Merhaba Sevgili Arkadaşlar...
Bilgi ve bilim iyiye, güzele doğru yapılan bir
yolculuktur.
Değişimin aynı zamanda değişmemenin yani insan
kalmanın, kendini bulmanın, yaşadığımız dünyayı ve
evreni anlamanın yolculuğudur…
Sizler, içinde yaşadığımız zaman düşünüldüğünde bu
yolculuğun en şanslı yolcularısınız.
Bilgiye ulaşmanın bu kadar kolay olduğu bir çağı
insanlık hiçbir zaman yaşamamıştır.
Yeter ki merak edin, öğrenmeyi sevin, okuyun…
İşte sadece o zaman tüm araçlar, sizi amacınıza
ve hedeflerinize ulaştırmak için ayaklarınıza
serilecektir.
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İşte elinizde tuttuğunuz ‘Bilim Kurdu’ dergisi
de bu imkanlardan biri. Size bilimi sevdirmek ve
özendirmek amacıyla yayın hayatına başlayan ‘Bilim Kurdu’ dergisinin bir sayısında daha
beraber olmaktan biz çok mutluyuz…
Sizleri, bu alanda yüreklendirmek, desteklemek, bilgilendirmek ve ecdadımızın bilime vurduğu
damgayı hatırlatarak sizlerin şevkini artırmak amacıyla çıkardığımız Bilim Kurdu dergimiz,
keşfetmenin mutluluğunu çocuklarımızla ve gençlerimizle birlikte yaşamanın adıdır bizler için.
Şunu asla unutmayın, bilgi ve bilime özlem duymuyor ve okumuyorsanız, çağınızın çok
gerisindesinizdir. Teknoloji üretmiyorsanız, müreffeh bir hayat yaşayan toplumların
mutluluğunu uzaktan izlemekten başka yapabileceğiniz de yoktur.
Unutmamanız gereken bir diğer şey de şudur; bilim insanlık için çok şey olabilir ama herşey
değildir…
Bilgi ve bilim amaç değil, bir araçtır sadece; barış, huzur, sağlık, mutluluk ve her yönüyle daha
güzel bir dünya için birer araç…
Daha güzel bir dünyayı, bilimsel buluş ve gelişmelerle birlikte ahlaklı bir hayatı, kendi
hayatınıza ve yeryüzüne hakim kılarak inşa edebilirsiniz.
Bizlerin daha iyi bir dünyaya inanmak adına sizler gibi çok önemli bir nedenimiz var…
Sizler, köklerinizden aldığınız ilhamla dünyayı her gün yeniden yorumlayacak, insanlığa yeni
yollar sunacak ve daha güzel bir dünyayı el birliği ile yeşerteceksiniz. Buna sadece bizim
yada ülkemizin değil tüm dünyanın ihtiyacı var.
Biz size bu yolda güveniyoruz, siz de kendinize inanın…
Dünyayı, insanlığı, doğayı, bilimi, okumayı ve öğrenmeyi severseniz bunu başarmamanız için
bir neden yok.
Biz de bu yolda sizlerin yanınızda olmaya devam edeceğiz.
Daha nice sayılarda buluşmak dileği ile…
Hoşçakalın…

Mustafa KAVUŞ

Meram Belediye Başkanı
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Bilge Dede ve Tersten Düşündüren Sorular
Yrd. Doç. Dr. Süleyman ARSLANTAŞ

S

Veteriner olmayan bir ortamda hasta olan bir kedi
için doktor olan birisi yardımcı olabilir mi? Neden?

Ressam ile doktorun benzeyen özellikleri
neler olabilir?

A

1

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

C

M

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

Ayağını kaybeden birinin yaşamını
kolaylaştıracak bir ayak protezi tasarlayınız…

E

P

Röntgen makinaları icat edilmemiş olsaydı
bugün ne gibi durumlarla karşılaşırdık?

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

R
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Beyin Temelli Öğrenme
Uzm. Ümit Savaş TAŞKESEN

Kafamın içindeki bilinmeyen?
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?

Beynin Yapıtaşı: Nöron.
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!
Bir beyin içinde 1.000.000.000.000 nöron bulunur. Bunların
100.000.000 kadarı düşünme işlevini yürütmektedir. Güçlü bir elektrokimyasal 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.
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ÖĞRENME
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.
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.
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!

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.
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Mikrobiyoloji
Arş. Gör. Seda ÇETİNKAYA

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
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.

“

Günümüzde kullanılan mikroskobun
en gelişmiş çeşidi elektron mikroskobudur.

”

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.

5

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.

Günümüzde kullanılan ışık mikroskobunun ana hatları ise
17.yüzyılda Hollandalı Antonie Van Leeuwenhoek ve İngiliz
bilim adamı Robert Hooke tarafından geliştirilmiştir.

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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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.

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.
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Mikroplardan Korunmak İçin Neler Yapmalıyız?
( Daha sağlıklı bir yaşam sürmek için de öncelikle
mikroplardan uzak kalmalıyız. )

Bunun için;
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.
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Tıbbın Dehası İbn-i Sina
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.

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’tTıb” (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.

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

“Çok gerekli olmadıkça ilaç kullanma!”
“ Bütün hastalıklar esasen yenilen ve içilen
şeylerden ileri gelmektedir.”
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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.

Her yıl Ağustos ayının 3.haftası çeşitli etkinliklerle
İbn-i Sina haftası olarak kutlanır.

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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SANAT

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali GENÇ

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, heykeltraş,
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.
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.

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.

İnsanın istemeden
yemek yemesi nasıl
sağlığa zararlıysa,
hoşlanılmadan yapılan
bir öğrenme de belleği
mahveder ve bellek
algıladığı hiçbirşeyi
akılda tutmaz.
nci
Leonardo Da Vi

Evet, arkadaşlar pek çok kişiye
ilham kaynağı olan Leonardo’nun
başarısının sırrı nedir?

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.
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TIP DEHASI LEONARDO DA VİNCİ ve
GÜNÜMÜZ TIP TEKNOLOJİSİNDEKİ YERİ
Yrd. Doç. Dr. Füsun SUNAR

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 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.
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.

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.
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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
tekniği sayesinde,
kanser kontrolü ile ilgili
en iyi sonuçlar elde
edilirken, ameliyata
bağlı gelişebilecek
istenmeyen durumlar da
en aza indirilmiş oldu.

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.

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.

“ Bilimle sanat,
mantıkla hayalgücü
arasında denge
geliştirir. “
Leonardo Da Vinci

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.
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Bulmaca

Yrd. Doç. Dr. Hatice YALÇIN

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
Zehra Betül ŞİŞMAN

Yönerge

*Yukarıdan 4.satır 6.kelime ilk üç harf?

*Yukarıdan 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?

HARFLERİ BİRLEŞTİR

Aşağı

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

Yukarı
Ayna ile buradan okunmaya başlanmalıdır.

ba Vinci’nin Şifresi
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İCAT ÇIKART ma!!!
İLK ARABAYI KİM BULDU?
Mesele aslında M.Ö tekerleğin icadına kadar dayanmakta .

İLK KIVILCIM
Dünya’nın ilk arabası sayılan ve Alman mühendisi Karl Benz
tarafından tasarlanan bu üç tekerlekli Benz Motorvagen 1886
da yollara düşmüştü.
*Saatte sadece 16
km hız yapabiliyordu.

Şu an için dünyanın en hızlı arabası, Guinness Rekorlar Kitabı’na göre Agera RS. 447 km/s hıza
ulaşabilen Agera RS, resmi olarak birinci olsa da, aslında en hızlı araba Hennessey Venom F5.
Henüz Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek için
denemesini gerçekleştirmeyen model, saatte
484 km hıza ulaşabiliyor.26 Tem 2018
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Merhaba Çocuklar,
Bu sayımızda sizlere günlük yaşantımızda kullandığımız ve nerden
nereye dedirtecek cinsten gelişen teknolojik cihazları anlatacağız.

İLK ARABA
Henry Ford’un gençliğinde otomobil
sadece çok zengin kesimin sahip
olabileceği bir lükstü.

ALIRSIN FORD
OLURSUN LORD
SÖZÜNÜ SİZCE
HANGİ LORD
SÖYLEDİ?

Bu duruma hayli içerleyen Fakir çiftçi bir ailenin çocuğu
Henry’nin çok parlak fikirleri vardı.Üretimi zor ve zahmetli
olan arabaları seri üretime geçiren ford Teneke Lizzlie
isminde kapalı T modeli bir araç üretti.

Ön kaputu aç, arabayı çalıştır, arabaya bin …
1 litre benzin ile 10 kilometre yol alıyordu.
İlk arabalar arabanın dışındaki motorun çalıştırılması ile çalışıyordu.
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DOĞA
Doktor Ünvanlı Balıklar
Merhaba Arkadaşlar,
36-37 derece sıcaklıktaki kaplıca suyunda
bulunurum.

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

bunlarIı
..

Biliyor musunuz?

Bir balık suda boğulabilir.
İnsanlar gibi balıkların da
oksijene ihtiyacı vardır. Bu
nedenle suyun içinde yeterli
oksijen yoksa boğulurlar.

Suda Oksijen Azalması;

“

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

”

Japon balıkları
göz kapağı olmadığından
dolayı gözlerini kapatamaz.
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Şifacı Arılar
Bilgi
Köşesi
Biz arılar olarak zehrimizi
Eski Mısırlılar, Çinliler
ve Hintliler’in çeşitli
hastalıkların tedavisinde
kullanıldığımızı belirtmek
isteriz. Günümüzde zehir
özel yöntemle toplanıp
kurutularak süresiz
saklanabilmektedir.

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.

** 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
Mısırlılardır. 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
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.

Bir de başkalarına
yararın dokunsun
Obur Bakteri...

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.

Biz bakteriler
içerisinde yararlı
olanlarımız,
insanlarda ve
diğer birçok
canlıda ağız,
mide ve
bağırsaklarda
gibi çok önemli
görevler
yapmak
üzere bulunan
canlılarızdır.

hmmm....
şunu da yiyim.

Bakteri Şefi

Ağzımızda olan bakteri sayısı
yeryüzündeki insan sayısından fazladır.
Bu nedenle insan ısırığı yeryüzündeki en
tehlikeli ısırıklardan biridir.
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Uzay Yolculuğu
Zehra Betül ŞİŞMAN

“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. Yer çekimini 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 değişime uygun bir ortam
sunmadığını söylüyor. Bunun örneklerini şöyle sıralayabiliriz:

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.
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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.
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 yer çekimi 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.

5- Yer çekiminin azalması nedeniyle bu eğilim
daha da güçlenir ve dokularda şişme görülür. Yer
çekimi olmadığından vücutta bozulmalar başlar.
Yer çekimi 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.

Bir Uzay Gemisi Ay’a
3-5 gün arası varabilir.
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‘COSMOS’
Evren
Zehra Betül ŞİŞMAN

UZAY-FEZA BİLİMİNE DAİR NE VARSA SİZLER İÇİN BU BÖLÜMDE
Gök bilime dair tarihte bir yolculuk yapacak olursak yıldızlar ve uzaya dair ne varsa Müslüman
bilim adamlarını ve rasathanelerinden çıktığını görebiliriz.
Bugün NASA mevcut teknoloji ve çalışmalarının modellemelerini hep usturlaplardan ve
Müslüman gök bilimcilerin çıkarttığı haritalardan öğrenmiştir.Roket ve füze teknolojilerini ise
aralık sayımızda anlatacağımız El-Cezeri’den örnek almışlardır.

SEVGİLİ ÇOCUKLAR NASA’NIN TEMELLERİ ULUĞ BEY GÖK GÖZLEM EVİDİR.

Bulmak kadar geliştirmekte
önemlidir elbet ama şu gerçeği
unutmayalım ki;
BİLİM BİR GÜNEŞTİ VE
DOĞUDAN DOĞDU
Uluğ Bey (1394 -1449) çağının en
büyük astronomu, ünlü bir alim ve
hükümdardı.

PEKİ ALİ KUŞÇU’NUN DA BURADA ÇALIŞTIĞINI BİLİYOR MUYDUNUZ?
Uluğ Bey Rasathanesi, 1421 yılında Timur İmparatorluğu’nun 4. sultanı Uluğ Bey
tarafından yaptırılan 3 katlı bir gözlem evidir. Rasathanede devrin ünlü astronomları
Ali Kuşçu, Bursalı Kadızade Rumi, Gıyaseddin Cemşid çağdaşları ile birlikte çalıştılar.

GEZEGENLERE YOLCULUK…
Bugün ise benzer ve güncel takvim ve katologlara
www.tübitaktug.com dan ve www.nasatürkiye.com ‘dan ulaşabilirsiniz.

25

ULUĞBEY DÜNYA’NIN İLK YILDIZ
KATOLOĞU’NU ULUĞBEY ‘ZİYC’ HAZIRLADI.
O dönemde yaptıkları gök
gözlemlerinde bir yıldız yılı; 365 gün
6 saat 8.30 saniye ölçülürken bugün
NASA’nın bir yıldız yılını ölçümü;

“
Uluğbey Rasathanesi ve Dünya’nın ilk gök bilim okulu

365 gün 6 saat 9 dakika
ve 10 saniyedir.

”

ÇOCUKLAR SİZCE;
GÖKYÜZÜ NEREDE BİTER?

GÖK GÖZLEMİ NASIL ve NERELERDE YAPILIR?
YILDIZLARA BAKARAK YÖNÜMÜZÜ SİZCE NASIL
BULABİLİRİZ?
RUBAİ NEDİR? BUGÜNKİ TEKNOLOJİDEKİ
KARŞILIĞI NEDİR?
CEVAPLARIN HEPSİ LİNKTE
İnteraktif Eğitim / Uluğbey Rasathanesi / TRT AVAZ
https://www.youtube.com/watch?v=FkVGvoX4YwM
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SPOR - KAYAK
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.
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.

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

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 kaymak insan vücudunun dengesine aykırı bir
durumdur. Kan basıncını ve nefes alma oranını etkileyen bu sporda risk faktörü de yok değildir.

1 Ocak 1933 yılında
Galatasaray
Lisesi’nden bir
grup öğretmen
ilk kez Uludağ’da
kayak yaparak bu
sporun Türkiye’de
öncülüğünü
yapmışlardır.
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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 adamlarınca
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 dalan kişinin beynine yeterli
miktarda oksijen gitmemesinden dolayı bilincini kaybediyor.
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KONYA’NIN BİLİM ADAMLARI
Prof. Dr. Yavuz SELVİ

Öğrenciler: Biz Konya’nın en milli projesi bilim Kurdu’nun
tıp temalı dergisi için beyin konulu bir araştırma yaptık ve
araştırmalarımız bizi buraya kadar getirdi.
Bu yüzden size bir kaç sorumuz olacak.
Birçok bilim insanı hele sizin gibi genç yaşta kariyer yapmış
olanlar… Birçoğu İstanbul, Ankara hatta yurt dışındaiken
siz hala doğduğunuz, büyüdüğünüz hatta okuduğunuz
şehirdesiniz niye?

Yavuz Selvi Hoca: Doğup büyüdüğüm
şehre hizmet etmek beni mutlu ediyor.
Bununla birlikte aile çok önemli bir
faktör.

Öğrenciler :

Konya tabiri ile“ Beyin Zonklaması” diye bir şey var mı gerçekten ?

Yavuz Selvi Hoca
Beynin içinde ağrı ile ilgili alıcı yok. Yani bir insanın beyni ağrımaz. Beynimizin dışındaki
kafa kemiklerimizin üzerinde boynumuza doğru kaslar var. Bazen özellikle strese bağlı
ağrılarda kafamız zonklar. Bu zonklama aslında kafa kemiği ve etrafındaki yapılardan
kaynaklanır. Bazen çok yorgunluk, bazen yoğun ışık, bazen migren bazen de strese bağlı
baş ağrılarında kafamız zonklar.
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Öğrenciler :

Yeteneklerimizin beynimizle bir ilgisi var mı ?

Yavuz Selvi Hoca: Var. Hatta genetik olarak
zekamız tek bir zeka türü değil. Kimimizin müzik,
kimimizin spor, kimimizin hesaplama, kimimizin
konuşma zekası daha yüksek diğerlerine göre. Bu
genetik olarak ailemizden bize bir hediye.

Öğrenciler :

Beynimizin diğer organlarımızdan farkı nedir?

Yavuz Selvi Hoca
Beynimiz ağırlık olarak vücudumuzun en ağır organı değildir. Ama en çok
kanı o alıyor.Bu beynin çok aktif bir şekilde çalıştığını gösteriyor. Farklardan
biri bu. İkincisi organları oluşturan hücreler hep birbirinden farklıdır. Beynin
içinde görevine göre ayrı özel yetişmiş nöronlar var. Bu kadar çok iş yapan
bu kadar çok enerjiyi alan bütün sistemi yöneten bir organdır beyin. Adeta
bir başkenttir. Diğer organlarımızda işe yarar önemlidir. Ama beyin faaliyet
yapmazsa diğerlerinin hiçbir önemi kalmaz.

Öğrenciler :

Beynimizde bulunan ön bellek ile kalıcı bellek arasındaki fark nedir ?

Yavuz Selvi Hoca
Bazı bilgiler geçici olmak zorundadır. Çünkü hafızamız her bilgiyi kaydettiğinde gerçek
ile hayali karıştırır. Gördüğümüz her şeyi kalıcı belleğe yerleştirmiş olsaydık işin içinden
çıkamazdık.

Öğrenciler :

Ön bellekte olan bilgileri birkaç kez tekrar etsek kalıcı belleğe geçer mi?

Yavuz Selvi Hoca
Evet geçer. Uykusuzluk kalıcı belleğe geçişi engeller. Gece uyumadan çalışayım dersen
bilgi kalıcı belleğe geçmez. Uyku, bilgiyi ve hafızayı düzenler.
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Öğrenciler :

Bilgisayarlarda işlem kapasitesi 1 saniye de yaptığı iş ile ölçülür.
Beynimizi bir bilgisayar olarak kabul edersek bir saniye de kaç
işlem yapabilir ?

Yavuz Selvi Hoca
Bilgi akışı sınırsızdır. Senin bana bakışın, burnunun şekli, içerideki koku, dışarıdan
gelen ses aslında biz saniye de bütün bu bilgileri alıyoruz. Sayısız bilgi girişi oluyor
ama beynimizdeki ‘’ Talamus ‘’adı verilen bölge bu bilgi akışını süzüyor.

Öğrenciler :

8.sınıfta hedef ve hayalleriniz nelerdi ?

Yavuz Selvi Hoca
Ben 8. Sınıfta yazın inşaatta ve pazarlarda çalışırdım. Pazar günü sabahleyin
topladığım parayla kırtasiyenin açılmasını beklerdim. Oraya yeni kitaplar
gelecek, diye beklerdim. Su satardım. Onlarla kitap alırdım. Tek hedefim
okumak ve okutmaktı.

Öğrenciler :

Kitap yazmak zor bir şey. Uyku kitabını yazmaya nasıl karar verdiniz ?

Yavuz Selvi Hoca
Ben 20 yıldır uyku, biyolojik ritim ve psikiyatrik bozukluklar ile ilgileniyorum. Bu
bilgiler benim için çok kıymetli bilgiler. Bunları paylaşmalıyım diyorum. Bilimsel
camiada 100’den fazla uluslarası makalem var. Fakat bu bilgiler İngilizce ve
tıbbi. 7’den 70’e herkes uykunun kıymetini bilsin, anlasın, okusun da güzel
uyusun dedim. Bu kitabı yazdım. İnsanlara faydalı olabilmek, insanlara bunu
aktarabilmek beni mutlu etti. Size bir müjde vereyim. Ekim’de 2. kitabım
çıkıyor. Hem de beynimizdeki saat ile ilgili.
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Öğrenciler :

Doktorluk mesleğini seçmeseydiniz hangi mesleği seçerdiniz ?

Yavuz Selvi Hoca
Astrofizik okurdum ve bununla beraber belki mezarlık fotoğrafçısı olurdum.
Fotoğraf çekmeyi severim. Mezar taşları, mezar taşlarının hikayeleri. Eski
Osmanlı’dan Selçuklu’dan kalma çok güzel hikayeler var. Onların hikayelerini
bilmeyi, onları keşfetmeyi isterdim.

Öğrenciler :

Hayatınızda idol olarak gördüğünüz biri varmı?

Yavuz Selvi Hoca
Bilim insanı olarak birilerini idol olarak görmek var. Bir de karakter olarak birilerini idol olarak
görmek var. Bilim anlamında hiç kimse ulaşılmaz değil. Ama karakter olarak farklı karakterler
var. Ben mesela Muhammed Ali’nin inancı, dayanıklılığı, kuvveti, hedefe kilitlenmesi, dirençli
olması, özü sözü bir olması, hakikati tek başına da olsa savunması konusunda onu takdir ediyor
ve örnek alıyorum.
Bunların tek başına savunulmasının önemli olacağını düşünüyorum.
Bilim insanı olarak da benim kendi hocam Prof. Dr. Mehmet Yücel
AĞARGÜN. Kendisi İstanbul’da çalışıyor. Bütün bilgi birikimimi
ona borçluyum. İdolüm olarak onu söyleyebilirim. Her insandan
alınacak birşey vardır. Bazı insanın zekası ve anlayışı bazı
insanların da hayattaki duruşu örnek alınabilir. Ama her
zaman örnek alacağımız insan kim olmalıdır? Hayata karşı
duruşu sağlam olan insan olmalıdır.

Hakikati tek başına da olsa savunacak
insanları örnek olarak almalıyız.
Prof. Dr. Yavuz SELVİ
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Konya 7. Bilim Şenliğinden Kareler
Tıp ve Mühendislik Atölyeleri

Prof Dr. Hüseyin Bekir YILDIZ
Karatay Üniversitesi - Mühendislik Bölüm Başkanı

Prof Dr. Yavuz SELVİ

Selçuk Üniversitesi - Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölüm Başkanı
Hocalarımıza Katkılarından Dolayı Teşekkür Ederiz.

