bir şey. Çünkü, sahtekarlığınızı 

engeller. İkinci kere yaptığınızda ise zaten artık bu duruma alışmış olursunuz. Size durdurmak için artık daha 

az olumsuz tepki mevcuttur ve bu yüzden de daha fazla yalan söyleyebilirsiniz.” 

Çeviren: AylinER 

https://www.sciencenews.org/article/frequent-liars-show-less-activity-key-brain-structure 

 

Düzensiz Uyku Genç Yetişkinlerde Dikkat Bozukluğuna Neden 

Olup, Yaratıcılığa Zarar Veriyor 

 

Baylor Üniversitesi araştırmacıları, yetersiz uyumanın sonucu olarak genç yetişkinlerde hem dikkat hem de 

yaratıcılık alanında, bilhassa zorlu projelerde kavrayış eksikliği oluştuğunu söylüyorlar. 

https://www.sciencenews.org/article/frequent-liars-show-less-activity-key-brain-structure
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Yard.Doç.Dr.Michael Scullin şöyle dedi: “Geceden geceye uyku düzenleri ne kadar değiştiyse, hafta içindeki 

kavrayışalrı da o kadar azaldı. Dönem ödevlerini yaparken öğrenciler daha az uyurlar ve sonra uykuya 

gömülürler. Bu bir döngü halinde böyle sürer gider. Önemli projelere hazırlanırken, uygulamaları gereken 

pek çok adım ve ödevi yetiştirmeleri gereken bir tarih olduğu için uyku düzensizlikleri daha fazla olur.” 

İç mimarlık öğrencilerinin çalışması Journal of Interior Design da online olarak yayımlandı. 

Baylor Robbins College da İç mimarlık alanında Yardımcı Doç. Dr Elisa King: “İç mimarlık garip bir kültürdür; 

uykusuzluk bir onur göstergesidir” dedi. 

Elisa King: “Bir proje üzerinde geç saatlere dek çalışmak, bazı öğrenciler ve hocalar tarafından bir şeyleri 

ertelemek olarak algılanmaz. Aksine öğrencileri kariyerlerine hazırlayan, özellikle bu bölümlerdeki 

müfredatın gereği geleneksel bir şey olduğunu düşünürler.” 

“Toplumun geneli hala iç mimarlık mesleğini anlamadığı için ve dekoratörlerle bizim aynı olduğumuzu 

düşünme hatasına düştükleri için, sanki onlara aksine ispatlamak için daha fazla çalışmak istiyormuşsunuz 

gibi bir algı var. Ama son zamanlarda bu tür düşünmenin sonuçlarını görüyoruz: Anksiyete, depresyon, diğer 

zihinsel hastalıklar ve de ayrıca uykusuzken araba kullanma tehlikeleri.” 

Araştırma çok bilinen bir söyleme – en iyi dizayn fikirlerinin sadece gece oluştuğu sanısına- meydan okuyor. 

Araştırmacılar bunun aksini buldu: Devamlı alışkanlıklar en azından toplam uyku süresi kadar önemlidir. 

Düzensiz uykunun dikkat, planlama yapma, karar verme, hataları düzeltme ve yeniliklere adapte olma üzerine 

olumsuz etkisi vardır. Değişken uykunun da yaratıcılık üzerinde negatif etkisi olduğu bulundu. 

Ulusal Uyku Vakfı, özellikle genç yetişkinlerin günde 7 ila 9 saat uyumaları gerektiğini söylüyor. Ama Baylor 

araştırmasındaki 28 iç mimarlık öğrencisi için uyku kısa ve bölük pörçüktü. Sadece bir denek, gecede 7 saat veya 

daha fazla uyudu. %79 u ise haftada en az 3 gece 7 saatten daha az uyudu. 

Scullin: “Pek çok öğrenci aslında uyuduklarından en azından 4 saat daha fazla uyuduklarını sanıyorlar.” 

“Projeler genelde uzun soluklu olur; teslim tarihleri bazen haftalar ya da aylar sonraya kadar uzanabilir. Pek çok 

projeyle uğraşma stresiyle birlikte öğrenciler genelde günlerce projeyi yetiştirme telaşında daha az uyurlar. 

Sonrasında da aradaki eksikliği kapatmak için en az 10 saatlik uykuya yatarlar. 

Araştırmacılar aktigrafi aracılığıyla, hareketlerini ölçmek üzere taktıkları bilekliklerden öğrencileri deneye tabii 

tuttular. Ayrıca öğrenciler uykularının nitelik ve niceliğiyle ilgili de günlük tuttular. 

Bileklikler bir şekilde Fitbit araçlarına benzer. Ama uyku kalitesini etkileyen, uyku esnasındaki kısa uyanmalar da 

dahil olmak üzere, tespit etme işleminde çok daha iyidirler. 

Tüm katılımcılar, yaratıcılık ve dikkat üzerine iki bilişsel teste tabi tutuldular. Her biri laboratuvarda yaklaşık 1 saat 

sürdü. Seanslar araştırmanın ilk ve son günü ve de günün aynı saatinde yapıldı. 

Yaratıcılık dediğimiz şey, insanların ilk bakışta alakasız olarak gördüğü şeyler arasında bağlantı kurabilme 

yeteneğidir. Testlerden bir tanesi de bu yetenekten faydalanmaktadır. 

Bir örnek: katılımcılara birbirleriyle çok da alakalı olmayan 3 kelime verilir. Ağrı, omuz ve ter gibi. Sonra da 

deneklerden bunlarla ilgili 4.kelimenin ne olabileceğini bulmaları istenir. 

Akla ilk gelen şey “egzersiz” ile ilgilidir. Ama burada sadece egzersiz kelimesi güzel bir cevap değil. Aslında yaratıcı 

ve de doğru kelime “soğuk” olmalıdır. 
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Bu arada, dikkat – çalışan hafıza- insanlar farklı işlerle uğraşırken bilgiyi kısa süreliğine akılda tutmalarını sağlar. 

Araştırmada, denekler siyah beyaz karelerden oluşan grid bir şekille ilgili teste tabi tutuldular. 

Şeklin simetrik olup olmadığına çok çabuk karar vermeleri gerekiyordu. Simetri kararları kolaydır. Ama her bir karar 

sonrası deneklere içlerinden bir karenin kırmızı olduğu grid şekiller gösterildi. Bundan sonra başka bir simetri kararı 

verdiler. Hemen akabinde de yine grid şeklin içinde kırmız boyalı kare gösterildi. Yaklaşık 5 defa aynı şey 

tekrarlandıktan sonra deneklerden tüm karelerin yerini doğru olarak hatırlamaları istendi. Bu iki adım arasında gidip 

geldikten sonra karelerin yerini doğru hatırlamak çok zordur. 

Araştırmacılar, daha fazla katılımcıyla, daha fazla yerde ve farklı üniversitelerde bu çalışmanın tekrarlanmasının 

önemli olduğunu söylüyorlar. 

Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE 

http://neurosciencenews.com/sleep-creativity-attention-6485/?hootPostID=2aebe808da42fdf415c6cf2ed677142c 

 

Schrodinger’in Kedi Teorisi Bir Deneyle Gerçekleştirildi! 
Kuantum Fiziğinde Çığır Açan Bir Gelişme: Bilim İnsanları Schrodinger’in Kedi Teorisi Bir Deneyle 

Gerçekleştirildi! 

 

Kuantum Fiziğinde Büyük Atılım: Schrondiger’in Kedisi Teorisi, teori olmaktan çıktı! 

Erwin Schrodinger’in “düşünce” deneyinde, “varsayımsal kedi”, “süperpozisyon” olarak bilinen bir kuantum 

fenomeninde aynı anda canlı ve ölü olabiliyordu. 

Şimdi fizikçiler, bu düşüncede kalan teoriyi gerçekleştirmenin ve nesnelerin klasik fizik ve kuantum fiziği 

(atomaltı bir ölçekteki fizik) arasındak geçiş yapabileceği tam noktayı ortaya çıkarmanın bir yolunu, 

yaptıkları deneyle buldular. 

 Calgary Üniversitesi ve Rusya Kuantum Merkezi’ndeki ekibin başında olan Alexander Lvovsky: “Fizikteki temel 

sorulardan bir tanesi, kuantum dünya ile klasik dünya arasındaki sınırdır.” 

“İdeal koşullar sağlanabilidğinde, makroskopik nesnelerde kuantum fenomenler gözlemlenebilir mi?..” 

http://neurosciencenews.com/sleep-creativity-attention-6485/?hootPostID=2aebe808da42fdf415c6cf2ed677142c
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Erwin Schrodinger’in deneyinde, varsayımsal kedi, aynı anda ya canlı ya da ölü olabiliyordu. 

Lvovsky: “Bu teori, bu sorunun cevabına ulaştırmaz.—Belki de böyle bir sınır yoktur!”…İhtiyacımız olan şey, 

onu sorgulayıp, araştıracak bir araç.” 

Araştırmacılar deneyindeki iki tutatlı ışık dalgası, elektromanyetik dalgaların alanlarının zıt yönde aynı anda 

işaret ettiği Schrödinger’in kedisini temsil ediyordu. 

 

Bu deney Kuantum Fiziği İçin Çok Büyük Bir Atılım 

Calgary Üniversitesi’nden ve bu araştırmaya katılan ve araştırmanın yazarlarından olan Anastasia Pushkina de şunları 

ifade ediyor: “İşin özünde, ışın demeti ayırıcısında iki “kedi”nin karışmasına neden olduk. Bu da ışın demeti 

ayrıştırıcının iki çıkışlı kanalında dolanık (entangled) bir hale neden oluyor…ve bu iki çıkışlı kanallardan bir tanesine 
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özel bir dedektör yerleştirildi. Bu dedektörün belirli bir sonucu göstermesi durumunda, enerjisi, başlangıçtaki 

enerjinin 2 katından fazla olan ikinci bir çıktıda “bir kedi” doğar.” 

 Araştırma ekibi sonuçları ölçtüğünde,1.15 genlikli bir çift negatif ‘Schrodinger’in kedisi’ni, kuantum fiziği için 

büyük etkilere sahip olabilecek basamak olan 1.85 genlikli tek bir pozitif “kedi”ye dönüştürebildiklerini görürler. 

Rusya Kuantum Merkezi mezunlarından olan Demid Sychev de şunları eklemekte: “Prosedürün tekrarlanması 

önemli: ışın ayrıştırıcısı üzerinde yeni “kediler” örüştürülerek, daha büyük bir enerji ile bir tane 

yaratılabilinir bile!... Böylelikle, kuantum dünyasının sınırlarını aşama aşama zorlayıp, nihayetinde de böyle 

bir sınırın olup olmadığın anlamak mümkün olabilir.” 

Çeviren: AylinER 

http://www.express.co.uk/news/science/799103/Schrodinger-s-Cat-quantum-physics-breakthrough 

 

Bağırsak-Beyin Arasında Başka Bir Bağlantı Daha 

 

  

Araştırmacılar, Bağırsak Bakterilerinin, Felçe Sebep Olan Beyin Lezyonlarını Tetikleyebileceğini Tespit 

Ettiler. 

 Bağırsak durumlarını beyin hastalıklarıyla ilişkilendirilen  bir diğer araştırmada, bilim insanları, beyindeki genel 

kan damarı anormalliklerininin nedeninin midede bulunan bakteri kolonilerine bağlamışlardır. 

Bu kusurlu oluşumlar (malformasyonlar),  serebral kavernus (boşluklu) kusurlu oluşumlar (malformasyonlar) 

(CCMs) adlı felçlere neden olabiliyor. Bu da hastalara ameliyat hariç, fazla seçenek bırakmıyor. Eğer ameliyat 

yapılmazsa da hafifletici-palyatif bakımdan başka bir şey yapılamıyor. Ancak, bu anormalliklere neyin sebep 

olduğunu tespit etmek, belki de bunlar meydana gelmeden, bunları engelleyici bir tedaviye vesile olabilir. 

Pennsylvania Üniversitesi’nden araştırmacılar tarafından yönetilen uluslararası bir ekip, vasküler lezyonlar 

geliştirmeye eğilimli genetik olarak üretilmiş fareler üzerinde bir çalışma yaparlar. 

http://www.express.co.uk/news/science/799103/Schrodinger-s-Cat-quantum-physics-breakthrough
https://www.ninds.nih.gov/Disorders/All-Disorders/Cerebral-Cavernous-Malformation-Information-Page
https://www.ninds.nih.gov/Disorders/All-Disorders/Cerebral-Cavernous-Malformation-Information-Page
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 Önceki araştırmalar, bu kalıtsal biçimdeki durumların, bazı belirli genleri yok eden mutasyonlardan kaynaklı 

olabileceğini göstermektedir. Bu genler, normalde kan damarı duvarlarını oluşturan beyin hücrelerinin gelişimini 

etkileyen ana, önemli sinyalleri bastırmaktadır. 

Bu keşif, CCM gelişim riski altında olanları tespit etmenin bir yolunu sağlasa da şu anda eksik genlerin yerini alacak 

bir ilaç da maalesef bulunmamakta ve bu nedenle de çok fazla bir şey yapılamamaktadır. 

Ancak, CCM, bu mutasyona sahip bireylerde önemli derecede farklılık gösterdiği için,bir kaç kırık genden daha 

ötesine gitmek gerekebilir. 

Fareler Üzerindeki Çalışmalar 

Araştırmacılar, birkaç kuşak genetik olarak üretilmiş fare popülasyonu üzerinde çalışarak, CCM 

mutasyonlarından birine halâ sahip olsa da, gelişen lezyonlara karşı dirençli gözüken bireyler keşfederler. 

Bu popülasyon içerisindeki farelerin çoğunluğu dirençli olduğu halde, bir kaç yavru malformasyon geliştirmeye 

devem eder. Bu yavru farelerin araştırma sırasında aldıkları enjeksiyondan dolayı abdominal bölgelerinde abseler 

oluşur ve bu da potansiyel bir nedene işaret edebilmektedir. 

Bu enfeksiyonların CCM gelişimde rol oynayıp oynamadığını test etmek için, 16 “dirençli” fareye, normalde 

bağırsakta bulunan Bacteroides fragilis adlı bir gram yaşayan negatif bakteri aşılanır. Bu farelerden 9’u vasküler 

lezyon geliştirmeye devam eder ve dalakları iltihaplanır ve apselenir ve bakterilerin enfeksiyon yerinden, 

beyindeki kan damarları kaplayan hücrelerin büyümesini de etkiledikleri görülür. Genellikle, B. fragilis gibi 

gram negatif bakteriler, insan ve fare gibi memelilerin hücre tepkilerini, lipopolisakkarit (LPS) veya 

endotoksin olarak adlandırılan dış zarındaki bir molekül aracılığıyla etkiler. 

Araştırma ekibi, bu molekülün özellikle malfromasyona neden olup olmadğını anlamak için, bakterilerilerden alınan 

endotoksini mutasyona uğramış genle yetiştirilmiş farelerle birlikte, normal olan ve özellikle üretilmemiş farelere de 

enjekte ederler. 

Şüphe edildiği gibi, CCM’ye duyarlı hale gelen kırık gene sahip kişiler, beyinlerinde vasküler lezyon 

geliştirirken, farelerdeki fonksiyonel versiyonlu genler bunu yapmaz. 

“Kan beyin bariyeri” diye adlandırılan, kan damarlarını kaplayan hücreler, genellikle endotoksin ve bakteri 

hücreleri gibi toksik maddelerin merkezi sinir sistemimize girmesini engeller. 

Endotoksinlerin bu hücreleri nasıl etkilediği ise sır olan bir şey… 

Avusturalya’daki Sydney Üniversitesi ekbinden Jaesung Peter Choi, Science Alert’e verdiği demeçte bu sorunun 

araştırlması gerektiğini dile getirir ve şunları söyler: “Ancak, biz, CCMoluşumunun, kan-beyin bariyerinin lümen, 

kan tarafındaki bağışıklık reseptörlerinin aktivasyonu tarafından yönlendirildiğini düşünüyoruz.” 

TLR4 olarak adlandırılan bu bağışıklık reseptörleri bir endotoksin tarafından aktive edildiğinde, kan-beyin bariyeri 

hücreleri anormal büyüme olur. İlgili genler, genellikle bu malfromasyonu önler, ancak,mutasyona uğramış 

versiyona sahip farelerde bu süreci hiç bir şey durduramaz. 

Önemlisi, insanlardaki TRL4 bağışıklık reseptöründeki farklılıklar, CCM mutasyonlarına sahip olan kişilerde 

görülen durumdaki bazı farklılık ve değişmlereden sorumlu olabilir. 

Mikropsuz koşullarda yetiştirilen CCM’ye duyarlı farelerle daha az steril koşullarda üretilen CCM’ye karşı 

duyarlı farelerin karşılaştırılması, çevremizdeki bakterilen sadece bir mutasyonu ölümcül bir hastalığa 

dönüştürmesinde önemli bri rol oynadığını göstermekte. 

Araştırmacılar, TRL4 bağışıklık reseptörü hedefli terapilerin geliştirilebilineceği halde, bunun yerine bağırsak 

mikrobiyomuna odaklanılmasını önermekteler. 
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Araştırma ekibi yazdıkları raporda şunları ifade etmekteler: “Bağırsak mikrobiyomu-konak etkileşimlerinin 

manipüle edilmesi, CCM gibi ömür boyu süren bir hastalığın tedavisi için daha çok heyecan verici potansiyel 

bir stratejidir.” 

Araştırmacılar, mutasyona uğrayan farelerde lezyon gelişimini etkilemek için antibiyotik kullanıp, 

kullanmayacaklarını test etmek için, annelerine antibiyotik uyguladıkları, bir kaç nesil fare yetiştirirler ve her 

kuşaktaki lezyonları ve bağırsaklarındaki bakteri sayılarına bakarlar. 

Tıpkı mikropsuz farelerde buldukları gibi, bakterilerde %96’lık bir düşüş, lezyonlardaki benzer bir düşüşle 

örtüşür. 

Bağışıklık sistemimizi antibiyotiklerle tahrip etmek, açık ve doğrudan bir çözüm olmayabilir ve fareler ve insanlar 

arasındaki potansiyel farklılıkları da aklımızda tutmamız gerekmekte. 

Mikrobiyotamızın ne kadar karmaşık olduğunu ve sindirim sistemimizdeki mikroorganizmaların çeşitliliği ile 

bağlantılı çok sayıda sağlık durumlarını halâ öğrenmekteyiz… 

Ama yine de şu anda tedavisi az olan bir durumda ve duyarlı lezyonları önlemenin yeni yollarının önünün açılması 

için, bu araştırma, ileriye doğru atılmış büyük bir adımdır. 

Çeviren:AylinER 

http://www.sciencealert.com/researchers-find-gut-bacteria-can-trigger-brain-lesions-that-lead-to-

strokes?utm_content=bufferbff10&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer 

 

Anoreksiya Nervozanın 12.Kromozomdaki Genetik Bir Bölgeyle 

İlgili Olduğu Söyleniyor 

 

 UNC Tıp Fakültesi araştırmacıları tarafından yürütülen, çığır açan çalışma, ilk defa aneroksiya nervosanın genetik 

yerini belirledi ve bu potansiyel ölümcül hastalığın metabolik temelleri olabileceğini açıkladı. 

Bugüne kadar aneroksiya nevrozayla ilgili yapılan en güçlü genetik çalışma olan bu çalışmada, 3495 aneroksiya 

nevroza hastası ve 10982 hasta olmayan kişinin DNA sından genom genel analizi yapılmıştır. 

Eğer bu hastalığı taşıyanlarda belirgin genetik varyasyonlar, taşımayanlara oranla daha sık görülüyorsa, bu 

varyasyonların hastalıkla bağlantılı olduğu söylenebilir. Ulusal İnsan Genomu Araştırma Enstitüsüne göre, bu ilgili 

varyasyonlar hastalığa sebep olan problemlerin yer aldığı insan genomunun bulunduğu yere dair çok güçlü işaret 

olabilirler. 

http://www.sciencealert.com/researchers-find-gut-bacteria-can-trigger-brain-lesions-that-lead-to-strokes?utm_content=bufferbff10&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://www.sciencealert.com/researchers-find-gut-bacteria-can-trigger-brain-lesions-that-lead-to-strokes?utm_content=bufferbff10&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
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Cynthia Bulik: Kromozom 12 de anoreksiya nervosanın olduğuna dair genom çapında önemli bir yer belirledik. 

Burası daha önceden tip 1 diabet ve otoimmun bozukluklarla ilişkilendirilmişti. Ayrıca aynı genlerin ne dereceye 

kadar farklı özelliklere ve bozukluklara neden olduğunu anlamak için genetik korelasyonlar da hesapladık. 

Anhoreksiya nervosa, genetik olarak nevrotizm (duygusal dengesizlik) ve şizofreni ile çok bağlantılı. Bu da 

anoreksiyanın aslında psikiyatrik bir hastalık olduğu fikrini doğrulamaktadır. 

Ayrıca vücut bileşimi (BMI) ve insülin glukoz metabolizmayı da içeren çeşitli metabolik özelliklerin olduğu çok 

güçlü genetik korelasyonlar da bulduk. Bu bulgular metabolik faktörlerin aneroksiya nevrosa riskini ne kadar 

artırdığını anlamamız konusunda bizi cesaretlendiriyor. 

Bu çalışma ‘Psikiyatri Genetik Birliği Yeme Bozuklukları Çalışma Grubu’ tarafından yürütüldü. Bu grup dünya 

çapında pek çok kuruluştaki araştırmacıların işbirliğiyle oluşmaktadır. 

Londra King’s College da Dr. Gerome Breen: “Bu kadar büyüklükte bir örnek oluşturabilmek için 220 den fazla 

bilim adamı ve klinikçiyi bir araya getirdik. Bu işbirliği olmasaydı, aneroksiyanın hem psikiyatrik hem de 

metabolik sebepleri olduğunu bulamazdık.” 

Projede görev alanlardan, Stanford Üniversitesi’nden Dr. Laramie Duncan: “Bu kadar büyük gruplarla çalışarak, 

küçük gruplarda asla elde edemeyeceğimiz şeyler keşfettik.” 

Araştırmacılar, bu çalışmanın aneroksiya nevrosanın genomik keşfinin başlangıcı olduğunu söylüyorlar ve örneklerin 

sayısını artırmaya devam ediyorlar. Aneroksiya nevrosanın hem psikiyatrik hem de metabolik olarak gözlemlemek, 

bu hastalığın tedavisindeki ilaçların değiştirilmesi ya da geliştirilmesine yönelik çalışmaları başlatabilir. 

Çeviren ; Sıdıka ÖZEMRE 

http://neurosciencenews.com/genetics-chromosome-12-anorexia-6662/ 

 

Din, Pornografi ve Yiyeceklerin Buluştuğu Yer 
 

Sarımsak, bilirsiniz, yaban soğanı, sağlığınız için kötü etkileri var. Hatta yeşil soğan, pırasa, frenk soğanı – alyum 

bitkileri de insan sağlığı için kötü etkiler barındırır. Bekar kimselerin tutkularını canlandırıp akıllarını başka yere 

vermesine sebep olurlar,  uzak durmanızda fayda var. 

Hint Ayurvedası, belli bazı yiyeceklerden sakınan tek sistem değildir. Gerçek bir Ital yemeğinde (Rastafari inancını 

benimseyen kimseler tarafından geliştirilen ve benimsenen, işlenmiş olmayan, doğal içerikli besinlerin kullanıldığı 

bir diyet tarzı) asla tuz kullanılmaz. Koşer beslenmede treif  (Yidiş dilinde yenilmesi veya  kullanılması uygun 

olmayan ürün) yer almaz. Bu tarz Musevilikte domuz etini unutun, Ital diyetinde de domuz etini unutun. eğer 15. 

Yüzyıl İspanya’sında değilseniz Domuz etini unutun gitsin.  

Yiyecek kısıtlamaları, bir çok spiritüel ve dini sistemin tamamlayıcı bir parçasıdır. Bu, kısmen kabile ilişkilerinden 

geliyor. “O adamlar inek mi yiyorlar? Ne kadar pis bir hayvan. Kimse inek yememeli! İnekler kutsaldır!” 

Bu çekişme kabileler arasında olmuş olsa da, özünde Hindistan’da olan şey budur. Brahmanlar daha alt kast 

tabakasındakilerin, başlıca paylarından tüketmesini istemediler. Rahipler ve yüzde 1’lik kesim dışında, herkes için bir 

yasak doğmuş oldu. Müslümanlar ele geçirene kadar durum böyleydi. “O adamlar mı ineklerimizi mi yiyecekler? 

Ama manda yağı kutsal! Bizim ineklerimize dokunmayın – birer tanrı onlar!” 

  

http://neurosciencenews.com/genetics-chromosome-12-anorexia-6662/
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Bugünlerde genellikle, insanların dini görüşlere dayalı yiyecek kısıtlamaları eskisi kadar fazla olmasa da, saflaşmakla 

ilgili inançlar, diğer alanlarda uygulanmaya başlandı. Neleri yememiz ve nelerden uzak durmamız konusundaki 

takıntılarımız her zaman olduğu kadar güçlü. Elveda şeker. Elveda gluten. 

Yiyeceklerimiz kadar mahrem ve kişisel bir şey yok. Beslenme alışkanlıklarımız, duygusal düalizmimize sesleniyor: 

Vücutlarımızın saflık sembolü tapınaklar olmasını isterken aynı zamanda da bu bedenlerimizin ötesine geçmek 

istiyoruz. Bu süreci sekteye uğratan herşeye, hata olarak bakılıyor.  

Eric Schlosser, 2003’te yazdığı Reefer Madness kitabında, görsel gidişatı takip ederek, bacaklara bakmaktan her türlü 

uç ilişki türüne  kadar,  Amerikan pornografi endüstrisini inceledi. Beyin bir şeye alıştı mı, bıkkınlık oluşuyor. Daha 

fazla uyarım gerekiyor. Besinler artık bunu sağlayamayacak; onun yerine süper besinler olmalı. Sıradan beslenme 

hem zevksiz bir hal aldı hem de toksik; yani arınmamız gerekiyor. 

“Arındırıcı” kavramından daha öngörülü bir ifade olamaz. Zaten, ne yediğimize bağlı olmaksızın vücudumuzu 

temizleyen bir mekanizmaya sahibiz: dolaşım sistemimiz. “Juice Cleanse” (çiğ meyve-sebze suyu detoksu) öncelikle 

ve her şeyden çok, “süper besin” gibi bir pazarlama terimi. Yanlış anlamayın. 10 Yıldan uzun bir süre fitness alanında 

çalıştım. Sağlıklı ve vejetaryen besleniyorum ve bir kimsenin içeriğine bakmadan herhangi bir gıda ürününü mideye 

indirecek olmasına inanamıyorum. Besin kaynaklarımızla bağlantımızın kopması, şehirleşme ve mekanikleşmenin bir 

sonucu. Ben de, bu nedenle kendi sistemime neyin gittiğine ve içeride nasıl tepki oluşturduğuna bakmak için elimden 

geleni yapıyorum. 

Rahatsız edici olan, yiyeceklere gösterilen fanatik bağnazlık. Ayurveda’nın doğru tespit ettiği bir şey var: Her 

birimizin bir beslenme programı belirleme noktasında dikkate almamız gereken, kendimize özgü bünyelerimiz var. 

Şeker hastalığından veya çölyak hastalığından muzdarip kişiler için şeker ve gluten uzak durulması gereken şeylerdir. 

James Hamblin’in belirttiği gibi, bir çok “toksik” madde, alınan doza bağlı. Çok fazla tüketirsen, tabiiki problemler 

olacaktır. 

Buradaki esas mesele, Hamblin’in, din alimi Alan Levinovitz ile Gluten Yalanı adlı yeni kitabıyla ilgili olarak ele 

aldığı konu: Saltçılık. Levinovitz’in dediği gibi, “Dinle ilgili olan inançlar o kadar güçlü olabilir ki insanlar, 

bunları kimliklerinin bir parçasını feda etmeden kabul edemezler. Beslenmeyle alakalı da aynı şey geçerlidir. 

Eğer bir beslenme biçimini benimsediyseniz ve bu da kimliğinizin bir parçası haline geldiyse, birine şeker veya 

gluten tüketmeyi gözden geçirmesini teklif etmek kadar basit bir olgu, sanki onun inancından vazgeçmesini 

istemek gibi bir şey. Kimliklerinin özü hakkında temelde yanılgı içinde olduklarını kabul etmeleri demek. 

Dahi bilim adamları ve Büyük Tarım’ın (Big Agriculture) içinde olan insanlar muhtemelen haklı olamazlar 

çünkü onlar, kötü adam.” 

  

Levinovitz gibi ben de, insanların varoluşlarına gerekçe göstermek ve aydınlatıcı olmak adına yarattıkları hikayelerin 

büyüsüne kapıldıktan sonra dine bir yakınlık hissettim. The Storytelling Animal kitabında Jonathan Gottschall diyor 

ki, insanların kendileri, beyinlerinin bir hikayenin gücüne duyarlı olması kadar doğal hikayeci değiller. Beynimiz 

boşluklardan nefret eder. Açıklanmamış kısımları doldurmak için her türlü masalı türetiriz. Dinin nöral dayanağı bu 

olmalı. 

Yiyeceklerle olan ilişkimizin nasıl aynı gidişatı takip ettiğini görmek de kolay. Din, bizden önce burada değildi. Bir 

bakıma din, ahlaksız olarak addettiğimiz başka kabileler gibi, hayvan krallığından da “üstün” hissetmek için ardı 

arkası kesilmeyen saflık arayışımızdan doğdu. Din, bir düşünce şekli. Dolayısıyla beynimizi ve bedenimizi neyle 

besliyorsak, benzer bir yönde ilerleyecek olmaları akla uygun geliyor. 
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Metafiziğin bizi sınıflandırmasına benzer olarak, beslenmemiz de aynı şeyi yapıyor. “Toksik” gıda obsesyonu, 

BluePrint Juice gibi şirketlerin 11 dolarlık hindistan cevizi suyu şişeleriyle- ya da yaklaşık 200 dolar tutarındaki 3 

günlük detoks paketleriyle, hiç bir kaygı duymadan, tam anlamıyla nemalandığı bir endüstri yarattı. 

İlahlar hakkında etraflıca düşünürken yaratılan endişe gibi, beslenme ile ilgili laf kalabalığı arasında ayıklama 

yaparken oluşan stres de beyninizi patlama noktasına getirmeye yetebilir. Eğer sarımsağın meditasyonunuza zarar 

vereceğini düşünüyorsanız, o zaman onu yiyip, meditasyona oturup, kendinize olayın bozulduğunu söylemeniz bunu 

gerçek kılacaktır. Bu nevroz için alyum bitkisi şart değildir. 

çeviri: Sena Erkan 

kaynak: http://bigthink.com/21st-century-spirituality/where-religion-pornography-and-food-meet 

 

Aşırı Kahve Tüketimi 
Bir kahve, bir kafeinli içecek ve de bir enerji içeceği tüketmek Güney Caroline’dan bir gencin ölümüne yol 

açtı. Genç, bunları tükettikten 2 saat sonra öldü. Bu durum, aşırı doz kafein riskleri hakkındaki uyarıları da 

tetikledi. 

Davis Allen Cripe 26 Nisan’da olası bir kalp ritim bozukluğuna yol açtığı için kafein kaynaklı kardiyak 

vakası nedeniyle öldü. 

Cripe ölmeden 2 saat önce bir kafe latte, büyük boy bir Diyet Mountain Dew ve de bir enerji içeceği içti. 

Richlan Bölgesi Adli Tabibi Gary Watts bu tür vakaların oldukça sıra dışı olduğunu söyledi. Watts: “Çok 

hızlı bir şekilde kafeini içmesi kalbini etkiledi ve enerji içeceğini de içtikten 15 dakika sonra öldü” dedi. 

Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu yetişkinlerin günde 400mg dan fazla kahve tüketmemeleri gerektiğini 

söylüyor, ki bu da günde 4-5 fincan kahve demek. 

Yetişkinler kahve tüketimlerine dikkat etmeli ve bu arada da çocukların ve yetişkinlerin kahve tüketimindeki 

riskleri konusunda farkındalıklı olmalılar. Çocuklarımıza kafeinli içeceklerin zararı hakkında bilgilendirme 

yapmalıyız. 

Ölen gencin babası oğlunun ilaçlar ve alkol konusunda çok dikkatli olduğunu, ama yine de bir araba 

kazasından değil de, enerji içeceği yüzünden öldüğünü söyledi. 

Enerji içecekleri alkolsüz içecekler endüstrisinde çok az yer kaplasalar da, gençler arasında çok yaygın. 

Uzmanlar enerji içeceklerindeki yüksek kafein konusunda endişelerini dile getirdiler. Bu içeceklerin 

gençlerde kalp ritmi bozukluklarına ve yüksek kan basıncına neden olabileceğini söylediler. 

2012 Tüketici Raporları araştırmasına göre enerji içeceklerinde 240 mg a kadar kafein bulunabilir. 

çeviri: Sıdıka Özemre 

Kaynak: https://sg.news.yahoo.com/us-teen-dies-caffeine-overdose-004737947.html 

 

 

 

 

 

 

 

http://bigthink.com/21st-century-spirituality/where-religion-pornography-and-food-meet
https://sg.news.yahoo.com/us-teen-dies-caffeine-overdose-004737947.html
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‘Uzaylılar Tarafından Kaçırılma’ Sanıldığı Gibi Olmayabilir! 

 

  

Özet: Araştırmacılar, bazı insanların uzaylılarla temasa geçtiklerine neden ikna olduklarına dair gerçekçi ve 

bilimsel açıklama getirdiler. 

 Gökyüzünde gizemli yanıp sönen ışıkları inceleyip, hesaplamak, uzay araçları,“gerçek” uzaylılarla karşılaşma, 

dışarlarda bir yerlerde birşeyler olduğuna dair inanç… Bunların hepsi halkın UFO’lara yönelik ilgisini çeken şeyler. 

Ancak, pek çok psikolog bunlara inanmış değil ve bu konuda daha gerçekçi bilimsel açıklamaların olabileceğini 

düşünmekteler. 

 1940 ve 1950’lerde New Mexico’daki Roswell Hava Üssü’ndeki gizli yapılan bir Amerikan askeri projesinin 

ardından, modern uzaylı araştırmalarının başlaması ile, uzaylılara olan inanç istikrarlı bir şekilde artmıştır. Batı 

kültürlerinde yapılan araştırmalarda, uzaylılara olan inancın 2015’de tahmin edilen oranı %50 idi. Nadiren görülen 

bir gerçek olmasına rağmen, önemli sayıda kişi uzaylılar tarafından kaçırılma deneyimi yaşadıklarına inanmaktalar. 

 Uzaylılar tarafından kaçırılma olayının günümüzde kabul edilmesi, 1961 yılında Betty ve Barney Hill adlı kişilerin 

yaşadıklarına dayanır: Onlar arabada giderken, tuhaf ışıklar gördüklerini ve “kayıp zaman” ve “kayıp anı” 

yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Kaçırılmanın kayıtlara geçen sonuçları sıklıkla; hafıza kaybı, kayıp zaman, 

hastalık gibi problemler, uyurgezerelik, kabuslar ve psikolojik travmalardır. Bu deneyimi yaşayan Betty ve 

Barney de psikolojik sorunlara yaşarlar ve tedavi olurlar. Rakamların doğruluğunun sorgulanmasına rağmen, 30 yıl 

sonra Roper Kamuoyu Araştırmaları Merkezi tarafından yapılan bir anketle, 3.7 milyon Amerikalının uzaylılar 

tarafından kaçırılma olayını yaşadıkları ve buna inandıkları açıklanır. 

http://okyanusum.com/wp-content/uploads/2017/05/uzaylilar.kacirilma.jpg
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Uzaylılar tarafından kaçırılmaya inanmayanlar, bundan şüphe duyanlar, bu durumun sadece finansal bir kazanç  ya da 

sosyal avantaj için yaratılan bir aldatmaca olduğunu iddia ediyorlar. Belki de Roswell buna en ünlü örnektir. 

1940’lardaki ilk raporlar ve Ray Santilli’nin 1995 yılında uzaylı otopsisi filminin gösterilmesi de daha sonra kafaları 

karıştırmıştır ve sonraları İngiliz film yapımcısı Ray Santilli bunun bir kandırmaca olduğunu da itiraf etmiştir. Bu 

olay, tartışmalara yol açar ve hattâ uzaylı aracının New Mexico çölüne düşürüldüğü ve Amerikalı makamların da bu 

durumu örtbas ettiğine dair iddialar da oluşur.. Uzaylıların Kaçırma teorisi aldatmaca olabilir, belki de birkaç vaka 

doğru da olabilir.Ancak, bu deneyimi yaşadığını iddia edenleri de sahtekar diye adlandırmak  doğru da olmayabilir. 

Aslında, psikologlar, insanların sözde uzaylılarla temasa geçtiklerine dair olaylara makul bilimsel açıklamlar 

getirmekteler. 

Kişisel Özellikler 

Kişilerin uzaylılar tarafından kaçırıldıklarına inanmalarına neyin neden olduğuna dair bir açıklama; onların 

gerçek ve hayali olayları yanlış yorumlamış, çarpıtmış ve gerçekmiş gibi olayı bağlamalarından dolayı 

olabilir.Uzaylılar tarafından kaçırılmaya inanmayan ve şüphe duyanlar, uzaylılarla karşılamaları psikolojik 

süreçler ve kişisel özellikler açısından açıklamaktalar. 

  

Çeşitli araştırmalar, kaçırılma olayını deneyimleyenlerle deneyimlemeyenler arasında tipik bir farklılık ve zihinsel 

dengesizlik öyküsü olmadığını objektif bir psikopatalojik ölçümlerle (psikolojik anlamda iyi olmayı ve adaptasyonu 

ölçen) gösterse de, kaçırılma olayını deneyimleyenlerde fantazi kurmaya eğilim özelliği açığa çıkmaktadır. 

 Karşık deliller, fantazi eğilimli insanların ayrıntılı hayaller kurdukları ve gerçek ile hayali karıştırdıklarını ortaya 

koymaktadır. Bu konuda ortaya konan diğer psikolojik açıklamalardan bir tanesi de; disasosiyasyon’dur (ayrılma, 

kopma). Bu konumdaki kişide zihinsel süreçler birbirinden kopuk, ve gerçeklerden uzaktır.  Bu kopukluğun 

nedeni ise çoğunlukla aşırı ya da stresli olaylara tepkidir. Fantaziye ve disasosiyasyona eğilimli kişilerin bu 

durumları, çocukluk travmalara ve hipnoza yatkınlığa bağlı olabilir. 

 Psikologlar, hipnozun ayrıntılı fantezilerin yaratılması ve onların hatırlanmasına neden olduğunu iddia etmekteler. 

Örneğin; Betty ve Barney Hill’in raporundaki açıklamalar, tipik bir uzaylı görüşmesi anlatımıydı: tıbbi muayene ve 

muameleler, uzaylılarla iletişim, güçlü mistik his, uzay yolculuğu turları ve seyahatleri, arabalarına dönmeden önce 

diğer gezegenlere yapılan yolculuklar.. ve hipnoz altında bu “kayıp hafıza”lar tedavi edilir… 

 Bu nedenlerden ötürü,uzaylılar tarafından kaçırılma deneyimleri,kişilik özelliklerinden ve sahte anılara karşı 

duyarlılıktan kaynaklanabileceğine inanılmaktadır.  

Beyin Hassasiyeti 

 Araştırmalar, nöropsikoloji teorilerinin, özellikle de “uyku felci” ve “temporal lob duyarlılığın”, uzaylılar 

tarafından kaçırılma iddialarını açıklayabileceğini öne sürmekte. 

Uyku felci, kişinin uyanmasının ardından ya da uykuya dalarken yaşadıkları, vücudun geçici bir süre hareket 

edememesi yani felç durumu yaşaması halidir. 

 Uzaylılar tarafından kaçırılma deneyimi yaşayanların iddiaları, uyku felci ile benzer özellikler taşımakta: 

uyanık olma hissi, rüya görmeme ve çevreyi gerçekçi algılama. Hareket edememe, korku veya dehşet, ürkme 

duygusu ve başka bir varlığın hissi ( belki kötü veya kötü niyetli) ortak belirtileridir. Ayrıca diğer ortak 

durumlar şunlardır: Göğüste baskı hissi ve solunum güçlüğü ve yatay pozisyonda tutulma.(çoğu uyku felci 

atakları, kişi sırt üstü yatarken meydana gelir.) 
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Uzaylılar tarafından kaçırılma konusunda şüpheye sahip olanlardan biri olan Michael Shermer, 83 saatlik bir bisiklet 

yarışını takiben uyku yoksunluğundan bitap düşer ve destek ekibi yardımına koşar. Shermer, “kabus” görür ve 

kurtarma ekibini, 1960’ların TV dizisi “Invaders”daki  uzaylılar gibi algılar. Ayrıca hayalet görmek de uyku felci 

yaşayanların deneyimlediği şeylerden bir tanesidir. 

 Temporal Lob duyarlılığı, bazı insanların beyinlerinin düşük seviyeli manyetik frekanslardan etkilenmeye 

karşı daha savunmasız olduğuna dair bir teoridir. Kanada’daki Laurentain Üniversitesi’nde sinirbilimci olan 

Michael Persinger, artmış temporal lob aktivitesinin, uzaylılar tarafından kaçırılma gibi paranormal deneyimleri 

açıklayabileceğine inananlar arasında yer almakta. Persinger’ın teorisine göre, manyetik alanlar temporal lobu 

uyarıyor ve böylelikle de uzaylılar tarafından kaçırılanların deneyimlediklerine benzer halüsinasyon-sanrıyla 

ilgili deneyimler yaşanıyor. 

 Bu yazılanların hiç biri, uzaylılar tarafından kaçırıldığına inanların birer yalancı olduğunu açıklamaz, ancak bu 

deneyimler bilimsel temele dayandırılarak açıklanabilir de.Uzaylıların varlığına karşı çıkan mantıklı ve makul pek 

çok bilimsel açıklama vardır. Fakat, yine de rapor edilen uzaylılar tarafından kaçırılma deneyimlerinin hepsi de bu 

bilimsel teorilerin herhangi bir tanesi tarafından açıklanamayabileceğini de unutmamak gerek ve bu da daha pek çok 

soruyu beraberinde getirmekte…. 

 Çeviri: AylinEr 

Kaynak: http://neurosciencenews.com/alien-abduction-neuroscience-6666/ 

 

Güney Koreliler Neden Kendileri İçin Sahte Cenaze Düzenliyor? 

Güney Koreliler Neden Kendileri İçin Sahte Cenaze Düzenliyor? 
Ebedi yaşam arayışı eskiden beri süregelen bir tutkudur. Günümüze kadar gelebilen en eski mitolojilerden bir tanesi 

de Gılgamış Destanı’dır: Egoist bir kralın ölümsüzlük bitkisini arama yolculuğunu anlatan destan. 

Ölümsüzlük sadece bir alt başlık. Esas hikaye bencilliğin alçak gönüllüğe dönüşümüdür. Ama öyle görünüyor ki, ne 

kadar nafile bir çaba olursa olsun,  binlerce yıldır insanlar ölümden kaçmaya çalışıyorlar 

Silikon Vadisindeki araştırmacılar, hayatın sadece çözülmesi gereken bir bilmece olduğunu, karanlığa doğru giden 

kaçınılmaz bir yürüyüş olmadığını iddia ediyorlar. Descartes hatalı değildi, sadece çok erken gelmişti dünyaya. 

Makinedeki hayalet gerçekten bir algoritma.* 

Plastik cerrahlar, doğanın zalim makinesine karşı, zenginlere yardım ettikçe ünlenmeye başladılar. Ama hiçbir 

gerdirme ya da kaldırma organların ölümünü yavaşlatmıyor. Tek yaptığı şey, yaşlanmanın gerçeklerini kabul 

edemeyecek kadar kibirli olan insanı, mutsuz bir hayvana dönüştürmesidir. 

Bu iğnelerin ve ameliyatların ardındaki duygular- kıskançlık, depresyon, kaygı, ironik bir şekilde yaşlanma sürecine 

katkıda bulunmaktadır. Bu, tıpkı boğulmaya benziyor: Ne kadar çok çırpınırsan, o kadar hızlı yenilirsin. Panik 

yapmadan rahatlamak en güzelidir, ki bu da bizi Güney Kore’ye götürüyor. 

 

Hyowon Şifa Merkezi, insanların ölümle yüzleşmelerine yardımcı olmak üzere, cenaze hizmetleri veren bir şirket 

tarafından finanse ediliyor. İlk başta karmaşık bir iş gibi görünse de, aslında danışmanlar diğer kültürlerin çok uzun 

zamandır bildiği şeyi kullanıyorlar: Ölüme hazırlanmak, hayatın kıymetini bilmenizi ve ondan keyif almanızı sağlar. 

http://neurosciencenews.com/alien-abduction-neuroscience-6666/


297 
 

 

Seneca, ölümü Tanrının gerçek bir hediyesi olarak görürdü. Socrates, ölüm korkumuzu bencilliğimiz ile 

ilişkilendirirdi: Bize ne olacağını bildiğimizi sanıyoruz, ama aslında bilmiyoruz. Bu yüzden ölümün kötü olduğunu 

düşünmek hatadır. Buddha, hayata bağlanmanın her hangi bir cehalet davranışı kadar tehlikeli olduğunu 

düşünüyordu: Bağlanmak yavaşça ve kabaca bağlandığın şeyi kaybetmektir. 

Güney Kore’de ki bir ritüelde, kişiler yaklaşan ölümlerini duyuruyorlar, kefenlerini giyiyorlar ve sonrada 10 dakika 

boyunca tamamen karanlık ortamda tabutun içine yatıyorlar. Bu bedava programa 4 yıl içinde 15bin kişi katıldı. 

Katılımcılar, öz farkındalıklarının artması, intihar isteklerinin azalması gibi çok çeşitli motivasyonlar içine 

girdiklerinden bahsettiler. Programın yöneticilerinden biri şöyle diyor: 

Pek çok katılımcı enteresan bir şekilde bu ritüelden sonra tazelendiklerini, hayatta gerçekten önemli olan şeyler 

hakkında- mesela aile- yeni bir bakış açısı elde ettiklerini söylüyorlar. 

Son yüzyıl boyunca ortalama yaşam süreleri arttı ve dünya çapında yepyeni bir konu üretti: Yaşlıların bakımı nasıl 

olmalı? Hafifletici bakımın, yaş sınırlamasının olduğu toplulukların  ve psikodeliklerin kullanımın artması, ölüm 

sürecini yavaşlattığımızı gösteriyor. 

Pulitzer ödüllü kitabı The Denial of Death (Ölümü İnkar) de Ernest Becker, yaşam ve ölümün doğasını üstlenmenin, 

kahramanca bir katkı gerektirdiğini söylüyor. Becker: Ritüeller düşünsel yaşam döngüsüyle ilgilenmenin bir yoludur. 

Bu süreçten kaçmak isteyenler, içki içer, farkındalıklı yaşamdan uzaklaşır ve zamanını alışveriş ile geçirir, ki bu da 

farkındalıksızlıktır.” 

Endişeli zihinlerimizi meşgul eden sayısız avuntu mevcut.  Kapitalist bilim dalı olarak kozmetik, güya gençlik 

aşılayan değişiklikleri geliştiren teknolojiler üzerinde çalışmaya devam ediyor. İnsanlar da bu esnada ölümü 

başlarından atabileceklerini düşünmeye devam ediyorlar. Tabut seremonisine katılan Güney Koreliler ise, Becker’in 

söylediği kahramanca cesareti gösteriyorlar: Bedeni şu anda olduğu gibi kabul et, böylece o ana kadar geçireceğin 

zaman zengin, bereketli ve dürüst olsun. 

http://okyanusum.com/wp-content/uploads/2017/05/fake.funeral.jpg
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——————————————————- 

*(makine: bütün evren bir makine ise insan vücudu makine içindeki küçük makinedir. tamamen mekanik yasalara 

göre çalışır. çalışması ve içeriği başkalarınca gözlemlenebilir. 

hayalet: bilinç, irade ve düşüncelerin sorumlusu bir garip varlık. uzayda yer kaplamaz ve mekanik yasalara göre 

çalışmaz. çalışması ve içeriği tamamen özneldir, içgörü ile gözlemlenebilir. 

böyle olunca bir bireyin iki ayrı tarihi oluyor. biri tamamen mekanik, herkes tarafından gözlemlenebilir ve ‘dışsal’ bir 

tarih. diğeri ise sadece birey tarafından gözlemlenebilen, içsel bir tarih. bu içsel-dışsal ayrımı aslında metafor tabii, 

çünkü hayalet yer kaplamadığı için içinde-dışında ilişkilerine giremez.) 

  

çeviri: Sıdıka Özemre 

Kaynak: http://bigthink.com/21st-century-spirituality/death-in-south-korea 

 

Bilim İnsanları Zihinsel Ve Fiziksel Sağlık Arasındaki Sıkı Bağa 

Işık Tuttular 

 

Profesör Lisa Feldman Barrett’ın önderliğinde yapılan bu yeni  araştırmanın gerçekten de zihin ve beyin arasındaki 

engeli ortadan kaldırdığını açıklıyor. 

Şuanda kendiniz nasıl hissediyorsunuz? Rahat mısınız yoksa rahatsız mı?, Kötü mü, sakin mi, asabi, sinir, gergin mi? 

Yoksa arada bir yerlerde mi?…  

Northeastern Üniversitesi’nden Lisa Feldman Barrett ve meslektaşları temel duyguların nereden kaynaklandığına dair 

beyinde bir sistem keşfettiler. 

https://eksisozluk.com/?q=i%c3%a7g%c3%b6r%c3%bc
http://bigthink.com/21st-century-spirituality/death-in-south-korea
http://okyanusum.com/wp-content/uploads/2017/05/zihinsel.fiziksel.bag_.jpg
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Geçen ay Nature Human dergisinde yayınlanan yeni bulgular, opiod (opium türevleri ve sentetik maddelerinden 

oluşan morfin, eroin, kokain türü maddelerinin tümüne verilen isim) krizinin ardındaki nörolojik etkenleri de içeren 

zihinsel ve fiziksel sağlık arasındaki sıkı bağ ile ilgili sırları çözmeye yardımcı olabildiğini göstermekte. Bu konudaki 

mekanizmaları deşifre etmek, daha etkili tedavi için bizlere çözüm yolları bulabilir. Bu bulgular, hukuktan 

ekonomiye kadar uzanan alanlardaki kararlarımıza ilişkin anlayışımızı da değiştirebilir. 

  

Northeastern Üniversitesi’nde psikoloji profesörü olan Barrett: “Bu makalede yer alan araştırma ile zihin ve beden 

arasındaki engel kalkmakta. Bu araştırma, zihin ve beden ayrı şeyler olmadığı, duyguları yaratma ve temsil eden 

sistemin, düşünme ve hatırlama, dikkat etme ve karar vermede ve daha çok şeyde de önemli olduğunu 

göstermekte. Duygular, bir başka deyişle, herhangi bir zihinsel olayın—herhangi bir eylemin, düşüncenin, 

yargının, algı ve kararın parçasıdır. Bunlar bilincin özellikleridir.” 

  

İki Birleşik Ağ 

  

Yeni beyin sistemi, her biri çeşitli beyin bölgeleri boyunca devre döngülerine sahip olan iki birleşik ağdan 

oluşmaktadır 

  

Her iki ağ da, açlık ve gürültüden, uykudan uyanmaya ve hattâ ayatta durmaya,dayanmaya kadar hem iç, 

hem de dış “stres fakörleri”ne verdiğiniz tepkilerde bedeninizin sistemlerini (bağışıklık, kardiyovasküler, 

metabolik, vb..) dengede tutmak için bir arada çalışırlar. Bu gibi düzenlemeye “allostasis 

(allostaz)” (organizmanın adaptasyon ya da değişime karşı durma yeteneği) denir. Aynı zamanda, bu ağlar, 

bedenimiz içindeki hisleri de yaratır; yüzeyin altında yer alan genel duygu. Bu fenomene de “interosepsiyon( 

algılama)” denir. Bu duygular yoğunlaştığında, bu ağlar, üzüntüden, şaşkınlığa, sevince kadar duygu durumları 

yaratır. 

  

Barrett: “Bu sistem, hem bedeni düzenliyor, hem de bedenin bu düzenlemesinden kaynaklanan hislerini 

üretiyor. Ancak bu sistem, sadece allostasis(allostaz) ve interosepsiyon için değil. Bu iki ağ, beyin merkezindeki 

sistemi oluşturmakta. Destedikleri çok çeşitli psikolojik işlevler arasında sosyal ve fiziksel korku, sosyal 

aidiyet, empati, ahlaki yargı, hafıza, dikkat ve karar verme sayılabilir. Bu ağlar ayrıca, aynı zamanda görme, 

işitme, dokunma, koku ve lezzet alma gibi  bedene dışardan gelen verilerle oluşan duyuları entegre eden beyin 

hücrelerini de içermektedir.” 

  

Barrett: “ Bu ağların pek çok psikolojik işlevde de önemli olduğu gösterilmiştir. Ancak, bu ağlar, sizin düşünmenize, 

hatırlamanıza, dikkat etmenize, görmenize yardımcı olsalar da, biz, bu ağların ayrıca bedeninizi düzenleyip, regüle 

ettiğini ve duyguları yarattığını da yaptığımız çalışma ile göstermekteyiz. Yüzyıllar boyunca, zihin, duygu ve 

rasyonalite arasında bir savaş alanı olarak görülmüştür. Daha sonra, nörobilimci Antonio Damasio, rasyonalite ve 

duygunun, her ikisinin de bilgelik için önemli olduğunu öne sürmüştür.Rasyonalite ve irrasyonalite arasındaki 

ayrım yapaydır. Beyninizdeki hücreler hiç de bu şekilde birbirine bağlanmamıştır.” 
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Opiat Krizine Hitaben 

  

Araştırmacılar, bu araştırmayı üç adımda gerçekleştirdiler. İlk olarak, bu devreleri doğrulamak için, makak 

maymunlarındaki beyin bölgeleri arasındaki bağlantıları izleyen anatomik çalışmaları analiz ettiler ve aslında 

gerçekten de fiziksel bağlantının mevcut olduğunu gösterdiler. Daha sonra, bedeni düzenleyen bölgelerin birbirleriyle 

nasıl ilişkide olduğunu değerlendirmek için yaklaşık 700 kişinin beyin taramasını yaptılar. Barrett: “Şu soruyu 

sorduk: Beyindeki sinirsel ateşlemede nerede eşzamanlılık mevcut? Bu da bizi, birbiri ile örtüşen iki ağa 

götürdü ve onlar da bedeni düzenleyip, duygu üretmeden sorumlulardı.” 

  

Son olarak, onlar vardıkları sonuçları doğrulamak için, bir diğer grup insan deneğine uyarıcı resimler gösterirler ve 

bu esnada da onların deri iletkenliğini ölçerler ve onlara uyarılma seviyeleri hakkında soru sorarlar. Sinir 

senkronizasyonu ile gösterilen bu iki ağ arasında daha güçlü bir bağlantıya sahip olanlar, bedenlerinde fizyolojik 

uyarılma daha  yüksek olduğunda daha fazla uyarılma da yaşarlar. Dolayısıyla, daha sıkı allostik-interoseptik 

(algılayıcı) sistem bağlantısına sahip olan insanlar, duygu- beden düzenlemesini daha iyi bir araya 

getirebiliyorlar. 

  

Beyin sistemi hakkındaki bu keşif, opiat krizine de biraz ışık tutabilir. Barrett: “İnsanlar, bedenin bozuk ve 

düzensizliğinden kaynaklanan üzücü duyguları düzenlemek için opiat-afyon alıyorlar.Acı, duygusal bir 

deneyimdir.—Bedene gerçek, fiili ya da potansiyel hasarı veren de hoş olmayan duygulardır. Hasarla 

ilişkilendirilirler. İnsanlar, fiziksel ağrı için opiat almaya başlayabilir ama bu uyuşturucular doku hasarındaki 

(nosisepsiyon-acı algılanması) elektrik sinyalinin azalmasında işe yaramazlar, en çok rahatsızlığı 

azaltmada,yatıştırmada işe yarabilirler. Bizler, bedenimiz için kötü olan düşük dereceli stres içinde yaşamaktayız. 

Opiatlar-uyuşturucular, bu sürekli olan rahatsız, kötü hissi  azalmak, tersine çevrimek için kullanılmakta. Bizim 

tespitlerimiz de opiat-uyuşturucu krizi ve diğer sağlık krizleri ile daha iyi başedebilmenin yollarına, yapılacak yeni 

araştırmalara ışık tutmakta.” 

  

Çeviri: AylinER 

Kaynak: https://medicalxpress.com/news/2017-05-scientists-tight-mental-physical-health.html 

 

Balığın Göz Yuvarında Yaşayan Parazit Onun Davranışlarını 

Kontrol Ediyor 
 Balığın göz yuvarlarında yaşayan yaygın bir parazit, içeride ipleri elinde bulunduran ve onların davranışlarının 

kontrolünü sağlayan bir etmen gibi gözüküyor. 

Parazit gençken, konakçının avcılardan korunma noktasında güvende olmasına yardımcı oluyor. Fakat olgunlaştıkça, 

yaşam döngüsünün devam edebilmesi için, balığın bir balıkçıl bir kuş tarafından yenilmesi için elinden gelen her şeyi 

yapıyor. 

Diplostomum pseudospathaceum Latince ismine sahip parazitin, (daha çok bilinen adıyla göz kelebeği) üç farklı çeşit 

hayvana geçiş yaptığı bir yaşam döngüsü var. Parazitler ilk önce bir kuşun sindirim kanalında çiftleşir ve dışkısına 

yumurtalarını bırakırlar. Yumurtalar suyun içerisinde büyüyüp, enfekte edecekleri tatlı su salyangozlarını arayıp 

bulacak olan larvaya dönüşür. Sıradaki diğer konak canlısı olan balığın izini sürmeye hazır bir hale gelip suya 

bırakılmalarından önce salyangozun içinde büyür ve çoğalırlar.  

https://medicalxpress.com/news/2017-05-scientists-tight-mental-physical-health.html
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Parazitler daha sonra balığın derisinden içeri giriş yaparak, saklanıp büyümek için göz merceğine doğru yol alır. 

Daha sonra balık yine bir kuşa yem olur ve dönüşüm tekrar başlar.  

 

Parazitlerin bir çoğu kendi ihtiyaçlarına uyacak şekilde bir hayvanın davranışlarını değiştirebilir. Örneğin, 

toksoplazma gondii ile enfekte olmuş fareler , kedilere –parazitin, içerisinde yavrulayıp çoğalmaya gereksinim 

duyduğu hayvan- karşı olan korkularını kaybederler.  
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2015’teki bir çalışmalarında, Moskova’daki Severstov Ekoloji ve Evrim Enstitüsünden Mikhail Gopko ve 

meslektaşları, olgunlaşmamış parazit lavrası bulaşmış balıkların, her zaman olduğundan daha az aktif bir şekilde 

yüzerek, kendilerini yırtıcılara daha görünür kıldıklarını ve larvanın bulaşmadığı diğerlerine kıyasla, bir ağ ile 

yakalanmalarının daha güç olduğunu göstermiştir. 

Aynı ekip bu aralar, olgunlaşmış göz kelebeklerini- konak canlısı kuşun içinde çoğalmak için hazır olan parazitler- 

barındıran gökkuşağı alabalıkları üzerinde çalışmalar yapıyor. Ekibin bulgularına göre, bu alabalıklar enfekte 

olmamış türlerinden daha etkin şekilde yüzdü ve suyun yüzeyine daha yakın kaldı. 

Bu iki nitelik, balıkları kuşlara karşı daha görünür hale getiriyor olmalı. Araştırma ekibi, ani bir kuş saldırısı 

simülasyonu ile bir tankın üzerinden hayali bir yakalama anı oluşturduğunda, balık donakaldı ancak enfekte olan 

balık enfekte olmayanlara göre daha çabuk bir şekilde yüzmeye devam etti. 

Gopko, iki araştırmanın da, parazitlerin konak canlısının davranışlarını nasıl manipüle ettiğinin, onların yaşına bağlı 

olduğunu ortaya koyduğunu söylüyor ve ekliyor: “Olgun olmayan parazitler sıradaki konak canlısını enfekte 

edemeyecek kadar genç ve zararsız; yani onların amacı, içinde yaşadıkları balığı korumak.” Ne var ki olgun 

parazitler, üremek için hazırdırlar ve bunu gerçekleştirebilmek için bir kuşun sindirim kanalına giriş yapmaları 

gerekir. 

Balığın Donakalması 

Önceki bazı incelemeler, parazitle enfekte olmuş balığın, görme bozukluğu sebebiyle farklı davrandığını öne sürüyor. 

Fakat bu son çalışmaları kaleme alanlar, görme bozukluklarının ya da olgunlaşmış ve olgunlaşmamış parazitlerin 

karşıt etkilerinin, balıklardaki donup kalma ardından tekrar hareket edebilme zamanındaki değişikliği 

açıklayamayacağını söylüyor. 

Araştırma ekibi, hem olgun hem de genç parazitin geçiş yaptığı balığın saldırı akabinde donmasının ardından ne 

kadar sonra tekrar hareket edebildiğini de test etti. Sonuç, sadece olgunlaşmış parazitleri barındıran balıkların 

davranışının öne çıkması şeklindeydi. 

Parazitler hedeflerinde bir çekişme içine düştükleri zaman, Gopko’nun dediği gibi, “Kazananlar, belirgin olarak 

olgun olanlar.” 

Almanya Plön’de Max Planck Enstitüsü’ndeki Evrimsel Biyoloji bölümünden parazitolog Nina Hafer, bu durumun 

genç parazitlerin konak canlısının avlanıp yenme şansını azaltırken, olgun şeklini alan parazitlerin ise bu şansı 

arttırdığını ileri süren örüntüyle uyum içinde olduğunu söylüyor. Hafer, daha az sayıdaki çalışma bünyesinde, aynı 

konak canlısında olgun ve olgun olmayan parazitlerin birbiriyle çekişme içinde olduğunu söylüyor. 

Hafer, “Parazitlerin, konak canlısının ekolojik ilişkilerini nasıl değiştirdiği konusunda önemli bir faktör olan 

bu durum, kaç özellik ve türün konak manipülasyonundan etkilenebileceğini gösterme noktasında katkı 

sağlamaktadır” diyor. 

 Elizabeth Preston 

Çeviren : Sena ERKAN 

https://www.newscientist.com/article/2129880-parasite-living-inside-fish-eyeball-controls-its-

behaviour/?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&cmpid=SOC|NSNS|2017-

Echobox&utm_source=Twitter#link_time=1493938912 

 

 

 

https://www.newscientist.com/article/2129880-parasite-living-inside-fish-eyeball-controls-its-behaviour/?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&cmpid=SOC|NSNS|2017-Echobox&utm_source=Twitter#link_time=1493938912
https://www.newscientist.com/article/2129880-parasite-living-inside-fish-eyeball-controls-its-behaviour/?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&cmpid=SOC|NSNS|2017-Echobox&utm_source=Twitter#link_time=1493938912
https://www.newscientist.com/article/2129880-parasite-living-inside-fish-eyeball-controls-its-behaviour/?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&cmpid=SOC|NSNS|2017-Echobox&utm_source=Twitter#link_time=1493938912
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Beyin Yeterince Uykuyu Almazsa Gerçek Anlamda Kendini Yiyor! 

 

Uyumamızın, her 12 saatte bir enerji seviyemizin yenilenmesinden daha öte sebepleri var- beynimiz, gündüzden 

kalan nöral aktivitenin yan ürünü toksikleri, uyuduğumuzda gerçek anlamda temizliyor. İşin tuhaf yanı, aynı işlem, 

hattâ aşırı çalışarak, kronik olarak uykusuzluk çeken beyinlerde de ortaya çıkmaya başlar. 

Araştırmacılar, kalıcı şekildeki-kronik uykusuzluğun beyinlerdeki önemli nöron toplulukları ve sinaptik 

bağlantıları temizlediğini ve uykusuzluktan kurtulmanın da bu hasarı tersine çevirmediğini tespit ettiler. 

İtalya’daki Marche Politeknik Üniversitesi’nden nörobilimci Michele Bellesi liderliğindeki bir ekip, memeli beynin 

kötü uyku alışkanlıklarına olan tepkilerini inceler ve iyi dinlenmiş ve uykusuz fareler arasındaki benzerlikle 

aynı tuhaf benzerlik tespit ederler. 

 Vücudumuzun diğer yerlerindeki hücreler gibi, beynimizdeki nöronlar da genellikle sinir sisteminin yapıştırıcısı ve 

destek hücreleri olarak bilinen ve adlandırılan iki farklı gliyal hücresitarafından sürekli tazelenip, yenilenir. 

Mikrogliyal hücreler, eski ve yıpranmış hücreleri “fagositoz (Yunanca “yutmak” anlamaına gelmekte)” olarak 

adlandırılan bir temizleme işlemi ile temizlemekten sorumludur. 

Astrositlerin görevi de; beyindeki bağlantıları, yenilemek, ve yeniden şekillendirmek için gereksiz olanlarını ortadan 

kaldırmaktır. 

Biz, bu işlemin uykuya daldığımızda, nörolojik bir makyaj, günün kirini temizlemek için olduğunu biliyoruz. Ama 

şimdi uykusuz kaldığımızda da aynı şeyin gerçekleştiği açığa çıkmıştır. Ancak, bu durum, iyi bir şey olmaktan 

ziyade, beyin, temizlemede aşırıya kaçar ve kendine zarar vermeye başlar. 

 Bunu siz uykudayken evinizde yapılan büyük bir çöp temizliği gibi düşünün… uykusuz geçen bir kaç akşam 

sonrasında biri evinize giriyor ve televizyonunuzu, buzdolabınızı ve köpeğinizi ayrım yapmaksızın ne varsa hepsini 

atıyor!… 

New Scientist dergisinden Andy Coghlan’a verdiği röportajda Bellesi şunu söylüyor: “Uykusuzluktan dolayı, 

astrositler tarafından sinapsların gerçek anlamda yenilip, atıldığı ilk kez bizim yaptığımız çalışma ile açığa 

çıkmıştır.” 
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Bu durumu anlamak için araştırmacılar fareleri 4 gruba ayırıp inceleme yaparlar: 1. Grup, 6-8 saat iyi dinlenmiş 

şekilde uyutulur. 2. Grup, periyodik olarak uykudan uyandırılır (kendiliğinden de uyanırlar). 3. Grup, ekstra 8 saat 

boyunca uyanık tutulur. 4. Grup, 5 gün boyunca uykusuz bırakılır (kronik uykusuzluk). 

Araştırmacılar, bu 4 gruptaki astrositlerin aktivitesini karşılaştırdıklarında, iyi dinlenmiş 1. Grup farelerin 

sinapslarının %5.7’sinde ve kendiliğinden uyanmış, aralıklı olarak uyanan 2. Grup farelerin beyinlerindeki 

sinapslarında %7.3’de yeme, temizleme işlemi gerçekleşmektedir. Uykusuzluk çeken ve kronik uykusuzluğa sahip 

olan 3. Ve 4. Grup farelerde ise, araştırmacılar farklı bir şey tespit ederler: Astrositik fagositoz (astrocytic 

phagocytosis) diye bilinen bir işlemle mikrogliyal hücrelerin atıkları yemesi gibi, astrositler de sinapsların 

parçalarını gerçek anlamda yemek için artan bir aktive içine girmişlerdir. 

Uykusuz farelerin beyinlerinde, astrositler, sinapsların % 8.4’ünde aktifken, kronik uykusuzluk çeken 

farelerin beyinlerinde de bu %13.5 oranına kadar çıkmaktadır.!  

Bellesi’nin New Scientist dergisine verdiği demeçte, bu iki grupta yenilen sinapsların çoğunluğunun, en eski ve çok 

fazla kullanılanları (evin en eski mobilyası gibi) olduğunu ve belki de bunu iyi bir şey olabileceğini söyler. 

Ancak, ekip, bu 4 gruptaki mikrogliyal hücrelerin aktivitesini kontrol ettiğinde, kronik uykusuzluğa sahip 

olan 4. Gruptaki farelerde bu işlemin hızladığını tespit ederler. Bu endişe vericidir. Çünkü, kontrolsüz 

mikrogliyal etkinliğinin, Alzheimer ve diğer nörojenerasyon biçimleri gibi beyin rahatsızlıkları ile bağlantısı 

vardır. 

Araştırmacılar şunu söylerler: “Ana olarak, büyük sinaps topluluklarında presinaptik element olan astrositik 

fagositozlar (astrocytic phagocytosis), spontane uyanmalardan sonra değil de, hem akut hem de kronik 

uykusuzlukta açığa çıkmaktadır. Bu da bize yoğun ve ağır şekilde kullanılan güçlü sinapsların temizlenmesini 

ve geridönüşümünü  destekleyeceğini göstermekte.” 

Bellesi: “Buna karşılık, sadece kronik uykusuzluk mikrogliyal hücreleri aktive edip, onların fagositik 

aktiviteleri desteklemesi de bize, mikrogliyaleri hazırlayıp, başka şekillere sokarak, saldırmak için yeniden 

hazırladığını göstermektedir.” 

“Bu proses insan beyninde kopyalanıp, çoğaltılırsa ne olur, uykusuzluk giderilirse, hasar tersine çevrilebilinir 

mi?” gibi pek çok sorunun da olmuşmasına neden olmakta. 

Ancak, Alzheimer hastalığından ölenlerin 1999 yılından itibaren günümüze kadar %50 oranında arttığı gerçeğini göz 

önüne alırsak, ve hepimizin iyi bir uyku çekme konusunda mücadele verdiğini düşünürsek, bu, bizim bu konuyu daha 

derinine ve acilen incelememiz gerektiği anlamına gelmektedir. 

Çeviren: AylinEr 

https://www.sciencealert.com/the-brain-literally-starts-eating-itself-when-it-doesn-t-get-enough-sleep 

 

Nefes Alış Verişimiz Düşüncelerimizi ve Duygularımızı Etkiliyor 
Yüzyıllardır ve hatta belki 1000 yıldır kişinin nefes alış verişi doğu felsefesinde önemli yer edinmiştir. Nefes, iç 

huzurun yakalanmasında ve aydınlanmada bir araç olarak görülmektedir. Yogiler ve Zen üstatları da geleneksel 

olarak öğrencilerine başlangıçta nefeslerine odaklanmalarını söylerler. Öyle görünüyor ki, sonunda bilim de aynı şeyi 

söylüyor. Neuroscience dergisinde yayımlanan bir çalışmada nefes ve düşünme arasındaki ilişkinin altı çiziliyor. 

Northwestern Üniversitesi Feinberg Tıp Fakültesi’nden araştırmacılar bir çalışma hazırladılar. Genel solunum 

yetişkinlerde dakikada 12 ile 18 arasındadır. Stresli durumda olanlar genelde dakikada 20 nefes alırlar. Nöroloji 

alanında Yrd. Doç. Dr. Christina Zelano, daha hızlı nefes almanın daha hızlı düşünmemize neden olup olmadığını 

öğrenmek istedi. Bu çalışmanın baş yazarı kendisidir. Çalışmanın konusu, daha hızlı nefes almanın daha hızlı beyin 

fonksiyonlarına neden olabileceği ve de tehlikeli bir durumla karşılaşıldığında daha iyi tepki verilmesine yol 

açabileceğidir.  

https://www.sciencealert.com/the-brain-literally-starts-eating-itself-when-it-doesn-t-get-enough-sleep
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Zelano ve arkadaşları, nefes ritmimizin beyin aktivitemizi direk olarak etkilediğini buldular. Ama bununla beraber, 

nefesimizin ne kadar derin ya da yüzeysel olduğu ve de burnumuzla mı ağzımızla mı nefes aldığımız gibi koşullar da 

beyin aktivitemizin artışında önemlidir. Burundan nefes almanın beyni canlandırdığı-uyardığı bulunmuştur. Ağızdan 

nefes almak ise beyinde çok daha az uyarılmaya yol açmaktadır. 

Bu bağlantı öncelikle, çok ciddi epilepsi hastası olan ve beyin ameliyat yapılacak 7 kişi üzerindeki çalışmalardan elde 

edildi. Her biri beyin dalgalarını ölçen EEG’ye bağlanmıştı. Hastaların çoğunda, nöbet esnasında veri toplayabilmek 

ve problemin nedenini anlayabilmek için, kafataslarına cerrahi olarak önceden yerleştirilmiş elektrotlar mevcuttu. 

Araştırmacılar beyin aktivitesinin nefes alıp verme ile gerçekten bağlantılı olduğunu buldular. 

Aslında bu iki süreç arasında tam bir senkronizasyon söz konusu. Northwestern ekibi daha da derinlemesine 

araştırmalar yaptılar ve beynin 3 ana bölümünün nefes alıp vermekten etkilendiğini buldular: hafızadan sorumlu 

hipokampüs, duygu merkezimiz olan amigdala ve de koklama sistemimizi ya da koku duyumuzu kontrol eden 

piriform korteks. Bunların 3üde, öfke, korku gibi temel duygularımız yanı sıra, açlık, seks gibi içgüdüsel 

dürtülerimizin de sorumlusu olan limbik sistemin parçası. Limbik sistem ayrıca çok daha yüksek duygulardan da 

sorumludur 

Bu nörobilim insanları, nefes alımı esnasında beyinde çok büyük değişiklikler olduğunu da buldular. Nefes almak, 

amigdalayı, hipokampüsü ve piriform korteksi de etkilemektedir. Şimdi araştırmacılar ikinci aşamaya geçtiler. Bu 

noktada 18- 30 yaş arası 70 denek ile çalışıldı. Her bir denekten, ekranda sadece 1 saniye görünen yüz şekillerine 

bakmaları istendi. Bu esnada denekler nefes alış verişlerini kontrol eden bir makineye bağlanmışlardı.  



306 
 

 

Deneklerden gördükleri yüzün korku mu şaşkınlık mı ifade ettiğini söylemeleri beklendi. Bilim insanları, burundan 

ya da ağızdan nefes alıp vermenin deneklerin bilişsel yetenekleri üzerinde herhangi bir etki yapıp yapmadığını 

öğrenmek istiyorlardı. Burundan nefes alırken, deneklerin korkmuş bir yüzü daha erken tanıdıklarını gördüler. 

Çalışmanın 3. aşamasında ise, 42 deneğe bilgisayar ekranında nesneler gösterildi ve bunları hatırlamaları istendi. Bu 

sefer de nefeslerinin kaydedildiği bir alete bağlanmışlardı. Sonrasında deneklere neler hatırladığı soruldu. Özellikle 

nefesin hipokampüsü nasıl etkilediğini bulup, hafızayı ölçmeyi hedefliyorlardı. Nesneleri gördüklerinde nefes alan 

deneklerin, nefes verenlere kıyasla hafızalarının daha iyi olduğu gözlemlendi. Ayrıca burundan nefes almak hatırlama 

üzerinde % 5 oranında daha olumlu etkiye sahipti. 

Peki tüm bu bilgileri nasıl avantajınıza dönüştürebilirsiniz? Özellikle endişeli ve korkulu anlarımızda, burundan nefes 

aldığımızda bilişsel yeteneğimiz daha iyi olabilir. Bu da farklı durumlara daha iyi tepkiler vermemize yardım eder. 

Derin nefes alıp verme teknikleri hafızamızı canlandırabilir ve duyguların değerlendirmede önemli rol oynadığı daha 

iyi kararlar almada yardımcı olur. Yani, sevdiğiniz ve evlenmek istediğiniz ama sizinle evlenmek istemeyen biriyle 

ilişkinize devam etmeli misiniz? Bunu düşünürken, burnunuzdan derin nefesler alın. Daha kolay çözüm bulacaksınız. 

Jay Gottfried Northwestern’de bir  nöroloji profesörü ve bu çalışmayı yapan kişilerden biri. Gottfried, bu pratiklerin 

zaten odaklı nefes almanın ve meditasyonun önemli bir parçası olduğunu söyledi. Ama artık bunun biyolojik olarak 

da nasıl işe yaradığını görür seviyeye geldik: “Nefes aldığınızda, bir bakıma beyninizde limbik ağ içindeki 

titreşimleri senkronize ediyorsunuz. Bu bulgular çok heyecan verici olmakla beraber, henüz üzerinde çalışılan 

grup çok küçük. Çok daha geniş bir çalışma grubunda, nefes alıp vermek ile beyin arasındaki ilişki ve bu 

ikisinin birbirini nasıl etkilediği üzerine çalışılmalı.” 
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Çay Tüketimi Kadınlarda Epigenetik Değişikliklere Yol Açmakta 

 

Özet: Araştırmacılara göre; çay tüketimi, kadınlarda kanser ve östrojen metabolizması ile ilişkili genleri içeren 

epigenetik değişikliklere yol açmakta. 

Epigenetik değişiklikler, genlerimizi açıp kapatan kimyasal değişikliklerdir. Uppsala Üniversitesi’nde yapılan 

yeni bir araştırmada, araştırmacılar, kadınlarda çay tüketiminin, kanser ve östrojen metabolizması ile etkileşimde 

olduğu bilinen genlerde epigenetik değişikliğe neden olduğunu göstermekte. Araştırma sonuçları, Human Molecular 

Genetics adlı dergide yayınlanmaktadır. 

Gıda tercihi, sigara içme ve kimyasallara maruz kalma gibi çevre ve yaşam tarzı faktörlerinin epigenetik 

değişikliklere neden olabileceği bilinmektedir. Uppsala Üniversitesi’nden araştırmacıların Avrupa’daki araştırma 

grupları ile işbirliği içinde yaptıkları bu son araştırmada, çay tüketiminin epigenetik değişikliklere neden olup 

olamayacağı araştırıldı. Daha önce yaplan çalışmalarda, hem kahvenin hem de çayın, insanlardaki hastalık riskini 

modüle edip, tümör gelişimini bastırıp, iltihaplanmayı azaltıp, östrojen metabolizmasını ve mekanizmalarını 

etkileyerek, epigenetik değişiklilerde önemli bir rol oynayabileceği öne sürülmekteydi. 

Bu araştırmanın sonuçları da, erkeklerde değil, kadınlarda çay tüketimin epigenetik değişikliklere yol 

açtığını göstermekte. İlginç olan ise; bu epigenetik değişikliklerin bir çoğunun kanser ve östrojen 

metabolizmasında yer alan genlerde açığa çıkmasıdır. 

Bu çalışmaya yöneten İmmünoloji, Genetik ve Patoloji Bölümü başkanı Weronica Ek şunları söylemekte: “Önceki 

araştırmalar, çay tüketiminin östrojen düzeylerini düşürdüğünü ve erkekler ve kadınların çaya karşı 

verdikleri biyolojik tepkiler arasında potansiyel bir fark olduğunu ortaya koymakta. Kadınlar erkeklerle 

kıyaslandığında daha fazla çay tüketmekteler; bu da kadınlarda epigenetik değişikliklerin daha fazla olma 

olasılığını artırmakta.” 

Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar, çaydaki aktif farmakolojik bileşenlerin kanser ve östrojen metabolizmasındaki 

rolünün sağlık etkilerine yansımasının ve epigenetik değişkiliklere yol açmasının önemini göstermekte. Ancak, bu 

çalışma tam olarak çay içmenin sağlıklı olup olmadığını da göstermemektedir. Dolaysıyla, epigenetik değişkliklerin 

sağlığımızı nasıl etkilediğine dair daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. 

Öte yandan, şunu da belirtmek gereki ki; çay kateşinlerinin (antioksidan etkili flavonoid grup) in vitro (laboratuvar 

ortamında ya da yapay koşullarda) ve üretilmiş kanser hücrelerinde epigenetik değişkliklere yol açtığı ve çayın bazı 

sağlık etkilerinin epigenetikle bağdaştırıldığı da daha önceleri ortaya konulmuştur. 

Çeviren:AylinER 

http://neurosciencenews.com/tea-women-epigenetics-6803/ 

 

http://neurosciencenews.com/tea-women-epigenetics-6803/
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Gençlik Sürekli Yenilenmededir ! 
Araştırmada Yaşlı Balıkların, Genç Balıkların Dışkılarının İçindeki Mikropları Yiyerek, Yaşam Sürelerini % 

41 Oranında Artırdığını Ortaya Koymakta. 

  

 Araştırmacılar, bağırsak bakterilerinin yaşam süresini nasıl etkilediğinden çok emin değiller ama bir olasılık; 

bağışıklık sistemi yaşla beraber zayıfladığı için, zararlı bakterilerin, sağlıklı bağırsak bakterilerinden daha fazla 

bulunmasından dolayı, genç ve sağlıklı bağırsak bakterilerinin nakli, orta yaştaki balıkların bağırsak bakterilerini 

tekrar sağlılkı yapabilir. 

• Genç balıkların bağırsak bakterilerinden yararlanan balıkların ömürleri 41%oranında uzadı. 

• Bu 16 haftalık balıklar, 6 haftalık balıklarla aynı aktivite düzeyleri ortaya koydu. 

• Yaşlanma, bağırsaktaki bakteri çeşitliliği kaybına neden olmakta ve hastalık riskini artırmakta. 

• Ancak sağlıklı bağırsak bakterilerini bu balıklara nakletmek, onları tekrar sağlıklı hale getirebiliyor. 

• Araştırma, potansiyel olarak insan ömrünün uzatılmasına yönelik metodların oluşmasına öncülük yapabilir. 

Araştırmacılar, yaşlı yıllık balıklarının (killifish) genç yıllık balıklarını dışkılarını tüketerek daha uzun 

yaşadıklarını tespit ettiler. Bunun için araştırmacılar, orta yaştaki yıllık balıklarının bağırsaklarına genç balıkların 

bağırsaklarından alınan bakterileri yerleştirirler ve bu şekilde orta yaştakilerin ömürlerinin %41 oranında uzadığını 

görürler. Halâ erken olsa da bu alandaki araştırmalar, potansiyel olarak insan ömrünü uzatmanın radikal yeni 

yöntemlerin ortaya çıkmasına vesile olabileceğini göstermekte. 

Almanya-Köln’deki Max Planck Yaşlanma Biyolojisi Enstitüsü’ndeki araştırmacılar, bağırsak bakterilerinin yaşam 

süresini nasıl etkilediğinden emin değiller, ancak bir olasılık; bağışıklık sistemindeki bakterilerin yaşla 

zayıflmasından ve zararlı bakterilerin sağlıklı bakterilerden daha çok olmasından kaynaklacağını ve bu yüzden, orta 

yaştaki balıkların bağırsak mikrobiyomlarını tekrar sağlıklı yapmanın yolu genç balıklardan alınan bakteri nakli ile 

olabilir, diye düşünürler. 

Genç bağırsak bakterilerinin, bağışıklık sistemi üzerinde bir etki yaratarak, ömrü uzatması mümkündür… 

Afrika turkuaz yıllık balığı (killifish- Nothobranchius furzeri) 3-9 aylık kısa ömrü olan ve 3 haftalıkken üreme yapan 

bir tür ve bu durumlarından dolayı da onlar yaşlanma araştırmaları için yararlı bir tür. 

Onlar, Mozambik ve Zimbabwe’deki yağışlı mevsimlerde ortaya çıkıyorlar ve geçici oluşan göletlerde yaşıyorlar. 

Daha önce yapılan araştırmalarda, bazı hayvanlarda bağırsak bakterileri ve yaşlanma arasında bir bağ olduğu tespit 

edilmişti—insanlar ve fareler yaşlandığında, bağırsak bakterilerindeki çeşitlilik azalmakta ve bu da onları hastalıklara 

karşı daha savunmasız hale getirmekteydi. Araştırmanın lideri ve baş yazarı Dr. Dario Valenzano, Nature 

https://www.nature.com/news/young-poo-makes-aged-fish-live-longer-1.21770
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News dergisine verdiği demeçte; bu etkinin yıllık balıklarında (killifish) da gözlemlendiğini ve genç yaştaki yıllık 

balıklarındaki bağırsak bakteri çeşitliliği, neredeyse fare ve hattâ insanlardaki kadar fazla olduğunu belirtir. Valenzo: 

“Bağırsak mikrobiyotasına bakarak, bir balığın genç mi, yaşlı mı olduğunu söylemek mümkün.” 

Araştırmayı yürüten araştırmacılar, 6 haftalık yıllık balığından alınan bağırsak bakterilerini orta yaştaki yıllık balığına 

naklederler. Orata yaştaki balıkların eski bakterilerden temizlendiğinden iyice emin olmak için onlara bir de 

antibiyotik verirler. Sonra bu balıkları, daha genç olan balıkların bağırsak içeriklerinin de olduğu bir akvaryuma 

koyarlar ve orada onları 12 saat boyunca tutarlar. 

 

Resimde üstte 6 haftalık yıllık balığı ve altta da 16 haftalık yıllık balığı gösterilmekte. Genç olan yıllık balığının 

mikrobiyomu nakledilen yaşlı olan yıllık balığı sadece daha uzun yaşamakla kalmıyor ayrıca 6 haftalık balıkların 

ortaya koyduğu benzer aktiviteleri de ortaya koyuyor. 

 

Akvaryuma konan yıllık balıkları, dışkıları yeme eğilimde olmasalr da onlar dışkıları itip kakar ve ısırırlar. Bu süreç 

bile onların mikropları emmlerine bir şekilde bünyelerine almalarına neden olur.16 haftalık yaşlı balıkların 

bağırsaklarına yerleşen ve yeniden kolonileşen bu bakteriler sayesinde onlar, 6 haftalık genç balıklarınkine 

benzer çeşitlilikte bağırsak bakterilerine sahip olurlar. 

 Genç balıkların dışkılarındaki bakteri nakli olan balıkların ömürlerinin, yaşlı balıkların mikrobiyomundan 

bakteri nakli olan balıklara göre  %41 oranında arttığı görülür. Ayrıca bu nakli olan balıklar, nakli olmayan 

balıklara göre %37 oranında daha fazla yaşamaktadır. Balıklar sadece daha uzun yaşamakla kalmayıp, ayrıca 

genç balıklarınkine benzer aktiviteler de ortaya koyarlar. 

https://www.nature.com/news/young-poo-makes-aged-fish-live-longer-1.21770
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Afrika turkuaz yıllık balıkları (killifish-Nothobranchius furzeri) ömürleri 3 ile 9 ay arasında kısadır ve sadece üç 

haftalıkken ürüyorlar. Bu da onları yaşlanmaya dair yapılan araştırmalar için uygun kılıyor. 

Nakil olan 16 haftalık balıklar, diğer yaşlı balıklara oranla bulundukları ortamda daha çok hareket ederler. Buck 

Kaliforniya Yaşlanma Araştırma Enstitüsü’nden biyolog Dr. Heinrich Jasper: “Bu deneylerle ilgili  yapılacak zorlu iş; 

bu mekanizmanın dikkatli incelenmesi olucak. Ben bu mekanizmanın çok karmaşık olduğunu düşünüyorum.” 

Jasper’in araştırma ekibi, ömür üzerindeki etkisini analiz etmek için,farklı yaştaki meyva sineklerinde mikrobiyom 

değişimler gerçekleştirmeye çalışmaktalar… 

İnsanlara yapılan dışkı nakilleri, ciddi anlamdaki ishal, ateş, iştahsızlık, mide bulantısı ve karın ağrısı gibi bakteriyal 

enfeksiyonlara yola açan Clostridium Difficile’yi (kalın bağırsakta doğal olarak bulunan bir bakteri) tedavi etmeye 

yardımcı olabilir. 

Bununla birlikte, Dr. Valenzano, ömrü uzaktmak için bu yöntemi kullanmayı düşünmek için henüz erken olduğunu 

da dile getiriyor. 

Çeviren:AylinER 

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-4383706/Older-killifish-live-longer-eating-younger-fish-feces.html 

 

Beyin Gelişimi ve Yaşlanma 
Araştırmacılar, beynin “dinlenm”e pozisyonundayken fMRI verilerini analiz ederek, beyin bölgelerinin anlık nasıl 

değiştiğini ve bu değişikliklerin yaş ve katılımcılar arasında nasıl bir kalıp-model oluşturduğunu tespit ettiler. 

Kaynak: NeuroscienceNews.com Miami Üniversitesi’nde yayınlanan bir haberden almıştır. 

Özet: Araştırmacılara göre, belirli beyin bölgelerindeki beyin sinyalleri, esnekliğini korumak için önemli 

olabilecek şekilde değişir. 

Miami Üniversitesi psikologlarının yaptığı yeni bir çalışmaya göre,belirli bölgelerdeki beyin sinyalleri, esnekliği 

korumak için, ömür boyunca önemli olabilecek şekilde ve yollarla değiştiğini ortaya koymakta. Beyin karmaşık bir 

organdır—düşünce, bellek, hareket ve his üreten sinir hücreleri veya nöron ağlarıdır. Bu karmaşık sistem, optimal 

davranış tepkileri sağlamak için, çocukluktan yetişkinliğe ve yaşamın son evrelerine geçişte nasıl değişir?…  

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-4383706/Older-killifish-live-longer-eating-younger-fish-feces.html
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Bu soruların cevabını almak için Miami Üniversitesi’nden bir grup psikolog,iki ayrı veri kümesinden yüzlerce fMRI 

beyin taraması yaparak, bir insanın ömür boyunca beyin sinyal değişkenliğinin nasıl olduğunu ya da nasıl aynı 

kaldığını incelerler. 

 

Miami Üniversitesi’ndeki bu araştırma ekibi, beyinleri “dinlenme” pozisyonundayken (fMRI taraması yapılırken 

herhangi bir işle meşgul olmazken) yaşları 6 ile 86 arasında değişen yüzlerce beyin taramasını analiz ederler. 

Nörogörüntüleme araştırmacıları tarafından rahatça elde edilebilen halka açık bu veriler, Nathan-Kline 

Enstitüsü’nden temin edilir. 

Doktora sonrası araştırmacı Jason Nomi: “Aslında beyni “dinlenme hali” şeklinde adlandırmak doğru değil. 

Çünkü, beyin özünde, doğası itibariyle her an bir şeyler yapmakta. Bizim incelediğimiz taramalar, herhangi bir 

zamanda beyinde devam eden aktivite değişikliğinin temeli.  Şu ana kadar hiç kimse bu temelin ömür boyunca 

özelliklerini saptayıp, karaterize etmedi.” 

Miami Üniversitesi Sanat ve Bilim Koleji’nde psikoloji profesörü olan Lucina Uddin, “dinlenme” durumundaki 

beyni çalışmanın, araştırmacılara, ekstra stres etkeni ya da uyarıcı olmadan, temel olarak beyin 

organizasyonunu inceleme imkanı sunmak olduğunu dile getirir. Uddin: “Biz beynin asıl,hakiki, içsel 

organizasyonunu ve ömür boyunca nasıl değiştiğini inceliyoruz.” 

Araştırmacılar, beynin dinlenme durumundayken fMRI verilerini analiz ederek,beyin bölgelerinin anlık olarak nasıl 

değiştiğini ve bu değişkliklerin yaş ve katılımcılar arasında nasıl bir kalıp sergilediğini tespit ederler. Elde edilen 

sonuçlarda, yaşlanma ile değişkenliğin genelde azaldığını gösteren daha önceki araştırmaların aksine,beyin, bölgesel 

farklılıklar gösterir; beyinin bazı bölgelerindeki değişikliğin artışı yaşla olurken, bazı bölgeleri de yaşlanma 

sürecinde düşüş gösterir. 

Psikoloji bölümünde yardımcı doçent olan ve bu araştırmanın baş yazarlarından Aaron Heller: “Beynin bazı belirli 

bölgeleri daha değişken olurken, bu değişkenlik artarken,bazı kısımları da sanki bunu kompanse eder gibi, 

düşük değişkenlik göstermekte.” 

Nomi de şunları ekliyor: “Beyin sinyallerinde fark ettiğimiz bu çeşitlilik değişkenliğinin, çevredeki yeni 

zorluklara cevap verme yeteneği ile alâkalı olduğunu düşünüyoruz.” 

Heller, bir sonraki adımın; bu değişkenlik modellerinin, yaşam süresi, yaşlanma, duygusal düzenleme ve otizm gibi 

gelişimsel bozuklukları anlamada etkili olup olmadığını anlamak olacağını sözlerine ekliyor. 

Çeviren:AylinER 

http://neurosciencenews.com/neurodevelopment-aging-6830/ 

 

 

http://neurosciencenews.com/neurodevelopment-aging-6830/
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Beyaz Ekmek ya da Tam Tahıllı Ekmek Seçiminizi Bağırsaklarınız 

Belirliyor 

 

Yeni yapılan bir araştırmada, 2 farklı ekmek tüketimine deneklerin vücutları farklı tepkiler verdi. 

Yeni bir araştırmanın iddiasına göre, standart beyaz ekmeğin mi yoksa ustalıkla mayalanarak pişirilmiş ekmeğin mi 

daha sağlıklı olduğu, kişinin bağırsaklarında yaşayan mikroplara bağlıdır. 

1 hafta boyunca beyaz ekmek, 1 hafta boyunca da mayalı tam tahıllı ekmek tüketen 20 denek ile yapılan çalışmanın 

ortalama sonuçlarında, araştırmacılar insanların ekmeğe tepkisinde farklılıklar bulmadılar. Buna insanların kan şekeri 

seviyesindeki değişiklikler de dahil. Ama araştırmacılar her bir deneği ayrı ayrı test ettiklerinde, farklı bir yapı ortaya 

çıktı. Bazılarının kan şekeri seviyesi tahıllı ekmek tüketimine kıyasla, beyaz ekmek tükettiklerinde daha fazla arttı. 

Bazıları için ise tam tersi gerçekleşti. 

Sonuçlar, beslenme tavsiyelerinin kişiye özel olması gerektiğinin bir başka kanıtıdır. Aynı ekibin daha önceki 

çalışması da, farklı insanların çeşitli besinlerin tüketimine farklı tepkiler verdiğini göstermekteydi. Fareler üzerine 

yapılan araştırmalar göstermektedir ki, genetik farklılıklar nedeniyle, belirgin bir beslenme programı bir fare cinsinde 

kilo alımına neden olurken, başka bir cinste kilo kaybına neden olmaktadır. 

Yeni yapılan çalışmada, araştırmacılar Eran Elinav, Eran Segal ve arkadaşları, deneklerin genetik yapıları yanı sıra 

dışkı örneklerindeki mikrop karışımlarını da incelediler. Araştırmacılar, deneklerin 2 ekmek türüne verdikleri 

tepkileri, dışkıdaki mikrop türüne bakarak karar verebildi. Özellikle de 2 bakteri türünün miktarına 

bakarak: Coprobacter fastidiosus  ve Lachnospiraceae bacterium 3_1_46FAA. Henüz bakterilerin kan şekeri 

seviyesini nasıl değiştirdiği bilinmiyor. 

Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE 

https://www.sciencenews.org/article/choosing-white-or-whole-grain-bread-may-depend-what-lives-your-gut 

 

 

https://www.sciencenews.org/article/choosing-white-or-whole-grain-bread-may-depend-what-lives-your-gut
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Arkadaşlar Aileden Daha mı İyi? 

 

Michigan Devlet Üniversitesi’nde yapılan yeni bir çalışmda, yaş ilerledikçe, dostlukların değerinin arttığı ve 

bizim için belki de aile ilişkilerinden çok daha önemli olduğu açıklanmakta. 

Yaklaşık 280.00 kişiyi kapsayan bir dizi çalışmada, William Chopik,arkadaşlığın, kişinin mutluluğu ve yaşam 

boyu sağlığı için giderek daha önemli bir hale geldiğini tespit eder. Bu tespiti sadece bununla kalmayıp, ayrıca, 

yaşlı erişkinlerde, arkadaşlığın, sağlık ve mutluluk açısından aile üyeleriyle olan ilişkiden daha kuvvetli bit 

tatmin edici unsur olduğu da ortaya koyar. 

Psikoloji Bölümünde yardımcı profesör olan Chopik şunları söylüyor: “Arkadaşlıklar ve dostluklar, yaşlandıkça 

daha önemli bir hale geliyor.Bir kaç iyi arkadaşa sahip olmak, sağlığımız ve mutluluğumuz, saadetimiz 

açısından bize farklı bir dünya sunabilir.” 

 İlk araştırma için, Chopik, yaklaşık 100 ülkeden her yaştan 271.053 katılımcının ilişkileri ve sağlık ve 

mutlulukla ile ilgili kendi durumlarının değerlendirmelerini içeren araştırma- anket bilgilerini analiz eder. İkinci 

çalışmada da ABD’deki 7.481 yaşlı erişkinin, destek/zorlanma-gerginlik ve kronik hastalıklarına dair anketteki 

dataları inceler. 

İlk çalışmadan çıkan sonuçlara göre, hem aile, hem de arkadaş ilişkileri sağlık ve mutlulukla bağlantılıdır. 

Ancak, yaş ilerledikçe ve yaşlandıkça arkadaşlık ve dostluk, mutluluk ve sağlık için daha güçlü bir unsur 

olduğu ortaya çıkar. 

İkinci çalışmada da, bir kez daha arkadaşlıkların çok etkili olduğu ortaya çıkar.Örneğin; arkadaşlıklar 

gerginliğin kaynağı olduğunda, daha fazla kronik hastalık ortaya çıkmakta ve arkadaşlar destek kaynağı 

olduğunda da kişiler daha mutlu olmaktadır.. 

Chopik, bunun belki de isteğe bağlı arkadaşlık (zamanla sevdiğimiz ve bizi iyi hissettiren ve dolayısıyla diğerlerini 

göz ardı ettiğimiz arkadaşlarla devam etmek) doğasından kaynaklı olabileceğini söyler.  
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Arkadaşlar,eşleri olmayan ve ihtiyaç duyduğunda ailesine yaslanmayanlara, onlardan destek almayanlara bir 

destek kaynağı olabiliyor. Arkadaşlıklar, kederli, yaşlı erişkenlerin yalnızlığının önlenmesine ve emekli 

olduktan sonra sosyal hayatlarını yeniden keşfetmelerine sıklıkla yardımcı olabilir. 

Chopik, aile ilişkilerinin de genellikle eğlenceli olduğunu ancak, bazen ciddiyet, negatiflik, monotonluk 

içerebileceğini dile getirir. 

Chopik: “Yaşlı erişkinler için arkadaşlığın ne kadar önemli olduğunu gösteren bir kaç çalışma mevcut. Bu 

çalışmaların özeti; arkadaşlıklar, günlük mutluluğumuzu, daha fazla ve nihayetinde de ne kadar uzun 

yaşayacağımızı, eş ve aile ilişkilerinden daha çok belirlemekte, daha etkenler.” 

Chopik: “Arkadaşlıklar ve dostluklar, genellikle ilişkileri araştırmada daha az önem taşımaktadır, ikinci sıraya 

atılır. Arkadaşlığın, özellikle sağlık ve mutluluk açısından diğer ilişkilerden daha etkili olduğunu düşünürsek, 

ikinci plana atılması oldukça ilgilnç bir durum.” 

Chopik: “Arkadaşlık ve özellikle dostluklar yalnızlıktan kurtulmamıza yardımcı olsa da ömür boyu devam ettirmek 

oldukça zordur. Arkadaşlığınz-dostluluğunuz, zaman testinden sağlam çıkarsa, o zaman onun sizin için iyi bir arkadaş 

(yardım ve tavsiye almak için danışacağınız ve hayatınızda olmasını arzu ettiğiniz kişi) olduğunu bilirsiniz. 

Çeviren : AylinER 

http://neurosciencenews.com/friends-family-psychology-6838/ 

 

Beyniniz Bir Zaman Makinesi 

 

Yeni bir kitaba göre uzay-zamandan zihnin zamanı nasıl algıladığına kadar, zamanla ilgili şeyleri derinlemesine ele 

almak çok karmaşıktır ama karşılığı müthiştir. 

“Zaman denilen şey çatallanmayan, kavşakları, çıkışları ya da geri dönüşleri olmayan bir yoldur.” Dean 

Buonomano bu sözüyle yeni kitabının- “ Beyniniz Bir Zaman Makinesidir”- konusunu anlatıyor. 

Zaman ve uzayı karşılaştırmak zamanı anlamayı kolaylaştırmıyor. Buonomano’nun da dediği gibi: Aslında fizikçinin 

zamanın yapısı üzerine konuşması zaman içinde sonlandı. Ama öyle görünüyor ki konu epey zamandır sürüklendikçe 

sürükleniyor.” Bu cümle, çeşitli zaman kavramlarını yansıtıyor: doğal zaman, saat zamanı ve öznel zaman. 

http://neurosciencenews.com/friends-family-psychology-6838/
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Doğal zaman, fizikçilerin hakkında çırpınıp durduğu şeydir: Zaman gerçek midir? Zaman tüneli bir ilüzyon mudur? 

Zamanın içindeki tüm anlar, tüm uzay koordinatlarında var olduğu gibi mi varlar? Bilim insanları ise saat zamanı ve 

öznel zaman üzerine çalışırlar.. 

Fizikçiler ve felsefeciler, doğal zamanı açıklayabilmek için geçmiş, şu an ve geleceğin eşit şekilde gerçek olduğu 

eternalizme sahip çıkarlar. Bundan yola çıkarak Buonomano : “Şu an ile ilgili özel bir şey yoktur. Geçmiş, şu an ve 

gelecek eşit derecede gerçek olduğu için, şu anda burada olduğum gibi, uzay da başka noktalarda olmam da 

mümkündür.”der. 

Doğal zamanın bir başka açıklaması da “bu an”cılıktır. Buna göre sadece şu an gerçektir. Bu görüş öznel zaman 

algımız ile de örtüşmektedir. Geçmiş bitmiştir, gelecek henüz gerçekleşmemiştir. Buonomano : Nörobilim insanları 

tam olarak bugüncüdürler. Ama sezgisel cazibesine rağmen yine de “bu ancılık”hem fizikte hem de felsefede 

mazlum durumda olandır.” 

 “Zihinsel zaman yolculuğu bir insan kapasitesidir. Ama bunu yapabilmek için öncelikle biyolojinin zamanı 

nasıl ele alacağını bilmesi gerekir.” 

Buonomano, zamanın fizik ve nörobilim olarak aynı anda ele almanın vaktinin geldiğini söylüyor. Kitabın başlığı 

günümüzün saygın fikri olan beynimizin makine olduğu görüşünden gelmektedir. Ne zaman bir şey algılasak, teoriye 

göre algıladığımız şey objektif gerçeklik değildir. Ama beynimiz, bedenimizi etkileyen duyulara neyin sebep 

olduğuna dair en iyi tahminini yapmaktadır. Ama teorinin popüler tanımları, tahmin makinasının bir boyutunu 

genellikle görmezden gelmektedir: Zaman! 

Buonomano, beynin sadece “sonra ne olacak” değil ayrıca “ne zaman olacak” diyerek sürekli olarak gerçek zaman 

tahminlerinde bulunduğunu söylüyor. Bunu yapabilmek için beynin karmaşık bir zaman ölçüm sistemine ihtiyacı 

vardır:  Mikro saniyeler içinde neler olabileceğini tahmin etmenin yanı sıra saniyeler, dakikalar, saatler, günler, 

haftalar, aylar ve yıllar içinde de neler olabileceğini tahmin edebilmek için. 

Uzun vadeli geleceği tahmin edebilme yeteneği, hafızaya bağlıdır. Aslında hafızanın bu şekilde geleceği tahmin 

edebilmek için bilgi deposu olarak kullanılması gerçekten evrimseldir. Hafıza ve biliş ile beyinlerimiz zaman 

makinesi haline geldi: Artık zamanda ileri ya da geri hareket edebiliriz. Bu zihinsel uzay yolculuğu insan 

kapasitesidir ve bizleri diğer hayvanlardan ayıran bir özelliktir. Bu yüzden de kitaba adını vermiştir. Scrub Jay (bir 

kuş türü) de ilginç bir şekilde benzer yeteneklere sahipmiş gibi görünmekle beraber, henüz hayvanlarda zihinsel 

zaman yolculuğunun olduğunu söylemek zordur. 

Buonomano’nun kitabında, hücrelerin, nöronların ve vücuttaki başka şeylerin zamanı nasıl söylediğine dair sayısız 

detay mevcut. Mesela, karmaşık sesli üst kiyazmatik çekirdek. Hipotalamustaki sinir hücresi kümesidir ve usta bir 

sirkadyan saati işlevi görür. 

Geniş aralıklarla zamanı söyleyebilen saatlerimizden farklı olarak beynimizin tek bir saati yoktur. Mesela üst 

kiyazmatik çekirdekteki lezyonlar, beynin saniyeler ölçeğinde zamansal yapıyı algılama yeteneğini değiştirmezler. 

Bunun için farklı saatler bulunmaktadır. Zaman kaydetmenin sinir bilimi bağlamında en net mesajı, nöral devrelerin 

düzenli dış uyaranlara cevap olarak kendilerini donanım içine sokabiliyor olmalarıdır. Yani başka bir deyişle zaman 

kaydedebilirler; hem de tüm zaman çeşitlerini. 

Buonomano’nun kitabını okurken, zamanın ve zamanı ölçmenin varlığımızı nasıl kapladığını gördüğümüzde 

şaşmamak mümkün değil. Bu ister bizim yaptığımız aletler veya saatler şeklinde olsun ister de beynimizde mevcut 

olan mekanizma sayesinde olsun. Buonomano, temporal beynin ne kadar karmaşık olduğunu ve zamanı kaydetmede 

ne kadar muhteşem bir işlevi olduğunu gösteriyor. 
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Buonomano çok net bir şekilde yazıyor. Bu netlik özellikle de zamanın fiziğini anlatırken daha çok ortaya çıkıyor. 

Uzmanlık alanının nöro bilim olduğunu düşünecek olursak, bu gerçekten başarılı bir çalışma. Einstein’ın özel 

görecelik teorisinin, evren bloğunun varlığını gösterdiğini söylüyor: Burası, orası ve her yerin geçmiş, şu an ve 

gelecekte yan yana olduğu 4 boyutlu bir uzay-zaman yapısı. Eternalismi anlatan son derece ustalıklı bir görüş. 

Eternalizm sübjektif zaman akışı deneyimimizle çatışmaktadır. Başka bir deyişle, fizik ile sinir bilim çakışmaktadır. 

Zamanın geçtiğini hissediyorsak da-ki böylelikle kendiliğinden “bu an”cılık kavramını onaylıyor oluruz- 

Buonomano, sübjektif zaman algımızın, karmaşık bir şekilde uzay algımızla bağlantılı olduğunu söylüyor. Bunu da 

zaman hakkında konuşurken kullandığımız metaforlar ile göstermektedir. Mesela: “Bu son derece KISA SÜRELİ 

bir ticaretti. UZUN SÜREDİR zaman üzerine incelemeler yapıyoruz. Cevabının YAKINDA gelmesini dört 

gözle bekliyorum. GERİYE DÖNÜP BAKTIĞIMDA, bu korkunç bir fikirdi.” Zaman ölçümlemesinde beyin, 

uzayı temsil eden nöral devreleri seçer. Bu yüzden de uzay ve zamanı aynı şekilde işler. 

Bu durum kitaptaki en ilgi çekici sorulardan birini ortaya koyuyor: Fizik ile ilgili bildiğimiz şeylerin kaynağı beynin 

yapısı olabilir mi? 

Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE 

https://www.newscientist.com/article/2132847-your-brain-is-a-time-machine-why-we-need-to-talk-about-

time/?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&cmpid=SOC|NSNS|2017-

Echobox&utm_source=Twitter#link_time=1496590558  

 

Haftasonları Geç Yatmak ve Uzun Süre Yatakta Kalmak (Sosyal 

Jetlag) Sağlınız İçin Zararlı 
 

 

https://www.newscientist.com/article/2132847-your-brain-is-a-time-machine-why-we-need-to-talk-about-time/?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&cmpid=SOC|NSNS|2017-Echobox&utm_source=Twitter#link_time=1496590558
https://www.newscientist.com/article/2132847-your-brain-is-a-time-machine-why-we-need-to-talk-about-time/?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&cmpid=SOC|NSNS|2017-Echobox&utm_source=Twitter#link_time=1496590558
https://www.newscientist.com/article/2132847-your-brain-is-a-time-machine-why-we-need-to-talk-about-time/?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&cmpid=SOC|NSNS|2017-Echobox&utm_source=Twitter#link_time=1496590558
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Haftasonlarına erkenden başlamak yerine uyumayı tercih etmek iyiden çok sizin için zararlı olabilir. Sosyal 

Jetlag (daha fazla uyuma istediğine yenik düşüp,uyuyup uyanmak sonra yeniden uyumak, yataktan kalmak 

istememe, iş ve sosyal hayatınızda verdiğiniz sözlerin çatışması—gidememe-gecikme..) olmanız sizin kalp 

rahatsızlığı riskinizi artıyor olabilir. 

Sosyal jetlag, kişilerin seyahat ederken bir zaman diliminden diğer zaman dilimine geçişinde hissettikleri yorgunluğa 

benzese de farklı bir nedeni de sahip. Tucson Arizona Üniversitesi’nden Sierra Forbush: “Pek çok insan hafta içi 

sabah 7 gibi kalkar ve haftasonları da bunu telafi etmek için geç yatar, sabahları uyur ve geç kalkar.” 

Forbush ve ekibi, insanların her hafta ne kadar sosyal jetlag deneyimledikleri ve bunun etkisini araştırmak için 

Pennsylvania, ABD’de yaşayan 984 yetişkinden elde edilen verileri analiz eder. Forbush, deneye katılanların hafta içi 

ve hafta sonu ne zaman yattıkları ve uyandıkları arasındaki orta noktaları karşılaştırır. Ayrıca buna katılımcıların her 

hafta ne kadar uyudukları ve uykusuzluk (insomnia) çekip çekmedikleri bilgisini de ekler. 

Araştırma ekibi, sosyal jetlag (geç yatıp, fazla uyudukları ve geç kalktıkları) oldukları her saat, kişinin 

kardiyovasküler rahatsızlığa sahip olma ihtimalini %11 artırmakta olduğunu tespit ederler. Sosyal jetlag, 

ayrıca, bozuk ruh hali ve artmış uykulu olma-mahmurluk ve yorgunlukla da bağlantılıdır. 

 Bir Saatlik Etki 

Sosyal jetlag’i her hafta sadece 1 saat yaşayanların (geceyarısı yatan, hafta sonları 8’de kalkan ve hafta içi de 11’de 

yatan ve sabah 7’de kalkanlar) sağlığı %22 oranında “mükemmel”den çok, “iyi” olarak değerlendirilmektedir. Bu 

orana %28 olduğunda bu “orta” ya da “zayıf” olarak değerlendirilir. 

Tuscon Arizona Üniversitesi’nden Sierra Forbush: “ Doktorlar hastalarına sağlıkları için sıklıkla diyet ya da 

egzersiz önermektedir. Ancak bizim bu tespitimiz sağlığı koruma noktasında ek bir önleyici strateji 

sunmakta.” Forbush, elde ettiği sonuçları Boston’daki SLEEP adlı toplantıda sunmuştur. Forbush: “Olay, yeterli 

uykuyu almak, sadece uyumak değil; düzenli uyumak: ideali haftanın her günü aynı saatte yatağa gidip, aynı 

saaatte uyanmak.” 

Sosyal jetlag ile sağlıksız olma arasında bağlantıyı kuran ilk çalışma bu çalışma değil. Vücudunuzdaki hemen 

hemen tüm hormonlar, sirkadiyen kontrolü altındadır ve sıklıkla uyuma ve uyanma saatinizi değiştirmeniz, 

bu hormonların senkronize olmasını engelleyebilir. 

 Ontorio’daki Guelph Üniversitesi’nden Tani Martino: “Kronotip’in (insanların vücud ısıları ve bazı fizyolojik 

faktörler sebebi ile farklı sirkadiyen gruplara sahip olması: sabahçılar, gececiler…) kardiyovasküler rahatsızlık 

riskini etkileyebileceğini (özellikle gececi olanlar daha çok risk altında) gösteren pek çok çalışma mevcut. 

SLEEP adlı toplantıda sunulan başka bir çalışmada da, T.H’nin Dorothee Fischer de Chan Halk Sağlığı Yüksek 

Okulu’ndan araştırmacılar da, Amerikan Zaman diliminin batı tarafında yaşayanların, akşamcı-gececi diye 

adlandırılan sirkadiyen tipine daha çok sahip olma ihtimalini açıklamakta. Bunun sebebi de muhtemelen güneşin geç 

yükselmesi-doğması. 

Gerçekten de, batıya doğru ilerlediğimizde, her bir derecede iki dakika daha geç yaç yatma ve kalkmaya neden 

olabiliyor; Her ikisi de Doğu zaman dilimi içinde olan, Doğu’daki Maine ile Batı’daki Indiana eyaletleri arasındaki 

fark yaklaşık 40 dakikaya kadar çıkıyor. Fischer: “Bu yüzden bu gibi Batı Eyaletlerinde, sosyal jetlag’in daha 

yüksek seviyelere çıkma olasılığı var.” 

Çeviren:AylinER 

https://www.newscientist.com/article/2133761-late-nights-and-lie-ins-at-the-weekend-are-bad-for-your-

health/?cmpid=SOC%7CNSNS%7C2017-FBvideo-

SOCIALJETLAG&utm_medium=SOC&utm_source=NSNS&utm_campaign=FBvideo&utm_content=SOCIALJETLAG 

 

 

 

https://www.newscientist.com/article/2133761-late-nights-and-lie-ins-at-the-weekend-are-bad-for-your-health/?cmpid=SOC%7CNSNS%7C2017-FBvideo-SOCIALJETLAG&utm_medium=SOC&utm_source=NSNS&utm_campaign=FBvideo&utm_content=SOCIALJETLAG
https://www.newscientist.com/article/2133761-late-nights-and-lie-ins-at-the-weekend-are-bad-for-your-health/?cmpid=SOC%7CNSNS%7C2017-FBvideo-SOCIALJETLAG&utm_medium=SOC&utm_source=NSNS&utm_campaign=FBvideo&utm_content=SOCIALJETLAG
https://www.newscientist.com/article/2133761-late-nights-and-lie-ins-at-the-weekend-are-bad-for-your-health/?cmpid=SOC%7CNSNS%7C2017-FBvideo-SOCIALJETLAG&utm_medium=SOC&utm_source=NSNS&utm_campaign=FBvideo&utm_content=SOCIALJETLAG
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Evren Bir Hologram Olabilir 

 

On yıllardır bilim insanları, herşeyin bize 3 boyutlu gözüktüğü ama aslında iki boyuttan oluşan evrenimizin 

devasa bir hologram olma olasılığını araştırıp durmakta. 

Bu biraz zor bir ihtimal olabilir ama eğer doğruysa, o zaman bu durum fizikteki pek çok zor soruların cevabı olabilir 

ve bu yakın tarihte yapılan araştırmadan çıkan sonuçlar da, Standart Büyük  Patlama modeli gibi, Hologram 

Prensibinin de Evrenin Başlagıcını açıklama konusunda işe yaradığını düşündüren bazı kanıtlar sunmakta. 

İlk kez 1990’lı yıllarda ortaya konulan hologram ilkesi, modern fizikteğin iki ana dalı olarak düşünülen, kuantum 

mekaniği ve genel göreliliği birleştirme girişimidir. 

Yazının sonunda Life Noggin’in videosunda açıklandığı gibi, fikir şu; bir alan-uzay hacmine ait tüm bilgi, 2 

boyutlu bir sınırda kodlanmış olabilir. 

Bir karadeliği düşünün.. Bazı fizikçiler, karadeliğe giren herşeyle ilgili tüm bilginin, aslında olay ufku sınırında 

(event horizon) tutulduğunu düşünüyorlar. 

Eğer bu ilkeyi evrenin geri kalan kısmına uygularsak, sizi, beni, tüm maddeleri oluşturan, bizi biz yapan tüm 

bilginin, 2 boyutlu bir sınırda kodlandığı ve 3 boyutlu ifade edildiği düşünülebilinir. 

 Bu hipotezi kanıtlamak inanılmaz derecede zor olsa da, bu konu hakkında son 20 yılı aşkın süredir, 10.000’den fazla 

araştırma ve fikir yazılıp, yayınlanmıştır. 

Bu yılın başında yapılan bir çalışma; evrenin, kozmik mikrodalga arka planına (Büyük Patlamanın Ardıl 

Işınımı-Afterglow) dayalı bir “hologram” olduğuna yönelik ilk doğrudan gözlemsel kanıtın ne olduğunu tespit 

ettiğini iddia etmektedir. 

Peki, o zaman bu yeni ortaya çıkan tablo bize ne anlatmakta?.. 

Şimdi sizi bunları açıklayan video ile başbaşa bırakıyorum ve son olarak şunu belirtmeliyim ki; bu fikir, 

hipotezlerden bir tanesidir… 

Çeviren:AylinER 

http://www.sciencealert.com/here-s-what-scientists-mean-when-they-say-the-universe-might-be-a-

hologram?utm_content=bufferaed87&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer 

 

 

http://www.sciencealert.com/here-s-what-scientists-mean-when-they-say-the-universe-might-be-a-hologram?utm_content=bufferaed87&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://www.sciencealert.com/here-s-what-scientists-mean-when-they-say-the-universe-might-be-a-hologram?utm_content=bufferaed87&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
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Mavi Beyin Projesi Beyindeki Ağlarda Çok Boyutlu Bir Evren 

Keşfetti 

 

Nörobilimde matematiği yeni bir yöntemle kullanan Mavi Beyin Projesi, beynin sadece alışkın olduğumuz 3 

boyutta değil, pek çok boyutta işlem gördüğünü söylemektedir. 

Pek çok insan için dünyayı 4 boyutlu olarak anlayabilmek geçekten zordur. Ama yeni bir araştırma beyinde 11 

boyuta kadar ulaşan yapılar keşfetti. Beynin en derin mimari sırlarını açığa koyması bakımından bu gerçekten çığır 

açıcı bir çalışmadır. 

Nörobilim alanında ilk defa kullanılan bir cebirsel topoloji yöntemiyle çalışan Mavi Beyin Projesi ekibi, beynin 

yapısındaki çok boyutlu geometrik yapının evrenini ortaya koydu. 

Frontiers in Computational Neuroscience dergisinde yayımlanan araştırma, çok boyutlu bu yapıların, nöronların grup 

oluşturmasıyla ortaya çıktığını söylüyor: Gruptaki her bir nöron kendine özgü biçimde birbirine bağlanmaktadır ve bu 

da farklı geometrik yapılar oluşturmaktadır. Bir grup içindeki nöron sayısı ne kadar fazlaysa, geometrik yapının 

boyutu o kadar fazla olmaktadır. 

MAvi Beyin Projesi müdürü sinir bilimci profesör Henry Markram şöyle diyor: “Hiç hayal etmediğimiz bir alem 

keşfettik. Beynin küçük bir noktasında bile 7 boyuta ulaşan bu yapılardan 10milyonlarca var. Bazı ağlarda ise 

bu yapı 11 boyuta kadar çıkıyor.” 

Markram’a göre beyni anlamanın neden bu kadar zor olduğunun açıklaması burada yatıyor olabilir: “Beyindeki 

ağları anlamak üzere bu güne dek uygulanan matematik, bugün net olarak gördüğümüz çok boyutlu yapıları 

tespit edemiyor.” 

Eğer 4 boyut hayal gücümüzü zorluyorsa, 5,6 ve hatta daha fazla boyutlar anlayamayacağımız kadar karmaşıktır. İşte 

bu noktada cebirsel topoloji devreye giriyor: Her hangi sayıdaki boyuta sahip olan sistemleri tanımlayabilen bir 

matematik. Beyin ağları üzerine çalışan Mavi Beyin Projesi’ne cebirsel topolojiyi tanıtan matematikçiler Kathryn 

Hess ve Ran Levi’dir. 

Hess: Cebirsel topoloji aynı anda bir teleskop ve mikroskop gibidir. Gizli yapıları bulmak için yakınlaşabilir 

ve aynı zamanda da aynı alanı daha geniş açıdan görebilir. 

2015 yılında, Mavi Beyin ilk defa neokorteksin bir bölümünün dijital kopyasını yayımladı. Neokorteks, beynin en 

gelişmiş bölümü ve de duyuların, eylemlerin ve bilincin merkezidir. Bu son çalışmada ise, cebirsel topoloji 

kullanılarak sanal beyin dokusu üzerinde pek çok deney yapıldı ve çok boyutlu beyin yapılarının asla tesadüfen 
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oluşmadığı keşfedildi.  Deneyler daha sonra Mavi Beyin’in Lozan’daki laboratuvarında gerçek beyin dokusu 

üzerinde uygulandı ve görüldü ki, sanal doku üzerinde görülen önceki keşifler biyolojik olarak uygundur. Bu da 

göstermektedir ki, beyin durmaksızın yeni bir ağ geliştirmek üzere yapılanmaktadır ve olabildiğince çok boyutlu 

yapılar oluşmaktadır. 

Şu anda araştırmacıların sorduğu asıl soru, yapabileceğimiz işlerin karmaşıklığının, beyindeki çok boyutluluğunun 

karmaşıklığına bağlı olup olmadığıdır. Sinir bilim ayrıca beynin anıları nerede muhafaza ettiğini de bulmaya 

çalışıyor. Markram: “Çok boyutlu yapılar arasında saklanıyor olabilirler”diyor. 

Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE 

http://neurosciencenews.com/blue-brain-neural-network-6885/ 

 

Sağlıklı Beslenmede “Oruç” Bir Anahtar mı? 

 

Bu kadar bolluk ve bereket içinde yaşadığımız bir çağda, sihirli bir değnek gibi bizleri mükemmel sağlık, kilo kaybı 

ve içsel aydınlamaya ulaştıracağının sözünü veren sayısız çılgın, modası geçicek diyetler sunan bir zihniyet-bir 

endüstri  mevcut… 

Şimdilerde Amazon’da diyet ve beslenme konusunda en çok satışı olan kitaplar, “Toplam, bütünsel sağlık ve gıda 

özgürlüğü” sözü verirken, sağlıklı gıdalardaki gizli tehlikelere karşı uyarmakta, “hızlı metabolizmaya sahip olma” 

ve kanserle savaşmanıza yardımcı olacak“ devrimci bir diyet” garantisi vermekte. Bu olmayacak bir iş. İnsanlık 

tarihin çoğunu göz önüne aldığımızda, bu taahütlerin gerçekleşmesi, çok nadir ve çok zor gözüken bir durum. 

Tüm bu söylenenler ve yazılanlar atalarımızın diyeti değil. Atalarımızın diyetine dönersek eğer orada yer alan çok 

önemli bir beslenme önerisi mevcut: ORUÇ. Bu konuyla ilgili karşılaştığım en derin araştırmaların birinde, aralıklı 

orucun (intermittent fasting), pek çok açıdan metabolik ve bağışıklık fonksiyonuna yardım ettiği gözükmekte. 

Eğer bunun satış konuşması olduğunu düşünmezseniz, sanırım ben sihirli değneğin ne olduğun buldum!.. Gelin bu 

araştırmaya bri göz atalım.. İllinois Üniversitesi Beslenme Profesörü Krista Varady, yaşam ve sağlık için aralıklı 

oruç (intermittent fasting)—bir normal beslenme, ertesi gün oruç tutma— konusunda araştırma yapar. 

 

http://neurosciencenews.com/blue-brain-neural-network-6885/
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Varady, her on yılda bir, beslenme konusundaki modanın değiştiğini ve yeniden düzenlendiğini gözlemlemiş.İnsan 

psikolojisi genellikle uzun vadeli olarak tasarlanmasından dolayı da oruç tutmanın en önemli faktör olduğunu ilan 

etmenin biraz iddialı bir durum olduğunu düşünse de Varaday, çalışmanın neticesini gördükten sonra,orucun 

insanlara gerçekten de yardımcı olabileceğini ve  oruca devam edildiği takdirde, gerçek anlamda 

metabolizmaya yararları olduğunu dile getirmekte. 

Varady’in yazdığı makalenin girişinde,bir erkekten bahsedilemekte. Bu kişi, 382 gün boyunca sadece vitamin 

takviyesi, maya ve klorsuz sıvılar tüketiyor.Bu yüzden de belki kendisi Solyent (tüm ihtiyacımız olan gıda yerine 

geliştirilen bir gıda alternatifi) Hareketinin bir kahramanı olabilir.Makalesinde ismi gizli tutulan ve isminin baş 

harfleri A. B. ile anlatılan bu erkek, neticede 276 pound!! verir. Daha da önemlisi, daha sonraki 5 yıl boyunca sadece 

15 pound! almıştır.(Biliyoruz ki; diyetler hakkındaki önemli bir eleştiri verilen kilonun geri alınması) Bu çok uç bir 

örnek ve Guiness Rekorlar Kitabında yerini almak için de yeterli. A.B’nin yapmış olduğu şey, daha eskilerde 

zorunluluk olmaksızın yapılan bir yöntem. 

M.Ö. yaklaşık 10.000’e kadar, tarımda yaygın bir gelişme söz konusu değildi. Bu tarihten sonraki zamanlarda 

atalarımız yerleşik düzene geçip, kendileri için nispeten daha tutarlı bir beslenme düzenine geçmiştir. Böylelikle, 

diyet-beslenme alışkanlığımız dramatik bir şekilde , önemli ölçüde değişir. 

Özet: Atalarımız aralıklı oruç (intermittent fasting) tutmaya alışıktılar. Bu onların hoşuna gitmemiş olabilir ama 

organları buna adapte olmuş, alışmıştı. Tıpkı bizim aşırı şeker ve karbonhidratlı gıdalara alıştığımız, adapte 

olduğumuz gibi.. ki bunlara olan alışkanlığımız ve bedenimizin bu tarz gıdaya adapte olması, organlarımızın düzgün 

çalışmasını da engellemekte. Sinirbilimci Mark Mattson,garip gıda ritmlerimizi, tamamen yeniden 

yapılandırdığımz diğer başka bir döngü ile ilişkilendirir. Elektriğin bulunması ve kullanılması ile birlikte de 

bizlerin sirkadiyen ritimleri değişir ve bu da ne zaman ve nasıl yiyeceğimizi etkiler. Mattson: “Geceleri karanlık 

olduğunda insanların tabii ki yapacak çok fazla şeyi olmuyordu… Elektriğin bulunması ile ışık, bizi geç saate kadar 

ayakta tutmakta ve bizlerin tüketeceği o kadar çok gıda var ki artık, bu yüzden de geceleri de yemeye eğilimli olduk.” 

Ben kendim aralıklı orucu (intermittent fasting) çeşitli döngüler içinde yaptım. Yaptığım16:8 ‘lik döngüyü çok 

zorlayıcı buldum.Sebebi;sabahları ev akşamları fitness ve yoga dersleri verdiğim ve dersten önce de sık sık çalıştığım 

için. Bu döngüde,16 saat oruç tutup, 8 saat boyunca da günlük yemem gerekenleri yedim… Fareler üzerinde 

yapılan bir araştırmada da ilginç şekilde, çeşitli oruç döngüleri (16:8, 15:9, 12:12) arasında çok fazla fark da 

görülmemişti. 

Metabolizmanın güçlenmesi ve kilo kaybı yanında bakın bilim, oruç hakkında neler diyor: 

• Karaciğer: İnsülin direnci düşüp, hassasiyet arttığında, karaciğerin glikojen kaynağı kurur. Vücudunuz, enerji 

olarak ketonları yakmaya başlar- dolayısıyla, ketogenik diyet, enerjisini, yakıtını visseral yağdan tüketir. 

• Bağışıklık sistemi: Oruç,kanser ve bağışıklık sistemi bozukluklarını tedavide kullanılan, T hücrelerini ( 

lenfositlerin bir alt kümesi, bağışıklık sistemi için önemli rol oynamakta), Hematopoetik (kan yapıcı) kök hücre 

deposunu yeniler. 

• Kalp: Kan lipid düzeyleri azalır. Tansiyon da düşer. Bazı çalışmalarda kolestrolün de düştüğü 

gözlemlenmiştir. Aslında kolestrol biliminde son bir kaç yılda çok büyük değişimler mevcut. 

• Beyin: Özellikle farelerde yapılan araştırmalarda gelişmiş hafıza ve öğrenme gözlemlenir. Nöron oluşumu, 

nöronların büyüme ve gelişimi artar. 

• Kanser: Orucun, göğüs kanseri gelişimini ve melanoma yavaşlattığı görülmüştür. 

Çeviren: AylinER 

http://bigthink.com/21st-century-spirituality/is-fasting-the-key-to-a-healthy-

diet?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1497283532 

 

 

http://bigthink.com/21st-century-spirituality/is-fasting-the-key-to-a-healthy-diet?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1497283532
http://bigthink.com/21st-century-spirituality/is-fasting-the-key-to-a-healthy-diet?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1497283532
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Ölçülü Egzersiz Yapmadığınız Takdirde Bağırsağınızda Ciddi 

Anlamda Sızıntı (Toksin) Başlamakta! 

 

Yeni bir araştırmaya göre, aşırı miktarda yapılan egzersiz, yüksek riskte akut veya kronik bağırsak sorunları ile 

ilişkilendirilmekte. Araştırmacılar, aşırı egzersizin, bağırsak hücrelerini tetikleyip, bağırsakta zedelenme, 

yaralanma ve sızıntıya neden olabileceğine dair uyarıda bulunmaktalar. Özellikle bağırsağa bağlı tıbbi 

problemlere sahip olanlar çok dikkatli olmalı. 

Araştırmacılar, orta derece yoğunlukta yapılan 2 saat ve daha fazla egzersizin, bağırsağınıza zarar verme 

riskini artırmak için yeterli olduğunu ve bağırsakları ile sorunları olan kişilerin ise korkmasına gerek olmadığı 

ancak düşük–derece yoğunlukta egzersiz yapabileceklerini söylemekte. 

Daha önce yapılmış araştırmaların sonuçlarına bakılarak yapılan yeni bir çalışmada, Avusturalya’daki Monash ve 

Tasmanya Üniversitelerinden bir ekip, aşırı egzersizin, bağırsaktaki hücreleri tetikleyip, toksin salgılattığını 

tespit eder. Bu toksinler de kana karışıp, potansiyel olarak sağlık problemleri oluşmasına neden olur. 

 Ancak araştırmacılar, bu zararı sınırlanmanın yollarını da buldular. Bu çalışmada, koşu, bisiklet sürme, direnç 

egzersiz gibi son 20 yılda yapılan 62 araştırma incelenir ve bağırsak hasarının tam olarak nerede başladığının yeri 

tespit edilir. 

Ekipten araştırmacılar: “2 saat ve fazlasında yapılan egzersizde “%60 VO2 max(oksijen tüketim seviyesi) olmakta 

ve bu durumda da bağırsak rahatsızlıkları belirmekte.” 

Bazı önleme stratejileri hasarı sınırlandırmış gibi gözükmekte: Susuz kalmamak,egzersiz sırasında karbonhidrat 

almak, anti-inflamatuar ilaçlardan kaçınmak gibi stratejilerin bazı durumlardaki sağlık risklerini azalttığı tespit 

edilir. 

Yine de bu önlemlerin etkisi çok net gözükmediği için ekip, aşırı egzersizin vücudumuza etkilerini daha iyi anlamada 

daha ileri araştırmaların yapılmasını önermekte. 

Bilim insanları yine de egzersizlerin bize çok yararı olduğuna değinmekte. Ancak, özellikle bağırsakla ilgili tıbbi 

sorunlarımız varsa aşırıya kaçmamamız konusunda bizleri uyarmakta. 
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Monash Üniversitesi’ndeki araştırmacılardan biri olan Ricardo Costa: “Egzersiz sırasında bağırsak rahatsızlıkları 

semptomları gözüktüğü takdirde, bu soruna neyin neden olduğunu saptamak için tam bir bağırsak 

değerlendirmesi yapılması ve bireysel olarak özelleştirilmiş çalışma stratejileri geliştirilmesi gerekmektedir.” 

Kısacası ekip, egzersiz rejimini, kendi vücudunuza göre ayarlamanızı önermekte ki bu daha önce yapılan 

çalışmalarda da desteklenen bir fikir. 

Daha genel anlamda konuşursak,aşırı egzersizin tehlikeleri, iyice belgelenmiştir. 2015 tarihinde yapılan küçük bir 

çalışmada, aşırı koşu (jogging) yapanların ölüm oranı, hiç koşmayanlara göre çok fazla bir farklılık 

göstermemekteydi. Bunun yanında 2014 yılında fareler üzerinde yapılan bir araştırmada da, dayanıklılık 

egzersizinin kalbin doğal ritmini etkileyebileceği ortaya konmuştur. 

Ancak, herkesin üzerinde hem fikir olduğu konu; düzenli egzersizin faydalarının, potansiyel risklerden daha 

fazla olmasıdır: kilonuzu korur, kemiklerinizi ve kaslarınızı güçlendirir, ruh durumunuzu düzeltir ve artırır, 

daha uzun yaşama şansınızı artırır, kalp hastalığı, şeker, bazı kanser türleri gibi bir çok sağlık problemi 

riskini azaltır. 

 Sadece, vücudunuz için ne kadar egzersizin yeterli olacağını iyi bilin… 

Çeviren: AylinER 

http://www.sciencealert.com/here-s-another-reason-too-much-exercise-could-be-bad-for-

you?utm_content=bufferd3f57&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer 

 

Gördüğümüz Yüzleri Nasıl Kaydediyoruz? 
Araştırmacılar Beynin Yüz Tanıma Kodunu Çözüyor  

 
 Kaliforniya Teknoloji Enstitüsünden bir ekip, beynin elektriksel aktiviteleriyle ne görüyor olduğunu tekrar yaratarak 

yüzleri nasıl tanıdığımızı deşifre etti. 

Beyinlerimiz, yüzleri teşhis etmek ve hatırlamak üzere evrimleşmiştir. Çocukken ilk öğrendiğimiz şeylerden biri, 

etrafımızdakilerin yüzlerine bakmak, göz temasına karşılık  vermek ve yüz ifadelerini taklit etmekti. Yetişkin 

olduğumuzda ise bu, insanların yüzlerini diğer görsel uyarıcılara nazaran daha iyi ve daha hızlı ayırt etme yeteneğine 

dönüştü. Kalabalık bir restorantta veya bir şehrin caddesinde herhangi bir arkadaşımızın yüzünü, düzinelerce insan 

arasında anında tespit edebiliyor ve sadece bir bakışla heyecanlı mı kızgın mı, mutlu mu veya mutsuz mu olduklarını 

seçebiliyoruz. 

http://www.sciencealert.com/here-s-another-reason-too-much-exercise-could-be-bad-for-you?utm_content=bufferd3f57&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://www.sciencealert.com/here-s-another-reason-too-much-exercise-could-be-bad-for-you?utm_content=bufferd3f57&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
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Yüzleri kolaylıkla ayırt edebiliyor olmak, altta yatan bilişsel karmaşıklığı maskeliyor. Gözler, burun, ağız, suratlarda 

aynı ilgili yerlerinde, hatta onları farklı açılardan- loş ışıkta, hatta  ve hatta hareket halindeyken bile 

tanımlayabiliyoruz. Beyin görüntüleme çalışmaları, şakağın altındaki bölge olan, yaban mersini büyüklüğündeki 

temporal lobda yüzlere tepki vermekte uzmanlaşmış bir çok küçük alanda evrimleştiğimizi ortaya çıkardı. Nörobilim 

uzmanları bu alanlara “face patches” (yüz tamamlayıcılar) adını veriyor. Ancak beyin taramalarından- fonksiyonel 

manyetik rezonans görüntüleme- elde edilen data veya elektrodlar yerleştirilmiş hastalara ait klinik araştırmaları, bu 

yüz tamamlayıcılarındaki (face patch) hücrelerin nasıl çalıştığını açıklayamadı. 

Şimdi, beyin görüntüleme ve tek nöron kaydı alma tekniklerinin birleştirilmesiyle, Kaliforniya Teknoloji 

Enstitüsü’nden biyolog Doris Tsao ve meslekdaşları, makak maymunlarında yüz tanıma ile ilgili nöral kodu çözdü. 

Araştırmacıların bulgularına göre, her bir yüz hücresinin ateşlenme oranı, bir eksen boyunca farklı yüz özelliklerine 

karşılık gelmekte. Bir dizi numara tuşlamak gibi, hücreler, her olası yüz görüntüsünü yaratmak için birlikte bağlantı 

kurabildikleri bilgi bölümleriyle hassas ayarlamalar yapıyorlar. Tsao, “Bu insanın aklını başından alan birşeydi” 

diyor. “Her bir tuşlamadaki değerler o kadar tahmin edilebilir ki, bir maymunun gördüğü yüzü sadece onun yüz 

hücrelerindeki (primatın yüz tanımada uzmanlaşmış olan nöronlarındaki) elektriksel aktiviteyi takip ederek yeniden 

oluşturabiliriz. 

Daha önceki çalışmalar, yüzleri hedef alırken, bu beyin bölgelerinin özgünlüğü ile ilgili ipuçlarını hissettiriyordu. 

2000’lerin başlarında Tsao ve birlikte çalıştığı elektrofizyolojist Winrich Freiwald, Harvard Tıp Okulu’nda doktora 

sonrası, maymunların bir slayt gösterisinde çeşitli objeler ve insan yüzlerine bakarken açığa çıkan intrakraniyal (baş 

içi) kayıtlarını elde ettiler. Ekranda ne zaman aniden bir yüz belirse, “orta” yüz tamamlayıcıdaki (face patch) 

nöronlar, elektriksel aktivite ile tutuşuyordu. Diğer nesnelere (sebze görüntüleri, radyo görseli gibi) ve hatta vücuda 

ait başka bölümlere karşı tepkiler genelde yok gibiydi. 

Başka araştırmalar da, bu bölgedeki nöronların bireylerin yüzleri ve hatta yüzlerin karikatür çizimleri arasında ayrım 

yapabildiğini gösterdi. Nörolog Rodrigo Quian Quiroga, insan deneklerde, hipokampuste oyuncu Jennifer Aniston’un 

resimlerinin tek bir nöronda bir karşılık oluşturduğunu tespit etti. Bu şekilde, Hale Berry, The Beatles üyeleri ya da 

Simpsons Ailesinin üyelerinin görüntüleri de ayrı nöronları aktive ediyordu. 

Halen İngiltere’deki Leicester Üniversitesinde bulunan ancak çalışmada yer almayan Quiroga, “Araştırmacılar 

arasında yaygın teori şu ki, yüz tamamlayıcılardaki her bir nöron, az sayıdaki belirli kişiye duyarlı” 

diyor.  Ancak, Tsao’nun en son çalışmaları, bilim insanlarının yanılabileceğini ileri sürmekte. Quiroga “Tsao bize 

gösterdi ki, yüz tamamlayıcılarındaki nöronlar, belirli insanları kodlamıyor, belli başlı özellikleri kodluyor” 

diye de ekliyor. 

Bu, yüzleri nasıl tanıdığımız ile ilgili anlayışımızı tamamıyla değiştirdi. 

Münferit hücrelerin yüzleri tanımaya nasıl yardımcı olduğunu deşifre edebilmek için, Tsao ve doktora sonrası 

araştırmacısı olan Steven Le Chang, bir grup yüzün etrafına noktalar çizdi ve 50 farklı özellik üzerinden varyasyonlar 

hesapladı. Daha sonra bu bilgiyi, yüz yuvarlaklığı, göz mesafesi, cilt rengi ve yapısı dahil, şekil ve görünümde 

farklılaşan 2000 değişik yüz imgesi yaratmak için kullandılar. Daha sonra araştırmacılar 3 ayrı yüz tamamlayıcıdaki 

münferit nöronların elektriksel aktivitesini kaydederken, bu imgeleri maymunlara gösterdi 
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.  

Bir maymuna gösterilen 8 gerçek yüz görüntüsü, maymun yüzlere bakarken kaydedilen 205 nöronun elektriksel 

aktivitesinin analiz edilmesiyle yapılan canlandırım ile çelişmektedir. Doris Tsao 

Her bir nöron için önemli olan şey, tek bir özellik ekseniydi. Değişik yüzlere bakarken bile, mesela, alındaki saç 

hizasının genişliğine karşı duyarlı olan nöron bu özellikteki değişik varyasyonlara karşılık veriyordu. Eğer yüzler 

aynı saç hizası ama farklı büyüklükte burunlara sahipse, saç hizasına karşılık gelen nöron sessiz kalıyordu diyor 

Chang. Araştırmalar, önceki geçerli olan, münferit nöronların niçin tamamıyla farklı insanları tanıyor gözüktüğü 

teorisindeki ihtilaflı meseleyi açıklığa kavuşturuyor. 

Dahası, farklı yüz tamamlayıcılarda bulunan nöronlar, birbirini tamamlayan bilgileri proses ettiler. Bir çeşit yüz 

tamamlayıcıda (face patch) bulunan hücreler – ön orta tamamlayıcı– gözler veya saç çizgisi gibi, yüz çehresi ile ilgili 

bilgiyi proses etti. Diğer tamamlayıcılardaki hücreler – orta yan ve orta fundus bölgeleri–  göz veya dudak çevresi 

gibi, şekillerle alakalı bilgileri işleme aldı. Çeşitli yüz tamamlayıcılar, fabrika işçileri gibi, işbirliği yaparak, iletişime 

geçerek ve birbirlerinin üzerine eklemeler koyarak, yüz kimliğinin eksiksiz bir görüntüsünü temin edebilmek için 

farklı görevlerde bulundular. 

Chang ve Tsao, “fabrika işçileri” arasındaki iş bölümünün nasıl gerçekleştiğini anlar anlamaz, nöronların tamamıyla 

yeni bir yüze vereceği karşılık konusunda da öngörü oluşturabildiler. İkili, özellik eksenlerinin farklı nöronlar 

tarafından kodlanmış olduğu bir model geliştirdi. Daha sonra maymunlara yeni bir insan yüzü fotoğrafı gösterdiler. 

Ayrışık nöronların nasıl cevap vereceğine ilişkin bu modellerinden hareketle, araştırmacılar maymunun bakmakta 

olduğu yüzü tekrar yaratabildiler. Tsao, “Bu yeniden yaratımlar şaşırtıcı derecede doğruydu” diyor. Aslında 

maymunlara gösterilen gerçek fotoğraflardan neredeyse ayırt edilemiyorlardı. 



326 
 

Tsao’ya göre, daha da çarpıcı olan, maymunların gördüğü yüzleri algoritmanın doğru bir şekilde canlandırması için 

sadece küçük bir dizi nöronun yorumlanmasının gerekiyor olmasıydı. Yanlızca bir tamamlayıcıda 205 -106 hücre ve 

başka bir tamamlayıcıda da 99 hücrenin kaydı yeterliydi. Tsao, “Bu gerçekten, hücre bazlı nöral kodun ne kadar 

kompakt ve etkili olduğuna değinen bir durum” diye ekliyor. Bu aynı zamanda, primatların neden yüz tanımada 

bu kadar iyi olduğunu ve bizlerin nasıl oluyor da potansiyel olarak milyarlarca farklı insanı eşit sayıda çok yüz 

hücresine ihtiyaç duymadan tanıyabileceğimizi açıklayabilir. 

1 Haziran’da Cell’de yayınlanan bu bulgular, bilim insanlarına yüzlerin beyinde nasıl algılandığına dair kapsamlı ve 

sistematik bir model temin etmektedir. Araştırmaya katılmayan ve Toronto Üniversitesi’nde insan denekler üzerinde 

yüz tamamlayıcıları konusunda araştırmalar yapan nörolog Adrian Nestor, bu modelin gelecekteki incelemeler için 

ilginç yollar açtığından bahsediyor. Ayrıca, beyindeki yüz kodlama sistemini anlamak, bilim uzmanlarının yüz 

hücrelerinin cinsiyet, ırk, duygusal ipuçları ve tanıdık simaların isimleri gibi diğer tanımlayıcı bilgileri nasıl kapsamış 

olduğunu araştırmalarına yardımcı olabilir. Hatta, yüz dışındaki başka şekillerin beyinde nasıl proses edildiğini 

deşifre edebilmek adına bize bir çerçeve de sunabilir. 

Nestor, “Sonuç olarak, bu bulmaca sadece yüzlerle ilgili değil.” diyor. “Bu nöral kodun bir bütün olarak nesne 

tanımaya kadar yayıldığını ümit ediyoruz.” 

Çeviren : Sena ERKAN 

https://www.scientificamerican.com/article/how-we-save-face-researchers-crack-the-brains-facial-recognition-code/ 

 

Telefonlar 4 Dakikada 1 Kontrol Ediliyor ! 
İnsanlar ortalama olarak telefonlarını günde 150 defa kontrol ediyorlar ve bu durum romantik ilişkilere zarar 

veriyor. 

 

• Araştırmacılar, yanında birileri varken onlarla ilgilenmek yerine, telefonla ilgilenmenin gittikçe arttığını 

söylüyorlar. 

• Bir araştırmaya göre yaklaşık olarak her 4-6 dakikada bir telefonlarımızı kontrol ediyoruz. İnsanların 

%46sı da yanlarındaki insanlarla ilgilenmek yerine telefonlarıyla uğraşıyorlar. 

• Uzmanlar telefonda geçirilen zamanın sınırlandırılması gerektiğini ve telefon kullanmanın yasak olduğu 

alanlar yaratılması gerektiğini söylüyor. 

https://www.scientificamerican.com/article/how-we-save-face-researchers-crack-the-brains-facial-recognition-code/
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Bunda hepimiz suçluyuz: Bir arkadaşınızla ya da sevgilinizle yemeğe çıkmışsınız. Birden telefonunuz titreşiyor ve siz 

de kontrol ediyorsunuz. Hatta bunu karşınızdaki insan çok heyecanlı bir şeyi anlatmaktayken yapıyorsunuz. Çok 

zararsız görünebilir ama bu davranış gittikçe yaygınlaşıyor ve bu aslında aşk hayatınıza da zarar veriyor olabilir. 

Texas Baylor Üniversitesi’nden araştırmacılar, telefon uğruna arkadaşı önemsememe alışkanlığının gittikçe arttığını 

ve romantik ilişkileri olan insanların neredeyse %46sının bunu yaşadığını söylüyorlar. 

Araştırmacılar telefonlarımızı günde ortalama olarak 150 defa kontrol ettiğimizi söylüyorlar. Bu da yaklaşık her 4-6 

dakikada bir demek. Yanımızdaki biri konuşuyor bile olsa, düşünmeden elimiz telefonlarımıza gidiyor. 

Ama bu davranışın alışkanlık haline gelmiş olması, doğru bir şey olduğu anlamına gelmez. 

İnsanlar genelde telefonları yüzünden günlük iletişimlerinde rahatsız edilmenin çok da büyük bir mesele olduğunu 

düşünmüyorlar. Ama bulgularımıza göre, çiftler birlikte geçirdikleri zaman esnasında ne kadar çok telefonlarıyla 

ilgilenirlerse, karşılarındaki kişi ilişkinin genelinden o kadar az tatmin oluyor. 

 

Bunu yaşadıklarını söyleyen insanların %46sı içinde % 22si bu durumun ilişkilerinde gerginliğe yol açtığını 

söylüyorlar. Telefonu kontrol etmeniz partnerinize, mevcut konuşmadan çıktığınıza ve de onu buna dahil 

etmediğinize dair mesaj vermektedir. 

Bu alışkanlıktan kurtulmak için, partnerinizle birlikte geçireceğiniz kaliteli ve telefonsuz zaman programı yapın. 

Belki de yatak odanızı “telefonsuz” bölge ilan etmelisiniz. İnsanlarla konuşurken düşüncesizce sosyal medyada 

dolaşmayı bırakın. Bir mesaj geldiğinde Pavlovun köpeği gibi şartlanmış biçimde tepki vererek hemen telefonunuza 

yapışmamak için elinizden geleni yapın. 

İlişki uzmanı Julie Hart: “Birlikte oturun ve sesini duyamayacağınız bir yere telefonunuzu koyarak telefonsuz 

zaman geçirmenizi sağlayacak kurallar koyun. Her akşam 1 saat partnerinizle kaliteli zaman geçirmenizi 

sağlayacak bu yöntemi uygulayın.” 

O da işe yaramazsa, biliyorsunuz ki telefonunuzun bir kapama düğmesi de var. 

Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE 

http://www.businessinsider.com/what-is-phubbing-how-looking-at-your-phone-affects-your-relationship-2017-6 

 

 

http://www.businessinsider.com/what-is-phubbing-how-looking-at-your-phone-affects-your-relationship-2017-6
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Beynin Tümü Daha Önce Fark Edilmemiş Büyük Bir Nöron mu? 

 

5 Şubat 2015 tarihinde Bethesda; Maryland’deki Gelişen Yenilikçi NöroTeknolojiler Girişimi aracılıyla yapılan 

Beyin Araştırmaları Toplantısında, Seattle’dan Allen Beyin Bilimi Enstitüsü’nin Başkanı Christof Koch, gerçekten 

de çok şaşırtıcı bir şey açıkladı: Ekibi ile birlikte, beynin her iki yarısı boyunca yayılmış daha önceden fark 

edilmemiş üç claustrum (beyin merkezinde neokorteksin içi kısmına bitişik nöron tabakası) nöronunun 

olduğunu ve bu hücrelerden birinin de çok büyük olduğu sanki “dikenli çalılardan bir taç” gibi tüm beynin 

çevresini sardığını söyler. Ekip, bu 3 claustrum nöronunun bilincin oluşturulmasında (bilgi toplayıp davranışı 

yöneten diğer beyin kısımlarının çoğuna bağlanıp ve girdileri çıktıları koordine ederek bilinci oluşturma) 

yollar ürettiğinden şüphelenmekteydiler. Tüm beyni içerip, kaplayan tek bir nöron olduğunun açıklanması 

kesinlikle başlı başına şok edici bir durumdu. 

Küçük, hücrelerden oluşan ince bir tabaka olan claustrum, araştırmacılar tarafından bir süredir beynin potansiyel 

olarak kritik, önemli bir alanı olarak görülmekteydi. Bu ince tabaka beynin merkezinde, neokorteksin içi kısmına 

bitişiktir. 

 

Korteksin çoğu kısmı ile iletişim kuruğu bilinen claustrum’un, dil, duyu girdileri işleme ve uzun vadeli 

planlama yapma gibi işlevler içerdiği düşünülmektedir. 2005 yılında Francis Crick’le birlikte yazdıkları bir 

makalede Koch, claustrum’u potansiyel bir “bilinç iletkeni” olarak adlandırmıştır. Yeni fark edilip, tanımlanan bu 

claustrum nöronları, bu mekanizmanın bir parçası olabilir.  
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Koch’un önderliğinde yapılan bu yeni araştırmada claustrum’ları belirli bir ilaca tepki vererek aktive olan genetiği 

değiştirilmiş fareler kullanılmıştır.Yani, fareler, ilaç verildiğinde claustrum bölgesindeki beyin hücrelerinde belirli 

genlerin etkinleşeceği şekilde tasarlanmıştır. Bu ilaç farelere verildiğinde, genler, yeşil bir floresan 

proteini (Amerikalı biyokimyacı Roger Y. Tsien tarafından geliştirilen) üretir. Ekip, fare beynine ait 10.000 adet 

kesitsel görüntüyü bir araya getirip, bir bilgisayar uygulaması kullanarak, bu parıldayan 3 nöronun 3 boyutlu şekilde 

yeniden inşasını oluşturmayı başarırlar. 

Ekim 2016 da açıkladıkları bu çalışma, Allen Enstitüsü’nin 3 boyutlu modelleme yaptığı ilk deneyim değil. Daha 

önce, farenin korteksinin tümünü “gerçek 3 boyutta” haritalandırmışlardır. O tarihte Allen Enstitüsü’nden Lydia Ng 

şunları söylemiştir: “Korteksi 3 boyutta göstermek ve açıklamak o kadar kolay ve küçük bir iş değildi. Bu 

datayı elde etmek için pek çok saat hem teknoloji, hem de anatomi uzamanları ile birlikte istişare ederek 

çalışmamız gerekti.” 

Koch’un ifade ettiği üzere, claustrumun beyinin etrafındaki “dikenden taç-taht” olduğu düşünüldüğünde, bu şu 

demek olabilir; Claustrum, beynin çeşitli alanlarının girdileri ve çıktılarını koordine ederek, tüm sistemi 

birleştirerek, bilinç oluşturmakta. 

Koch ve ekibi, bir sonraki adımda, claustrumda açığa çıkan, claustrum kaynaklı nöronların daha nereye kadar 

gittiklerini görmek için haritasını çıkarmaya devam etmeyi planlamaktalar. 

Ve elbette, diğer sinirbilimciler de, siz bu satırları okurken, insan beyninde benzer ve önceden fark edilmemiş nöronal 

yapıların olup olmadığını tespit etmek için harekete geçmiş olabilirler bile… 

Çeviren:AylinER 

http://bigthink.com/robby-berman/is-the-whole-brain-inside-a-big-previously-unnoticed-

neuron?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1497370434 

 

 

http://bigthink.com/robby-berman/is-the-whole-brain-inside-a-big-previously-unnoticed-neuron?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1497370434
http://bigthink.com/robby-berman/is-the-whole-brain-inside-a-big-previously-unnoticed-neuron?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1497370434
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Bağırsak Bakterilerini Gözetmek Anksiyeteyi İyileştirebilir 
Psikobiyotik devrim henüz yeni başlıyor ve bu, zihinsel sağlık sorunlarımızın tedavi biçimini 

değiştirebilir.    

 

Diyetin, bağırsak bakterilerinin sağlığını destekler hale getirilmesi, zihinsel sağlık için yararlar sağlayabilir, 

anksiyete ve depresyonun azalması gibi. 

Son 30 yılda, kaygı ve duygudurum bozukluklarını tedavi etmek için yeni stratejilerin geliştirilmesinde büyük bir 

düşüş yaşandı. Beyne daha az odaklanarak bağırsak bakterileri üzerine daha fazla odaklanmak, zihinsel sağlığa 

yaklaşım şeklimizi yeniden tanımlayabilir. 

Sinirbilimi, genetik ve beyin görüntüleme teknolojilerindeki muazzam gelişmelere rağmen, geleneksel tedavilerin 

hızı kesildi. Hem hayvan hem de insanlarda, korku ve kaygı nörobiyolojisi hücresel seviyede incelenmesine rağmen, 

bu çabaları kullanılabilir tedavilere çevirmek oldukça zor olabiliyor, çünkü bir çok ilaç firması, diğer hastalık 

alanlarına öncelik vermiş durumda. 

Aynı zamanda endüstriyel ve akademik yenilenmede muhteşem bir gelişme var ve mikrobiyomdan sağlığa yararlı 

faydalar elde etmeye odaklanılmış durumda. Mikrobiyom bağırsaklarımızda yaşayan trilyonlarca mikrobun ortak 

genleridir. Bu bağırsak yaratıklarının, beyin fonksiyonu ve vücudumuzun stres yönetme yöntemi de dahil fizyolojinin 

tüm yönlerini şekillendirmesinde temel bir rol oynadıklarının farkına varılıyor ve bu, psikobiyotik devrimin 

başlangıcı olabilir. 

Bunun nasıl olduğunu anlamaya çalışmanın henüz başındayız ancak bunlar heyecan verici zamanlar. Birçok 

mekanizmanın buna dahil olduğu ortaya çıkarıldı. Vagus siniri denilen beyinden vücuttaki iç organlara sinyaller 

gönderip alan uzun dolambaçlı bir sinir, bağışıklık aktivasyonu ve yağ asitleri, vitaminler ve nörotrasnmitterler gibi 

kimyasalların üretimi de bu mekanizmalara dahildir. 
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İlginçtir ki, insan beynindeki anti-anksiyete ve antidepresan ilaçların modüle ettiği GABA ve 5-HT gibi yaygın 

nörotransmitterlerin birçoğu bakteriler tarafından üretiliyor ve bunun ne anlama geldiği yavaş yavaş çözülüyor. 

‘Tüpteki fareler’ 

Bağırsak bakterilerini ortadan kaldırırsanız, beynin yapısı ve işlevi değişir. Bir araştırmada, mikropsuz bir ortamda 

yetiştirilen farelerin beyinleri inceleniyor, Muhtemelen ‘tüpteki çocuğu’ (boy in the bubble, şarkı ve film) 

duymuşsunuzdur,  işte bunlar da bunlar tüpteki farelerdir. 

Bu fareler bakterilere hiç maruz kalmadan büyürler ve sonuç olarak hafıza ve duygusal durumlarında değişiklikler 

olur. Stresli olduklarında çok daha yüksek hormonal tepkilere sahiplerdir. Bu fareler aynı zamanda otistik benzeri 

davranış kalıpları gösterirler, öyle ki cansız nesnelere odaklanmada diğer farelere odaklanmak için harcadıkları kadar 

zaman harcarlar ve tekrarlanan davranışlarda artış gösterirler. 

 

Mikrobiyoma odaklanmak zihinsel sağlık sorunlarına yönelik tedavilerde devrim yaratabilir 

Son zamanlarda, bu farelerin amigdalasında büyük değişikliklerin olduğunu gördük. Amigdala, anksiyete ve korku 

tepkileri için kritik olan, badem şeklindeki bir beyin bölgesidir. Farelerde normal olmayan korku hafızası tepkileri 

gözlenmekte. Bu tür davranışsal ve fizyolojik değişiklikler, altta yatan beyin kimyasındaki değişiklikler tarafından 

yönlendirilir. Fareler, beyinde yeni bağlantılar oluşturmada temel rol oynayan beyin-türevli nörotrofik faktördeki 

değişimlerle birlikte serotonin iletiminde çarpıcı değişiklikler yaşarlar. 

Peki, bütün bu kanıtlar neyi gösteriyor? Erken yaşamdaki (çocukluk ve gençlik) mikrobiyomun normal beyin gelişimi 

için önemli olduğunu gösteriyor ve  mikrobiyomdaki bu değişiklikler anksiyete bozuklukları gibi çeşitli beyin 

hastalıklarına yatkınlık faktörü olabilir. 
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Mikrobiyomunuza Göz Kulak Olun 

Bu bulgular, zihinsel sağlığın faydası için mikrobiyom için bazı şeyler yapmamız gerektiğini gösteriyor ki bunlar, 

probiyotikler, prebiyotikler, diyet veya potansiyel olarak dışkı nakli ile bile yapılabilir. Bu tür yaklaşımlar için 

psikobiyotik terimini yarattık. 

Psikobiyotik alanı henüz emekleme döneminde olsa da, özellikle hayvan deneylerinden gelen gelecek vaat eden 

işaretler var. Prozak yerine psikobiyotik alabilir miyiz? Bunlar başlangıç aşamaları ve tam rastlantısal kontrollü 

çalışmaların sonuçları hala beklenmektedir. Fakat literatürde ortaya çıkan veriler şimdiden cesaret vericidir. 

Sağlıklı gönüllülerde yapılan 2013 nörogörüntüleme çalışması, dört farklı probiyotik bakteri içeren bir fermente süt 

ürününün, duygu ve algıların işlenmesiyle ilgili bir beyin ağında azalmış tepkiyle bağlantılı olduğunu gösterdi. Kısa 

süre önce, seçimli bir psikobiyotiğin, stres tepkilerini azaltabileceğini ve beyin elektriksel aktivitesini 

değiştirebileceğini gösterdik. Geçtiğimiz ay, McMaster Üniversitesi ve Los Angeles, California Üniversitesi’nde 

yapılan çalışmalar, aşırı Hassas Bağırsak Sendromlu hastalarda mikrobiyomun beynin işlevini ve davranışını 

etkileyebileceğini gösterdi. 

 

Takviyeler, mikrobiyom sağlığınızın güçlenmesine yardımcı olabilir, ancak probiyotik veya prebiyotik olarak 

pazarlanan birçok ürün, pazarlama iddialarını destekleyecek hiçbir kanıta sahip değil. 

Devrime Giden Yol 

Bununla birlikte, klinik olarak ispatlanmış psikobiyotiklerin geliştirilmesinden hâlâ oldukça uzağız. Pazarlama 

iddialarının aksine, var olduğu varsayılan çoğu probiyotikte psikobiyotik aktivite yoktur. Yakın zamana kadar, gerek 

ABD gerekse Avrupa Birliği’ndeki belirsiz düzenlemeler, üreticilerin, destekleyici veri olmadan saçma taleplerde 

bulunmalarına imkân sağladı. 

Bu durum tüketicileri hileli pazarlamadan korumak için değişiyor, ancak gerçek şu ki test edilen bakterilerin yalnızca 

küçük bir yüzdesi olumlu davranışsal etkilere sahip. Bazı bakteriler doğal besin deplarında muhafazada başarısız 

olmaktalar veya mide asitinden dolayı ölmekteler.  
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Bağırsağa geçmeyi başarsalar bile, sağlığa yararlılık konusunda yoksun olabilirler. Dahası, bir psikobiyotiğin en ideal 

karakteristik özelliklerini belirlemek için insan üzerinde deneme çalışmalarına ciddi yatırımlar yapılması 

gerekmektedir. 

20. yüzyılda, mikrobiyolojik araştırmaların ana odağı, antibiyotiklerle mikropları öldürmenin yollarını bulmaktı. 

Bu yüzyılda ise odak noktası, bakterilerin toplum tarafından bilinirliğiyle birlikte sağlığa yararlı etkileri olabileceği 

yönünde biraz değişti. Umarım yakında psikobiyotik devrim köklerini sıkıca salar ve sağlıklı bir bağırsak 

mikrobiyomunun mutluluk için gerekli olabileceğini takdirle karşılarız. 

Çeviren : Gültekin METİN 

http://www.ibtimes.co.uk/how-taking-care-your-gut-bacteria-could-improve-your-anxiety-1622732 

 

Sigara İçmenin Verdiği Zarar DNA’nıza Ulaşıyor 
Nobel Ödülü sahibi Aziz Sancar tarafından önderlik edilen UNC Tıp Okulu bilim adamlarından gelen yeni bir teknik, 

önemli bir kanserojenin sebep olduğu genom ölçeğindeki DNA zararını su yüzüne çıkardı. 

 

Onlarca yıldır bilim adamları sigara içiminin akciğer kanserine sebep olacak şekilde DNA hasarı oluşturduğunu 

biliyorlardı. Şimdi, ilk defa UNC Tıp Okulu bilim adamları bu DNA hasarını etkili bir şekilde genom boyunca 

yüksek çözünürlüklü olarak haritalayacak bir yöntem yarattılar. 

Buluş, Nobel Ödülü sahibi Aziz Sancar’ın (MD, PHD, the Sarah Graham Kenan Professor of Biochemistry and 

Biophysics, UNC Tıp Okulu) laboratuarından geldi.Milli Bilimler Akademisi Raporlarında yayınlanan bir çalışmada 

Sancar ve arkadaşları genel tip DNA hasarını takiben genom üzerindeki hasar tamiri yürütülen yerleri haritalayacak 

faydalı bir teknik geliştirdiler. Daha sonra bu tekniği benzo[α]pyrene adlı önemli bir kimyasal kanserojenin sebep 

olduğu hasarı haritalamak için kullandılar. 

Aynı zamanda UNC Lineberger Ayrıntılı Kanser Merkezi üyesi olan Sancar, ”Bu kanserojen Amerika’daki kanser 

ölümlerinin %30′ unu teşkil ediyor ve biz onun genom boyunca oluşturduğu hasarın bir haritasına sahibiz” 

diyor. 

Buna benzer haritalar sigaranın sebep olduğu kanserin nasıl ortaya çıktığını, bazı insanların kanserlere karşı neden 

daha fazla zayıf veya dayanıklı olduğunu ve bu kanserlerin nasıl önlenebileceğini daha iyi anlamaya yardım edecek. 

Sancar ayrıca sigara içiminin hücresel boyutta verdiği kati ve belirli zararın delillerinin sağlanmasının, bazı 

tiryakilerin sigara içme alışkanlıklarını defetmelerine sebep olabileceğini ümit ediyor. Amerika’da 40 milyon ve 

bütün dünyada 1 milyar sigara içicisi var. 

http://www.ibtimes.co.uk/how-taking-care-your-gut-bacteria-could-improve-your-anxiety-1622732
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Sancar, ”Eğer bu sigara içiminin ne kadar zararlı olabileceği konusunda bir farkındalığı arttırmaya yardım 

ederse iyi olacak” diyor. Ayrıca ”Eğer DNA hasarının tüm genom boyunca nasıl tamir edildiğini kesin olarak 

bilirsek, bu ilaç geliştiricilerine yararlı olabilir” diyor. 

  BaP: Dünyanın en önemli kimyasal kanserojeni mi? 

Benzo[α]pyrene (BaP) uzayda bile şekillenebilen basit, kuvvetli, karbon zengini hidrokarbonlar ailesinin (polycyclic 

aromatic hydrocarbons) bir üyesidir. Bilim adamları bu moleküllerin dünyada ve diğer gezegenlerde basit karbon 

temelli yaşamı tohumlamış olabileceğini düşünüyor. Fakat insanlar gibi daha çok evrilmiş ve kompleks DNA temelli 

yaşamlar için BaP ciddi çevresel riskler doğuruyor. BaP yanan organik bileşimlerin – mesela tütün bitkisi – bir yan 

ürünüdür. 

Her gün karşılaşılan orman yangınları, dizel motorları, mangal ızgaraları gibi günlük yanma formları havaya, toprağa 

ve yiyeceklerimize çok miktarda BaP bırakır. Fakat normal hayat içerisinde hiçbir şey insan derisine onu tüttürülen 

bir sigaradan daha etkili olarak ulaştıramaz. 

BaP – bir DNA yıkıcı (İllüstrasyon : Christ-claude Mowandza-ndinga, UNC Health Care) 

  

Tipik olarak toksik bir hidrokarbon nefes alma veya yeme yoluyla bir kişiye girdiğinde kanımızdaki enzimler onu 

daha küçük ve güvenli parçalara bölerler. Bu BaP  içinde geçerlidir. Fakat koruyucu reaksiyonlar benzo[α]pyrene diol 

epoxide (BPDE) olarak adlandırılan bir bileşikte oluştururlar ki bu BaP’nin kendisinden daha da beterdir. BPDE, 

DNA ile kimyasal reaksiyona girer ve nükleobaz guanin’de çok sıkı bir bağ oluşturur. Bu bağ veya eklenti, genlerin 

bundan sonra düzgün protein yapamayacağı ve hücre bölünmesi sırasında DNA’ların kopyalanamayacağı anlamına 

gelir. Bu olay vuku bulduğunda sonuç hastalık olabilir. 

Bir doktora sonrası araştırıcısı ve çalışmanın şef yazarı olan Wentao Li, (PhD), ”Eğer bir BPDE eklentisi bir tümör 

baskılayıcı gende meydana gelir ve zaman içinde tamir edilmezse hücre kanserine dönüşen kalıcı bir 

mutasyona yol açabilir” diyor. 

Reaksiyonun kanserojenliği üzerinde hiç şüphe yok. Orta karar BaP’yi bir laboratuar faresinin derisine boyarsak, 

tümörlerin patlaması hemen hemen kesin. BPDE yoluyla BaP, uzun zamandır birçok kanser tipinin yol açıcısı, ve 

akciğer kanserinin de tekil olarak en önemli sebebi olarak tanınmıştır. 
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Tamir çalışmaları 

Sancar’ın BaP’nin yolaçtığı DNA hasarını yeni haritalama yöntemi, bilim adamlarının genom üzerinde hücrelerin 

hasarı tamir etmeye çalıştığı yerleri tanımlamalarını mümkün kılıyor. Sancar 2015 yılında Kimya dalında Nobel 

ödülünü bu biyokimyasal tamir prosesini liflerine kadar ayıran detaylı çalışmasıyla paylaştı. 

Nükleotid çıkarma tamiri adıyla tanınan proses, DNA tedavisi yapan özel proteinlerin kullanılmasını kapsar. Bunlar 

etkilenmiş DNA ipliğini kırparak çıkarır. Herşey yolunda giderse DNA sentez enzimleri eksik olan DNA bölümünü 

etkilenmemiş diğer bir iplikten yeniden inşa eder. Bu mümkündür çünkü dünyadaki bütün hücre temelli hayat 

formları 2 tamamlayıcı DNA ipliğine sahiptir. Bu arada kesilip çıkarılmış olan hasarlı DNA kesitleri, çöp yokedici 

moleküller onları  indirgeyene kadar serbest halde dolaşırlar. 

Serbest dolaşan bu hasarlı DNA parçaları hücre için çöp değerinde olabilirler fakat genomdaki bütün hasarı 

haritalamak isteyen bilim adamları için altın değerindedir. Yeni metodla bilim adamları bu kesik döküntüleri genom 

haritasını oluşturmak için dev bir pazıl bulmacanın kücük parçaları gibi etiketleyip toplayabilir, ardarda getirebilir, ve 

sıralarını uydurabilir. Sonunda bilim adamları hasarlı DNA’da tamirlerin olduğu yerlerin tamamlanmış bir haritasına 

sahip olurlar. DNA sıralamanın zorluğu ve mali külfeti dolayısıyla Sancar, Li ve arkadaşlarının ilk kanıtlama prensip 

haritası mümkün olan en yüksek çözünürlükte olmadı. Fakat böyle haritaların rutin olarak bilimsel kullanımlarının 

yolunu açtı, özellikle maliyetler düştükçe DNA hasarı olaylarının hastalık veya ölüme nasıl yol açtığı daha iyi 

anlaşılacak. 

Bu haritalama yöntemi aşağıdaki sorulara cevap vermekte yardımcı olabilir : 

– Ortalama kişinin nükleotid çıkartma tamir kapasitesini bastırmak için ne kadarlık bir toksin kapasitesi gereklidir ? 

– Böyle DNA hasarlarında insanlara hangi farklılıklar, hangi genlerde çok veya az tamir etme kapasitesi vermektedir 

? 

– Genom üzerinde başarılı tamirlerin daha az olası olduğu belirli noktalar var mıdır? 

Sancar ve arkadaşları başlangıç orta çözünürlükteki haritaları ile bile BPDE yüklü guaninin (G) bir cytosine’den (C) 

sonra dizildiğinde, bir thymine (T) veya adenine (A) dan sonra dizildiğindekinden daha fazla tamir işlemi meydana 

geldiğini gösterebildiler. Buda BPDE ‘nin sebep olduğu mutasyon için yüksek riskli sıcak noktalar bulunduğunu 

önermektedir. 

Li, ”Tamirde bu önyargıyı anlamak, BaP gibi toksinlere maruz kalmanın neden belirli gen mutasyonlarına 

sebep olma eğilimi yarattığını daha iyi anlamada bize yardımcı olmalıdır” diyor. 

İleriye bakış 

2015 ve 2016 da basılan çalışmalarda Sancar ve arkadaşları iki ayrı DNA eklentisi hasarını haritalamada daha 

yöntemlerinin daha önceki versiyonlarını kullandılar. Biri ultraviyole ışığı ile ve diğeri de geleneksel kemoterapi ilacı 

olan cisplatin ile. 

Bu haritalama çalışmaları ilave bir kimyasal adım gerektirdi – Dizmeden önce kesilen parçadan hasarı çıkarmak – 

Çünkü Dizilim prosesi için DNA okuyan enzim gerekmektedir.Aksi takdirde eklentide mahsur kalmaktadır. Tam 

tersine yeni yöntem cüsseli bir BPDE eklentisi bile bulunsa bir DNA ipliğini okumaya devam etmesine izin verecek 

boyutlarla  ”translezyonal” enzimler kullanmaktadır. 

Sancar, ”Bu yeni yöntem nükleotid çıkartma tamiri kapsayan tüm DNA hasarlarına uygulanabilir” diyor. 
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Sancar, Li ve arkadaşları şimdi diğer çevresel toksinlerle ilintili DNA hasarı haritalaması için yeni yöntemi 

kullanıyorlar. Onların gelecek projeleri kötü korunmuş çerez ve tahıllarda sıklıkla bulunan küflerin üretimi 

moleküller olan aflatoksinler üzerine odaklanıyor. Bu toksinler DNA’ya zarar veriyor ve gelişen ülkelerde akciğer 

kanserlerinin ana sebeplerinden. 

Araştırmacılar ayrıca nükleotid çıkartma DNA tamirinin nerede yapıldığı veya yapılıp yapılmadığını etkileyen 

faktörleri açığa çıkarmak için daha fazla çalışma yapıyorlar. Bunu yapmak için sadece tamir sırasında çıkarılan kesik 

hasarlı parçalara değil, genomun kendisi üzerinde gerçek hasar yerlerinin haritasına da ihtiyaçları var. 

Böyle bir projede ultraviyole ışığın sebep olduğu gerçek DNA hasarını haritalayabilmek için hassas yüksek 

çözünürlüklü bir metod geliştirdiler. Bunu tamir haritalaması ile birleştirerek tamir prosesi düzenli değilken DNA’ya 

UV zararının esasen düzenli olduğunu buldular. Tamir, verilen bir DNA uzantısının proteinlerin yapımını deşifre 

etmek için ne kadar etkin şekile kopyalandığını da kapsayan bir takım faktörler tarafından etkilenmekte.Onlar bunu 

ürettikleri tamir haritasını  tamamlayıcı olarak BaP’ a uyguluyorlar. 

Bu da yine mutasyon olasılığının daha fazla ve tamir olasılığının daha az olduğu sıcak noktalara işaret ediyor. 

Sancar, ”Eminim ki bütün bu bilgiler belirli kişilerin kansere karşı neden eğilimli olduklarını ve hangi sigara 

bağlantılı mutasyonların özellikle akciğer kanserine sebep olduğunu daha iyi anlamayı getirecek” dedi. 

Ve bu da, bu çizgide daha çok hedef odaklı terapilerin geliştirilmesi için tavsiyeler oluşturabilir. 

Çeviren : Emre Ümit Tuncel 

http://news.unchealthcare.org/news/2017/june/where-cigarette-smoking2019s-damage-is-done-down-to-your-dna 

Media contact: Mark Derewicz, 984-974-1915, mark.derewicz@unchealth.unc.edu 

 

Buğday ekmeği neden düşündüğünüz kadar sağlıklı değil ve de 

onun yerine ne yemelisiniz? 

 

http://news.unchealthcare.org/news/2017/june/where-cigarette-smoking2019s-damage-is-done-down-to-your-dna
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Özet: 

• En sağlıklı ekmekler tam tahıllı, tam buğday ya da tam yulaflı olanlardır. 

• Ama dikkat edin: Buğday ekmeği ile tam buğday ekmeği arasında fark vardır. 

Marketinizdeki ekmek köşesi ürkütücü bir yer olabilir. Seçenekler çok fazla ve genellikle siz de buğday ekmeği alıp 

çıkıyorsunuz. Ne de olsa beyaz ekmekten daha sağlıklı değil mi? 

Aslında tam olarak öyle değil. 

Beslenme uzmanı Karen Ansel’e göre, en sağlıklı ekmek tam buğday, tam tahıl ya da tam yulaflı olanlardır. 

Evet. Buğday ekmeği ile tam buğday ekmeği arasında fark var. 

Ansel “tam” kelimesini şöyle açıklıyor: Bu ekmeğin içindeki tahıllar işlem görmemiş demektir ve tahıldaki şu 

ham maddeleri içermektedir: kepek, rüşeym ve endosperm. 

Bu 3 tabaka kronik hastalıklarla savaşmaya yardım eden en sağlıklı besinlerin bulunduğu yerdir; tıpkı lif, 

sağlıklı yağlar, B vitaminleri, mineraller ve bitkisel gıdalar gibi. 

 

Maalesef ekmek etiketleri yanıltıcı olabiliyorlar. Bu yüzden tam buğday yiyip yemediğinizi anlamak için sadece 

ekmeğin adına bakmanız yeterli olmayacaktır. 

Mesela, çok tahıllı ekmekte birden fazla tahıl olabilir ama bu tahıllar tamamen işlem görmüş ve de “tam” 

olmayabilirler. 

Ansel’a göre öncelikle tahıl listesinin yer aldığı içeriğine bakılmalı. 

Ayrıca “Tam Tahıl Konseyi” etiketi olması da önemli. Bu etiket tüketicilere her bir ürün içinde ne kadar tam 

tahıl olduğunu söylemektedir. 

Ansel’a göre, her porsiyonda 16 gr tam tahıl olmalı. Günde ortalama 48 gr tam tahıl tüketmelisiniz. 
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Peki sağlıklı beslenme için tam tahıllar neden bu kadar önemlidir? 

Ansel, mevcut araştırmaya göre, daha fazla tam tahıl tüketen kişilerin işlenmiş tahıl tüketen kişilere göre daha zayıf 

ve de vücut yağlarının daha az olduğunu söylüyor. Araştırmacılar bunun nedeninin tam tahıllarda bulunan lif 

olduğunu söylüyorlar. 

Lif pek çok şekilde kilo kontrol sağlar. Alser bunu siz yer yemez genişleyen ve de pek çok besinden daha fazla tok 

hissettiren midenizdeki bir süngere benzetiyor. 

Lif aynı zamanda güç sindirilir. Bu şu demektir: Yediğinizde sindirmezsiniz ve bu yüzden de ondan kalori 

almazsınız. Hatta lifin, aldığınız bazı kalorileri hapsettiğine ve de boşaltım esnasında vücuttan atıldığına 

inanılmaktadır. 

Bir sonraki alışverişinizde, buğdaylı, beyaz, patatesli gibi ekmek türlerini geçin ve tam tahıllı alın. 

Çeviren ; Sıdıka ÖZEMRE 

http://www.thisisinsider.com/what-kind-of-bread-is-healthiest-for-you-2017-

2?utm_content=buffer9c58b&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer 

 

 

6.BÖLÜM SONU… 
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