
m.fazilkucuk@gmail.com

bilim
k

u
r

d
u

meram

2
Bilim, sanat, doğa, spor dergisi

Aralık 2017

Haydi Çocuklar Bilim İçin
 Manşeti Siz Atın
bilgi@merambilimkurdu.com’a
gönderin, 3. sayının kapağı sizden olsun
(Mühendislik Teması)

BİLİM

SANAT

DOĞA

AKIL ZEKA 
VE GELENEKSEL 

OYUNLAR

SPOR

1, 2, 3, TIP
Zafer Ortaokulu

Ayşe Nilüfer Bilen



  Sevgili çocuklar sizlere özel Bilim Kurdu 
Projemiz ile okullarımızda kurduğumuz Akıl ve 
Zekâ Oyunları atölyelerimiz, Akıllı Bahçem saha 
uygulamalarımız, Bilim Kurdu dergimiz  ve Bilim 
Günleri’miz ile sizlere yepyeni bir ufuk açmayı 
hedeflemekteyiz.

  Altı ay süreyle yepyeni ve dopdolu bir dergi 
ile sizlerin heyecanına ortak olacağız. Dergimiz 
eğlendirirken öğretme amacında olan dört 
bölümden (bilim, sanat, doğa, spor) oluşmaktadır.
Bilimin  aydınlığında  hayatı keşfederken, sanatın 
inceliklerinde kendimizi bulacağız. Allah’ın 
yeryüzündeki eşsiz güzelliklerini doğada görmeye 
çalışıp, onun bize verdiği en büyük hazine olan 
bedenimizin sıhhati için sporun vazgeçilmezliğinin 
farkında olacağız.

 Her bir sayının dopdolu olduğu 6 ay boyunca öğretecek öğrenecek ve sizlerle 
sohbet edeceğiz. Siz de bizimle kendi tecrübelerinizi paylaşacaksınız...

 Meram ilçemiz, gelecekte de ülkemize ve insanlığa çalışmalarıyla örnek olacak 
insanlar yetiştirmeye devam edecektir. Bu çalışmalarda, Belediyemizin küçük de olsa bir 
katkısının olması da bizleri fazlasıyla mutlu edecektir.

 Meram Bilim Kurdu dergimizin heyecanını biliyorum ki, sizler de bizim gibi 
yaşıyorsunuz. Şimdi sizleri dergimizle baş başa bırakıyor hepinizi Allah’a emanet 
ediyorum.

Fatma TORU
Meram Belediye Başkanı

Bilim, Sanat, Doga Temalı Çocuk Dergisi
Yıl: 1 / Sayı: 2

Meram Belediyesi Adına
Sahibi

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Yayın ve Bilim Kurulu

Redaktasyon

Son Okuma

Görsel Sanat ve Yayın Yönetmeni

Grafik Tasarım

Baskı

ISSN-0106034 

Türü
Yerel, Süreli, Aylık
(Altı ay boyunca ayda bir yayınlanır )

İletisim Adresi
Meram Belediyesi
Altuncan Hatun Aile Yaşam Merkezi
Alavardı Mahallesi, Fatih Cad.
No: 96, 42090 Meram/Konya
Telefon: (0332) 324 11 20

ISSN:

Ekim 2017 - Konya

www.meram.bel.tr

Fatma TORU

Zehra Betül SALUR

NEÜ. Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kurnaz
NEÜ. Uzm. Ümit Savaş TAŞKESEN
S.Ü. Prof. Dr. Şükrü Serdar BALCI

NEÜ. Yrd. Doç. Dr. Bengü TÜRKOĞLU
KTO. Yrd. Doç. Dr. Hatice YALÇIN
KTO. Doç. Dr. Şerife ALPA
NEÜ. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali GENÇ
KTO. Arş. Gör. Semih TOKAK
NEÜ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman ARSLANTAŞ
KTO. Yrd. Doç. Dr. Füsun SUNAR
KTO. Arş. Gör. Seda ÇETİNKAYA
KTO. Yrd. Doç. Dr. Şerife ALPA

Fatma Zehra MEŞE

Fatma ŞİŞMAN

Muhammet Fazıl KÜÇÜK
Musa KAÇAR

Meydan Copy

Yüsra ÖZBEY
Feyza DİNLER

Merhaba Sevgili Arkadaşlar...

S.Ü. Prof. Dr. Erdal HAMARTA



BİLİM
Bilge Dede ve Tersten Düşündüren Sorular

Beyin Temelli Öğrenme

1

3
5

9

11

13

15

17

Histoloji, Mikrobiyoloji

Tıbbın Dehası İbn-i Sina

SANAT

Tıbbın Hizmetinde Bir Ressam: Leonardo da Vinci

Tıp Dehası Leonardo da Vinci

Müzik Ruhun Gıdası Mı?

Bulmaca - Resfebe

İÇİNDEKİLER



DOĞA
19

23

25

31

26

Doktor Hayvanlar

Bitkiler Konuşuyor - Tıbbı Aromatik Bitkiler

SPOR

AKIL ZEKÂ VE GELENEKSEL 
OYUNLAR

Dağcılık

Oyun Emmi’den Unutulmuş Oyunlar

Uzaya Yolculuk - Kayak - Dikey Tırmanış - Dalış

İÇİNDEKİLER



Bilge Dede ve Tersten Düşündüren Sorular

CRessam ile doktorun benzeyen  özellikleri 
neler olabilir?

A
Kollarımızda dirseklerimiz dışında iki eklemimiz daha 
olsaydı, hareketlerimiz nasıl olurdu?  
Avantajı/dezavantajı neler olurdu?

Veteriner olmayan bir ortamda hasta olan bir kedi 
için doktor olan birisi yardımcı olabilir mi? Neden?S
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PAyağını kaybeden birinin yaşamını 
kolaylaştıracak bir ayak protezi tasarlayınız…

RHastalandığımızda ateşimiz yükselmek yerine 
düşseydi neler olurdu? Hangi tedbirleri alırdık?

Hastane ve sağlık personel sayısı bugünkünün 
yarısı kadar olsaydı hangi zorluklarımız olurdu? M

Röntgen makinaları icat edilmemiş olsaydı 
bugün ne gibi durumlarla karşılaşırdık?E
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Kafamın içindeki bilinmeyen?

Beynin Yapıtaşı: Nöron.

Beyin Temelli Öğrenme

 İnsanı insan yapan kişiliği, beğenileri, zevkleri, bilgileri, 
öfkeleri ile “ben” dediğimiz kişiliği oluşturan şey nedir? Böyle 
bir soru sorduğumuzda aklımıza el, ayak, göz, burun, kulak 
gelmez sanırım. Evet doğru bildiniz; yukarıda saydığımız bütün 
özellikler “beyin”de gerçekleşir. Tırnağımız kopsa, elimizde bir 
kesik oluşsa, bir organ kaybı (parmak gibi) yaşasak, bazı işlev 
bozukluğu ve acı dışında vücudumuzun diğer bölümlerini 
etkilemez. Ancak aynı orandaki bir kayıp beynimizde 
gerçekleşse aynı şeyi söyleyebilir miyiz? Bizi biz yapan her şey 
beyinde gerçekleşiyor. Oradaki en küçük zedelenme bütün 
hayatımızı etkiliyor peki ama biz beyin hakkında ne biliyoruz?

 Bir beyin içinde 1.000.000.000.000 nöron bulunur. Bunların      
100.000.000 kadarı düşünme işlevini yürütmektedir. Güçlü bir elektro-
kimyasal yapı, harikulade bir mikro bilgi-işlem ve iletim sistemine 
sahip olan nöronların yapısı ahtapota benzer. Bir ahtapotun sekiz 
kolu vardır. Toplu iğne başı büyüklüğündeki bir nöronun ise 1 ile 
100.000 kolu olabilir. Nöronların bu kollarına dendrit adı verilir. Bir 
de akson denilen bir yapı vardır. Beyin hücresi tarafından iletilen 
bilginin iletilmesini sağlayan uzun daldır. Akson ve dendritlerin 
uzunluğu 1 mm ile 1500 mm arasında değişir. Bir beyin hücresi 
saniyede yüzlerce, binlerce bağlantı noktasından gelen mesajları 
alır ve uygun yere yönlendirir. Şu anda siz bu yazıyı okurken de 
zihninizde olan şey budur.

 Bilgisayarın iki bölümü vardır. Donanım denilen 
fiziki kısım; ekran, klavye, harddisk, işlemci vs. bir 
de yazılım vardır; oyun oynamak, yazı yazmak, 
haberleşmek, film izlemek, kodlama yapmak, müzik 
dinlemek için kullandığımız programlar. Beynimizin 
yazılım ve donanımı hakkında iyi bir fikir sahibi miyiz?

 Beyinde bulunan maddeler içinde glia denilen gri hücreler vardır. Sinir hücrelerinin adına nöron 
deriz. Hastanelerde nöroloji polikliniklerine rastlamış olabilirsiniz. Beyin ve sinirle ilgili rahatsızlıklar orada 
tedavi edilir. Nöron, beyni oluşturan özelleşmiş sinir hücreleridir ama insanı sinir etmez!
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ÖĞRENME

Bilinçli düşünme
Duyuları İşleme Görme

Ses ve koku

 Öğrenilen konuyla ilgili olarak yaptığımız her eylem, araştırma, inceleme, görme, hayal etme, 
uygulama bu hafıza yolunu genişletir ve güçlendirir. Bir konuyu ilk öğrenme zihin ormanında bir yol 
açmak gibidir. İlk başta güç olabilir. Ancak yolu bir kez açtığınızda yapılan tekrar ve uygulamalarla 
yolu genişletirsiniz ve bilgi akışı hızlanır. Kolaylıkla hatırlar ve öğrenirsiniz. Zihinsel bir olay ne kadar 
gerçekleştirilirse yeniden gerçekleşme ihtimali de o kadar çok olur.

 Anne karnında ilk oluşan şey beyindir. Önce o gelişir, 
büyür ve yönetir. O yüzden yeni doğan çocukların kafası 
vücuduna göre daha büyüktür. Çocuk beynindeki 
ağlar arasındaki bağlantı internetteki web sayfalarının 
birbiri arasındaki bağlantıdan daha karmaşık ve 
güçlüdür. Beyin gelişip büyüdükçe nöronlar arası 
kurulan bağlantılar ve ağların sayısı artar. Okunan, 
dinlenilen, öğrenilen bir konu bir beyin hücresinden 
diğerine geçerken biyokimyasal elektromanyetik 
bir yol oluşur. Buna hafıza yolu denir. 

 Peki ağlar arasındaki yolu güçlü ve geniş kurmanın yolu nedir? Okuma, tekrar etme, not 
alma, bilgileri grafiklerle, görsellerle ifade etme, renklendirme, yeni konularla ilişkilendirme bunlardan 
bazılarıdır. Toprak, dar, kavisli ve engebeli bir yolda sıkışık bir trafikte giden araba ile otobanda 
giden arabanın hızı rahatlığı aynı olabilir mi? Siz de hafıza yollarınızı okuyarak aldığınız notlara renk, 
görsel, şema, boyut ekleyerek, düzenli tekrar ederek, farklı derslerle, konularla, hayatla bağlantılarını 
keşfederek genişletebilir ve hızlandırabilirsiniz. İstemeniz ve bunun için çalışmanız yeterli.

Kitap okuyan, öğrenen, kendini geliştiren bir insanın nöronlar 
arasındaki ağ bağlantıları az okuyanlardan fazladır. Yeni 

öğrenilen her konu ile ilgili olarak eski bilgiler ile bir bağlantı 
kurar, yeni bir bilgi öğreniriz. Telefonların güncellenmesi gibi 

her an bilgimizi de güncelleriz. Yeni kurulan bu bağlantılar ne 
kadar güçlü ise o konu tam öğrenilmiş demektir. Ancak ağ 

bağlantısını güçlü kuramadığımız zaman unutma dediğimiz şey 
ortaya çıkar. Çünkü nöronlar arasındaki bağlantılar kopmuştur, 

hatırlayamayız!
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Histoloji, Mikrobiyoloji

Günümüzde kullanılan mikroskobun 
en gelişmiş çeşidi elektron mikroskobudur. “ ”

HİSTOLOJİ
 Gözlükçü bir babanın oğlu olan Zacharias (Zakaris) Janssen, merceklerle 
oynarken masanın üzerinden hızla geçen küçük bir örümceği merceğin 
altında kocaman bir canavar gibi görür ve irkilir. Bu tuhaf olay karşısında 
heyecanlanan Zacharias, merceklerle oyun oynarken gerçekte ne denli 
büyük bir keşif yaptığının farkında değildir. Bir rastlantı sonucunda, bilimin en 
önemli icatlarından biri olan mikroskobu keşfetmiştir. Bu çok önemli bir keşiftir 
çünkü olayın geçtiği 1590 yılına kadar insanlar doğayı anlamak için
çıplak gözle gördükleriyle yetinmek zorunda kalmışlardır. Dünyanın ilk 
mikroskobu, birkaç merceğin üst üste konmasıyla oluşan basit bir düzeneğe 
sahiptir.

 Günümüzde kullanılan ışık mikroskobunun ana hatları ise 17.yüzyılda 
Hollandalı Antonie Van Leeuwenhoek ve İngiliz bilim adamı Robert Hooke 
tarafından geliştirilmiştir. Robert Hooke şişe mantarından kesit alıp mikroskopta 
incelediğinde boş odacıklar şeklinde yapılar gördü. Hooke bu odacıklara hücre 
(cellula) adını verdi. Aslında onun gördüğü şeyler ölü hücre çeperleriydi. Yani 
ilk cansız hücreyi Robert Hooke incelemiştir. İlk canlı hücreyi ise kendi yaptığı 
mikroskopla Leeuwenhoek incelemiştir. Geliştirilen ve mikroskop adı verilen bu alet 
sayesinde zararlı olan mikroskobik canlıların yani sadece mikroskop ile incelenebilen 
canlıların incelenerek birçok hastalığın tanısının konulması ve tedavilerinin yapılması 
sağlanmıştır.    

 İlk türü ise 1932 senesinde Berlin’ de M. Knoli 
ve E.Ruska tarafından icat edilmiştir. Elektron 
mikroskobuyla, bir cismi yaklaşık bir milyon defa 
büyütüp, bunu bir ekranda göstermek ve buradan 
fotoğrafını almak mümkündür. En önemli kullanış 
yerleri tıp ve bilimsel araştırmalardır; metallerdeki 
atom dizilerindeki çarpılmalar, virüs ve bakterilerin 
yapıları ve her türlü yüzeylerin incelenmesi olarak 
sayılabilir.
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 Histoloji alanında ise sözü edilen mikroskoplarla hücrelerin ve dokuların 
mikroskopik yapısının (mikroanatomi) incelenmesini sağlayan bilim dalıdır. 
Histoloji, hayvan ve bitki dokularının yapılarını aydınlatarak, bunların görevleri 
hakkında bilgi verir. Vücuttaki dokulardan meydana gelen organları ve 
çeşitli dokuların birbiri ile ilişikleri de histoloji konusunun içine girmektedir.

Vücudumuz çok ilginç ve bir o kadar da kusursuz bir 
sisteme sahiptir. Her gün emrimizdeki trilyonlarca
hücre, kitap okurken, yazı yazarken, nefes alırken, 
yemek yerken vs.  sürekli hiç durmadan günlük işlerimizi
yerine getirmemiz için çalışırlar. Ancak bizim gözle 
göremediğimiz mikroskobik canlılar, yani mikroplar,
vücudumuzdaki bu sistemi bozabilmek için uğraşırlar.
Vücudumuza girebilen mikroplar hızla çoğalırlar ve
biz ancak hastalık belirtileri ortaya çıktığında 

MİKROBİYOLOJİ

vücudumuzun istilaya uğradığını anlarız. Mikropların hepsi  hastalık yapmaz bunların arasında 
faydalı olanları da vardır. Örneğin peynir,  yoğurt,  sirke  yapımında kullanılırlar. Vücudumuzda 
da bazı vitaminleri üreten ve bazı besinlerin parçalanmasını sağlayan yine bakterilerdir. Gelin 
bu mikroplara daha yakından bakalım.

VİRÜSLER
Bakterilerden çok daha küçük 

canlılardır. Virüsler de tıpkı bakteriler 
gibi insanlarda hastalık yaparlar. 

Virüslerin canlılığını sürdürebilmesi için 
konuk olacağı başka bir canlıya ihtiyacı 
vardır. Virüsler genellikle bizlere, hava, 

su, tükürük ve kan yoluyla bulaşırlar. 
Virüsler belirli bir süre kapı kolları gibi bazı 
yüzeylerde yaşayabilirler ve bu nedenle 

toplu kullanıma açık mekanlarda 
virüslere karşı çok dikkatli olmalıyız. 
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Virüslerin sebep olduğu hastalıkların tedavisinde antibiyotik kullanılmaz.

PARAZİTLER
Bir canlıya bağımlı olarak 

yaşayabilen ve üzerinde yaşadığı 
canlıya zarar veren mikroplardandır. 

Parazitler genellikle üzerinde 
yaşadıkları canlının bağırsağına 

yerleşir ve orada yaşarlar. Parazitler 
tuvaletlerde tuvalet pisliği ile 
kirlenmiş sularda, çiğ etlerde, 

kirli sular ile sulanan sebzelerde 
bulunurlar. 

KÜF MANTARLARI
Küf mantarları havada bulunan 

sporların rutubetli ve besinli 
ortamlarda çoğalmasıyla meydana 

gelir. Bitki dünyasının en küçük 
canlıları olarak kabul edilirler. 
Küf mantarları, nemli ve sıcak 

ortamları severler, hemen hemen 
her şartta her yerde yaşayabilir ve 

çoğalabilirler.

BAKTERİLER
Gözle görülemeyen ancak mikroskop

 altında görülebilen canlılardır. 
Bakterilerin hepsi zararlı değildir. Ancak  
bizim için esas tehlike, hastalık yapan 
bakteriler yani patojen bakterilerdir. 
Bakteriler her yerdedir: hava, toprak, 
eller, saçlar, tırnaklar, giysiler, çalışma 
masaları, oyuncaklar, kapı kolları vb. 

pek çok yerde bulunabilirler. Bakterilerin 
yaşamak için ihtiyaç duydukları her şey 
vücudumuzda vardır. İşte bu nedenle 

bakteriler, insanları çok severler. 
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Hasta olan biriyle temas ettiysek elimizi asla gözlerimize, 
burnumuza ve ağzımıza sürmemeliyiz.

Hasta olan bir kişiye veya eşyalarına dokunduktan sonra 
mutlaka ellerimizi yıkamalıyız.

Bulunduğunuz ortamı havalandırmalıyız. Çünkü mikroplar 
durağan havada asılı kalır. Pencereler açıldığında ise temizlenirler.

Fincan veya bardaklarımızı başkalarıyla paylaşmamalıyız. Çünkü 
ortak kullanılan bardak mikropların yayılmasına neden olur.

Evde bulunan havlu, terlik ve diş fırçası gibi eşyaların herkesin 
kendine ait olmasına dikkat etmeliyiz.

Kağıt mendil kullanmaya özen göstermeliyiz.

Vücut temizliğimize özen gösterip düzenli olarak banyo 
yapmalıyız.

Ellerimizi sık sık yıkamaya özen göstermeliyiz.

Meyve ve sebzeleri bol su ile iyice yıkayıp tüketmeliyiz.

Bunun için;

Mikroplardan Korunmak İçin Neler Yapmalıyız?
( Daha sağlıklı bir yaşam sürmek için de öncelikle 

mikroplardan uzak kalmalıyız. )
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Tıbbın Dehası İbn-i Sina

“Çok gerekli olmadıkça ilaç kullanma!”

“ Bütün hastalıklar esasen yenilen ve içilen 
şeylerden ileri gelmektedir.”

 Türk Dünyası için önemli ilk 100 bilim adamı listesinin başında 
yer alır. Felsefe, matematik, astronomi, fizik, kimya, tıp, müzik gibi bilgi 
ve becerinin çeşitli alanlarında seçkinleşmiş olan, İbn-i Sina (980-1037) 
matematik alanında matematiksel terimlerin tanımları, astronomi 
alanında ise duyarlı gözlemlerin yapılması konularıyla ilgilenmiştir. 
İbn-i Sinâ, her şeyden önce bir hekimdir ve bu alandaki çalışmalarıyla 
tanınmıştır. Tıpla ilgili birçok eser kaleme almıştır. Bunlar arasında 
özellikle kalp-damar sistemi ile ilgili olanlar dikkat çekmektedir. 

 Tıp araştırmalarının yanı sıra tıpta deontolojinin 
önemini vurgulayan ilk bilim adamıdır.  Eserlerinde 
geçen “Her hastalığı yapan bir kurttur. Yazık ki onu 
görecek elimizde âlet yoktur.” (Mikroskop) sözü 
bulaşıcı hastalıklara gözle görülemeyen yaratıkların 
sebep olduğunu belirtmesi mikroskobun olmadığı 
çağda ilginç bir nottur.

 Ancak İbn-i Sina dendiğinde, onun adıyla özdeşleşmiş 
ve Batı ülkelerinde 16.yüzyılın ve Doğu ülkelerinde ise19.yüzyılın 
başlarına kadar okunmuş ve kullanılmış olan “el-Kânûn fî’t-
Tıb” (Tıp Kanunu) adlı eseri akla gelir. Beş kitaptan oluşan bu 
ansiklopedik eserin birinci kitabı anatomi ve koruyucu hekimlik, 
ikinci kitabı basit ilaçlar, üçüncü kitabı patoloji, dördüncü kitabı 
ilaçlarla ve cerrahi yöntemlerle tedavi, beşinci kitabı ise çeşitli 
ilaç terkipleriyle ilgili ayrıntılı bilgiler vermektedir. 
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Her yıl Ağustos ayının 3 haftası çeşitli etkinliklerle 
İbn-i Sina haftası olarak kutlanır. 

 İbn-i Sina'nın söz konusu eseri incelendiğinde, 
konuları sistematik bir biçimde incelediği görülür. 
Tarihte ilk defa, tıp ve cerrahiyi iki ayrı disiplin olarak 
değerlendiren İbn-i Sina, cerrahi tedavinin sağlıklı 
olarak yürütülebilmesi için anatominin önemini özellikle 
vurgulamıştır. Hayatî tehlikenin çok yüksek olmasından 
dolayı pek gözde olmayan cerrahi tedavi ile ilgili 
örnekler vermiş ve ameliyatlarda kullanılmak üzere bazı 
aletler önermiştir.

 Gözle de ilgilenmiş olan İbn-i Sina, döneminin seçkin fizikçilerinden İbn-i Heysem 
gibi, Göz-Işın Kuramı' nı savunmuş ve üst göz kapağının dışa dönmesi, sürekli beyaz renge 
veya kara bakmaktan meydana gelen kar körlüğü gibi daha önce söz konusu edilmemiş 
hastalıklar hakkında da ayrıntılı açıklamalarda bulunmuştur.

•Hastalıklara neden olan "mikrobu" bulan ilk kişidir. Vitaminlerin, vücutta parçalanarak kana karıştığını 
dolayısıyla kanın taşıyıcı bir özelliği olduğunu ortaya koyan ilk kişidir.

•Vücuttaki yumuşak beyin dokusuyla sert kemik dokusunun iltihap kapabileceği düşüncesiyle yüzyıllardır 
doğru bilinen yanlışı çürüten kişidir.

•El uzvuyla vücuttaki iç hastalıkların tespitini yapan ilk kişidir.

•Şeker hastalığını tanısını idrardaki şeker oranının ölçülmesiyle ortaya koyan ilk kişidir.

•Dahili operasyonları narkozla yapan ilk doktor olmuştur. İçme suyundan gelen mikropların vücuda zarar 
verdiğini ve su arındırıcı filtreyi icat etmiştir. 

•Sarılık ve Şarbon hastalıklarının nedenlerini gelişim süreçleriyle birlikte açıklamıştır. 

•Ruh ve sinir hastalıklarına sahip kişilerin Avrupa' daki gibi karanlık odaya koyulmak veya zincire vurulmak 
yerine hastalara müzik eşliğinde bir tedavi uygulanabileceğini söylemiştir.

•İbni Sina, tıp ve felsefe alanına ağırlıklı olmak üzere ve diğer alanlarla birlikte toplam 200 kitap yazmıştır. 
Batılılarca, Orta Çağ Modern Bilimi’ nin kurucusu ve "Modern Tıbbın Babası" olarak tanınmıştır.
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Tıbbın Hizmetinde Bir Ressam: Leonardo da Vinci

 Leonardo da Vinci dendiğinde aklımıza 
güzel resimler yapan bir ressam gelmektedir. Peki, 
da Vinci’nin ressamlığı yanında bir bilim adamı 
olduğunu biliyor muydunuz?

 Bilim adamı olan da Vinci; filozof, astronom, mimar, 
mühendis, mucit, anatomist, matematikçi, müzisyen, heykeltıraş, 
jeolog ve yazardır.  
 Leonardo da Vinci aynı zamanda kent planlamacısı ve silah 
tasarımcısıdır. Leonardo da Vinci 1452 yılında, İtalya’nın (Empoli 
yakınlarındaki) Vinci Kasabası’nda dünyaya gelmiştir. Babası 
tarafından küçük yaşlarda, ressam Verrocchio’ nun atölyesine çırak 
olarak verildi. 
 Figür eskizleri için yapmış olduğu incelemeler Leonardo’nun 
insan vücuduna olan ilgisinin temelini oluşturmaya başladı. 

Leonardo da Vinci vücuttaki her kemiği resimleyerek fonksiyonlarını tanıttı. Leonardo’nun 
anatomideki detaylı incelemeleri ve anatominin işlevselliğini açıklaması anatomiyi çizim 
olmanın ötesine götürmüş ve anatomiye bir bilim adamı gözüyle bakmasını başlatmıştır. 
Bilim için önem taşıyan bu gözlemler, Leonardo' yu modern bir tıbbın babası yapmıştır. 

 Size Leonardo’nun ünlü Mona Lisa veya Son Akşam 
Yemeği tablolarından bahsetmeyeceğiz. Konumuz 

Leonardo’nun anatomi çalışmalarıdır. İnsan oranlarını 
ayrıntılı olarak incelemiş olan Leonardo insan anatomisinin 

anlaşılmasında öncü olmuştur. Anatomiyi ayrıntılı bir şekilde 
yazmış ve illüstrasyonlarla göstermiş olan Leonardo birçok 

insan iskeleti çizimi yapmış, insan vücudunu yalnızca ortaya 
çıkarmaya değil, parçalara ayırmıştır. Yaşamı boyunca 30’u 

insan olmak üzere 100’ü aşkın kadavra üzerinde yaptığı 
anatomi çalışmaları sonucunda 779 anatomik çizim meydana 

getirmiştir. 
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 Kadavraları ayırarak en ince ayrıntısına 
kadar inceledikten sonra çizimlerini yaptı. İnsan 
kafatasını ve beynin kesitlerini mükemmel şekilde 
tarif etmeyi başardı. Leonardo karmaşık omuz 
kemerinin yapıları ve ayak kemikleri üzerinde  
çalışmalar yaptı. Kemiklerin kaslar tarafından 
hareket edilmesini tanıtarak ilk kez uygun çift eğrili 
omurga, omurganın gerçek eğimini resimledi ve 
tarif etti.

 Leonardo’nun başarısının temelinde iyi bir gözlemci olmasının 
yanı  sıra, merak duygusunu da saymak gerekmektedir. Doymak 
bilmez bir merakla ve kesintisiz öğrenmek için sürekli arayış içinde 
olmuş ve mantıkla hayal gücü arasında bir denge geliştirmiştir. 
Leonardo çalışmalarında sabırlı ve kararlı olmuştur. 

“Engeller, zorluklar beni yıldıramaz, her engel beni daha iyiye doğru iter.”, 
“Gözünü bir yıldıza diken kişi kararını değiştirmez.” gibi sözleriyle 
kararlılığını ve azmini anlıyoruz.  

İnsan diş sayısının tartışıldığı bir dönemde insan dişlerini çizerek 32 dişi tanımladı. 
Kalp kasının diğer kaslardan daha güçlü olduğunu belirten Leonardo, bilinen 
en eski koroner arter çizimleri yaptı. Yaptığı gözlemlerle kasların çalışmasını ve 
kemiklere güç vermesini ortaya koyan Leonardo bunları makara ve çarklarla 
çalışan bir makineye uyarladı. “Leonardo’nun Robotu” adı verilen bu tasarımı, 
kalp rahatsızlıklarının tedavi edilmesinde, 2005 yılında bir kalp cerrahına esin 
kaynağı olmuştur. Leonardo’nun gözlemlerini toplamak ve onları rehber olarak 
kullanmak için sürekli yanında bulundurduğu küçük 
not defterinden yararlanmaktadır. 
Ölümünden  insanlığa bıraktığı önemli hatıraları 
bu not defterleridir.

 Hatta hamilelik mucizesini anlamak 
amacıyla anne karnındaki bebeği bile 
resimledi. Kanın vücudumuzdaki durumunu, 
yağmurun yağması, denizlerde toplanması, 
buharlaşıp yeniden yağmur olması devinimine 
benzetmesi günümüzde kan dolaşımı olarak 
isimlendirilmektedir.

İnsanın istemeden 
yemek yemesi nasıl 
sağlığa zararlıysa, 

hoşlanılmadan yapılan 
bir öğrenme de belleği 

mahveder ve bellek 
algıladığı hiçbirşeyi 

akılda tutmaz.

Leonardo Da Vinci

Evet, arkadaşlar pek çok kişiye 
ilham kaynağı olan Leonardo’nun 
başarısının sırrı nedir?
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TIP DEHASI LEONARDO DA VİNCİ ve  
GÜNÜMÜZ TIP TEKNOLOJİSİNDEKİ YERİ

 Leonardo da Vinci onyedisine geldiğinde resim dersi almak için Floransa’da Andrea del 
Verrochio‘ın yanına çırak olarak gider. Bilime olan ilgisi Floransa’da başladı. Bilimi kullanarak sanatını 
geliştirdi. Sanattan öğrendikleriyle ilgi alanları da genişlemeye başladı. Sıradışı savaş aletleri, sulama 
sistemleri ve zamanına göre inanılmaz aletler tasarladı.

15 Nisan 1452 tarihinde, 
İtalya’da doğan 

Leonardo da Vinci sanatçı 
kişiliğinin yanında bilim ve 

icatların tasarımına duyduğu 
büyük ilgiyle tanınan çok yönlü 

bir kişiliktir. Ressam olarak 
Son Akşam Yemeği, Mona 
Lisa ve Kayaların Bakiresi 
adlı rönesansın en yüksek 

eserleriyle tanınır. 

 Leonardo da Vinci’nin tıp merakı ve kadavra 
incelemeleri 1510 yıllarında koldaki kasların hareketini 
gösteren anatomik çalışması ile başladı. Leonardo da 
Vinci’nin  insan vücuduna ilgisinin temelini, figür eskizleri 
için incelemeler oluşturur. İnsanı olabildiğince canlı ve 
tüm hareketleri gerçeğe en yakın şekilde çizmek için dış 
gözlemleri yeterli görmemiş, vücudun içini de görmek, 
kemiklerin, kasların ve eklemlerin birbirleriyle ilişkilerini 
kavramak istemiştir.

 Bu eserler ve çizimleri bilimsel ve sanatsal açıdan dahiyane ayrıntılarla doludur. Günümüzde 
bile bu paha biçilemez eserler halen sıradışı gizemler taşımaktadır.  Leonardo’nun zamanının 
çok ötesinde olduğu bariz olmakla beraber, yaptığı bazı tasarımların bugün bile oldukça  sıra dışı 
olduğunu kabul etmek gerekir. 
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Anne karnındaki bebek çizimi için insan 
kadavrasına disseksiyon yapmamış, inekleri 
inceleyip, oradan elde ettiği sonuçları insan 

anatomisine uyarlamıştı. Papa, Leonardo’nun 
insan kadavraları üzerinde disseksiyon 

yapmasını yasakladığında, dolaşım 
sistemi üzerine yaptığı araştırmayı devam 
ettirebilmek için sığır kalpleri kullanmıştı.

 Da Vinci’nin anatomi araştırmalarına ilgisi artmaya başlamıştı. İnsanın mükemmel 
bir makine olarak tasarlandığını söylüyordu. Onun bu merakını arttıran ise, Antik Çağ 
hekimi Galen’in metinleriydi. Ancak buna olan merakını daha da arttırmıştı. Aklında çok 
soru oluşmuş, bunların cevabını bulması gerekiyordu.

Leonardo da Vinci, 
gördüklerini çizerek açıklığa 
kavuşturuyordu. Kesitlerle, 

ayrıntılı görünüşlerle ve farklı 
açılardan yaptığı çizimlerle 

anatominin detaylarını ortaya 
çıkarıyordu. Çizimlerindeki 
bazı kusurlarına karşı son 

derece açık olarak anlatmıştı.

Leonardo da Vinci’nin bilime katkıları 
günümüz tıbbına da öncülük 
etmiş ve tıp teknolojilerinin ilerlediği  
yaşadığımız bu dönemde Robotik Cerrahiye ilham 
kaynağı olmuştur. “Da Vinci Robotik Cerrahi” son 10 
yılda kanser cerrahisinde gelişen ve dünyada hızla 
yayılan en önemli cerrahi yöntemlerden biridir. En az 

kesik ile kanser tedavisinin tüm prensiplerine uyularak yapılan, normal dokulara da mininum 
düzeyde zarar veren yöntem olan “Da Vinci Robotik Cerrahi”, dokuları gerçek boyutlarının 
20 katı büyütüp üç boyutlu bir görüntüleme altında 
ameliyat olanağı sağlamaktadır.

Leonardo da Vinci 
tekniği sayesinde, 

kanser kontrolü ile ilgili 
en iyi sonuçlar elde 
edilirken, ameliyata 
bağlı gelişebilecek 

istenmeyen durumlar da 
en aza indirilmiş oldu.

“ Bilimle sanat, 
mantıkla hayalgücü 

arasında denge 
geliştir. “

Leonardo Da Vinci
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Müzik Ruhun Gıdası mı?

 Değerli arkadaşlar, mûsikî geçmişi 
insanlık tarihi kadar eski bir bilim ve san’at 
dalıdır. Müziğin tanımı için ilk aklımıza gelen; 
“Müzik ruhun gıdasıdır.” 

Ruhun gıdası sadece müzik midir?

Müziğin iyisi ve kötüsü olabilir mi?

Örneğin yediğimiz besinleri seçimetuttuğumuz gibi müzikleride seçime  tabi tutuyor muyuz? 

Bir ülkenin 
hükümdarı 

ne ise ruh da 
vücut ülkesinin 

sultanıdır.

 Değerli arkadaşlar nasıl midemizi doldururken seçici 
davranmak zorundaysak ruh da midemizden daha önemsiz 
bir varlığımız değildir. Ruh bizim ölümsüz olan ve Allah’ın kendi 
varlığından bize hediye etmiş olduğu bir cevherdir.

 Ruhumuzun dış dünya ile olan bağlantısı akıl ile yapılmaktadır. Aklında önemli 
yardımcıları; gözler, kulaklar ve konuşma gücümüzdür. Gözlerimiz güzel bir şey gördüğü 
zaman ruhumuz bundan lezzet alır. Kulaklarımızdan kötü, uyumsuz bir ses veya söz girecek 
olsa ruhumuz feryat eder, çırpınır. İşte nasıl ki midemize giren kötü veya kokuşmuş bir 
gıdayı midemiz nasıl kabul etmez ve tepki gösterirse ruhumuz da kendisine gıda olarak 
sunulan bazı zararlı unsurları kabul etmez ve tepki gösterir. 

 Gerçek san’at bize Allah’ı hatırlatan bir unsur olmalıdır. Eğer böyle olmazsa işte o zaman 
san’at ruhumuz için bir şifa, bir güzellik, bir mutluluk kaynağı değil bir hastalık kaynağı olabilir.  

Bazı müzik türleri vardır ki bu tür müzikleri dinlediğiniz zaman elinizde olmadan 
agresif bir kişiliğe bürünebilirsiniz. Eğer sözler ve müzik 

yapısı itibariyle insan fıtratına uymayan kırıcı ve depresif 
bir yapıda ise negatif duyguları ve insani olmayan 

davranışları ortaya koymaktadır. 
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Ahmet Şahin Ak
Necmettin Erbakan Üniversitesi A.K.Eğitim Fakültesi
Müzik Eğitimi ABD Öğretim Görevlisi

Japon bilim adamı Prof. Dr. M. Emoto su ile ilgili 10.000 deney yapmış ve su kristallerinin 
donarken resimlerini çekmiş. Her seferinde bu resimleri çekerken farklı türden müzikler 
dinletmiştir. Bu deneylerin sonucunda klasik diyebileceğimiz ve 
saldırgan olmayan müziklerde su kristalleri adeta bir madalyon gibi 
anlamlı resimler verirken; metal müzik dinletilirken çıkan su kristalinin 
resmi çok anlamsız ve dağınık olarak gözlemlenmiştir. İşte cansız 
dediğimiz bir su damlası bile iyi ve kötü müziği seçip algılarken 
bizim çok daha mükemmel olan ruh ve duygu dünyamızın bu kötü 

müziklerle ne hale geldiğini düşünebilirsiniz. 

 Dinlediğimiz veya sevdiğimiz müzikler bir müddet sonra bizim kişiliğimizi etkilemekte 

hatta kişiliğimizi oluşturmaktadır. Eğer doğru ve geleneğimizdeki değerlere uygun 

müzikleri dinlemeyi öğrenirsek hem kendi kültür ve medeniyetimizi daha iyi algılamış 

oluruz, hem de müziğin şifa verici gücünden de faydalanmış oluruz.

Söz ve müzik olarak
ahlaki ve ilahi kanunlara ters 
değilse bu sefer de pozitif ve 

rahatlatıcı duyguları tetikler ve 
işte o zaman gerçekten de
 “Müzik ruhun gıdası olur.” 

Unutmayın ki
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Bulmaca

1. Teknoloji ve bilginin birlikte kullanılarak üretilen sonuçları, bilgi teknolojisi.
2. Bir sanayi dalıyla ilgili üretim yöntemlerinde  kullanılan araç,  gereç ve aletleri kapsayan bilgi, tekno bilim dalı.
3. Uzaysal bir koordinat sistemine referanslı bilgilerin toplanması ve yorumlanması ile ilgili her türlü faaliyeti 
kapsayan bir mühendislik dalının adı.
4. İnsan sağlığının korunmasını konu edinen bilim dalı.
5. Toplumu düzenleyen ve devlet yaptırımıyla güçlendirilmiş bulunan kuralların, yasaların bütünü.
6. Doğadaki kaynaklardan en verimli şekilde yararlanmayı amaçlayan; inşaat,  makine, genetik gibi farklı 
branşları olan bilimsel çalışmalar ve uygulamalar.
7. Çok küçük boyutlu ürünlerin kullanımını sağlayan bir mühendislik alanı.
8. Gözlem ve gözleme dayalı akıl yürütme yoluyla önce dünyaya ilişkin olguları, sonra bu olguları birbirine 
bağlayan yasaları bulma.
9. İnsanlara gerekli olan giyecek ve yiyecek maddelerini temin için toprağı işleme, bitki ve hayvan yetiştirme 
sanatı.
10. Mekanların tasarlanmasıyla ilgili bilim dalı.
11. Belli bir konuda bilgi ve beceri kazandırma, yetiştirme ve geliştirme işi.
12. Değişim oluşturmayı hedefleyen, birbiriyle ilişkili hedefleri olan, uygulanması sonucunda çeşitli ürünlerin elde 
edildiği bir çalışma.
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Ayna ile Oku Anahtar Harfleri Bul Şifreyi Çöz
Yönerge

Yukarı
Ayna ile buradan okunmaya başlanmalıdır. 

Sağ

Aşağı

Sol

*Yukardan 3.satır 6.kelime ilk üç harf?
*Yukardan aşağı 16.satırda tek düz yazılan sessiz harf?
*  -ilk iki harfi al gerisini at?
*Aşağıdan yukarı 7.satırın  son harfi?
*Yazının içerisinde beş defa düz olarak yazılan sessiz harf?

ba Vinci’nin Şifresi

HARFLERİ BİRLEŞTİR

Bu yazıyı ayna ile okumak size ilginç gelebilir ama dâhimiz Leonardo da Vinci notlarını
tuttuğu günlüğüne bu şekilde yazıyordu böylece kendine has bir şifreleme yöntemi
oluşturuyordu. Şimdi size Leonardo’ nun 2. Beyazıd’a mektubunu tersten yazdık.
Leonardo da Vinci, Haliç’e köprü yapma isteğini bir mektup ile II.Bayezid’ e iletmişti.
Osmanlı padişahı II.Bayezid (1447-1512), Haliç üzerinde yolcuların geçmesine ve eşya
taşımaya yönelik bir köprü yaptırmak istiyordu. II.Bayezid bu tasarısı için bazı uzmanların
fikirlerini almıştı. Bu köprü projesi fikrinin Leonardo’ya kadar ulaşmış olduğu uzun yıllar
sonra bulunan bir belgeden anlaşılmaktadır. Bu belge, Leonardo’nun II.Bayezid’e yazdığı bir
mektubun Topkapı Sarayı arşivinde bulunan çevirisidir. Leonardo bu konuda II.Bayezid’a
hitaben şunları yazmaktadır:
“Acizleri, efendimizin Galata’dan İstanbul’a bir köprü kurdurmak için teşebbüse
geçtiklerini işitti   . Lakin bu işe ehil bir kimse bulamadıklarını öğrendim. Bu işten
anlayan kulunuz, arzularınızı gerçekleştirebilir. Köprü, yüksek bir kemer üzerine
kurulacaktır. Fakat bu kadar yüksek kemerli bir köprü üzerinden kimsenin geçmek
cesaretini gösteremeyeceğini düşündüğüm için kenarlarını tahta parmaklıklarla
örteceğim. Kemeri, o kadar yüksek tasarlamamın sebebi, altından yelkenlilerin ra  atça
geçebilmeleri içindir. Efendimiz Hazretleri emir buyururlarsa, Anadolu sahiline kadar
uzayacak, gerektiğinde açılır kapanır bir köprü dahi inşa edebilirim. Burada su daima
hareket halinde olduğundan kenarların aşınmaması için bir çare düşündüm. Bununla su
akıntısı dirsek ve kenarlara zarar vermeyecektir. İnşallah Sultan Hazretleri, bu aciz
kulunun sözlerine inancını bağışlar da onu her zaman hiz   etlerinde görmeyi arzular ve
cevap vermek lütuflarını esirgemezler.”
Belgenin sonunda “Bu mektup temmuz ayının üçünde yazılmış ve yazılış tarihinden dört ay
sonra ele geçmiştir” kaydı bulunmaktadır. Paris’te Institut de France kütüphanesinde bulunan
Leonardo Kodeksi’nde sanatkârın el yazısını içeren bir köprü taslağının Galata ile İstanbul
arasına yapılacak köprüye ait olduğu tah   in edilmektedir. Bu taslağın tarihi, kodekste 1502-
1503 olarak gösterilmiş olduğundan mektubun da Osmanlı Sarayı’na bu tarihlerde
gönderilmiş olduğu düşünülmektedir. Bu taslağa göre köprünün genişliği 25 metreden
fazladır. Su seviyesinden yüksekliği 41 metreyi geç   ekte, uzunluğu ise 350 metreyi
bul   aktadır. Köprünün altında gemilerin geçmesine mahsus büyük bir kemer çizilmiştir.
Mektuptan da gördüğümüz gibi, Leonardo sadece Haliç’e köprü planıyla yetinmemekte,
Boğaz’a da açılıp kapanan bir köprü kurmayı önermektedir. Bu plan, Boğaziçi için
düşünülmüş tarihteki ilk köprü tasarımı olabilir. II.Beyazid’in arzusuna ve bazı girişimlere
rağmen İstanbul ile Galata arasında bir köprü kurulamadı ve İstanbullular 1836 yılına kadar
şehrin bu iki yakası arasında kayıkla gidip geldiler.
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** Kronik egzematöz  lezyonların rezidüel ürtikerlerin ve nöro 
dermtlerin tamamlayıcı tedavisinde, ** Inflamatuar Romatizmal 
Hastalıklar (Romatoid Artrit, Ankilozan Spondilit, Psoriatik Artrit, 
Kollajen Doku Hastalıkları vb.) 
** Dejeneratif Eklem Hastalıkları (Kireçlenmeler) 
** Romatizmal Kas ve Yumuşak Doku Hastalıkları (Fibromiyalji, 
Periartrit, Tendinit, Bursit, Epikondilit vb.) 
** Bel-Boyun Ağrıları ** Moral Motivasyon ve Kondüsyon Artırma 
Egzersiz ve Programlar.

Merhaba Arkadaşlar,

36-37 derece sıcaklıktaki kaplıca suyunda 
bulunurum.
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Doktor Unvanlı Balıklar

DOĞA 

Tedavi edeceğimiz hastalığın bize alışması 2-3 gün sürer.Dişlerimiz 
yoktur. Tedavisini yaptığımız hastalık türleri; 



“

”
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İnsanlar gibi balıkların da 
oksijene ihtiyacı vardır. Bu 
nedenle suyun içinde yeterli 

oksijen yoksa boğulurlar.

Bir balık suda boğulabilir.

bunlarIı
..

Biliyor musunuz?

Japon balıkları 
göz kapağı olmadığından 

dolayı gözlerini kapatamaz.

İnsan bedeninde ki tahriş olmuş 
durumdaki veya herhangi bir 

enfeksiyondan oluşmuş cilt dokusundaki 
yaraları; egzama, cerahatli sivilceler 
ve hatta tıpta tedavisinin imkansız 

olduğu bilinen sedef hastalığı gibi cilt 
hastalıklarını, 2-10 santim büyüklüğündeki 

Cyprinide (Sazangiller) familyasından 
Cyprinion Macrostamus (Beni Balığı) 
ve Garra Rufa (Yağlı Balık) türlerim 
tarafından iyileştirilmekte ve izleri 

kaybolmaktadır. 

Oksijen, solunum ile hayvanlar tarafından, 
karanlıkta bitkiler tarafından ayrıca organik 
maddelerin bozulmasına neden olan bakteriler 
tarafından harcanır.

Suda Oksijen Azalması;



Şifacı Arılar

 Merhaba arkadaşlar, 
 Günümüzde zehrimiz kullanılarak Romatizma, Artritis 
(Eklem Romatizması), Arter Hastalıkları, Deri ve Damar 
Hastalıkları, Eklem İltihaplanmaları, Hematom (Kanamalar), 
Nöroloji (Sinir İltihapları nedeni ile duyulan ağrılar), Siyatik, 
Alerji, Saman Nezlesi tedavi edilmektedir. 

Biz arılar olarak zehrimizi 
Eski Mısırlılar, Çinliler 
ve Hintliler’in  çeşitli 

hastalıkların tedavisinde 
kullanıldığımızı belirtmek 
isteriz. Günümüzde zehir 
özel yöntemle toplanıp 

kurutularak süresiz 
saklanabilmektedir. 

Bilgi
Köşesi

** Strese karşı dayanaklılık
** Bronşit 
** Astım
** Mide Ülseri 
** Böbrek Hastalıkları 
** Uykusuzluk 
gibi problemlerinizde 
sütümüzden faydalanabilirsiniz.  

 Arı zehri kullanımının ilk örnekleri Artrit(Eklem İltihabı) tedavisinde kullanan eski 
Mısırlılar’ dır. Arı zehri saf olarak iğne şeklinde, krem, tablet ve melhem şeklinde ilaç 
sanayiinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca sütümüzün (poleni) içinde A, C, B, 
E vitaminleri ve temel amino grup asitlerin sekizi bulunmaktadır.  

Son olarak sizler için ürettiğimiz 
bal; vitamin olarak çok zengin 

ve tad olarak çok lezzetlidir.
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Yararlı Bakteriler

Biz bakteriler 
içerisinde yararlı 

olanlarımız 
insanlarda ve 
diğer birçok 
canlıda ağız, 

mide ve 
bağırsaklar gibi 

çok önemli 
görevler 
yapmak 

üzere bulunan 
canlılarızdır. 

 En büyük görevimiz ise tabi ki zararlı 
bakterilerle savaşarak bu bakterileri hızlı bir şekilde 
öldürmektir. Aslında insanlar hasta olduklarında 
vücut direk olarak bölgeye yararlı bakterileri 
göndererek bu hastalığa neden olan bakterileri 
öldürür. Bir nevi bağışıklık sisteminin bir parçası 
olarak ortaya çıkarız.

İnsan vücudunda en çok bağırsak 
      içerisinde bulunuruz.  Düzensiz 

beslenme sonrasında ortaya çıkan 
vitaminsizlik gibi durumlarda yaşayamayız. 

Kardeş bakterilerimiz besin yapımında 
sıkça kullanılır. Fermantasyon adı verilen 
süreç sonucunda kimyasal değişikliklere 

sebep olmaktayız.

 Örneğin peynir ve yoğurt 
bu tür kimyasal değişikliklerin 
sonucu olarak ortaya çıkmış 
yararlı besinlerdendir.

hmmm....
şunu da yiyim.

 Ağzımızda olan bakteri sayısı 
yeryüzündeki insan sayısından fazladır. 
Bu nedenle insan ısırığı yeryüzündeki en 
tehlikeli ısırıklardan biridir.

Bir de başkalarına
yararın dokunsun

Obur Bakteri...

Bakteri Şefi
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BİTKİLER KONUŞUYOR
Tıbbi Aromatik Bitkiler

HİBİSKUS ÇAYI

ADA ÇAYI

HATMİ ÇİÇEĞİ

 
Genellikle Jamaika bölgesinde  yetişirim. Çoğunlukla 

zencefil ile birlikte karıştırılarak çay veya soğuk içecek 
olarak tüketilirim. Ekşi çay olarak da bilinirim. Kafein oranım 
%0 fakat C vitamini oranım oldukça yüksektir. Bağışıklık 
sistemini güçlendirici özelliğim vardır. Ayrıca kan basıncını 
düşürdüğüm ve tansiyonu dengelediğim de söylenir.

 Akdeniz bölgelerinde yabani ot olarak yetişirim. İnsanlar 
arasında halk ilacı olarak soğuk algınlığı ve şeker hastalığı için 
kullanılırım. 2001 yılında Uluslararası Bitki Derneği tarafından 
‘Yılın Bitkisi’ unvanına layık görüldüm. 70-80 santimlik ağaçlarda 

yetişir ve genelde ılıman iklimleri severim. A, C, B6 ve K vitamini 
açısından çok zengin bir besin kaynağıyımdır.  Yüksek 

miktarda potasyum, kalsiyum, demir ve magnezyum 
içeririm. 

Akdeniz bölgesinde yaşam alanı bulurum. Hava değişikliklerine 
dayanıklı gövdem dik ve tüylüdür. Köküm 50 santime kadar 

uzanırken boyum 150 santime kadar çıkabilmektedir.  Soğuk kış 
aylarında özellikle kuru öksürüğünüze kolayca giderebilen bir bitki 
olarak şifalı etkim şarkılara uzanmaktadır. Hatırlarsanız BARIŞ MANÇO 
bir şarkısında nane limon kabuğu ve hatmi çiçeğiyle dinleyicilerine 
sunduğu karışımla hem gribal enfeksiyonlar hem de öksürük için 
melodik bir reçeteyi sizlere sunmuştu.

23



BİTKİLER KONUŞUYOR

ÇÖREK OTU

ZENCEFİL

AYVA YAPRAĞI

 
    Düğün çiçeğigiller familyasından yaklaşık ondört 

türü kapsayan bir yıllık bitki cinsiyim. Yıllık otsu bir bitki olup 
tohumlarımdan çoğalırım. Kumlu gevşek toprakları sever, 

çiçeklenme dönemine kadar su ister daha sonra sulanmam. 
Ölümden başka her derde çare olarak bilinirim. Kalp rahatsızlıkları 
ve depresyon gibi bir çok bedensel ve ruhsal hastalıklarda da 
şifa niyetine kullanılırım. Vitamin olarak A, H, C, B1, B2 ve B6; 

Mineral olarak ise; selenyum, çinko, magnezyum içeririm.  

Zencefilgiller familyasından bir metreye kadar boylanabilen, 
ince-uzun yapraklı, sarı-kırmızı renklerde çiçekler açan, 

kök yumruları baharat ve ilaç olarak kullanılan, çok yıllık bir 
bitkiyimdir. Günümüzde cilt bakım kremlerinden kokulu 
sabunlara, kozmetik ürünlerden içeceklere kadar geniş 
bir yelpazede kullanılıp sıvı, yağ, toz şeklinde, taze veya 

kurutulmuş olarak tüketilebilirim.  Normal kan sirkülasyonunu 
koruduğum gibi, aşırı terleme ateş ve titremeyi önlerim. 

Vücut sıcaklığını dengeler ve kan akışını
hızlandırırım.

Ayva gülgiller familyasına ait,  4-5 m. boy veren, kırmızı veya 
kahverengimsi gövdeli meyve ağacıyımdır, hemen hemen 

her bölgede yetişirim. Dünyada üretimim  sıralamasında Türkiye 
birinci sıradadır.  Karaciğeri ve kanı temizlerim. Uykusuzluk ve stres 
durumlarında ise yatıştırıcı özelliğim vardır. Bağırsak ve mideyi zarar 
veren mikroplardan koruyarak hazımsızlığı engellerim. Cildi daha 
parlak yapar ve vücudu zinde hale getiririm. Ağız içinde oluşan  
yaralara ve boğaz iltihaplarına ise şifa niteliğindeyimdir. 
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SPOR

 Günümüzde dağcılık için üç ana uygulamadan söz 
etmek mümkün. Yaz/kış dağcılığı, kaya/sportif tırmanış ve 
yapay tırmanış bölgelere ve bu bölgelerde yapılan teknik 
veya yürüyüş faaliyetlerine de dağcılık diyebiliriz.  Dağcılıkla 
beraber anılması muhtemel olan bir olgu da risk faktörüdür. 
Yükseldikçe hava molekülleri daha dağınık olduğu için her 
nefes ve vücut için daha az oksijen sağlar.

 Yüksek  irt ifada uyurken “dik basınç 
nedeniyle vücuda alınabilen” oksi jen 
miktarındaki azalmaya bağlı olarak nefes 
kimi zaman durabil ir ve kişi boğulma hissiyle 
paniğe kapılarak uyanır. Düşük oksi jen 
seviyesinde bulunan ortam sebebiyle, 
vücuda gerekli oksi jeni sağlamak amacıyla 
derin ve sık soluma olarak yüksek solunum 
meydana gelmektedir.

Git, bul… Gizli bir şey var;
Dağ zincirlerinin ardına bak, git!
Dağların ötesinde bilinmeyen bir şey var.
Seni bekleyen bir kayıp var. Git!

Dağcılık
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Dünya’nın en yüksek dağı Everest 8 bin 848 metre 
yüksekliğindedir ve yaklaşık 60 milyon yaşındadır.

 Dağcılık, ondokuzuncu yüzyılda Avrupa`da yapılmaya 
başlanan bir spor dalı. Ülkemizde 2000 metrenin üstündeki 
yerlerde dağcılık sporu yapılmaktadır. Dağcılık zamanla 
kendi içinde çeşitlere ayrılmıştır.



 “Üst Uzay” yolculuğu derin uzayın keşfini düşünen her uzay 
uygarlığının eninde sonunda varacağı bir bilimsel anlayış noktasıdır. 
Uzay yolculukları, insanlı veya insansız uzay araçları ile bilimsel, askerî 
veya ticari amaçlarla gerçekleştirilir.

 Uzay yolculukları genellikle uzay aracını taşıyan roketlerin yeryüzünde ateşlenmesi ile 
başlar. Yerçekimini yenen taşıt, atmosfer dışına çıkar. 12 Nisan 1961’de Yuri Gagarin, gelmiş geçmiş 
milyarlarca insanın en şanslısı olarak uzaya çıkan ilk insan oldu. 

 Uzay, insanın yaşaması için geçirdiği evrime uygun bir ortam sunmadığını 
söylüyor. Bunun örneklerini şöyle sıralayabiliriz:

1- Kalkıştan sonraki 10 saniye bilinç kaybı yaşanabilir. Roket fırlatılmaya hazır, hız 
kazanıyor. G-kuvveti, yani hızlanma sırasında vücudunuza uygulanan kuvvet 
nedeniyle vücut ağırlığı normalden dört kat daha fazla hissedilir.

Bir Uzay Gemisi Ay’a
3-5 gün arası varabilir.

5- Yerçekiminin azalması nedeniyle bu eğilim daha da güçlenir 
ve dokularda şişme görülür. Yerçekimi olmadığından vücutta 
bozulmalar başlar. Yerçekimi organların sağlığı bakımından 
oldukça önemlidir.  Fareler üzerinde yapılan deneylerde 7-10 gün 
içinde bazı kaslarda üçte bir oranında erime görülür ki bu büyük 
çaplı bir bozulmadır.

Astronotların 
aydınlık-karanlık döngüsü 

tümüyle alt üst olmuş, 
uyuma güçlüğü çeker hale 

gelmişlerdir. Özellikle dünyanın 
etrafında yörüngede iken 

her 90 dakikada bir yeni gün 
doğumuna tanık oldukları 
için yapay gecelere uyum 

sağlamada sorun 
yaşarlar.

2- Koltuğunuza çakılmış bir halde kolunuzu kımıldatmak bile aşırı güçleşir.
G-kuvveti kanı ayaklara doğru iter oysa bilinç yitirmemek için kanın beyne 

gitmesi gerekir. Daha düşük g-kuvveti durumunda bile savaş uçağı pilotları 
beyne yönelik kan basıncının düşmesinden dolayı gözde buğulanma ve 

görme kaybı yaşanır.
3- Astronotların kalkıştan sonraki ilk şikayetlerinden biri bulantı ve 

kusmadır. İç kulaktaki yerçekimi azlığı dengeyi, koordinasyonu, 
yön duygusunu ve hareket halindeki nesneleri takip yeteneğini 

etkiler. 

4- Astronotların şikayetlerinden biri de burun tıkanması. 
Uzayda olmak kafa üstünde durmaya benzer bir his yaratır. 
Sıvılar vücudun üst kısmında birikmeye başlar. Yüzdeki 
şişmenin nedeni budur. Tıpkı uzun yolculuklarda ayakların 
şişmesi gibi.Vücut sıvıyı üst kısma doğru çekmeyi tercih 
eder.

Uzay Yolculuğu
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Sky Diving

 Günümüzde özel giysiler ile bu hız yerini daha düşük hızlara ve hatta ileriye doğru süzülerek 
uçuşa bırakır. Yer çekimi de koşturmanıza ya da kanat çırpmanıza gerek kalmadan size aşağıya çeker. 
Uçaktan atladıktan sonraki ilk on saniye içinde yaklaşık 1000 feet, sonraki her on saniye için yaklaşık 
1500 feet düşersiniz. Atladıktan sonra 12-13 saniye içerisinde limit hiza ulaşırsınız ve hızınız yaklaşık 
53 m/sn.de sabitlenir. Vücutta adrenalin, dopamin gibi ne kadar doğal uyuşturucu varsa harekete 
geçirir. Fazla adrenalin ise vücudun dengesini değiştirebilir. Yüksekte yaşanan basınç ise kalp ritmini 
değiştirerek akciğerlerimizde baskı oluşturabilir.

 Paraşüt disipliniyle birlikte düşme sanatını ruha işlendiği sıra dışı bir spordur. Gözlerinizi kapatın ve 
hayal edin; boşlukta düşüyorsunuz ve yere çarpma gibi bir sorununuz yok. Sonsuz boşluğu düşleyin. 
İşte bu boşlukta düşerken dünyamızda geçerli olan fizik kuralları ile ruhunuza doğaçlama işleyen bir 
sanattır düşme sanatı. Düşüş hızınız her geçen saniye artmakta. Teknik olarak onikinci saniyesinde 
saatte 220 km.’den daha yavaş düşmeniz mümkün değil ancak bomba(pike) dalarak bu hızı 350 km.’ 
lere kadar çıkarmanız mümkün. 
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 İnsanların kar üzerinde batmadan kayarak ilerlemesine yarayan araç ve bu araç kullanılarak 
yapılan bir spor dalıdır. Tarihçesi 5000 yıl öncesine ait ilk kayaklar dişbudak, betula ve çam ağaçlarından 
yapılmış olup, bunların kayganlığını artırmak için çam ağacından yapılanların tabanları katranla, 
betuladan yapılan kayaklarda deriyle kaplanmıştır. 

 Dünyadaki kayak rekoru 254,9 km hız ile kırıldı. 
Fakat bu hız bir insan için fazla bir hızdır. Eksilerde olan 
hava durumu ve 64 - 80 km arası hız ile esen rüzgâra karşı 
bu hız ile kaymakta insan vücudunun dengesine aykırı 
bir durumdur. Kan basıncını ve nefes alma oranını 
etkileyen bu sporda risk faktörü de yok değildir.

Kayak
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Kayağın ilk ortaya çıktığı ve 
kullanıldığı bölgeler; Sibirya, 
Moğolistan ve Altaylar’ dır.

Yurdumuzda ilk kez 1914 yılında, Haliç’te bir marangoz 
atölyesinde yapılan çok sayıda kayak hayvan sırtında 
Erzurum’a taşınmış ve Kafkas cephesinde kayakçı er yetiştirmek 
üzere Erzurum’da açılan kurslarda 30 kayakçı yetiştirilmiştir.

1 Ocak 1933 yılında 
Galatasaray 
Lisesi’nden bir 

grup öğretmen 
ilk kez Uludağ’da 

kayak yaparak bu 
sporun Türkiye’de 

öncülüğünü 
yapmışlardır.



Su Altı Dalış Sporu

 Bilinmeyenin çekiciliği, doğayı tanıma ve karşı koyma isteği, ekonomik, ticari ve askeri nedenler 
sonucu insanoğlu su altını keşfetmek ihtiyacı hissetmiştir.

 Nefes tutularak yapılan dalışların kökeni tarih 
sayfaları içinde kaybolmuşsa da ilk insanların yiyecek 
temini için daldıkları bilim adamlarca tespit edilmiştir. Gerek 
nefes tutularak gerekse de SCUBA ile yapılan dalışlarda 
kullanılan en temel malzeme Maske, Şnorkel ve Palettir. 
Bu temel donanıma ABC adı verilir.

 Su, havaya göre çok daha yoğun bir ortamdır. Işığın sudaki kırılma indeksi havaya göre farklı 
olmasından dolayı objenin şekli tam olarak retina tabakası üzerine düşmez ve bulanık bir görüntü oluşur. 
Sualtında ve yüzeyde dalıcılar sürtünme kat sayısı yüksek malzemeler kullanmak zorundadırlar. Basınç 
altında vücudun çökmesini engelleyen eşsiz bazı adaptasyonları yaşıyorlar. Prensipte iyi bir serbest 
dalıcı olmak kişinin vücuduna oksijensiz veya çok düşük seviyede oksijen ile çalışmayı öğretebilmesi 
anlamına geliyor. En sık karşılaştıkları problem bayılma, bu durumda dalıcı beyne yeterli miktarda 
oksijen gitmemesinden dolayı bilincini kaybediyor.
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Karatay Üniversitesi Bilim Günü’nden Kareler
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OYUN EMMİ’DEN 
UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ OYUNLAR

 Evet Sevgili Bilim Kurdu Dergisi Okuyucuları, bu sayımızda 
sizlere geleneksel çocuk oyunlarımızın sağlığımız üzerindeki etkileri 
ile ilgili kısa bir bilgi verdikten sonra bu oyunlardan bazılarını sizlerle 
paylaşacağız.

 Bu temel gereksiniminiz eğer doğru bir şekilde 
karşılanmaz ise toplumun çekirdeğini oluşturan sizlerin 
sağlıksız bir şekilde gelişmenize sebep olabilir. 

 Sevgili çocuklar sizlerin gelişimsel 
yönden sağlıklı olabilmeniz için beslenme, 
uyku gibi gereksinimleriniz kadar oyuna da 
gereksiniminiz vardır. 

Oyun oynayan 
çocuklar atlayıp zıplayarak, 

koşarak, tırmanarak, sürünerek, yakalayarak, 
sallanarak sürekli hareket ederler. Böylece büyük 
ve küçük kas gruplarının gelişimlerini sağlarlar. Bu 
durum sizlerin ihtiyacı olan ya da ileride ihtiyaç 

hissedeceğiniz günlük yaşantıdaki 
becerileri kazandırır.
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Biliyor musunuz? 
 Yapılan araştırmalar oyunun çocukların olayları farklı bakış açılarıyla görmelerine, 
yaratıcılıklarının gelişmesine, sevinç ve hüzün gibi duygularının farkına varmalarına, 
arkadaş grupları içinde toplumsallaşıp, ahlaki ve sosyal kurallara uymayı öğrenmelerine, 
fiziksel açıdan kas ve kemik yapılarının gelişmesine, ifade yeteneklerinin ve sözcük 
hazinelerinin gelişmesine yardımcı olduğunu ortaya koymuştur.

BULMACA CEVAPLAR:
1.Bilişim
2.Teknoloji
3.Geomatik
4.Tıp
5.Hukuk
6.Mühendislik
7.Nanoteknoloji
8.Bilim
9.Ziraat
10.Mimarlık
11.Eğitim
12.Proje

Uzm. Osman BOZDEMİR



YÜZÜK KİMDE? 
      OYNADINIZ MI?

İlk olarak sokakta oynayabileceğiniz ve sizlerin dil, 
işitsel algı, çeviklik, koordinasyon, dikkat ve reaksiyon 

gelişiminizi destekleyen Simit Oyununu öğrenelim.

 Oyuncular bir halka şeklinde dizilir. Oyun yöneticisi elindeki yüzüğü 
saklayacağını belirterek oyunculardan avuçlarını açmalarını ister. Elindeki 
yüzüğü hepsinin avucuna bırakmış gibi yapar ama aslında sadece birine 
bırakır. Oyun yöneticisi yüzüğü kendi cebine de koyabilir.  

İkinci oyunumuz ise sınıf veya ev ortamında 
oynayabileceğimiz Yüzük Kimde Oyunu. Bu oyun sizlerin algı, 

dil, zihin ve göz koordinasyonu gelişiminizi destekler.

  Oyunculardan herhangi 
birisine değerse değdiği oyuncu 
ebe olur. Ebe çemberin dışında 

“simit”  diye bağırarak çıkıp oyuncuları yakalamadan nefesi 
kesilirse, diğer oyuncular ebe olan oyuncuya kaleye ulaşana 
kadar ebenin sırtına hafif vururlar. Oyun bu şekilde devam 
eder. 

 Genellikle erkekler tarafından oynansa da kızların da 
oynayabileceği nefes kuvvetine dayalı, üç veya daha fazla 
oyuncuyla oynanan bir oyundur. Büyükçe bir daire çizilir. Sayışma 
yapılır ve ebe belirlenir. Ebe dairenin içine girer. Burası ebenin 
kalesidir ve dışarıdaki oyuncular bu dairenin içerisine giremez.  
Diğer oyuncular daireden bir kaç metre uzakta bekler. Dairenin 
içerisindeki ebe hiç sesini kesmeden nefesi yettiği kadar “simit” 
diye bağırarak diğer oyunculardan birini yakalamaya çalışır. 

 Yüzüğü ilk sakladığı kişinin avucuna mendilden yapılmış 
bir kayış ile vurarak , “Yüzük Kimde? “diye sorar. Eline vurulan 
oyuncu, diğer oyunculardan birinin adını söyler. Yüzüğü bulursa 
oyun yöneticiliği kendisine geçer, bilemezse oyun yöneticisi 
ismi söylenen oyuncuya gider ve eline vurarak yüzüğün kimde 
olduğunu sorar.  Oyun yüzüğün bulunması ile sona erer. 
Burada kimde olduğunu bilemeyen oyuncuya oyun yöneticisi 
yanlış söylenen oyuncunun belirlediği bir cezayı verir. Örneğin 
‘kuş gibi ötsün’ der. Oyun bu şekilde devam eder. 

 Oyun, gelişim alanlarınızın hemen hepsine katkı sağladığı için sizlerin gelişiminin bir bütün 
olarak en iyi şekilde devam etmesi açısından önemlidir. Gelin bir süreliğine tabletlerimizi ve 
telefonlarımızı bir kenara bırakalım ve oynarken hem eğleneceğimiz hem de öğreneceğimiz 
oyunlarımızdan birkaçına bakalım. Eminim bu oyunları oynadıktan sonra tabletlerinizle daha 
az beraber olacaksınız.

Simit Oyununu Bilen Var mı?
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KARİYERİNDE
YÜKSEKLERİ
HEDEFLEYENLERE

GENİŞ LİSANSÜSTÜ PROGRAM İMKÂNLARI KTO KARATAY’DA
KTO Karatay Üniversitesi’nde 23 farklı lisansüstü

eğitim programı seni bekliyor. 
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Aile Danışmanlığı Tezli Yüksek Lisans
Enerji Yönetimi Tezli & Tezsiz Yüksek Lisans

Grafik Tasarım Tezli Yüksek Lisans
İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Tezli Yüksek Lisans

İşletme Tezli & Tezsiz Yüksek Lisans
İİşletme Doktora

Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans
Muhasebe ve Denetim Tezsiz Yüksek Lisans

Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans
Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans

Uluslararası Ticaret Tezli Yüksek Lisans

Fen Bilimleri Enstitüsü
Adli Bilişim Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Tezli & Tezsiz Yüksek Lisans
İnşaat Mühendisliği Tezli & Tezsiz Yüksek Lisans
İnşaat Mühendisliği Doktora
Mimarlık Tezli & Tezsiz Yüksek Lisans
MMimarlık Doktora

Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Odyoloji Tezli Yüksek Lisans
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