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‹nsan do¤aya bak›p
yaz›y› keﬂfetti

Dr. GÜLAY YAﬁIN

Değerli okurlar,
Büyük bir heyecanla ve inanarak yazmaya
devam ettiğim köşemde bazen sizlerle sohbet
ediyoruz, bazen sizlere çevre konusunda bilgiler veriyorum. Bazen çok sayı ve veri kullanıyorsam özür dilerim. Buna birde Almanya’da yaşayan vatandaşlarımızın özellikle terminolojisi
ağır olan çevre konularında bazı kelimeleri anlamamasını ekleyince ortaya bazen zor bir tablo çıkıyor. Bende bu sayıda dedim ki kendime,
Gülay Yaşın olarak bu seferde bilgi verme sadece yorum yaz. Yani dün ne duydun, sen ne istiyorsun gibi sorular sordum kendime. Gerçi arkadaş gazetesi beni yazılarımda hiç kısıtlamadı
ama diyorum ki hani bazen çevre konusunda
yazmasam, hani başka konulara da girsem yavaş yavaş. Ama Gülay Yaşın yine yapacağını
yapar ve yine bu köşeyi ucundan da olsa çevre
konusuna bağlar merak etmeyin.
Değerli okurlar zira herşey öyle iç içeki, öyle
birbiriyle bütün ki. Diyeceksinizki ne alaka. Ah
öyle bir alaka varki. Yani ben diyorum ki şu çevre konusu ekonomiyle birebir alakalı, eğitimle
direk alakalı, kadınlarla doğrudan alakalı. Gülmeyin çevrenin alakasız olduğu alan yok demiyorum. Elbette var. Haydi söyleyin bakalım, durun ben bir düşüneyim: Mesela kadınların makyaj malzemeleri sanırım alakalı, mesela içtiğimiz çay, kullandığımız herşey, maalesef onlarda alakalı. Peki ne diyeyim ben demek ki haklıyım herşey birbiriyle alakalı. Ya ahlak, ya edep,
ya toplumsal sorumluluk. Şimdi diyeceksiniz ki
Gülay Yaşın’a, sende Zekeriya Beyaz gibi konuştun. Hani varya sempatik din profesörü, dün
akşam tesadüfen izlediğim bir Televizyon yayınında kendisi ne dedi biliyormusunuz ?
“ Türk kızları nataşalar yüzünden evde kalıyor” Evet şimdi bulduk çevreyle alakasız bir konuyu. Sizce de öyle değilmi ? Şimdi bu konuyu
tartışmaya açarsak çok konuşuruz gibime geliyor. Türk kızları neden evde kalıyor diye bir
araştırma düşünüldü mü acaba yada gerçekten
evde kalıyorlarmı ? onu da bilmiyorum. Neyse
bu konu bizi aşar değerli okurlar, bu noktada
bir nokta da ben koyuyorum ve plak değiştiriyorum..
Hani ben dedim ya aklımdan geçeni yazayım. Ne diyeyim size sevgili okurlar. Hani bazen diyorlar “Efendim Almanya’nın ve Türkiye’nin durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz”,
“Türkiye’ye AB’ye girecekmi ?” bende diyorum
ki ben nerden bileyim inşallah girer. Umudumuz
bu, yaptığımız çalışmalar bu, ama biliyoruz ki
Türkiye’nin önünde büyük işler var.
Hele şu AB okyanusunun içine girince bu daha iyi görülüyor. Ama bir konu varki çok önemli. TEMA Onursal Başkanı Hayrettin Karaca şöyle derdi “Hay dilini eşşek arısı soksun”. Hayrettin beyin kulakları çınlasın ama benim dilimi
eşek arısı sokmasın çünki ben diyorum ki, hani
şu çevre konusu. ,Hani kesilen ağaçlar, yok edilen ormanlar, giden tarım alanları, zehirli atıklarla dolu sular, ömrünü erken tamamlayan barajlar, korkunç rant ekonomisi ve kırsalda yaşayanların fakirliği, hani doğa felaketleri, şehirlere göç.. Bunların hepsi ama hepsinde zincirler
bütün, halkalar güçlü ve iş yine Devletimize dayanıyor. Kirletene ödeteceksiniz, başka çıkar
yolu yok. Vergi deyince hani şöyle toplum bir silkelenir ve bazen herkes kenara kaçar ama onları tutup ülkemizin geleceği için vergi ödetmek
devletin görevi. Ödenen vergilerin nereye kullanıldığını ve işe yaradığını göstermek devletin sorumluluğu, sağlanan kaynağı doğru kullanmak
ise devlet babanın boynunun borcu. Hani bunlar olsa, bizde ne güzel şeyler yazarız değilmi?. Öyle özledim ki çevre konusunda güzel
şeyler yazmayı, bu konuda bir nebze bilgi sahibi olduğum için bıktım artık felaket tellallığı yapmaktan değerli okurlar. O nedenle diliyorum ki
bir gün saçlarım beyazlayıp, ihtiyar bir nine olduğumda tabii sağlığım elverir ve gözlerim
görürse ve yazı yazabilirsem size şöyle haber
verebileyim. Şu kadar alan kurtuldu, şu kadar
hayvan türü kurtuldu, kırsal kalkınma sağlandı,
sular temiz-içebilirsiniz, tarım ülke ekonomisinin
en büyük motoru oldu diyeyim diyorum hani.
Hani bende hava atayım Almanlara, yabancılara bak kardeşim bizim ülkemiz bunları yaptı diyeyim. Belki bu haberleri vermek için o
kadar da çok yaşlanmam gerekmiyor, sabırla
ve heyecanla bekliyorum. Bekliyor ve izliyorum,
sadece izlemekmi bu konuda elimden geleni
yapmaya çalışıyorum değerli okurlar. Bakalım
zaman ne gösterecek?.
Şimdilik yine hepinize en içten saygı ve
selamlarımı sunuyor, esenlikler diliyorum.
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aç›kl›yor: “Robotlar›n alg›s›n› incelerken, onlar›n görüﬂ aç›lar›n›n
bizim kulland›¤›m›z harflere benzedi¤ini farkettim, örne¤in, L, T, Y,
K ve X gibi harflerin robotlar›n görüﬂ alg›s›nda yeri var. Bu alg›lar asl›nda do¤an›n birer izdüﬂümü oldu¤una göre, insanlara da uygulanabilir.”

Yaz›n›n do¤uﬂunu araﬂt›ran
bilim nsanlar›, harflerin dilin
oluﬂtu¤u belli co¤rafyadaki do¤a
ﬂekillerinin izdüﬂümü olarak
yarat›ld›¤›n› öne sürdü.

97 yaz› sistemi incelendi

Eski insanlar›n ilk harfleri
geliﬂtirirken, etraflar›ndaki do¤a
ﬂekillerinden etkilendikleri tezi, ilk
bak›ﬂta oldukça normal ve insans›
gelebilir. Ancak, söz konusu
araﬂt›rma için insanlar veya çocuklar de¤il, robotlar kullan›ld›. Robotlar›n çevrelerini nas›l alg›lad›klar›n›
inceleyen uzmanlar, robotlar›n

yürürken etraflar›n› farketmek için
kulland›¤› nesne tan›mlama
teknolojilerini ele ald›.
Robotlar, köﬂeleri üç çizginin
kesiﬂimi temelinde ‘Y’, duvarlar›
ise ‘L’ olarak alg›l›yor.
Araﬂt›rmay› yürüten California
Institute of Technology nönolo¤u
Mark Changizi araﬂt›rmay› ﬂöyle

Changizi, Çince, Farsça, Latin
ve 97 di¤er yaz› sistemindeki harf
ve sembollerin insanlar›n çevrelerinde alg›lad›klar› ﬂekillerin birer
yans›mas› oldu¤unu söylüyor ve
ekliyor; “Tabii insanlar robotlardan
daha güçlü görüﬂ alg›s›na sahipler.”

Evrim
sürecinde alg› yetisi geliﬂti
Changizi, evrim sürecinin insanlar›n do¤adaki ﬂekilleri görüﬂ alg›lar›n› geliﬂtirdi¤ini ve bir co¤rafyadaki kültürün yüzey ﬂekillerinin nas›l alg›lanaca¤›n› etkiledi¤ini belir-

Nanoteknoloji kör
farenin gözünü açtı
Bilim insanları, nanoteknoloji yöntemiyle kör
farelerin yeniden görmesini sağladı. Yöntemin
gelecekte insanlar üzerinde de denenmesi
tasarlanıyor.
Nanoteknoloji ﬂimdiye dek zor
amaliyatlarla ancak s›n›rl› baﬂar›
sa¤lanan baz› konularda bilimin imdad›na yetiﬂiyor. MIT’de yap›lan
bir deneyde bilim insanlar›, önce
bir travma etkisiyle farenin görme
sinirlerine hasar vererek görme yetisini yitirmesini sa¤lad›. Daha sonra fare aﬂ›lanarak, sentetik peptit
adl› bir nanopartikül verildi. Aﬂ›n›n yap›lmas›n›
müteakip gözlemlerde

farenin görme sinirlerinde iyileﬂme
gözlendi.
Aﬂ›n›n vücuda verilmesiyle, 5
nanometre büyüklü¤ündeki peptit
partiküller görme sinirlerine s›z›yor
ve sinirler aras›nda köprüler oluﬂturuyor. Köprüler sayesinde sinirler
aras›nda iletiﬂim kuruldu¤u
saptand›.

tiyor. Buna göre, bireysel alg› kültürel de¤erlerle birleﬂince insan
topluluklar› aras›nda ortak semboller ortaya ç›k›yor. Ortak semboller,
ortak fiziki co¤rafya ile bunu alg›layan kiﬂilerin anlad›¤› bir ﬂekiller
bütünü olarak geliﬂiyor. Yeni kuﬂaklar›n katt›klar› da buna ekleniyor.

L ve V temel biçimler
‘L’ ﬂeklinin ‘V’ ﬂekline dönüﬂebilece¤ini dile getiren Changizi, te-

mel üç ﬂekli baz alarak 36 türev ﬂeklin geliﬂtirilebilece¤ini vurguluyor. Bu ﬂekillerin tümü de do¤adaki fiziksel ﬂekillere denk düﬂüyor. Bu teze göre, yaz› için kullan›lan semboller, insan gözünün kolay
tan›mas› için hep alg›lad›¤› do¤a
ﬂekillerinin birer izdüﬂümü.
Kaynak: Araﬂt›rma The American Naturalist dergisinde yay›mlanm›ﬂt›r.

Çernobil’in 20’nci yıldönümü

Yaﬂl› farelerde düzeldi
Bilim insanlar›, deneylerde kullan›lan genç fareler kadar sinirlerinin büyümesi durmuﬂ yaﬂl› farelerin
de iyileﬂme göstermesini ‘olumlu
ve sürpriz bir geliﬂme’ olarak de¤erlendiriyor.
Araﬂt›rmay› yürüten MIT nöroloji profesörü Dr. Rutledge EllisBehnke, aﬂ›lamay› takip eden ilk 24
saat içinde iyileﬂme gözlendi¤ini
ifade etti. Aﬂ›yla verilen nanopartiküllerin, 3 ila 4 hafta sonra idrar
yoluyla vücuttan at›ld›¤› belirlendi.

‹nsanlar üzerinde
denenecek
Bir travma sonras› hasar gören
sinir hücrelerinin ve dokular›n›n
onar›m› t›p dünyas› için en zor tedavilerden biri. Bilim insanlar› nanoteknolojinin bu konuda gelecekte
önemli geliﬂmelere vesile olaca¤›n›
düﬂünüyor. Dr. Ellis-Behnke,
nanoteknolojiden gelecekte zorlu
beyin ameliyatlar› sonras›nda baz›
yaﬂamsal fonksiyonlar›n geri döndürülmesinde yararlan›laca¤›n›
belirtiyor.

Çernobil facias›n›n y›ldönümünde, kazada hayat›n› kaybedenler, Ukrayna’n›n baﬂkenti
Kiev’de, yüzlerce kiﬂinin ellerinde mumlarla kat›ld›¤› bir dakikal›k sayg› duruﬂuyla an›ld›.
Felaketin y›ldönümünde, hayat›n› kaybedenlerin an›s›na, tesisin
yaklaﬂ›k 50 kilometre do¤usunda
inﬂa edilen küçük kilisede önce
çanlar çal›nd›, yüzlerce kiﬂinin ellerinde mumlarla kat›ld›¤› bir
dakikal›k sayg› duruﬂunda bulunuldu, sonra da, dini bir tören

yap›ld›.
Çernobil nükleer tesisi,
Ukrayna’n›n baﬂkenti Kiev’in
yaklaﬂ›k 110 kilometre kuzeyinde
bulunuyor.
Kazan›n ard›ndan radyasyon
s›z›nt›s› azalmaya baﬂlad›¤›nda
muhtemel bir felaketten söz edilmeye baﬂlad›. Kazan›n yaﬂand›¤›
yerde ve Türkiye dahil birçok ülkede yaﬂam› olumsuz yönde etkileyen talihsiz olay, sonuçlar› korkunç boyutlara ulaﬂt›. Hükümetler
kazan›n sonucunda insan yaﬂam›n› etkileyen faktörlere karﬂ› önlem
almak yerine inkar etmeyi seçtiler.
Birleﬂmiﬂ Milletler, felakete
ba¤l› kanser ölümlerinin dokuz
bini bulabilece¤ini söylüyor.
Ancak geçen hafta çevre örgütü Greenpeace taraf›ndan haz›rlanan bir raporda, bu say›n›n 93
bini aﬂabilece¤i uyar›s›nda
bulunuldu.

Galaksilerin evriminde yeni bulgular
Galaksiler tipik olarak birkaç
düzinelik gruplar halinde meydana
geliyor. Bizim galaksimiz
Samanyolu da, “Lokal Grup”
denilen 50’den fazla galaksinin bir
arada oldu¤u gruba mensup.
Galaksi gruplar› da, daha geniﬂ
galaksi y›¤›nlar›n›n parças› olabilir
ki bunlara galaksi salk›mlar› denir
ve bunlar 150 civar›nda büyük
galaksi ve yüzlerce daha küçük,
sönük galaksileri içerebilir.
Bilimciler uzun zamand›r galaksilerin büyüme, y›ld›z oluﬂumu ve
yap›sal de¤iﬂimle hiyerarﬂik bir
yap›da evrimleﬂtiklerini gösterdiler.
Fakat bu oluﬂum sürecinin detaylar›
hâlâ bilinmiyor. Özellikle de,
galaksilerin nas›l zaman içinde
“düz” ﬂekil ald›klar› bir gizem.

Kimyasal evrim
Oxford Üniversitesi ve Gemini
Gözlemevi’nden araﬂt›rmac›lar,
baz› büyük salk›mlar›n merkez
k›sm›ndaki galaksilerin kimyasal
bileﬂimlerinin zaman içinde
de¤iﬂtiklerini tespit etti.
Daha önce, bu merkezi galaksi-

lerin evrenin erken geliﬂimi
s›ras›nda aniden oluﬂtuklar› ve daha
sonra, bundan baﬂka yap›sal
de¤iﬂim geçirmeden yaﬂland›klar›
“pasif evrim” denilen sürece girdikleri düﬂünülüyordu. E¤er bu do¤ru
olsayd›, bilimcilerin, salk›mlar›n
merkezinde yer alan galaksilerin,
oluﬂtuklar› s›radakiyle ayn› miktarda ›ﬂ›k elementi taﬂ›d›klar›n›
görmeleri gerekirdi.
Oysa, araﬂt›rmac›lar incelediklerinde, uzaklardaki salk›mlarda yer
alan - çok önceki dönemlerde
oluﬂtuklar› düﬂünülen - galaksilerde
oksijen ve magnezyum gibi elemenlerin bollu¤unda büyük de¤iﬂim
olurken, daha yak›n ve genç
salk›mlardaki galaksilerin
kimyas›nda çok daha az çeﬂitlilik
oldu¤unu gördüler.
“Kimyadaki farkl›l›k galaksi
salk›mlar›n›n zamanla de¤iﬂti¤ini
kan›tl›yor” diyor.

Yap›sal evrim
Ayn› toplant›da, Liverpool John
Moores Üniversitesi’nden Chris
Moss, galaksi ﬂekillerinin nas›l

Yeni bulgular, tek tek
galaksi kümelerindeki
tek tek galaksilerin
zamanla nas›l
evrimleﬂtiklerini
ortaya koydu:
kimyasal olarak
basitten karmaﬂ›¤a,
ﬂekil olarak da
spiralden düz disklere.
zaman içinde spirallerden düz
disklere do¤ru de¤iﬂti¤i gizemini
çözebilecek yeni sonuçlar sundu.
Hâlâ net olarak bilinmeyen sebeplerle, birçok galaksi ilk oluﬂtuklar›nda spiral ﬂeklinde oluyor.
Geçen milyarlarca y›l boyunca,
salk›mlar içinde yer alan birçok
galaksi spiral ﬂeklinden düz veya
“mercimek gibi” disk ﬂekline geçti.
Teoriye göre, iki galaksi a¤›r
devinimli etkileﬂimlerle

çarp›ﬂt›klar›nda, galaksiler spiral
ﬂekillerden disk ﬂekillerine geçiyor.
Eﬂit olmayan kütlelere sahip iki
galaksi birleﬂti¤inde, çekim kuvvetleri gazlar› merkeze çekerken, spiral yap›y› süpürerek geride düz,
k›raç bir disk b›rak›yor.
Ancak ﬂimdiye kadar, bilimciler
bu a¤›r devinimli çarp›ﬂmalar›n ne
zaman meydana geldiklerinden
emin de¤ildi. Bilgisayar modellemeleri, galaksi salk›mlar› için-

deki yörüngelerinde yer alan galaksilerin rastgele yönlerde hareket
ettiklerini ve disk ﬂekiller almalar›
için ideal olan a¤›r devinimli
hareketler yerine, birbirlerinin
yan›ndan “tam gaz” h›zlarla geçtiklerini gösteriyor. Öte yandan,
salk›mlardan uzakta yer alan galaksi gruplar› birbirleriyle pek de etkileﬂime geçmiyor, ne a¤›r devinimli
ne de baﬂka türlü.
Kaynak: LiveScience

