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Değişim doğanın yasası. Tıpkı canlılar gibi, 
yayınlar da ayakta kalabilmek için sürekli 
değişmek, gelişmek zorundalar; zamana 
uyum sağlama becerileri oranında nesiller 
boyunca varlıklarını sürdürebilirler. Fener 
dergimiz de bu doğal gerekliliğe uygun 
olarak evrildi ve  yenilendi.

Alanlarının önde gelen temsilcilerinin 
kalemlerinin ürünü olan enformatif 
içeriğin, akademi dünyasına erişmesi, 
değerlendirilmesi ve böylece yalnızca 
ülkemizin değil, insanlığın bilgi birikimine 
katkı yapması gerekir. Üstelik sadece bir 
alanının uzmanlarının değil, belirli konulara 
merak duyanların da anlayabileceği bir 
dil ve sunumla ülkemizde ve özellikle 
üniversitemizde yapılan bilimin çeşitli 
dallarındaki gelişmelerin, buluşların ve 
çalışmaların duyurulması bilimsel bilginin 
aktarımı için son derece önemli.

Bu kritik görevde en önemli 
enstrümanlarımızdan biri yayınlarımız. 
Fener dergisi bu 10. sayısında zamanın 
ruhuna uygun düşecek şekilde yenilenen 
tasarımıyla ve içerik yaklaşımıyla önemli 
bir rol oynuyor.

Kilometre taşı olarak adlandırabileceğimiz 
sayılardan olan bu sayımızda, hem UNESCO 
tarafından 2015 yılının Uluslararası Işık ve 
Işık Temelli Teknolojiler Yılı ilan edilmesini, 
hem de taşıdığı sembolizm değerini 
dikkate alarak “ışık” konusunu seçtik. Çok 
farklı disiplinlerden ve bilim dallarından 
değerli akademisyenlerimiz kendi 
alanlarında ışığın önemini vurgulayan 
yazılarıyla Dergimize zenginlik kattılar.

Yeni yüzü ve içeriğiyle 10. sayımızı ilgi ve 
beğeniyle okuyacağınızı umuyorum. Her 
zaman olduğu gibi, daha iyisini yapabilmek 
adına, sizlerden gelecek her türlü geri 
beslemeyi merakla bekliyoruz.

Prof. Dr. Umran İnan, Rektör
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Yaşam – en azından büyük kısmı 
– varlığını ışığa borçlu. Çok eski 
zamanlardan beri de biz insanlar bu 
gerçeğin farkındayız. Işık, hayatta 
kalabilmek ve karnını doyurabilmek 
demekti. Sıcaklık veriyor, yiyecek 
kaynaklarını aydınlatıyor, ekinlerin 
yetişmesini sağlıyor, pusuda bekleyen 
tehlikeyi ortaya çıkartıyordu. Karanlık 
gecelerse, üzerimize atılmaya hazır 
yırtıcılar, soğuk ve ölümle eş anlamlıydı. 
Işık beynimizin içinde de gömülü. 
Sayısız başka türle birlikte, gündelik 
yaşam döngümüzü yöneten biyolojik ya 
da sirkadiyen saatlere sahibiz. Küçük 
avcı-toplayıcı gruplar toplumlara 
evrildikçe ışığın varlığı ve yokluğuyla 
ilgili çıkarımlar mitolojilere, pagan olsun, 
çok tanrılı ya da tek tanrılı olsun, dinlere 
yansıdı. Güneş tanrıları, kutsal varlıklar 
hiyerarşisinin tepesinde yer alıyor ve 

Işık uygarlığımızı üzerinde taşıyor. 
Aydınlatıyor, ürünlerimizi yeşertiyor, 
hastalıklarımızı iyileştiriyor. Ama, 
öldürüyor da. Yaşama ve evrime 
cömertçe destek veren Güneş, evrim 
basamağının tepesindeki tür üzerinde 
yaşadığı gezegeni tahrip etmeye 
başladıkça, gitgide ölümcül oluyor.

BU SAYI
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en yüksek zirvelerde otururlarken, 
ölümden sonraki yaşamı yönetenlerin 
mekânı yerin karanlık derinlikleriydi. 
Tanrıları hoşnut edenler yukarı çıkıyor, 
günahkârlar aşağı iniyorlardı. 

Uygarlık, ışığın “ehlileştirilmesi” 
üzerinde yükseldi. Mağaralardaki ocak 
ateşlerinden başlayan yolculuk insanlığı 
on binlerce yıl sonra evlerini, işyerlerini 
ışığa boğan elektrik ampullerine 
taşıdı. Ardından yolculuk hızlandı. 
İki yüz yıl geçmeden lazerler ışığı 
uygun adım yürüttü, ardından LED’ler 
el fenerlerinden otomobil farlarına, 
kabin aydınlatmalarından şehir 
ışıklandırmalarına kadar yaşamımızın 
parçası oldu. Büyük beyinler ışığın 
sırlarını ortaya çıkarıp özelliklerine “ışık 
tuttular.” Günümüzün teknolojisiyse 
ışığı istediği gibi yavaşlatıyor 

(hızlandırma hâlâ yasak!), eğip büküyor, 
hatta durduruyor.

Işık iyileştiriyor. X-ışınları deriyi ve eti 
geçiyor, sondalar içimizde gezinip neyin 
yanlış gittiğini gösteriyorlar; lazerler 
kesip, yakıp yanlışı düzeltiyorlar. Ama, 
ışık öldürür de. Yaşama ve evrime 
cömertçe destek veren Güneş, evrim 
basamağının tepesindeki tür üzerinde 
yaşadığı gezegeni tahrip etmeye 
başladıkça, gitgide ölümcül oluyor. 
Rahatımız için piyasaya sürülen gazlar 
ve ürünler atmosferimizin koruyucu 
ozon tabakasını yok ettikçe, yıldızımızın, 
enerjisini yalnızca görünür ışık ve 
kızılaltı dalga boylarında sağlamadığını 
anlamaya başlıyoruz. Koruyucu 
kalkanımızı umursamadan tahrip 
ettikçe, daha çok sayıda insan ölümcül 
morötesi radyasyonun gücüyle tanışıyor. 

Ayrıca görüyoruz ki, endüstriyel 
uygarlığımıza itkisini sağlayan fosil 
yakıtlar, sanıldığı gibi bize bedavadan 
verilmiş değil. Üstelik fatura hayli 
kabarık. Kapkara dumanların yükseldiği 
fabrika bacaları ve şehirleri kaplayan 
duman sislerinde somutlaşan 
denetimsiz karbon salımları gezegeni 
ısıtıyor ve yaşamı tümüyle ortadan 
kaldırabilecek dizginlerinden boşanmış 
bir iklim değişimine zemin hazırlıyor. 
Salımları azaltmak için oluşturulan 
mekanizma ve alınan yarım yamalak 
önlemler etkisiz olunca, telaşlanan 
hükümetler ve bilimciler şimdi ışığı 
azaltmaya çalışıyorlar! Resmi ya da 
özel bilimsel “beyin takımlarından” 
jeomühendisliği bilimkurgunun 
alanından çekip çıkaran projeler, uzayda 
kurulacak muazzam perdelerle Güneş’in 
maskelenmesini ya da yansıtıcılığını 
yükseltmek amacıyla okyanuslardan üst 
atmosfere su buharı pompalanmasını 
öneriyorlar. 

Işığın sınırlanmasının olası etkileri, 
hukukun ülke içindeki geçerliliğini 
pekiştirecek yöntemlerden tutun, 
uluslararası arenada jeomühendisliğin 
kurallarının oluşturulmasına kadar 
uzanan tasarımlara hukukun 
müdahalesini gündeme getiriyor. 
Mahkumlar güneş ışığından ne 
kadar mahrum bırakılabilirler? 
Jeomühendisliğin vaat ettiği ılıman 
koşulların keyfini sürecek ileri 
teknoloji ülkeleri, bu tasarıların yol 
açabileceği sellere ya da ürünleri 
tarlalarda yok eden kuraklıklara maruz 
kalacak olanların zararlarını nasıl 
karşılayacaklar? 

Yeni tasarımıyla Fener, 2015’e UNESCO 
tarafından verilen Uluslararası 
Işık Yılı payesine uygun bir selam 
olarak bu sayısını ışığın özelliklerinin 
ve davranışının enine boyuna 
irdelenmesine, geniş bir yelpazede 
mevcut ve gelecek kullanımlarının 
gözden geçirilmesine ayırıyor∆

 Raşit Gürdilek
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FRESNEL VE MAXWELL’IN  
ÇALIŞMALARINA KISA BIR BAKIŞ

ULUSLARARASI IŞIK YILI

Optik ve fotonik alanlarının gelişmesinde birçok kilometre taşının 
önemli bir yıldönümü olarak 2015, tüm dünyada “Uluslararası Işık ve 
Işık Temelli Teknolojiler Yılı” olarak kutlandı.

Fotoğraf: Arif Mustafazade
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2015’in önemli bir özelliği, 

• İbn-i Heysem’in 1015 yılında 
tamamladığı çığır açan çalışması 
Optik Kitabı’nın 1000. yılı

• Augustin-Jean Fresnel’in ışığın 
dalga kuramını oluşturmasının 200. 
yılı

• Maxwell’in ışığın elektromanyetik 
kuramının 150. yılı

• Einstein’ın genel görelilik kuramının 
(1915) 100. yılı ve

• Robert Wilson ve Arno Penzias 
tarafından kozmik mikrodalga fon 
ışınımının bulunmasının ve Charles 
Kao ile çalışma arkadaşlarınca 
günümüz fiber optik teknolojilerinin 
yaşama geçirilmesinin 50. yılı 
olması.

Bu bilim insanlarının özellikle “Işığın 
doğası nedir?” temel sorusu üzerine 
odaklı katkıları konusunda zengin 
bir bilgi hazinesine sahibiz. Ben 
burada temel olarak bugün bilim ve 
teknolojinin sayısız alanında yaygın 
olarak kullanılan ışığın dalga kuramını 
geliştiren Fresnel ve Maxwell’in 
çalışmalarına odaklanacağım. Tabii 
ki, bunların hepsi bir gecede oluveren 
şeyler değil! Çalışmaları, pek çok 
bilimcinin yüzyıllar boyu yaptıkları 
gözlemler, keşifler ve oluşturdukları 
modellerin ulaştığı birer sonuç. 
Burada, yolu Fresnel ve Maxwell’in 
çalışmalarına çıkartan açılımların 
bazılarının kısa bir tarihi anlatımını 
sunacağım.

Işığın hızıyla başlayalım. Hepinizin 
bildiği gibi ışığın hızı çok yüksektir; 
saniyede 300.000 kilometre. Bir 
başka deyişle öylesine hızlıdır ki, 
tek bir saniye içinde Ekvator’un 
40.000 km’ye yakın olan çevresini 
yaklaşık yedi kez dolanabilir. Daha 
da şaşırtıcı olan, henüz herhangi 
bir modern duyarlı ölçüm sistemi 
ortada yokken bile bu yüksek hızın 

 Prof. Dr. Alphan Sennaroğlu / Fen Fakültesi, Fizik Bölümü / Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

1676 yılında Danimarkalı gökbilimci 
Olaus Roemer’in gözlemlerinden 
çıkarsamalarla hesaplanabilmiş 
olması. Roemer, Jüpiter’in aylarından 
Io üzerinde titizlikle yaptığı gözlemleri 
ayrıntılarıyla açıkladı. Io’nun Jüpiter 
çevresindeki yörünge periyodu, 
ortalama 42 saat ve 28 dakikaydı. 
Bunun anlamı, yaklaşık her 42 
saatte bir Io’nun perdelenmesini 
gözleyebilecek olmanız. Roemer, bir 
yıl içinde bu örtülmelerin bazen 7-8 
dakikaya varan sürelerle ortalama 
yörünge periyodundan saparak 
erken ya da geç gerçekleştiğini 
keşfetti. Bu gözlemlere dayanarak 
Roemer, sapmaların Dünya’nın Güneş 
çevresindeki yörüngesi üzerinde 
spesifik konumundan kaynaklandığı 
ve ışığın Dünya’nın yörünge çapını 15 
dakikada kat ettiği sonucuna vardı. 
Dünya’nın yörünge çapı da daha önceki 
gökbilim gözlemlerinden bilindiğinden, 
Roemer ışığın hızını oldukça duyarlı 
biçimde hesaplayabildi. 

Bu keşif, ışığın temel doğasının daha 
iyi anlaşılmasına olan ilgiyi büyük 
ölçüde artırdı. Bilimciler ışığın nasıl 
yayıldığını, parçacık gibi mi, yoksa 
dalga gibi mi davrandığını merak 
ettiler. Bu bilimciler arasında parçacık 
kuramının savunucusu olan Isaac 
Newton, ışığın bilardo topları gibi klasik 
hareket yasalarına tabi olan minik 
parçacıklar olarak düşünüldüğü bir 
model geliştirdi. Parçacık kuramıyla 
Newton kırınım yasasının (Snell yasası) 
başarılı bir sağlanımını gerçekleştirdi 
ve ışığın suda havadakinden daha 
hızlı gideceğini öngördü. Newton’un 
zamanında Dünya üzerinde ışık hızının 
ölçümleri yapılamadığından, ışığın 
sudaki hızı konusundaki öngörüsünü 
sınamak mümkün olamadı. Newton’un 
aksine Christiaan Huygens ışığın dalga 
kuramının hararetli bir savunucusuydu 
ve ışığın uzayda dalga biçiminde nasıl 
yayıldığını açıklayabilen modeller 
geliştirdi. 

 Augustin-Jean Fresnel (1788-1827)

 James Clerk Maxwell (1831-1879)
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 Koyu, dairesel bir gölgenin merkezinde “Poisson noktası”.

Young’ın çift yarık deneyinin mavi, yeşil ve kırmızı ışıkla uygulanması.  
Maviden kırmızıya gittikçe genişleyen koyu aralıklar, kırmızı ışığın dalga boyunun mavininkinden  
daha uzun olduğuna işaret ediyor.

Bugün biliyoruz ki, ne Newton’un 
sunduğu parçacık resmi ne de 
Huygens’in dalga resmi ışığı 
açıklayabilmeye yetecek doğrulukta. 
Ünlü dalga-parçacık çifteşliği 
(dualite) ilkesiyle ifade edilen ışığın 
modern kuantum kuramına göreyse, 
ışığın dalga ve parçacık özellikleri 
birbirlerini tamamlıyorlar. Sonuç 
olarak ışık hem dalga hem de foton 
adı verilen parçacık biçiminde 
davranabiliyor. Ancak fotonlar, 
Newton’un öngördüğü klasik 
parçacıklardan (örneğin bilardo 
topu gibi) çok farklı olarak, belli 
ve sürekli bir yörünge izlemeden 
hareket ederler. Ayrıca Huygens’in 
dalga kuramı, belli bir frekansa 
sahip periyodik dalga kavramını da 
içermiyordu. 

Böyle olunca da ışık için daha iyi, 
daha işlenmiş bir kuram arayışı, 
Newton ve Huygens’in ötesine 
geçerek yoluna devam etti. Kayda 
değer bir gelişme, 1800’lü yılların 
ortalarında Fransız bilimci Léon 
Foucault’nun buhar gücüyle hızla 
döndürülen aynalar kullanarak 
ilk kez (1849 yılı civarında) ışığın 
yeryüzündeki hızını ölçmesiydi. Daha 
da önemli olarak, Foucault havaya 
göre daha mı hızlı, yoksa daha mı 
yavaş geçeceğini görmek için ışık 
demetini bir su sütununun içinden 
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Uluslararası Işık Yılı’nı 
Koç Üniversitesi’nde 
kutlamak için İlkbahar 
Sömestri içinde Prof. Dr. 
Selçuk Aktürk (İstanbul 
Teknik Üniversitesi), Prof. 
Dr. Alphan Sennaroğlu 
(Koç Üniversitesi), Prof. 
Dr. Tekin Dereli (Koç 
Üniversitesi), Prof. Dr. 
Ataç İmamoğlu (ETH 
Zürich) ve Prof. Dr. 
Ömer İlday (Bilkent 
Üniversitesi) tarafından 
verilen seminerler dizisi 
düzenledi. Seminerler 
sonbaharda yeni ders 
yılında da devam etti.

geçirdi. Ve iki yüzyıl süren belirsizliğin 
ardından, Newton’un düşündüğünün 
aksine ışığın suda havadakinden 
daha yavaş hareket ettiğini buldu. 
Bu, ışığın Newton’a ait klasik 
parçacık kuramının doğru olmadığını 
gösteren çok önemli bir keşifti.

Bu arada başka deneyler de ışığın 
dalga özelliklerine güçlü destekler 
getirdiler. Bunlar arasında en 
önemlisi, Thomas Young’ın çift yarık 
deneyiydi. Işık geçirmez bir pano 
üzerine yan yana açılmış iki dar 
yarığı kullanan Young, bu yarıklardan 
geçen belli renkteki bir ışığın koyu 
ve açık şeritlerden oluşan kesikli 
bir örüntü oluşturduğunu gösterdi. 
Bu deney, 1) Işığın bir periyodik 
dalga gibi davrandığını ve 2) Bu 
periyodik dalganın frekansının kesin 
biçimde ölçülebileceğini göstererek 
Huygens’in modeline kıyasla ışığın 
çok daha kapsamlı bir resmini 
ortaya koydu. Yan sayfadaki görsel, 
deneyin mavi, yeşil ve kırmızı lazer 
kullanılarak günümüzde yapılan bir 
versiyonunu gösteriyor. Maviden 
kırmızıya gittikçe koyu aralıklar 
giderek genişliyor ve kırmızı ışığın 
dalga boyunun mavininkinden daha 
uzun olduğunu gösteriyor. 

Sıra, Fresnel’in büyüleyici hikâyesine 
geldi: Bir Fransız mühendis olan 
Augustin-Jean Fresnel, Young’ın 
deneyinin sonuçlarından hareketle 
ışığın nasıl dalgalar biçiminde 
hareket ettiğini açıklayan bütüncül 
bir matematiksel model ortaya 
koydu. Bugün bile, Fresnel’in 200 
yıl önceki kuramı, hatasız görüntü 
desenlerinin hesaplanmasında 

ya da gelişkin optik sistemlerin 
tasarlanmasında kullanılabiliyor. 
Fresnel’in kuramında bulunmayan 
tek şey, ışık dalgalarının bileşimiydi. 
Işığın yapboz bilmecesindeki bu 
eksik parça, on yıllar sonra Maxwell 
tarafından bulunacaktı.

Maxwell’den söz etmeden önce, optik 
tarihinin en güzel öykülerinden biri 
olan ve Fresnel’in ışık için geliştirdiği 
dalga kuramına çok güçlü bir 
deneysel destek sağlayan Poisson 
Noktası öyküsüne de değineyim: 1817 
yılında Fransız Bilimler Akademisi, ışık 
konusunda oluşturulacak en eksiksiz 
kuram için prestijli bir ödül koydu. Bu 
yarışmaya katılan adaylar arasında 
Fresnel de vardı. Seçici kurulda 
yer alan ve Newton’un parçacık 
kuramının hararetli savunucularından 
olan ünlü matematikçi Siméon 
Poisson, Fresnel’in kuramını 
çürütmek için elinden geleni yaptı. 
Kurul toplantılarından birinde 
öteki üyelere Fresnel’in kuramının 
doğru olamayacağını, çünkü 
Fresnel’in kuramına dayanarak 
yaptığı kendi hesaplarına göre daire 
biçimli opak bir cismin gölgesinin 
merkezinde parlak bir noktanın 
olması gerekiyordu ki, bu da pek akla 
yatkın gelmiyordu. Kurul başkanı 
François Arago ise, Poisson’un 
iddiasını sınamak için kurguladığı 
deneyde hoş bir sürpriz olarak koyu 
gölgenin merkezinde gerçekten de 
parlak bir noktacık olduğunu gördü. 
Diskin dairesel çevresinde kırınıma 
uğrayan ışık dalgalarının yapıcı 
girişiminden kaynaklanan bu parlak 
nokta, Fresnel’in ışık kuramının 
doğruluğuna çok güçlü bir deneysel 
kanıt sağladı. Günümüzde, Fresnel’in 
dalga kuramı artık tartışmasız kabul 
görüyor. İronik olarak da, dairesel 
gölgenin merkezindeki parlak nokta 
daha sonra Siméon Poisson’un 
adıyla “Poisson noktası” diye 
adlandırılacaktı! Poisson noktası 
deneyinin, Koç Üniversitesi’nde 18 
Mart 2015 tarihindeki Uluslararası 
Işık Yılı seminerinde yapmış olduğum 
modern bir versiyonu, sol üstte 
görülebilir. 

Işık için dört başı mamur bir dalga 
kuramı geliştirme çabaları, 1860’lı 
yılların başlarında Faraday, Ampere 
ve Coulomb dahil birçok fizikçinin 
çalışmasını birleştirerek ışığın 
aslında bir elektromanyetik dalga 
olduğunu gösteren İskoç fizikçi 
James Clerk Maxwell ile olgunluğa 
erişti. Bu kimliğiyle ışık, birbirine dik 
açıyla bağlanmış, salınan elektrik ve 
manyetik alanlardan oluşur. Maxwell 
ayrıca vakum içinde bu alanların 
hareket yönüne de dik olduklarını ve 
elektromanyetik dalganın hızının, 
bir başka deyişle ışığın hızının, 
ortamın elektrik ve manyetik sabitleri 
cinsinden hesaplanabileceğini de 
gösterdi. Maxwell’in çalışması, 
elektrik ve manyetik alanlarla optiği 
elektromanyetizma kuramının 
şemsiyesi altında bir araya getirdiği 
için, birleştirme kuramlarının ilk 
örneğiydi. Işığın elektromanyetik 
doğasının Maxwell tarafından 
keşfi, elektromanyetik dalgaların 
kablosuz iletişim, lazerler ve fiber 
optiğin yalnızca birkaç örnek olarak 
sıralanabileceği pek çok teknolojik 
alanda yaygın olarak kullanılmasının 
yolunu açtı∆

Kaynaklar:

Optics and Photonics News Magazine, Ocak 2015

Ralph Baierlein, Newton to Einstein – The Trail of 
Light, Cambridge University Press, 1992.

Newton’un sunduğu parçacık 
resmiyle, Huygens’in dalga 
resmi ışığı açıklamakta 
yeterli değil. Modern kuantum 
kuramına göre, ışığın dalga ve 
parçacık özellikleri birbirlerini 
tamamlıyorlar.
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Işık, en evrensel sembollerden 
biridir. Yaşamın her kesiminde, 
her meslekte; edebiyat, sanat 
tarihi ve bilim gibi birçok akademik 
alanda işaret, sembol ya da teşbih 
olarak kullanılan ışık her yerde 
ortaya çıkan temel bir öğedir. 
Işığın gotik mimarideki, izlenimci 
(empresyonist) ressamların eserleri 
ya da Einstein’ın görelilik kuramı 
dahil ışık hızıyla ilgili kuramlardaki 
önemi açıktır. Daha sıradan bir 
kullanım alanı olarak ışığa, Türkiye’de 
isimlerde de sıklıkla rastlıyoruz: Işık, 
Nur, Nuri, Enver, Münevver, Nuray, 
Aynur pek çok örnekten yalnızca 
birkaçı. “Ay” takısı bulunan isimlerin 
işaret ettiği gibi, ışığın gezegen 
ve kozmolojik çağrışımları da var. 
Bununsa şaşılacak bir tarafı yok; 
çünkü ışık din, manevi değer ve 
göklerle iç içe geçmiştir.

Eski çağlarda ışığın hızla kutsallığı 
temsil işlevi kazandığını görüyoruz. 
Zerdüştlük dininde adı “ışık” (ahura) 
ve “bilgelik” (mazda) kavramlarını 

GÖKYÜZÜNÜN  
VE YERYÜZÜNÜN 
IŞIĞI
Işık değişik dinler tarafından paylaşılan bir 
semboldür ve kutsal metinlerdeki ayetler 
çoğunlukla ezbere bilinir.

birleştiren yaratılmamış kutsal varlık 
olan Ahura Mazda’nın “ahura”sının 
anlamı budur. Hinduizm’de 
günlük ritüellerden biri lambaların 
yakılmasıdır ve Diwali diye 
adlandırılan “ışıklar bayramı” yılın 
en önemli kutlamalarından biridir. 
Budizm’de (arzunun, ihtirasın yoldan 
çıkaran ateşlerin üflenen bir mum 
gibi söndürülmesiyle) erişilen yüce 
nirvana mertebesi de sonuçta ışıkla 
ilişkilidir.

Eski Yunan’da güneş ışığını bilgi 
ve “iyi” kavramlarıyla ilintilendiren 
felsefi tartışmaları görmeye 
başlıyoruz. Platon’un (MÖ 428 – 
348) Devlet adlı eserindeki “güneş 
benzetmesi” ve ünlü “mağara 
teşbihi” birer örnek. Güneş’in yaydığı 
ışık ve sudûr ilkesi (emanation) 
için Platon’un çizdiği çerçeveyi, 
Plotinus (MS 205 – 270) Tanrı’nın 
kudretini açıklamak için kullandı. 
Bu da Yahudi, Hıristiyan, Müslüman 
Tasavvuf yazarlarının metafiziksel 
yazılarına giden yolu açtı.

 Diwali, ışıklar bayramı, Hinduizmin en önemli 
kutlamalarından biri.
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1 Bkz: Suzan Yalman, “‘Ala al-Din Kayqubad 
Illuminated: A Rum Seljuq Sultan as Cosmic Ruler,” 
Muqarnas 29 (2012): 151–86.

2 Suhrawardī, The Book of Radiance = 
Partaw’nāmah: A Parallel English-Persian Text, ed. 
and trans. Hossein Ziai (Costa Mesa, Calif.: Mazda 
Publishers, 1998), 84–85.

 Yrd. Doç. Dr. Suzan Yalman / İnsani Bilimler Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü

Yahudilik, Hırıstiyanlık ve İslamiyet 
gibi tektanrılı dinlerde ışığın taşıdığı 
sembolizm öylesine iyi bilinir ki, böyle 
dizeler ezberden okunabilir. Örneğin, 
Yaratılış Kitabı’ndan (Tevrat’ın ilk bölümü 
olan): “Tanrı ‘Işık olsun’ diye buyurdu ve 
ışık oldu.” Din aracılığıyla ışık ve karanlık 
arasındaki zıtlık sembolizm kazanarak 
iyi ve kötüyü temsil eder: “Ben dünyanın 
ışığıyım. Benim ardımdan gelen, asla 
karanlıkta yürümez, yaşam ışığına sahip 
olur” (Aziz Yuhanna, 8:12). Görülüyor ki, 
ışık kutsalı temsil ederken, karanlık da 
şeytanla ilişkilendiriliyor.

İslami geleneklere baktığımızda 
Kuran’daki ünlü Nur Suresi karşımıza 
çıkıyor:

“Allah, göklerin ve yerin nurudur. O’nun 
nurunun temsili, içinde lamba bulunan 
bir kandillik gibidir. O lamba kristal bir 
fanus içindedir; o fanus da sanki inciye 
benzer bir yıldız gibidir ki, doğuya da, 
batıya da nispet edilemeyen mübarek bir 
ağaçtan, yani zeytinden (çıkan yağdan) 
tutuşturulur. Onun yağı, neredeyse, 
kendisine ateş değmese dahi ışık verir. 
(Bu,) nur üstüne nurdur. Allah dilediği 
kimseyi nuruna eriştirir. Allah insanlara 
(işte böyle) temsiller getirir. Allah her 
şeyi bilir.” (24:35).

Bu sureler, el-Gazali’nin (1058-1111) 
ve İbn Arabi’nin (1165-1240) ünlü 
Kitab-ı Mişkatü’l Envar (Nurlar Feneri) 
adlı eserlerine ilham kaynağı oldu. Işık 
sembolizmi ayrıca niş içinde betimlenen 
lambalar gibi örnekler sayesinde 
sanatta, özellikle camiler ve ölümle ilgili 
mekânlarda da ifadesini buldu.*

Ortaçağ dünyasında Platon’un 
hiyerarşik şekillerinin pagan yorumu 
ve bunlara atfedilen ışık ve sudûr 
ilkeleri tektanrılı dinlere sızdıktan 
sonra, zamanla laik yönetilerce de 
benimsendi. Hırıstiyanlıkta İsa’nın 
“İlâhi ışık” olmasından tutun, Abbasi 
halifelerinin “yeryüzünde Allah’ın 
gölgeleri” olmalarına, padişahlara 
halifelik sıfatının verilmesine kadar 
çeşitli örneklerde görülen bu türden 

sembolizmin yaygın kullanıma sahip 
olduğu görülüyor. Işık ve güneş 
sembolizminin gerek unvanlarda, gerek 
halka yönelik metinlerde, gerekse 
de hükümdarın görsel tasvirlerinde 
kullanıldığını görüyoruz. 

Ortaçağdaki Anadolu üzerine yaptığım 
çalışmalarda Artuklu ve Selçuklu 
hükümdarlarının, örneğin 1220-1237 
yılları arasında hüküm süren Alaeddin 
Keykubad’ın, bastırdıkları sikke ve 
mühürlerde, Apollo ya da Roma 
İmparatorluğu’nun son dönemlerindeki 
resmi güneş tanrısı Sol Invictus için 
pagan güneş kültü modellerini izleyerek 
kendilerini bir Roma imparatoru 
gibi resmettirdiklerini gösterdim. 
Hükümdarın benzer biçimde “güneş 
kral” olarak temsili 1220-1250 yılları 
arasında hüküm süren Kutsal Roma 
İmparatoru Frederick II Hohenstaufen’in 
altın sikkelerinde de (augustalis) 
görülüyor. Gelgelelim, ilahi ya da güneş 
damgalı krallık iddiaları her zaman 
kabul görmüyordu ve örneğin Papa 
“yaydıkları ışığın niteliği” icabı kendini 
“güneş”, imparatoru ise “ay” olarak 
görmeyi tercih ediyordu.1 

Bazı durumlarda, adap kurallarının ihlali, 
ölümcül sonuçlara yol açabiliyordu. 
İran’dan Anadolu’ya gelen bir filozof ve 
mistik olan ve halk arasında Şeyh-ul 
İşrak (“Işıkların alimi”) diye tanınan 
Şihabettin Sühreverdî (1151-1194), 
Platon felsefesine Zerdüştlük ilkelerini 
katıp mistik Sufi üslubunda sunarak Eski 
Yunan ve İran filozoflarının düşüncelerini 
buluşturmaya çalıştı. Pertevname 
(Işıltılar Kitabı) adlı eserinde felsefe 
ve “İlahi Işığın” iktidar sahibini, nasıl 
“Kainat’ın Hakimi” yapacağını anlatır.2 Bu 
öğretiler Anadolu Selçuklu sultanlarının 
ilgisine mazhar olduysa da 1174-93 
yılları arasında tahtta olan ve bunları 
fazla sapkın bulan ünlü Selahaddin 
Eyyubi, Sühreverdi’nin Halep’te idam 
edilmesini emretti (adının sonundaki 
“maktul” sıfatı bundan dolayıdır).

“Güneş kral” kavramı, Türk-
Moğol hanedanının yönetimindeki 

Hindistan’da 1556-1605 yılları arasında 
hükümdarlık yapan ve ışık, güneş ile 
ateşe dayalı geleneklerin bir araya 
getirilmesiyle “Din-i ilahi” denen karma 
bir inanç sistemi oluşturan (Mughal-
Mogul) imparatoru Ekber tarafından 
en uç noktasına taşındıysa da, “güneş 
krallar”ın kuşkusuz en ünlüsü 1643-
1715 yıllarında hüküm süren “Le roi 
soleil” lakaplı Fransa Kralı XIV. Louis’dir. 
“Aydınlanma” çağı, onun ölümünden 
sonra başlayacaktır∆

Pagan kültürlerin, 
mitolojilerin, tek tanrılı 
dinlerin zengin geleneklerinin 
önemli motifi, ışık iyi ve 
kutsal olan ile, karanlık 
ise kötülük ve şeytan ile 
özdeştirilir.

* Sivas’taki Anadolu Selçuklu Sultanı İzzeddin 
Keykavus’un türbesinde mihrab içinde lamba 
betimlemesi (Fotoğraf: Suzan Yalman)
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EVRENIN 
KARANLIK 
YÜZÜ VE 
GELECEĞININ 
TARIHI
Evrenin genişlemesi sonsuza 
kadar sürecek mi? Ya da 
zamanın bir noktasında 
genişleme durup Büyük
Eziliş’le sonuçlanacak bir çöküş 
mü başlayacak? Ya da bundan 
çok daha karmaşık bir başka son 
mu bekliyor evrenimizi?
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Bir ofis düşünün. Üç beş kişi, önlerindeki 
kâğıtlara gömülmüş, arada sırada 
not alıyor. Ortam sessiz, gelen giden 
yok. Adeta herşey yavaşlatılmış bir 
filmin parçası. Ama uzaklara dalmış 
gibi görünen, kılıksız bir patent 
memurunun kafasındaki zaman ışık 
hızında geçiyor. Albert Einstein’a ait 
o kafa, 1905’te, ışığın anlaşılamamış 
ya da bilinmeyen gizemlerine –pek 
çoğu her gün gözlemlediğimiz (klasik) 
dünyamızdaki deneyimlerimize 
koşullanmış mantığımıza ters gelse de– 
açıklık getirecek “düşünce deneyleriyle” 
meşgul. Bunların sonucu olarak 
geliştirdiği özel görelilik kuramı, ışık 
hızının her yönde aynı olup olamayacağı, 
gözlemcinin kendi hızının bundan 
düşülmesi gerektiği konusundaki 
“mantıki” çıkarımlarla, deneylerde 
hızın her yönde aynı çıkmasının yol 
açtığı çelişkiler üzerinde yoğunlaşan 
tartışmalara noktayı koyuyor. Işık ve 
zamanı birleştirerek! Diğer bir deyişle 
ışığın ve zamanın birbirlerine ayrılmaz 
biçimde bağlı olduklarını göstererek. 
Kurama göre zaman algısı, Newton’un 
herkes için geçerli “mutlak zaman” 
dogmasının aksine, gözlemcilerin 
hareketlerine göre değişebiliyor. Bu 
algının ölçümlerle çelişmemesini de yine 
kuramda öngörülen “zaman aralıklarının 
genişlemesi”, bir başka deyişle, sabit 
hızda giden bir araçtaki saatin, dışarıda 
duran bir gözlemcidekine göre yavaş 
gitmesi olgusuyla açıklıyor. Özel 
göreliliğin öteki sonuçlarına gelince 
bunlar özetle, cisimlerin boylarının 
hareket doğrultusunda (gerçek olarak) 
kısa ölçülmesi; ünlü E=mc2 denkleminde 
ifadesini bulan kütle-enerji eşdeğerliliği; 
ışığın boşluktaki hızının geçilemeyeceği 
ilkesi ve bilim kurgudaki popüler 
fantezilerin aksine, tüm gözlemcilere 
göre nedenin sonuçtan önce 
oluşması gereği nedeniyle geçmişin 
değiştirilmesini yasaklayan nedensellik 
ilkesi olarak sıralanabilir.

Einstein, özel görelilik kuramını, 1915’te 
kütleçekimine genelleyerek, evrensel 
çekim yasasına Newton’unkinden 

farklı geometrik bir açıklama getiren 
“genel görelilik kuramını” yayımladı. Bu 
açıklamaya göre kütle, içinde bulunduğu 
uzay-zamanı büküyor ve uzay zamanda 
meydana gelen eğrilik de maddeye 
kütleçekim diye adlandırılan etkiyi 
uyguluyordu. Genel görelilik (foton 
denen kütlesiz parçacıklardan oluşan) 
ışığın da enerjisinin bulunması ve 
eşdeğerlilik ilkesi uyarınca küteçekimini 
hissetmesini öngörüyor.  
Bu eşdeğerlik nedeniyle sadece kütle 
değil, ışık da çekim kuvveti uyguluyor.

Einstein’ın ışık, zaman ve kütleçekimine 
getirdiği devrim niteliğindeki 
açıklamalar, evren konusundaki 
anlayışımızda da bir devrime yol açarak 
yepyeni kozmoloji ve kozmogoni 
modellerine kapı açtı.

Başka şeylerden söz etmeden önce 
evrenin fiziksel yapısının araştırılması 
olan kozmoloji (gözleme dayanır, 
matematik yapıları kullanır) ile evrenin 
doğumu/ölümüyle ilgilenen kozmogoni 
(genelde spekülatiftir ve önyargıların 
etkilerine açıktır) arasındaki farka dikkat 
çekmek isterim. Sanırım kozmoloji ve 
kozmogoni üzerindeki düşüncelerimizi 
Newton mekaniği ile bir benzetme 
kurarak berraklaştırabiliriz. Newton’un 

 Prof. Dr. Tekin Dereli / Fen Fakültesi, Fizik Bölümü

noktasal kütlelerden kurulu bir sistemin 
hareketiyle ilgili yasaları, ikinci dereceden 
bir dizi diferansiyel denklemle ifade edilir. 
Bu denkleme bir çözüm belirleyebilmek 
için, önce çözülecek probleme uyan 
başlangıç koşullarının belirlenmesi 
gerekir. Çözüm bulunduğundaysa 
Newton yasaları hem “Sistemimiz nereye 
gidiyor?” hem de “Nereden geliyor?” 
sorularına yanıt getirir. Elbette bu, 
Laplace’ın düşünceleri bağlamında çok 
basite indirgenmiş bir nedensellik ifadesi. 
Gerçekteyse Newton mekaniğinde çoğu 
kez bugün için belirlediğimiz koşulları 
geleceği öngörmek için zamanda ileriye 
ya da geçmişte olanları çözebilmek 
için geriye götürürüz. Kozmoloji ve 
kozmogoni analojisinde de durum 
küçük bir farkla aşağı yukarı aynıdır. 
Evrenin bugünkü durumunu doğrudan 
gözlemlerle belirliyoruz. Ancak, zamanın 
bir başlangıcı olduğunu varsayarak, 
zamanın 
t = 0 noktasındaki başlangıç koşullarının 
ince ayarını yapıyoruz (burası 
kozmonogiye giriyor) ki, evren neden-
sonuç ilişkileri süreciyle bugünkü 
durumuna evrilsin. Ardından koşulları 
zaman içinde daha ileriye taşıyarak 
evrenimizin “geleceğinin tarihini” 
tartışabiliriz.



F ENER_ D O S Y A _ E V R E N I N  K A R A N L I K  Y Ü Z Ü  V E  G E L E C E Ğ I N I N  TA R I H I

Isaac Newton son derece inançlı biriydi. Evreni 
zaman içinde durağan, uzay içinde sonsuz 
ve sınırsız olarak tanımlıyordu. Bu yaklaşımın 
zaman içinde evrilen dinamik bir evren 
kavramına götürmesi hiçbir şekilde mümkün 
değildi. Genişleyen bir evren düşüncesi çok 
daha sonra Einstein’ın genel görelilik kuramıyla 
birlikte gelecekti. 

Einstein, birçok bakımdan sıradışı bir fizikçiydi. 
Aslında tüm zamanların en etkili fizikçisi 
olduğu söylenebilir ki, bu bağlamda ona tek 
rakip olarak Newton gösterilebilir. 1905 yılında 
yayımladığı özel görelilik kuramıyla uzay ve 
zaman anlayışımızda devrim yarattı. Ardından, 
1915’te yayımladığı genel görelilik kuramında 
da maddenin özel göreliliğin sonsuz, düz (dört 
boyutlu) uzay-zamanını büktüğünü gösterdi. 
Einstein böylece eğri bir uzay-zaman içindeki 
kütleçekimsel kuvvetleri, gözlemcilerden 
bağımsız olarak bükülmenin bir etkisi olarak 
açıkladı ve böylece evrenin dinamik bir modeli 
için kapıyı açtı. Ama başlangıçta Einstein’ın 
kendisi bile bu düşünceye fazla ısınamadı. 1917 
yılında kendi kütleçekim alan denklemlerine bir 
kozmolojik terim ekleyerek evren için dinamik 
bir model olasılığından kaçındı. Durağan 
Einstein evreni, içinde büyük ölçekli, tekdüze ve 
yönden bağımsız bir madde dağılımını varsayar. 
“Kozmolojik ilke” adıyla bilinen bu varsayım 
için öylesine büyük ölçekler söz konusudur 
ki, gökada kümeleri bile noktasal kütleler 
olarak değerlendirilebilir. Bunun da anlamı, 
birkaç milyar ışıkyılının sonsuz küçükmüş gibi 
görüldüğü mesafelerin söz konusu olması.

Her şeyden önce Einstein’ın görelilik 
kuramlarında uzay koordinatlarıyla zaman 
koordinatlarının aynı olmadıklarını bilmeliyiz. 
Görelilik, hangi koordinatın uzaysal, hangisinin 
zamansal olduğunun gözlemcinin hareket 
durumuna bağlı olması demektir. Uzayda ışık 

dışında her şey, ışığın boşluktaki hızından daha 
düşük hızda yol alır. Herhangi bir gözlemcinin 
zaman koordinatı, daima geçmişten geleceğe 
doğru akar. Bu bizim kontrolümüzün dışında 
bir şeydir: Hiçbir gözlemci, zamanın akışını 
geriye döndüremez. Nedensellik ilkesi genelde 
geçerlidir. Olayların zaman sıralaması, bu olaylar 
arasındaki içsel neden-sonuç ilişkilerine göredir. 
Popüler düzeyde görelilik kuramlarıyla ilgili 
kafa karışıklığı, genelde iki ayrı gözlemciye göre 
neden-sonuç ilişkilerine dayalı olay zincirlerinin 
karşılaştırılmasıyla ortaya çıkar. 

Einstein, evreni genel kütleçekim etkisine karşı 
kararlı tutmak ve statik bir kozmolojik modeli 
mümkün kılabilmek için denklemlerine bir 
kozmolojik sabit (günümüzde “karanlık enerji” 
denen bir negatif basınç) eklemişti. Ancak, çok 
geçmeden 1930 yılında Edwin Hubble evrenin 
genişlediğini gösteren kanıtlar ortaya koyduğunda 
“hayatımın en büyük hatası” diyerek geri adım 
attı. Bu arada Einstein’ın kütleçekimsel alan 
denklemlerinin genişleyen bir evrene işaret eden 
kozmolojik çözümleri, önce Alexander Friedmann 
(1922) ve ardından da ondan bağımsız olarak 
Georges Lemaître (1927) tarafından keşfedildi. 
Friedmann, 1888 yılında St. Petersburg’da 
doğan ve öğrenimini orada gören parlak bir 
matematiksel fizikçiydi. I. Dünya Savaşı’nda Rus 
Ordusu’nda bombardıman pilotu olarak görev 
yaptı ve 1917’den sonra da Sovyet Devrimi ile 
iç içe yaşadı. Doğduğu şehrin üniversitesinde 
ve yeni kurulan birçok enstitüde dersler verdi. 
Meteoroloji Enstitüsü’nün müdürlüğünü yaparken, 
Einstein’ın makalelerini kendi başına okuyarak 
genel görelilik kuramını öğrendi. 1925 yılında baş 
gösteren bir salgında genç yaşında ölmeden önce 
Einstein’ın alan denklemlerine, genişleyen evrenin 
toz dağılımına i) kapalı (küresel) ii) açık (düz) 
ya da iii) açık (hiperbolik) olduğu üç kozmolojik 
çözümü içeren makalesini yazdı. 

Kozmik mikrodalga fon ışınımındaki 1 derecenin 100.000’de birine kadar olan sıcaklık 
farklarının şifresi, evrenin yüzde 95’inin gizemli karanlık enerji ve karanlık maddeden 
oluştuğunu gösterdi.

 Fred Hoyle

 Edwin Hubble

 George Gamow
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Lemâitre, katolik bir papaz olarak 
Belçika’da daha güvenli bir yaşam sürdü. 
Friedmann’ın bulduğu üç kozmolojik 
çözümü o da buldu, ama kapalı 
zamanda çözümü geriye götürerek t → 
0 limitinde evrenin yarıçapının a(t) → 0 
ve madde yoğunluğunun ρ(t) → ∞ 
gittiğini gösterdi. Böylece evrenin, 
zaman içinde, içerdiği tüm maddenin, 
genişlemenin başladığı tek bir noktada 
toplanmış olduğu bir başlangıcı olduğu 
sonucuna vardı.

Amerikalı gökbilimci Edwin Hubble, 
o sıralar Güney California’da yeni 
inşa edilmiş olan güçlü Mount 
Wilson Gözlemevi’nin müdürüydü. 
Çok uzak gökada kümelerine olan 
mesafeleri dikkatle ölçerek ve bu 
soluk kaynaklardan gelen ışığın 
dalgaboylarındaki kızıla kaymaları 
belirleyerek genişleyen bir evrene 
işaret eden gözlemsel kanıtlar derledi. 
Kızıla kayma Doppler etkisiyle açıklanır. 
En uzak gökada kümeleri, bizden 
en hızlı uzaklaşanlar. 1930 yılında 
Hubble, bulduğu hız değerlerinin (artık 
Hubble sabiti diye adlandırılan ve H 
ile gösterilen bir orantı sabitiyle), 
uzaklıklarla doğrusal bir orantı 
içinde olduğunu not etti. Hubble’ın 
gözlemleri, Lemaître’in fikriyle birleşince 
evrenimizin yaşı için ilk tahmin 
olarak 1/H �= 13,8 milyar yıl değerini 
gösteriyordu. Bu, aslında günümüzde de 
kabul edilen değerdir.

FRIEDMANN-LEMAÎTRE KOZMOLOJILERI

Friedmann-Lemaître kozmolojileri 
üç temel varsayım üzerine kuruludur: 
i) Çok geniş ölçeklerde her gözlemci 
için evrenin içeriği tek düze (homojen) 
ve yönden bağımsız dağılımdadır 
(kozmolojik ilke). ii) evrendeki madde 
ideal bir akışkanla betimlenebilir, ve iii) 
Einstein’ın genel göreliliği, geçerli olan 
kütlleçekim kuramıdır. Fizikçiler bir 
süre, ilk anlarında evrendeki maddenin 
içeriğinde ve dağılımında var olabilecek 
çok küçük farklılıkların, zamanın 
başlangıç noktasında (t = 0) bir tekilliğin 
varlığından kaçınmayı sağlayabileceğini 
umdular. Bu umutlar, Roger Penrose 
ve Stephen Hawking’in 1960’ların 
sonlarında uzay-zamanın global 
topolojisiyle ilgili teoremleri kanıtlayarak 
klasik genel göreliliğin kullanılması ve 
kütlenin pozitif olmasının varsayılması 
halinde (zayıf eşdeğerlik ilkesi) bir 
başlangıç tekilliğinin kaçınılmazlığını 
göstermeleriyle suya düşmüş oldu. 

Friedmann-Lemaître çözümünü 
kozmolojiye ilk uygulayan Rus asıllı 
nükleer fizikçi George Gamow ve onun 
doktora öğrencisi Ralph Alpher oldu. 
Gamow Rusya’da bir ara Friedmann’ın 
öğrencisi oluştu, ama 1940’larda 
ABD vatandaşlığına geçti. Alpher 
ve Gamow, evrenin bir başlangıç 
tekilliğinden çıkarak önce ışınımın, 
sonra da maddenin egemenliğindeki 
dönemlerden geçtiği bir evrim 

senaryosu ortaya koydular. 1948’de 
Gamow elementlerin nasıl çekirdek 
sentezi yoluyla oluşacağı, bunlardan da 
yıldız ve gökadaların oluşup günümüzün 
genişleyen evrenine ulaşılabileceği 
görüşünü savunuyordu. Bu evrim 
senaryosu için “Büyük Patlama 
Kozmolojisi” adının ilk kez popüler bir 
BBC yayınında kendi rakip “Sürekli 
Durum Kozmolojisi”ni açıklarken Fred 
Hoyle tarafından kullanılmış olması 
ironik bir durumdur.

Fred Hoyle 1915 yılında İngiltere’nin 
kuzeyinde bir işçi ailesinin çocuğu olarak 
dünyaya geldi. Burslu olarak Cambridge 
Üniversitesi’nde matematiksel fizik 
öğrenimi gördü. İkinci Dünya Savaşı 
sırasında radar araştırmalarına katıldı. 
1945 yılında savaşın bitmesiyle 
Cambridge Üniversitesi’ne akademisyen 
olarak geri döndü. Sürekli Durum 
Kozmolojisi, Hoyle ile savaş sırasındaki 
çalışma arkadaşları Hermann Bondi ve 
Thomas Gold’un ortak çalışmalarıyla 
gelişti. Kısaca, evren her gözlemciye 
bir zamanda nasıl görünürse 
herhangi bir başka zamanda da aynı 
görünür biçiminde özetlenebilecek 
bu “mükemmel kozmolojik ilkeyi” 
geliştirdiler. Bu, zamanda bir başlangıcı 
ve bir sonu olmayan dinamik bir 
evren anlamına geliyor. Hoyle, evrenin 
gözlenen genişlemesini sürdürmek 
üzere, sürekli olarak homojen ve uzayda 
yönden bağımsız dağılımlı olarak 

 Planck uydusunun oluşturduğu gökyüzü haritasında (solda), Büyük Patlama’dan 380.000 yıl sonra evrene 
yayılan ilk ışığın bugünkü fosil kalıntısı üzerinde derecenin yüz binde biri düzeylerindeki sıcaklık farklarından 
yola çıkan kozmologlar, evrenin madde ve enerji içeriğinin oranlarını belirlediler (sağda).

Atomlar % 4.9

Karanlık Madde
% 26.8

Karanlık Enerji
% 68.3

EVRENDEKI ENERJI DAĞILIMI
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maddenin ortaya çıkmasını tetikleyen 
bir C-alanının varlığını öngördü. 
Buna karşılık evrenin ortaya çıkışının 
Büyük Patlama modeli, günümüzde 
mikrodalga aralığında bir fosil ışınımın 
varlığını öngörür. Bu öngörü ilk kez 
Alpher ve Gamow tarafından yapılmıştı. 
Sürekli Durum senaryosundaysa böyle 
bir çıkarımda bulunulamaz. 1965 yılında 
Bell Laboratuvarları’nda Arno Penzias 
ve Robert Wilson’un geliştirdikleri 
(megafon biçimli) antenle 2,7K sıcaklık 
değerinde kozmik mikrodalga fon 
ışınımını tesadüfen keşfetmeleri bir 
dönüm noktası oldu. Evren için Sürekli 
Durum modeli giderek genel görelilik 
kuramcılarının gözünden düştü. Penzias 
ve Wilson, keşiflerinden dolayı 1975 
yılında Nobel Fizik Ödülü’nü kazandılar.

UZAY TELESKOPLARI SAHNEDE

Günümüzde kabul ettiğimiz standart 
kozmolojik senaryo Friedmann-
Lemaître modeli değil, onun 
değiştirilmiş bir versiyonudur. Bir 
değişikliğe neden gereksinimiz var? 
Çünkü, günümüzde derin uzayı çok daha 
ayrıntılı biçimde gözlemleyebilmekteyiz. 
Artık yalnızca yeryüzündeki teleskoplarla 
yapılan gözlemlerle sınırlı değiliz. 
Mikroelektronik kontrol araçları ve 
adaptif optik sistemlerdeki büyük 

ani bir şişme şeklinde (üstel hızla) 
genişleme aşamasından geçtiği 
varsayılır. Bu düşünce, birbirlerinden 
bağımsız olarak üç kuramsal fizikçi, 
Alexander Starobinsky, Alan Guth ve 
Andrei Linde tarafından 1980 yılında 
ortaya atılmıştı. Böylece, günümüz 
evreninde manyetik monopollerin 
bulunmayışı ya da madde ve antimadde 
arasındaki büyük asimetri gibisinden, 
sıcak Büyük Patlama senaryosunda 
açıklanamayan problemlere çözüm 
getiriliyordu. Şişme sürecinin sonunda 
bizi Friedmann aşamasına geri getiren 
(mekanizması açıklanamayan) bir 
faz geçişi meydana gelmiş olmalı, 
ama “nasıl?” ve “ne zaman?”soruları 
hâlâ yanıt bekliyor. Λ, Einstein’ınkinin 
tersi işaret taşısa da geri gelen şu 
bizim eski kozmolojik sabit. Bu terim, 
günümüzde evrenin genişleme hızında 
gözlenen ve yaklaşık 6 milyar yıl önce 
başladığı düşünülen ivmelenmeyi 
açıklamak için yeniden canlandırılmış 
bulunuyor. Bu olgu, daha 1997 yılında 
oldukça duyarlı biçimde doğrulanmıştı. 
Kozmolojik sabit, o noktadan itibaren 
başlayan ivmelenmeye itki sağlayan 
negatif basıncın bir bölümünü sağlar. 
Ayrıca, negatif basınçla uyum gösteren 
bir durum denklemine sahip bir ideal 
akışkanın varlığı da düşünülüyor. Bu 
kaynakların birine ya da ötekine atıfta 
bulunurken, “karanlık enerji” diye söz 
ediyoruz. Aslına bakılacak olursa, 
karanlık enerji bile kendi başına evrenin 
gözlenen genişleme senaryosunu 
açıklamak için yeterli değil. Büyük 
Patlama’dan hemen sonra evrenin 
“sıcaklığı” son derece yüksek olmalıydı. 
Evrenin genişlemesinden sonraysa 
son derece düşük derecelere inmiş 
bulunuyor. Kozmik Mikrodalga Fon 
Işınımı’nın belirlenen 2,7K derecedeki 
sıcaklığı, mutlak sıfırın çok yakınında. 
Evrendeki sıradan maddeyle ilgili 
olarak günümüzde yapılan tahminler, 
böylesine düşük bir sıcaklığa yol 
açmaya yetecek düzeyden uzak 
bulunuyor. Evrenin günümüzdeki soğuk 
evresiyle genişlemesinin ivmelenmesini 
beraber açıklayabilmek için bilinmeyen 
bir türden maddenin varlığı gerekiyor. 
Dolayısıyla buna “soğuk karanlık 
madde” diyoruz. 

 Andrei Linde

ilerlemelere karşın, uzay istasyonlarınca 
Dünya yörüngesine yerleştirilen 
teleskoplar, yeryüzündekilere kıyasla 
dış uzaydan çok daha güvenilir veriler 
topluyorlar. Artık yapılan harcamalar ve 
dolayısıyla da gözlemsel astrofizikten 
beklentiler büyük ölçüde artmış 
bulunuyor. Bu tür araçlardan uzaya 
ilk gönderilenlere COBE (Cosmic 
Background Explorer – Kozmik Fon 
Kaşifi), WMAP (Wilkinson Microwave 
Anisotropy Probe – Wilkinson 
Mikrodalga Düzensizlik Araştırma 
Sondası) ve Hubble adları verilmişti. 
Görece daha yakın tarihlerde 
gönderilenlereyse ünlü fizikçiler Enrico 
Fermi ve Max Planck’ın adları verildi. 
PLANCK tarafından toplanan muazzam 
miktarda veri, 2013’ün sonunda 
genel kullanıma sunuldu. Kozmolojik 
parametreler için belirlenen en son 
değerler, evrenin ilk anlarındaki evrimi 
konusundaki senaryolarda birtakım 
değişiklikler gerektiriyor. 

Günümüzde kabul gören kozmolojik 
evrim senaryosu, “Şişmeli soğuk 
karanlık madde (ΛCDM) evreni” 
senaryosudur. Yukarıdaki terimleri 
teker teker açıklayayım. Evrenin, 
başlangıcından sonraki ilk saniyenin 
akıl almaz küçüklükteki kesirlerinde 
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Sayılara vuracak olursak, evrendeki 
sıradan madde, gözlenen ivmelenmeye 
ancak yüzde 4 oranında katkı yaparken, 
karanlık maddenin katkısı yüzde 24, 
karanlık enerjininse yüzde 72 düzeyinde. 
ΛCDM gerçekten de çok garip bir 
bilimsel model. Karanlık madde nedir? 
Karanlık enerjinin kaynağı ne? Tam ikna 
edici ipuçlarına hâlâ sahip değiliz.

Fizikte geniş kapsamlı spekülasyonlar 
yapılacaksa, sanırım hem saf 
matematik alanında, hem de uygulamalı 
fizikte yeterli birikime sahip bir 
matematiksel fizikçi bunu herkesten 
iyi yapar. Fizik literatürüne girmiş olan 
pek çok farklı kozmolojik düşünce er ya 
da geç doğanın sınavından geçecektir. 
Bu son bölümde bunlardan bazılarına 
değineceğim. 

• Einstein’ın klasik kütleçekimi, 
başlangıç tekilliğine yaklaşıldıkça bir 
takım değişiklikler gerektirir. Daha 
önce yapılan bazı genelleştirmeler 
arasında relativistik skaler-tensör 
kuramları, ölçek değişikliğine duyarsız 
kütleçekim kuramları ve/veya yüksek 
türevli kütleçekim kuramları gibi son 
zamanlarda yeniden ilgi görmeye 
başlayan kuramlar var.

• Geçmişi Paul Dirac’ın 1938 yılındaki 
eski çalışmalarından birine kadar 
götürülebilecek iddialı bir varsayım, 
temel doğa sabitlerinin zamanla 
değişebilmeleri olasılığıdır. Newton’un 
kütleçekim sabiti G, boşlukta ışığın 
hızı c, temel elektrik yükü e ve Planck 
sabiti ℏ, t kozmik zamanına bağlı olup, 
evrenin evrimi sürecinde çok yavaş 
biçimde değişime uğramış olabilirler.

• Maddenin uç koşullardaki kuantum 
özelliklerini de açıklıyabiliyor olmamız 
lazım. Bunlar, maddenin klasik 
kuramlarındakilerden çok farklıdır 
ve hâlâ üzerlerinde karar kılınmış 
değildir. Dolayısıyla kütleçekiminin 
bir kuantum kuramına şiddetle 
ihtiyacımız var ki, bu henüz ufukta 
görünmüyor. Bu bağlamda sicim 
kuramları hak ettikleri gibi ciddi ilgi 
topluyorlar. 

• Bugün gözleyemediğimiz fazladan 
uzay boyutları olabilir. Bu varsayımın 
temelleri, Theodore Kaluza’nın 

1921 ve Oscar Klein’ın 1926 yılında 
yazdıkları ses getirici iki makaleye 
kadar uzanır. Düşünce, 1970’li yılların 
sonlarında tutarlı bir formülasyon 
için 9 uzay boyutu gerektiren 
süpersicim modelleriyle yeniden 
canlandı. Süpersicim modelleri 
için olası gözlemsel kanıtlar, 10 
boyutlu uzay-zaman üzerinde 
düşük enerjili efektif sicim alan 
kuramı yaklaşıklığında aranıyor. 
Son makalelerimden birinde, üç 
boyutlu evrenimiz ivmelenen hızla 
genişlerken küçük, çok boyutlu bir iç 
uzayın, toplam uzay hacim faktörü 
sabit kalacak şekilde büzüştüğü 
bir yüksek boyutta sürekli durum 
kozmoloji modeli tasarlamıştık. 
Modelde, bildiğimiz üç boyutlu 
evrenin ivmeli genişlemesi, büzüşen 
iç uzaydan üç boyutlu evrene devamlı 
olarak homojen, yönden bağımsız 
dağılımlı madde transferiyle 
sürdürülebilir. Böylelikle, maddenin 
üç boyutlu sürekli üretimi gibi keyfi 
bir varsayımdan kaçınarak yüksek 
boyutta sürekli durum kozmolojisinin 
bir dinamik indirgenimini vermiş 
olmaktayız. 

• Evrenin global topolojisi, bugün 
düşündüğümüzden çok daha 
karmaşık olabilir. William Thurston 
tarafından 1978’de sınıflandırılan 
3-manifoldların sekiz türünden 
birinin içindeki bir sonlu evrende 
yaşıyor olabiliriz. Bizler, ya kapalı 

ve sınırları olmaksızın sonlu ya da 
açık ama yine sınırları olmayan 
sonsuz uzamda Friedmann tipi 
evrenler düşünmeye alışmışız. 
Gelgelelim, sonlu uzamda, ama 
bazı periyodik sınır koşullarının 
gerçekleşmesi halinde sonsuz 
olarak algılanabilecek bir evrende 
de yaşıyor olabilirdik. Lunaparklarda 
hani o pek eğlendiğiniz aynalı 
salonları düşünün. Birbirine paralel 
iki düzlemsel aynanın arasında 
durup iki yanınıza baktığınızda, 
ayakta durduğunuz sonlu hacmin 
yansımalarının sonsuz tekrarını 
görürdünüz. Uzayda sonlu bir 
noktada bulunduğunuz halde uzayı 
sonsuz olarak algılayacaktınız. 
Fiziksel gözlemlerle evrenin 
topolojisini belirlemenin bir yolu 
olabilir mi? Bu da yanıtı belki ileride 
bulunabilecek güç bir soru. 

Evrenin geleceğinin resmi önümüzde 
açılmayı sürdürüyor. Evrenin kaderiyle 
ilgili spekülasyonların sonu yok. Evrenin 
genişlemesi sonsuza kadar sürecek 
mi? Ya da zamanın bir noktasında 
genişleme durup Büyük Eziliş’le 
sonuçlanacak bir çöküş mü başlayacak? 
Ya da bundan çok daha karmaşık bir 
başka son mu bekliyor evrenimizi? Fizik 
gözleme dayalı bir bilim olduğuna göre, 
spekülasyonlarımız toplanan veriler 
ve deneylerle desteklendiği sürece, 
evren hakkındaki anlayışımızda ilerleme 
sağlayacağız∆
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Başlangıçta hiçbir şey yoktu. Sanırım bu 
konularda fazla bir şey söyleyemeyecek 
bir mühendis olarak evrenimizi 
ortaya çıkaran ve bugün hâlâ devam 
eden genişlemesini başlatan Büyük 
Patlama’dan önce neyin var olduğuyla 
ilgili verebileceğim tanım ancak bu 
kadar. Patlamadan sonraki ilk üç dakika 
içinde kuark gibi atomaltı parçacıkların 
füzyonu sonucu hidrojen atomlarının 
çekirdekleri (protonlar) oluştu. Bu 

Fosil yakıtlardaki CO
2
 

milyonlarca yıl öncesinin 
atmosferinden gelir ve 
dolayısıyla fosil yakıt 
tüketmek, bir anlamda 
milyonlarca yıl öncesinin 
atmosferindeki CO

2
’i 

günümüz atmosferine 
transfer etmektir.

düşen güneş ışığının yüzde 50’si kızılaltı 
ışık, yüzde 40’ı görünür ışık ve yüzde 
10’u da morötesi ışıktan meydana gelir. 
Atmosfer, morötesi ışığın özellikle daha 
kısa dalga boylarındaki yüzde 70’lik 
bölümünü perdeler. Dünya’nın her gün 
Güneş’ten aldığı enerji, bir günde 
kullanabildiğimiz miktarın kat kat 
üzerindedir. Dünya’daki karalar üzerine 
8 saatte düşen güneş enerjisi miktarı, 
tüm Dünya’da bir yıl içinde kullandığımız 
enerji miktarına eşittir. 

Güneş’in enerjisinden gezegenimiz 
üzerinde var olduklarından beri 
yararlanıyoruz. Isınmak ve yemek 
pişirmek için odun yakmak, bunun 
güzel birer örneği. Odun, ağacın karbon 
dioksit ve suyu güneş ışığını yani güneş 
enerjisini kullanarak karbonlu bir 
maddeye dönüştürdüğü fotosentez adlı 
süreçle oluşur. Odun, Sanayi Devrimi’yle 
yerini kömüre bırakıncaya kadar binlerce 
yıl boyunca ısınmada yararlandığımız 
enerji kaynağı oldu. Ama bu yeni 
kaynağın da milyonlarca yıllık sürelerde 
çürüyen bitkileri ve algleri kömüre 
dönüştüren doğal jeolojik süreçlerin 
ürünü olduğunu unutmayalım. Gerçek 
şu ki, enerji elde etmek için kömürü 
yaktığımızda, aslında bitkilerin 
fotosentez yapmak için milyonlarca yıl 
önce Güneş’ten aldıkları ve kendilerini 
oluşturan organik moleküllerin kimyasal 
bağlarında depoladıkları enerjiyi 
kullanıyoruz. Yani odun yerine kömür 
kullanmak, zamanda geriye giderek 
milyonlarca yıl öncesinin Güneş’inin 
enerjisini derlemeye benziyor. Aynı şeyi 
öteki fosil yakıtlar, günümüzün temel 
enerji kaynakları olarak kullanılan petrol 
ve doğal gaz için de söyleyebiliriz. 

Ne var ki, bu zaman ölçeği sorunu, 
atmosferde giderek artan CO

2 miktarları 
nedeniyle, bu gezegen üzerinde 
yaşayan hepimiz için küresel ısınma 
denen büyük bir sorun oluşturuyor. 
Her ne kadar enerji elde etmek için 
odun yakmak da, kömür yakmak da 
atmosfere CO2 salımıyla sonuçlansa da 
odun yakmak gerçekte atmosferdeki 
CO2 miktarını artırmaz, çünkü odundaki 
karbon ağacın ancak on yıllarla ölçülen 
yaşam süresi içinde atmosferdeki 
CO2’ten çekilmiştir. Buna karşılık, 

çekirdeklerin birer elektron yakalayarak 
hidrojen atomlarını meydana getirmeleri 
için 380.000 yıl geçmesi gerekecekti. 
Ardından, Güneşimiz gibi temel olarak 
hidrojen gazından yapılı küreler olan 
yıldızlar oluştu. Güneş’in merkezinde 
çok yüksek basınç ve yoğunluk altında 
hidrojen çekirdeklerinin füzyonu 
(birleşmesiyle) saniyede 600 milyon 
ton hidrojen helyuma dönüşüyor ve 
bu süreçte açığa çıkan enerji, dış 
katmanların muazzam ağırlığının 
baskısını dengeleyerek Güneş’in 
milyarlarca yıl süreyle ayakta kalmasını 
sağlıyor.

Bu termonükleer füzyon tepkimeler 
sürecinde yayılan enerji, gökadamızda 
elektromanyetik ışınım olarak yayılır ve 
bu enerjinin trilyonda biri kadarı da yolu 
üzerinde güzel gezegenimize çarparak 
yaşam verir.

Atmosferimizin üstünde güneş ışığına 
doğrudan maruz birim alana Güneş’in 
bıraktığı güç, 1368 W/m2’dir. Bu 
enerjinin bir bölümü atmosfer 
tarafından yansıtılır ya da soğurulur ve 
sonuçta açık hava koşullarında 1.000W/
m2 yüzeye çarpar. Atmosferin üzerine 

GÜNEŞ  
ENERJISI
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kömür ve diğer hidrokarbonlardaki CO2 milyonlarca yıl 
öncesinin atmosferinden gelir ve dolayısıyla kömür yakmak, 
bir anlamda milyonlarca yıl öncesinin atmosferindeki 
CO2’i günümüz atmosferine transfer etmektir. O halde, 
atmosferde CO2 miktarının artmasına endeksli küresel 
ısınmayla baş edebilmek için güneş enerjisinden 
yararlanmanın alternatif yollarını bulmalıyız.

Biyoyakıt kullanımı, güneş enerjisinden yararlanmanın 
bir yoludur. Biyoyakıt, etanol ve biyodizel gibi mısır ve 
şekerkamışı gibi bitkilerden elde edilen yakıtların genel 
adı. Günümüzde biyoyakıtlar ulaşımda kullanılan enerjinin 
yüzde üçünü oluşturuyor. Gelgelelim, bugün kullanılan 
biyoyakıtlar (etanol, biyodizel) ekim alanları için yenebilir 
gıda kaynaklarıyla rekabet içinde, gıda fiyatlarının 
yükselmesine, açlığa ve ormanların kaybına yol açıyorlar. 
Bu olumsuzlukların önüne geçebilmek için biyoyakıtların, 
örneğin algler, orman atıkları ve yabani otlar gibi gıda olarak 
kullanılmayan, yetişmeleri için ekim alanları ve temiz suya 
gereksinim duymayan kaynaklardan elde edilmesi gerekir.

Atmosfere CO2 salmaksızın Güneş’ten faydalı enerji elde 
etmenin yolları da var. Odaklanmış Güneş Enerji Sistemleri 
(Concentrated Solar Power – CSP) aynalarla güneş ışığını 
bir noktaya odaklayarak hedefte bulundurulan suyu 
buharlaştıracak kadar ısıtıyorlar. Buharın sıradan türbinleri 
çevirmesiyle de elektrik elde edilebiliyor.

Güneş ışığını izleyip odaklamak için çeşitli tekniklerden 
yararlanan geniş bir dizi odaklama teknolojisi geliştirilmişti. 
Parabolik kanal, küçük boyutlu doğrusal Fresnel yansıtıcısı, 
Stirling çanağı ve güneş enerjisi kulesi, bunlar arasında en 
yaygın kullanıma sahip olanları. Termal depolama 24 saate 
ulaşabilen sürelerle verimli elektrik üretimine izin veriyor. 
Güneş kolektörlerine dayanan pek çok güç santralı dünyanın 
birçok yerinde ya kurulu ya da kurulma aşamasında.

CSP’nin tersine fotovoltaik (PV) sistemleri, güneş ışığını 
doğrudan elektriğe çeviriyor. Işığa tutulduğunda bir 
materyalde voltaj ya da elektrik akımının ortaya çıkma 
olgusu ilk kez Alexandre-Edmond Becquerel adlı Fransız 
fizikçi tarafından 1839 yılında keşfedildi. Silikondan yapılan 
ilk güneş hücresi 1954 yılında Gerald Pearson, Calvin 
Fuller ve Daryl Chapin adlı araştırmacılar tarafından imal 
edildi ve güneş enerjisini elektriğe dönüştürmede yaklaşık 
yüzde 5 verimlilik düzeyine ulaştı. O zamandan bu yana 
farklı malzemeler ve değişik hücre konfigürasyonları 
kullanımlarıyla verimlilik düzeyleri önemli ölçüde yükseldi. 

Henüz ticari ölçeklerde olmasa da güneş enerjisi çeşitli 
yakıtların üretiminde de kullanılabiliyor. Örneğin, elektroliz 
denen süreçle su, elektrik kullanarak hidrojen ve oksijene 
ayrıştırılabilir ve ardından hidrojen yakıt olarak kullanılabilir. 
Böyle bir süreçte kullanılan elektrik güneş enerjisinden 
sağlanıyorsa, elde edilen ürün solar (Güneş kaynaklı) 
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hidrojen olarak adlandırılabilir. Bir fotokatalizörün 
varlığında suyu doğrudan güneş ışığıyla oksijen ve hidrojene 
ayrıştırmak da mümkün. California Teknoloji Enstitüsü’nde 
kısa süre önce geliştirilen bir araç yardımıyla 40 saat 
süreyle güneş ışığı kullanılarak sudan hidrojen elde edildi. 
Bu minyatür aracın ticari kullanımdan hayli uzak olmasına 
karşılık önümüzdeki yıllarda bu alandaki araştırma 
faaliyetlerinin bir patlama yaşayacağı kesin. 

Sonuç olarak, güneş enerjisi büyük olasılıkla gelecekteki 
temel enerji kaynağımız olacak. Fosil yakıt rezervleri 
azalmaya başladıkça ve güneş enerjisine dayalı sistemlerin 
maliyeti rekabet edebilir düzeylere indikçe, fosil yakıtların 
iktidarı da sona erecek görünüyor∆

Fotovoltaik etki, ışığın yarıiletken bir malzeme 
tarafından soğurulması, fotonların enerjisinin 
malzemeye aktarılması sonucu elektrik yüklerinin 
oluşması, yüklerin ayrılmasıyla da voltaj ortaya çıkışı 
sürecidir. Sonuç olarak bir yükleme yapıldığında bir 
akım oluşur. İlk ticari fotovoltaik hücreler, bir saydam 
plaka ve bir taban plaka arasına yerleştirilmiş biri p-tipi 
(pozitif), biri de n-tipi (negatif) olmak üzere iki silikon 
katmandan oluşuyordu. Bir fotovoltaik hücrenin, üretilen 
elektrik enerjisi miktarının, hücrenin yüzeyine çarpan 
fotonların enerjisine oranı olarak tanımlanan verimi, ışık 
soğurumu, elektrik yüklerinin ayrışması ve elektronların 
akışı sırasında meydana gelen kayıplara bağlıdır. Bu 
kayıpları en aza indirmek amacıyla yeni malzemeler 
üretimi, dünyanın her yerinde birçok laboratuvarda son 
derece aktif araştırmaların konusudur.

YÜZEY ELEKTROT GÜNEŞ IŞIĞI

ELEKTRİK

YANSIMA ÖNLEYEN KAPLAMA

N-TİPİ SİLİKON

P-TİPİ SİLİKON

TABAN ELEKTROT
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Ülkelerin karbon salımlarını azaltmak için 
girdikleri yeni taahhütlere karşın şimdiye kadarki 
performanslarıyla, ortalama küresel sıcaklığı 1,5-2°C 
düzeyinde tutabilmek için bilimcilerin yapılmasını 
söyledikleri kısıntı miktarları arasında gözle görülür bir 
uçurum var.1 Bu aşamada geleceğin ne göstereceği 
basit görünüyor: Ya devletler gereken miktarlarda 
kesintiyi taahhüt edecekler ya da gezegenimiz, 
sahip olduğumuz yegâne evimiz, kaçınılmaz iklim 
değişiminin en ağır etkilerine maruz kalacak.

AYKIRI BIR ÇIFT MI?
Kasım sonunda Paris’te yapılan Birleşmiş Milletler (BM) iklim görüşmeleri 
(COP21) sonrasında gezegenimiz, kuşkulu bir bekleyiş içinde.

GÜNEŞ JEOMÜHENDISLIĞI VE ULUSLARARASI HUKUK

İklim değişimiyle ilgili bunca bilimsel veriye karşın 
ülkeler neden hem bizim hem de gelecek kuşakların 
korunması için gerekli adımlar konusunda bir 
anlaşmaya varamıyorlar? Uluslararası hukukun 
merceğinden bakıldığında, bu aslında yeni bir durum 
değil; hatta oldukça eski olduğunu söylemek mümkün. 
Gelgelelim, bu sefer tehlikeli, her an alev alabilecek 
yeni şişelerde bize sunulmuş eski bir sorunla karşı 
karşıyayız.
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Uluslararası hukuk, iç hukuka 
benzemez. En temel kaynaklarından 
biri, eşgüdüm ihtiyaçları olan egemen 
ulusların rızalarıdır. Uluslararası 
hukukun ne bir yasama organı vardır 
ne herkesi kapsayan bir dünya 
mahkemesi ne de uluslararası 
hukuka uymayanları dize getirecek 
bir dünya polisi. Uluslararası hukukun 
ortaya çıkması ve en önemlisi, etkili 
olabilmesi için devletlerin ortak 
paydalarda buluşması ve bunları 
daha sonra etkili olarak uygulamaları 
gerekiyor. Ve işte iklim değişiminin 
duvara tosladığı yer de tam burası. 
Çok farklı siyasi rejimlere, ekonomik 
gelişkinlik düzeylerine ve hukuk 
kültürlerine sahip devletlerin 
ortak bir anlaşmaya varabilmeleri 
son derece güç. Bilim camiasının 
feryatları ve yerel düzeyde giderek 
artan çevresel aktivizme rağmen 
devletler iklim değişimi konusunda 
ortaklaşamıyorlar.

Daha da kötüsü, devletler uzlaşmazlık 
dönemlerinde genelde tüm dünya 
toplumunun çıkarlarını gözetmek 
yerine, kendi ulusal çıkarlarını 
gözetme yolunu izlerler. Türkiye, 
Hindistan ya da Brezilya gibi 
gelişme yolundaki ülkeler, örneğin, 
Kuzey Amerika’nın, Avrupa’nın 
ya da Japonya’nın refah içindeki 
ekonomilerinin yarattığı yükleri 
kendilerinin sırtlanmasının uygun 
olmadığını düşünüyorlar. Dünyanın 
en yoksul ülkeleri de şunu soruyor: 

 Doç. Dr. Başak Çalı / Hukuk Fakültesi

Gezegenimizi korumak fakir uluslara 
mı düştü? Zengin ülkelerin ve bizlerin 
aynı miktarda ekonomik yük altında 
girmesi adil midir?

CEPHELEŞME VE YENI UFUKLAR: 
JEOMÜHENDISLIK

Bu sorular, uluslararası düzlemde 
iklim değişikliği konusundaki 
ilgili herkes için çok ağır olumsuz 
sonuçları olacak bir tıkanma 
anlamına geliyor. İklim değişimi 
egemen devletlerden yalnızca 
birini etkileyecek bir olgu değil. 
Sonuçları İstanbul’dan California’ya, 
Maldivler’den Tuvalu’ya kadar 
dünyanın bir ucundan ötekine 
derinlemesine hissedilecek ortak 
bir sorunla karşı karşıyayız. İşte 
tam bu noktada, jeomühendislik 
araştırmalarına umut bağlayanların 
sayısı artıyor. 

Jeomühendislik, iklim değişiminin 
etkilerine karşı koymak amacıyla 
Dünya’nın iklim sistemine yapılan 
bilinçli müdahaleler üzerine çalışan 
bir bilim alanı. Sizler de benim gibi 
bu bilim dalında uzman değilseniz 
jeomühendisliği, müthiş bir baş 
ağrısına karşı alınan bir ağrı kesici 
olarak düşünebilirsiniz! Ağrı kesiciler, 
baş ağrımızın nedenlerini ortadan 
kaldırmaz; ancak, kullandığımız 
sürece rahatsızlığımızın olumsuz 
etkilerini hissetmemizi önler... 
Benzer biçimde jeomühendislik 
de karbon dioksit salımlarının 

hızını azaltmayı hedeflemiyor; 
Salımların yol açacağı etkileri daha 
az hissetmemiz için bir dizi yöntem 
öneriyor. Örneğin, jeomühendisler 
Güneş’ten gelen ışınımın üst 
atmosferde durdurulması ya da suni 
enjeksiyonlarla okyanusların daha 
fazla karbon dioksit soğurmalarının 
sağlanması yöntemlerini tartışıyorlar. 
Ülkeler sera gazı salımlarını etkin 
biçimde azaltamadıklarından, 
salımların ortaya çıkardığı 
semptomların giderilmesine 
odaklanmak, giderek popülerleşen bir 
düşünce haline geliyor. Baş ağrınızın 
nedenini ortadan kaldıramıyorsanız, 
birkaç ağrı kesici atın gitsin!

GÜNEŞ JEOMÜHENDISLIĞI: 
KAPIMIZIN ÖNÜNDEKI BILIMKURGU

Solar jeomühendislik ya da bir 
başka tanımıyla güneş ışınımı 
yönetimi, sera gazı salımlarının 
etkilerini gidermek için önerilen 
jeomühendislik müdahalelerinden 
biri. Bu müdahale, Dünya’ya 
gelen güneş enerjisinin küçük bir 
bölümünün uzaya geri yansıtılması 
fikri üzerine kurulu. Bilimcilere göre 
güneş ışınımı yöntemi, atmosferde 
artan sera gazı düzeylerinin gezegen 
ölçeğinde yol açacağı sıcaklık 
artışlarını önlemeye yarayacak. 
Enerji soğurup sıcaklıkları artıran 
sera gazlarını azaltamıyorsak, en 
azından atmosferimize giren enerjiyi 
azaltmak akla yakın geliyor.

Devletler güneş jeomühendisliğini kendi başlarına yönetmeye kalkarlarsa, bu 
müdahaleler çevre üzerinde yalnızca yerel değil, uluslararası boyutlarda da 
olumsuz etkilere yol açabilirler; tıpkı iklim değişiminin sonuçları gibi.
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Solar jeomühendisler, güneş 
ışınlarını uzaya geri yansıtmak için 
birtakım özel teknikler öneriyorlar. 
Gökcisimlerinin ışığı yansıtma 
ölçeğinin yükseltilmesi anlamına 
gelen albedo artırımı yöntemi, 
bulutların ya da karaların yansıtıcılık 
düzeyinin yükseltilemesini öneriyor. 

Uzay yansıtıcıları, Dünya’ya 
varmalarından önce güneş ışınlarının 
küçük bir oranını dev yansıtıcılar 
yolu ile engellemeyi hedefliyor. 
Stratosfer aerosolleri yöntemiyse, 
Dünya yüzeyine ulaşmadan önce 
güneş ışığını geri yansıtmak üzere 
atmosferimizin en üst katmanına 
küçük yansıtıcı parçacıklar 
gönderilmesini hedefliyor.

Halen araştırma ve deney 
aşamasındaki bu teknikler oldukça 
yoğun bilimsel, etik ve hukuksal 
tartışmaların odağındalar.2 Örneğin, 
küçük ölçekli deneylerin büyük 
ölçekte deneyler modellemek 
için yeterli olup olmayacağı ya da 
kuramsal düzeydeki bazı fikirlerin 
pratikte nasıl işleyeceğini sınamak 
için büyük ölçekli deneylere gerek 
olup olmadığı, araştırmacılar 
arasında tartışma konusu. 
Araştırmaların yol açabileceği 
potansiyel zararlar konusundaki 
tartışmalar da cabası.3 Kimileri 
küçük ölçekli deneylerin genelde 

zararsız olduklarını savunurken, 
başkaları deneylerin, küçük ya da 
büyük, olumsuz sonuçları olabileceği 
konusunda uyarıyorlar.4

ULUSLARARASI HUKUK VE GÜNEŞ 
MÜHENDISLIĞI

Sera gazı salımlarının uluslararası 
hukuk aracılığıyla sınırlanması 
konusunda şimdiye kadar ortak 
çözümlere varılamadıysa, uluslararası 
hukukun güneş mühendisliği 
deneylerinin ve potansiyel olarak 
da çok yakın olmayan bir gelecekte 
güneş mühendisliği girişimlerinin 
yönetimi için etkin çözümler 
sunmasını nasıl umabiliriz? 

Burada önce güneş mühendisliğiyle 
ilgili mevcut uluslararası hukuka 
bir göz atmak yararlı olacaktır. 
Daha 1970’lerde devletler bir 
savaş aracı olarak hava koşullarına 
müdahalenin kesin olarak 
yasaklanması konusunda anlaşmaya 
varmışlardı.5 Bu, devletlerin 
teknolojik bakımdan daha gelişmiş 
olanların güneş jeomühendisliğinden 
yararlanarak haksız askeri avantajlar 
sağlayabileceği yolundaki ortak 
endişelerini yansıtıyor.

Ne var ki, iş güneş mühendisliğinin 
barış ortamında düzenlenmesine 
geldiğinde, uluslararası hukuksal 
çerçevenin çok da gelişmiş 

olmadığını gözlüyoruz. Güneş 
mühendisliği için kapsamlı bir 
düzenleme olmadığı gibi, farklı 
uluslararası hukuk rejimlerinin kimi 
bu tür çalışmaları teşvik ederken, 
kimi de olumsuz sonuçları konusunda 
uyarıyor. 

İklim Değişimi Konulu Birleşmiş 
Milletler Çerçeve Sözleşmesi 
(UNCCC) kapsamında imzalanan 
Kyoto Protokolü’nün, “mümkün olan 
en düşük maliyetle uluslararası 
yararlar sağlanabilmesi için, iklim 
değişiminin olumsuz etkilerinin hızlı 
ve pahalı olmayan yöntemlerle en 
aza indirilmesi” adına yaptığı çağrıyla 
güneş mühendisliğini teşvik ettiği 
söylenebilir.6 Gelgelelim bu, konu ile 
ilgili kapsamlı bir çerçeve sunmuyor, 
ancak güneş mühendisliğinin açık 
olarak yasaklanmadığını söylüyor 
bize. 

Çevre konusunda en önemli çok 
taraflı antlaşma olan Biyolojik 
Çeşitlilik Sözleşmesi (CBD), ise 
ihtiyatı öne çıkarıyor. Taraf devletlere, 
biyoçeşitlilik üzerinde “önemli 
olumsuz etkiler” yaratabilecek 
faaliyetlerle ilgili olarak, örneğin 
bunların sürekli gözlem altında 
tutulması gibi birçok prosedürel 
yükümlülüğe uyma zorunluluğu 
getiriyor. Güneş mühendisliğiyle 
yapılacak müdahalelerin, bu 
çerçevede değerlendirilmesi 
gerekeceği kuşku götürmüyor… 
CBD’ye taraf devletleri bir araya 
getiren 2010 yılı konferansı, 
güneş mühendisliği yöntemlerinin 
getirebileceği risklerin gerekli şekilde 
ele alınması çağrısı yaparak, genel 
ihtiyatı güçlendiren ilk çok taraflı 
deklarasyon oldu. Aynı zamanda 
bu deklarasyon, küresel kapsamda 
şeffaf bir düzenleyici çerçevenin 
gereğine dikkat çekti.7 Ancak, bu 
deklarasyon yalnızca siyasi niyet 
bildiren belge niteliğinde olduğundan, 
uluslararası hukukta herhangi 
bağlayıcı bir statüye sahip değildir. 

Çevreye zarar verebilecek herhangi 
bir devlet eylemi gibi güneş 
mühendisliği de, uluslararası 
çevre hukukunun genel ilkelerine 
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tabi olmak zorunda.8 Ancak 
uluslararası çevre hukuku genel 
ilkeleri, güneş mühendisliği olsun 
mu olmasın mı sorusuna yanıt 
bulmak konusunda bir çıkar yol 
oluşturmuyor. Bu ilkeler, her şeyden 
önce devletlerce çevreyi etkileyen 
uygulamaların yapılabilir olmaları 
temeline dayalıdır. İlkeler, devletlerin 
çevreyi etkileyebilecek eylemlerde 
bulunurken a) Çevrenin korunması 
için gerekli özenin gösterilmesini, 
b) Harekete geçmeden önce tüm 
gerekli önlemlerinin alınmış olmasını, 
c) Eylemin yol açtığı tüm zararların 
tazmin edilmesini, d) Eylemden 
önce bir çevre etki değerlendirmesi 
yapılmış olmasını ve e) Eylem 
konusunda kamunun yeterince 
bilgilendirilmiş olmasını talep ediyor.9 

Okurlar uluslararası çevre 
hukukunun genel ilkelerinin güneş 
mühendisliğini kimin yönettiği 
konusunda sessiz kaldığına dikkat 
etmiş olmalılar. Bu konuda yetki ve 
sorumluluk devletlerin her birinin 
kendisindedir. Örneğin, ABD büyük 
çaplı güneş mühendisliği deneyleri 
gerçekleştirmeye karar verdi diyelim. 
Bu durumda, önceden uluslararası 
toplumun onayını alması gerekmiyor. 
Yapması gereken, girişeceği 
deneylerin olumsuz etkilere yol 
açmayacağını güvence altına almak 
ve bunda başarısız olursa doğacak 
zararları tazmin etmek. 

ULUSLARARASI HUKUK MU SINIRLI, 
ULUSLARARASI TOPLUM MU? 

Güneş jeomühendisliği ile ilgili 
tartışmaların ortaya çıkardığı 
uluslararası hukuk sorunları, 
sera gazı salımlarını sınırlama 
gereğinin doğurduklarından çok 
da farklı değil. İkincisine bakacak 
olursak, her devlet ekonomik ve 
politik önceliklerine bağlı olarak 
fosil yakıt kullanmış ve şu ya da bu 
şekilde iklim değişimi tehdidinin 
büyümesine katkıda bulunmuştur. 
Güneş jeomühendisliğinin yönetimi 
için uluslararası bir çerçevenin 
yokluğu da bizi, benzer bir yol 
ayrımına götürüyor. Uluslararası 
hukukun jeomühendislik 
yönetimi için sunabileceği ideal 
çözüm, hem güneş mühendisliği 
müdahaleleri için yapılan deneyleri 
denetleyecek hem de bunları izne 
bağlayacak uluslararası bir kurum 
oluşturulmasıdır. 

Bu kurumun, güneş mühendisliğinin 
dünya toplumunun bütünü için 
sunduğu potansiyel yararlar ve 
oluşturabileceği riskleri, teknolojik 
ilerlemeler ve iklim değişiminin 
ortaya çıkardığı sorunları takip 
etmesi gerekir. Böyle bir kurumda 
hem hukukçular hem de bilimciler 
bulunmalıdır; bunun uluslararası 
hukukta örnekleri vardır. Örneğin, 
BM Deniz Hukuku Sözleşmesi 
kapsamında bir Uluslararası Derin 
Deniz Tabanı Otoritesi (International 
Sea Bed Authority) oluşturulmuş 
ve ülkelere uluslararası derin deniz 
tabanında girişecekleri faaliyetler için 
bu kurumdan izin alma zorunluluğu 
getirilmiştir.

Devletler güneş jeomühendisliğini 
kendi başlarına yönetmeye 
kalkarlarsa, bu müdahaleler çevre 
üzerinde yalnızca yerel değil, 
uluslararası boyutlarda da olumsuz 
etkilere yol açabilirler; tıpkı iklim 
değişiminin sonuçları gibi. Şu 
aşamada bu sonuçların neler 
olabileceğini öngöremiyoruz. Ama 
sıradan her insanın çok iyi bildiği bir 
şeyi de aklımızdan çıkarmayalım: 
Ağrıkesicilerin de yan etkileri vardır∆
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Son on yıl içinde gündelik “sirkadiyen” 
ritimler üzerinde yapılan çalışmalar, 
biyolojimizin birçok yönünün günlük 
bir ritimle oluştuğunu ortaya 
koydu. Her gün hemen hemen aynı 
saatlerde uyanıyor, etkinliklerimizi 
yapıyor ve uyuyoruz. Güne eşlik 
eden çevresel değişimler kolayca 
öngörülebildiğinden, doğa bunların 
ne zaman meydana gelebileceğini 
bilmek, fizyoloji ve davranışları bunlara 
göre düzenlemek için dahiyane bir 
sistem olarak biyolojik saat de denen 
sirkadiyen saati geliştirdi. Bu sayede 
sirkadiyen ritimler 24 saatlik bir döngü 
içindeki fiziksel, zihinsel ve davranışsal 
değişimlerin düzenlenmesi olarak 
tanımlanabilir. Birçok organizmada 
bulunan biyolojik saat ışık ve karanlık 
döngüsü ile düzenlenir. 24 saatlik 
döngüde yaşadığımız bazı değişimler 
şunlar: Saat 02.00’de vücut en derin 
uyku evresine girer. Bu, aynı zamanda 
vücudun kendini onardığı ve ertesi 
gün için enerji depoladığı zamandır. 
04.30’da vücut ısısı en düşük düzeyine 

INSAN BEYNINDEKI SAAT
Hemen her gün aynı 

saatlerde uyanıyor, acıkıyor, 
kendimizi zinde ya da yorgun 

hissediyor, uykuya yenik 
düşüyoruz. Herkesin döngüsü 

farklı olsa da, günün belirli 
saatlerinde vücutlarımız aynı 

tepkileri veriyor. 

iner. 07.30’da melatonin salgılanması 
durur ve vücut uyanmaya başlar. Saat 
10.00’da yüksek bir ayıklık aşamasına 
geçilir. 15.30’da vücut en yüksek tepki 
hızına ulaşır. 17.00’de kalp-damar 
sisteminin işleyiş etkinliği ve kas gücü 
en yüksek düzeyine çıkar. Fizyolojik 
açıdan yoğun egzersizler için bu iyi bir 
zamandır. 19.00’da vücut sıcaklığı tepe 
noktasına çıkar. 21.00’de melatonin 
salgılanması başlar ve vücudu yorgun 
hissettirerek uykuya dalmasını sağlar. 
Tüm bu fiziksel, zihinsel ve davranışsal 
değişimlerin düzenlenebilmesi için 
çok sayıda genin sirkadiyen saatle 
kontrol edilmesi beklenir. Gerçekten 
de, çalışmalar tüm genlerimizin yüzde 
35’inin etkinleşmesinin bu biyolojik 
saatçe yönetildiğini gösteriyor. Hücre 
içinde bu gen faaliyetlerinin başlatılıp 
durdurulmasının belirli zamanlarda 
yapılması gereklidir.

Akılları kurcalayan büyük soru, 
hücrelerin nasıl olup da zamanı 
hissedebildikleri ve her gün hep aynı 
zamanda hangi genlerin etkinleşerek 

organizmanın çevredeki değişimlere 
uymasını sağlayabildikleriydi. Yaklaşık 
son 20 yıl içinde yapılan çalışmalar, 
hem bizi saatin bileşenleri ve 
moleküler mekanizmaları konusunda 
aydınlattı hem de anahtar saat 
genlerini tanımamızı sağladı. Artık 
biliyoruz ki, insan gözü, biri bildik 
görsel sinyalleri algılayarak görmemizi 
sağlayan, öteki de vücudumuza 
ne zaman gündüz, ne zaman gece 
olduğunu söyleyen iki ayrı ışık 
algılayıcı sisteme sahip. Gözlerin 
güneş ışığı içindeki mavi ışığı retina 
aracılığıyla algılayarak ışıkla ilgili 
bilgiyi hipotalamusta bulunan ve 
suprakiazmatik çekirdek (SCN) ya 
da çekirdekler denen ana saate 
gönderdiği ve burada mavi ışığın her 
gün saati “reset”lediğini gösteren 
yeterli kanıtlar var. Ayrıca vücudun 
birçok yerinde, örneğin gündelik 
doğal salınımlar gösteren karaciğer, 
kalp, pankreas, böbrekler, akciğerler, 
bağırsaklar, hatta deri ve lenfositlerde 
bile ikincil ya da periferal saatler de 
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∏ İnsan sirkadiyen saatinin bazı özellikleri.  
(Görüntü, http://www.lexarlighting.com/tag/circadian-clock sitesinden adapte edilmiştir.)

Öğlen
12.00

Gece yarısı
00.00

Yüksek  
dikkat 
10.00 

En yüksek testosteron 
salgılanma düzeyi  

09.00
Bağırsak hareketi başlayabilir 08.30

Melatonin  
salgılanması duruyor 07.30

Kan basıncında en 
yüksek düzey 06.45

02.00 En 
derin uyku 22.30 Bağırsak  

hareketleri bastırılıyor

21.00 Melatonin salgılanması 
başlıyor

En düşük vücut 
sıcaklığı 04.30

18.30 En yüksek  
kan basıncı

19.00 En yüksek  
vücut sıcaklığı

17.00 Kalp-damar sisteminin  
en etkin çalışması ve  
en yüksek kas gücü

15.30 Maksimum tepki 
(refleks) hızı

14.30 Sistemlerin maksimum 
eşgüdümle çalışması

bulunur. Bu organların her birinin 
çalışması genelde aydınlık-karanlık 
döngüsü yerine yemek saatleri, 
ortam sıcaklıkları gibi faktörlerce 
düzenlenirse de, bu ikincil saatlerin 
merkezi olarak koordinasyonu 
ve senkronizasyonu yine de SCN 
tarafından yapılır.

Buna karşılık SCN de, karmaşık 
bir karşılıklı etkileşim sistemi 
çerçevesinde bu farklı organlardan çok 
sayıda geribildirim alır. Sirkadiyen saat 
uyku ve uyanıklığın zamanlamasını, 
dolayısıyla da bunlara bağlı 
davranışsal ve psikolojik süreçleri 
düzenler. İnsanlarda PER2 adlı saat 
geninde bir mutasyon, kısaca FASPS 
diye adlandırılan kalıtsal erken uyku 
fazı sendromuna (uyuma-uyanma 
döngüsünün normalden saatlerce 
önceye gelmesi ) yol açarken, 
benzer bir mutasyon farelerde de 
aynı fenotipi ortaya çıkarır. Kazein 
kınazı CSNK1D geninde bir mutasyon 
erken uyku fazı sendromu ASPS’ye 
yol açarken CSNK1E’de meydana 
gelen bir mutasyon da geç uyuma 
fazı sendromuna (DSPS) neden olur. 
Nihayet insanlardaki sirkadiyen saat 
ritimlerinin akış süreçlerini harekete 

geçiren CLOCK adlı bir transkripsiyon 
faktörünün bir türü de gündüz uyuma 
tercihiyle ilgilidir. Sirkadiyen saat 
genleri ayrıca şizofreni, tek kutuplu 
ağır depresyon, bipolar bozukluk 
(coşku ve durgunluk arasında gidip 
gelme) dahil birtakım nörolojik 
bozukluklarla da ilgilidirler. Dahası, 
nörolojik bozukluklara sahip insanlar 
çoğu kez sirkadiyen saat akşama 
döndüğünde klinik fenotiplerin 
ağırlaştığı “güneş batırma” denen bir 
durum sergilerler. Bunlar arasında 
uyku-uyanıklık döngüleri genellikle 
bozulmuş olan demans (bunaklık) ve 
Alzheimer hastaları da bulunur. Asında 
Azheimer hastalarının bakımevlerine 
kaldırılmalarının bir numaralı nedeni, 
normal uyku/uyanıklık döngülerinin 
kaybının daha önce bakımlarını 
üstlenen yakınlarını ağır stres altına 
sokmasıdır. Ayrıca, sirkadiyen saatin 
işleyişinin çoğalan hücrelerde 
bölünme döngüsünü doğrudan ve 
tek yönlü olarak kontrol edebildiği ve 
bağışıklık sistemiyle ilişki içinde olduğu 
da gösterilmiştir. Yeni bulgular, saat 
genlerinin işlevlerinde meydana gelen 
değişimlerin, hücrelerde ve davranış 
ediniminde öğrenme süreçlerini de 

değiştirdiğine işaret ediyorlar (Örn, 
beyin hücrelerinde güçlü bir uyarıdan 
sonra sinaps bağlantısının sürekli 
olarak güçlenmesi, psikolojide de iz 
korku şartlandırması denen süreçle 
nötr bir objenin bir olumsuz uyarıyla 
eşleştirilmesiyle, daha sonra o objeye 
karşı kalıcı korku oluşturulması). SCN 
dışındaki beyin saatlerinin insanın 
bilişsel formasyonuna katkısı henüz 
belirlenebilmiş değilse de, beyin 
saatleri arasındaki senkronizasyonun 
bozulmasının, Alzheimer hastalığının 
yol açtığı bilişsel ve duygusal hasarlara 
katkı yapabileceği varsayılıyor. 
Saatteki bozukluklarla, saatin dolaylı 
olarak tetiklediği bozuklukların 
insani ve parasal maliyeti de korkunç 
boyutlarda. Tüm bu veriler bir yandan 
saatin normal fizyolojide geniş 
kapsamlı bir role sahip bulunduğunu 
gösterirken, bir yandan da fizyolojideki 
patolojik durumlarda oynadığı rolü 
ortaya koyuyorlar. 

Grubumuz, saatin işleyişinde anahtar 
görevler üstlenebilen ya da sinyalle 
hücre manipülasyonu sağlayan başka 
mekanizmalarla iletişime girebilecek 
şekilde saatte değişimler yapabilecek 
genlerin belirlenmesiyle ilgileniyor. 
Sirkadiyen saatin 24 saatlik bir döngü 
içinde bağışıklık sistemiyle iletişime 
geçmesini sağlayabilecek birçok geni 
belirlemiş bulunuyoruz. Sirkadiyen 
saatin insan sağlığına büyük etkisine 
karşılık, halen periferal ve asal saatleri 
senkronize eden etkinliklerinden 
yararlanmak üzere saat proteinlerini 
hedef alan herhangi bir ilaç 
bulunmuyor. Grubumuz, Prof. Dr. Metin 
Türkay’la işbirliği içinde yapıya dayalı 
ilaç tasarımı yaklaşımını kullanarak 
küçük moleküller bulmayı hedefliyor. 
Temel saat proteinlerinin (CRY ve 
CLOCK) etkinliklerini düzenleyen 
birçok küçük organik bileşiği şimdiden 
belirlemiş bulunuyoruz. Bu moleküller 
kanser hücrelerini öldürmek üzere 
kemoterapi araçları ya da tip II 
diyabet ve obeziteye karşı ilaç olarak 
kullanılma potansiyeline sahipler∆

 Doç. Dr. İ. Halil Kavaklı / Müh. Fakültesi, Kimya ve Biyoloji Müh. Bölümü / Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
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IŞIĞIN TIPTA TANI VE TEDAVI 
AMAÇLI KULLANIMI

Görünür ve görünmez türlerinin paletiyle vücudumuzun ve 
düşmanlarının sırlarını aydınlatıyor, görüntüleyerek, destekleyerek, 
gerektiğindeyse yakarak, keserek sağlığımız için savaşıyor...
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Tıp dilinde tanı, bir hastalığın ya 
da bozukluğun, bir kişide görülen 
belirtileri açıklayan özelliğinin 
belirlenmesi sürecidir. Klinik hikâye 
ve fiziksel muayene tanı sürecinde 
büyük önem taşır ve çoğu kez öteki 
süreç ve incelemelerden daha fazla 
bilgi sağlar. Fiziki muayenenin dört 
bileşeni vardır: gözle inceleme, elle 
yoklama, parmak darbeleriyle yoklama 
ve (genelde stetoskopla) dinleme. 
Temel olarak tıbbi muayene sırasında 
vücudun görsel olarak gözden 
geçirilmesi anlamına gelen inceleme, 
ışık kullanımına dayanır: Bir şeyler 
görmek için ışığa gereksinim duyar ve 
kullanırız. Hekim görsel muayeneyle 
hasta hakkında genel kişisel izlenimler 
edinmenin yanı sıra, sağlık durumunu 
gösteren bazı görsel belirtiler ve 
ipuçlarını gözleyip kaydeder.

Hekimlere neşter kullanmadan 
vücudun içini görebilme olanağı 
sağlayan tıbbi görüntülemenin tıpta 
büyük bir dönüşüm sağladığında 
kuşku yok. Işığın dokudan geçebilme 
yetisi, ilk kez 1831 yılında hidrosefal 
(normalden büyük başlı) bir çocuğun 
kafasından geçirilebildiğini kaydeden 
Richard Bright tarafından kullanıldı. 
Görünür ışıkla görsel muayenenin yanı 
sıra, hekimler vücutta anormallikler 
olup olmadığını belirleyebilmek 
için “transilluminasyon” denen ve 
herhangi bir ön hazırlık ve masraf 
gerektirmeyen, rahatsızlık vermeyen 
bu yatak başı testinden uzun yıllar 
yararlandılar. Transilluminasyon, 
ışığın vücut içinde aydınlattığı bölgeyi 
daha iyi görebilmek için ışıkları 
kısılan ya da karartılan bir odada bir 
vücut bölgesine ya da bir organa ışık 
tutulmasıdır. Erken doğmuş ya da 
normal dünyaya gelmiş bir bebeğin 
başı, testisleri ve göğsüyle, yetişkin 
bir kadının memeleri uzun yıllar bu 
teknikle kolayca izlenmiştir.

Elbette içimizde ne olduğunu ve 
vücudumuzun saklı kalan bölgelerini 
doğrudan görsel muayeneyle 

∏ Eski Mısır’da yaşamış İmhotep (MÖ 2650-
2600) tarihte 200’den fazla hastalığa tanı koyup 
tedavi eden ilk hekimdir. Tıpla ilgili birçok papirüs, 
İmhotep’in tıp uygulamalarını ve eğitici tanı 
sistemini belgeliyor.

izleyemeyiz. 1841 yılında Burgsteinfurt 
adlı Alman kasabasında sağlık 
memuru olan Friedrich Hofmann, ışığı 
ya da görüntüyü perdelemeden kulak 
zarını muayeneye yarayan otoskobu 
icat etti. 1851 yılında da Königsberg’de 
bir fizyolog olan Hermann Helmholtz, 
“kırmızı gözler” olgusunu (retinayı 
besleyen damarlardaki anormallikler 
nedeniyle ortaya çıkan önemli bir 
sendrom) muayene için oftalmoskop 
aygıtını geliştirdi. Bu araç sayesinde 
yaşayan bir insanın retinasını 
gözlemleyen ilk kişi oldu. Bu aletin 
geliştirilmesi oftalmolojide (göz tıbbı) 
kaydedilen önemli ilerlemelerden biri 
oldu.

Bir boru aracılığıyla canlı insan 
vücudunu doğrudan gözlemlemeye 
yarayan ilk ışık yönlendirici araç 1806 
yılında Philipp Bozzini tarafından 
geliştirildiyse de, çabaları Viyana 
Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından 
“insan vücudunun özel bölgelerini 
incelemek için sapıkça bir meraka 
işaret ettiği” gerekçesiyle uygunsuz 
bulundu. 1853’te Fransız cerrah 
Antoine Jean Desormeaux, Bozzini’nin 
“Lichtleiter”ını ilk kez bir hastanın 
idrar yolunu ve idrar kesesini 
incelemek için kullandı.

 Prof. Dr. İhsan Solaroğlu, Yrd. Doç. Dr. Serçin Karahüseyinoğlu / Tıp Fakültesi
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Aletin adını “endoskop” koydu ve 
böylece bu terim tarihte ilk kez 
kullanılmış oldu. Ancak, endoskopun 
geliştirilmesinde elektrik ışığının 
kullanılması büyük rol oynadı. 
Teknolojinin gelişmesine paralel olarak 
endoskop da gelişti ve günümüzde tanı 
ve hasta tedavisi için paha biçilmez 
bir araç haline geldi. Son yıllarda 
bilgisayar ve çip teknolojilerinde 
meydana gelen kayda değer ilerlemeler 
ve sonuçta görüntüleme ve görüntü 
işleme alanlarında ortaya çıkan teknik 
seçenekler endoskopi kavramını da 
büyük ölçüde değiştirdi ve günümüzde 
hastalara hastalıklarını daha iyi 
anlama ve bakımlarında kendilerinin de 

∏ Enddoskop, insan vücudunun iç organlarının 
ve damarlar içlerinin görülebilmesi ve ameliyat 
edilebilmesi için ucuna kamera bağlı esnek ya da sert 
bir borudur. Işık kaynağı vücut dışında bulunur ve ışık 
genelde fiber optik kablo sistemiyle yönlendirilir. 

geçmişte hiç görülmemiş bir ölçüde rol 
üstlenme olanağı sağladı.

Wilhelm Röntgen’in 1895’te 
görülemeyen, ancak varlığı 
belirlenebilen, X-Işınları diye 
adlandırdığı “yeni tür bir ışığı” 
keşfetmesinden bu yana tıbbi 
görüntüleme, sürekli bir yenilenme 
içinde oldu. Bu yenlikler görüntülemeyi 
daha hızlı, daha duyarlı hale getirdi 
ve vücut içine girme gereğini azalttı. 
Böyle olunca da tıbbi görüntüleme, 
tıpta da hızlı dönüşümler sağladı. 
Artık görüntüleme sayesinde özellikle 
kanser, inme, kalp hastalıkları, 
travma ile, karın bölgesi ve nörolojik 
olumsuzluklarda erken tanı 
koyabiliyoruz. Ayrıca hekimler vücudun 
derinliklerinde çok daha kolay, daha 
az komplikasyona yol açacak ve daha 
hızlı iyileşme sağlayacak biçimde 
tedavi uygulayabiliyorlar. Tıbbi 

görüntülemedeki yeniliklerin daha 
da kişiye özel tanı ve tedavi, daha 
küçük ve taşınabilir ekipman ve daha 
iyi tedavi sonuçlarıyla hasta bakımını 
iyileştirmeye devam edeceğine kuşku 
yok.

VE LAZERLER 

Keşfedilmesinden itibaren lazer de 
tıpta vazgeçilemez bir araç oldu. Lazer 
ışığının dokuyla etkileşiminin birçok 
farklı mekanizması vardır: 
fotokimyasal tepkimeler, fotoablasyon 
(dokunun ışıkla yok edilmesi), 
plazmayla tetiklenen fotoablasyon ve 
fotodisrupsiyon (lazerle oluşturulan 
plazmanın akustik şok dalgalarıyla 
özellikle gözde yapılan ameliyat). 
Bu etkileşim mekanizmaları, kanser 
hücrelerini yok etmek, doku kesmek, 
fotoakustik görüntüleme, göz 
ameliyatı, damar plaklarının 

Bir boru aracılığıyla canlı 
insan vücudunu doğrudan 
gözlemlemeye yarayan 
ilk ışık yönlendirici araç 
1806 yılında Philipp Bozzini 
tarafından geliştirildiyse de, 
çabaları Viyana Üniversitesi 
Tıp Fakültesi tarafından 
“insan vücudunun özel 
bölgelerini incelemek için 
sapıkça bir meraka işaret 
ettiği” gerekçesiyle uygunsuz 
bulundu. 1853’te Fransız cerrah 
Antoine Jean Desormeaux, 
Bozzini’nin “Lichtleiter”ını ilk 
kez bir hastanın idrar yolunu ve 
idrar kesesini incelemek için 
kullandı.



26
27

F ENER_ D O S Y A _ I Ş I Ğ I N  T I P TA  TA N I  V E  T E D A V I  A M A Ç L I  K U L L A N I M I

giderilmesi ve litotripsi [şok 
dalgalarıyla böbrek, safra kesesi ve 
üreter (idrar yolu) taşlarının kırılıp yok 
edilmesi] gibi tedavi ve cerrahi 
uygulamaları için uzun yıllardır 
kullanılıyor. Göz tıbbı yani oftalmoloji, 
lazer kullanımında hep öncü rol 
oynamış ve başta makula 
dejenerasyonu ve kırınım düzeltilmesi 
olmak üzere oftalmolojide değişik 
özellikte lazerler 50 yıldır 
kullanılagelmiştir. Diş hekimliği, tıbbın 
lazer teknolojisinden büyük ölçüde 
yararlanan bir başka branşıdır. 
Araştırmacılar, yumuşak doku 
ameliyatından, diş sağlığı 
uygulamalarına, sağlıklı diş etlerinin 
yeniden biçimlendirilmesinden 
patolojik durumların tedavisine kadar 
pek çok uygulama için lazer enerjisinin 
farklı dalga boylarının ağız dokuları 
üzerindeki etkilerini incelemeye 
başladılar.

Artık biliyoruz ki, tıbbı ilgilendiren 
bozuklukların pek çoğunun çözümü, 
hücre içinde cereyan eden olgularla 
yakından ilgili. Işıkla ilgili bilgilerimiz 
arttıkça, bilimciler için bunları gözleyip 
yeni keşifler yapmalarını sağlayacak 
daha gelişkin araçlar üretme hedefine 
yaklaşıyoruz.

Tıpta en göz alıcı gelişmelerden biri, 
cisimlerin görüntülerini 200 katın 
üzerinde büyütebilmeyi başaran 
Hollandalı mikrobiyolog Antoine 
van Leeuwenhoek’ün bakteri gibi 
canlı ve hareketli hücreleri bir ışık 
mikroskobu altında gözlemesi oldu. 
Aslında, cisimleri daha büyük görme 
gereksinimi insanları çok daha önce 
çözüm üretmeye zorlamıştı. İki cam 
mercekten yararlanma düşüncesi, 
16. yüzyılın başlarında, aralarında 
Hollandalı gözlük imalatçısı Hans 
Janssen ve oğlu Zacharias’ın da 
bulunduğu birçok bilimciye atfedilirse 
de, Arap dünyası daha 11. yüzyılda 
cisimleri büyütmek için cilalanmış 
beril minerallerini “okuma taşı” olarak 
kullanıyordu. Ama insanların yıllar 
boyu aradığı daha güçlü bir büyütme 
aracıydı. 17. yüzyılda, cisimleri 
büyütmek için cam mercekler ve 
incelenecek örneği daha homojen 
biçimde aydınlatan bir ışık kaynağının 
gerektiği yeterince açıklık kazanmıştı.

Ernst Abbe’nin 1873 yılında mercekler 
ve optik hesapları birleştirerek 
ilk güçlü mikroskobu üretmesine 
karşılık, mikroskop aydınlatmasının 
August Koehler tarafından standarda 
kavuşturulması da önemlidir. “Koehler 

Rovitiamus, que postemos 
experae. Mi usti remod ea 
asped quam destianda 
culparc hilles el mo bea dit 
culparc hilles el mo bea 
dit fuga accaerrores untdi 
doluptus reperro dolori aut 
aut aces sita si ipient velit 
fugit, quam idem ipicilit.

FIZIKTE IŞIK

Işık zihinlerde görülebilir bir 
şey olarak canlandırılsa da, 
fizikte “ışık” elektromanyetik 
ışınım (radyasyon) 
anlamına gelir. Görünür ışık 
gibi kızılaltı ve morötesi 
(UV) ışığın da tıpta kalp-
damar ve solunumla 
ilgili rahatsızlıklarda, 
romatizmal bozukluklarda 
ve yeni doğan bebeklerdeki 
sorunlarda pek çok kullanımı 
vardır. Kızılatı ışınım, 
termal enerjisini dokulara 
aktararak ya da etkilenen 
organlarda moleküllerin 
artan hareketliliği nedeniyle 
doğrudan ısı üreterek 
vücutta etki yapar. Çeşitli 
bozuklukların tedavisinin 
yanı sıra, dinamik kızılaltı ışık 
görüntülemesi, damarların 
açıklığının, dokulara kan 
akışının, beyindeki nöron 
faaliyetinin gerçek zamanda 
değerlendirilmesi ve 
deri sıcaklığının ölçülüp 
izlenmesinde de kullanılabilir. 
Büyük dozlarda morötesi 
ışınımın insanlar için 
tehlikeli olmasına karşılık, 
aslında belli bir miktarı 
vücuttaki fizyolojik kimyasal 
süreçler için gereklidir. 
Fototerapi de UV ışınımının 
kullanılması demektir. 
Deri hastalıklarından, 
yara iyileşmesinin 
tetiklenmesine, acı ve 
yangının hafifletilmesinden 
ve özellikle sedef hastalığı ve 
atopik dermatitis (egzema) 
olgularında yitirilen işlevlerin 
geri kazanılmasına kadar 
kullanılan birçok fototerapi 
uygulaması vardır. Görünür 
ışık da yeni doğan bebeklerde 
görülen sarılığın, mevsimsel 
ruhsal bozuklukların ve 
depresyonun tedavisinde 
kullanılır.
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aydınlatması” ışığın özelliklerine dayanıyordu 
ve tüm ışık ışınlarının düzenli bir biçimde 
aygıtın içinden geçirilmesi gerektiğinden, 
günümüze kadar da bir optik mikroskobun 
eksiksiz olabilmesi için doğru Koehler 
aydınlatmasına sahip olması gerektiği genel 
kabul görür.

Önceleri zenginlerin oyuncağı gözüyle 
bakılan mikroskopların bilimsel önemi, 
özellikle tıpta meydana gelen ilerlemelere 
paralel olarak arttı. İnsan gözü kontrasttaki 
değişimlere duyarlı olduğundan, incelenen 
örneklerin hücre ve doku boyalarıyla 
boyanmasına başlandı. “Micrographia” adlı 
büyük eseri 1665 yılında yayımlanan Robert 
Hooke, bir ışık mikroskobuyla incelenen, yün 
ve saç kılı olan boyalı örnekleri ilk betimleyen 
kişi olabilir. Işık mikroskopisinde kontrast 
farkları elde edebilmek için örnekten 
geçen ışık dalgalarının genlik ve fazlarını 
etkilemek üzere boyanmış ve boyanmamış 
örnekler kullanılmıştı. Doku patolojisi 
alanında tanı için boyanmış doku kesitlerinin 
incelenmesinde hâlâ bu temel ilkeden 
yararlanılıyor. 

KONTRASTIN YARDIMIYLA

Işığın özellikleri fizikçilerce daha iyi 
anlaşıldıkça daha da gelişkin kontrast 
yöntemleri kullanılmaya başlandı. Fritz 
Zernicke’nin 1941 yılında “faz kontrast” 
mikroskopisini geliştirmesi, bu alanda bir 
devrimdi. Bu teknikte temel olarak, insan 

gözünün örnekleri ayırt edebilmesi için 
ışığın fazını değiştiren ekipman kullanılır. 
Böylece artan kontrast boyanmamış 
örnekleri canlı biçimleriyle görebilmemizi 
sağladı ki bu, metabolizmalarını, özelliklerini, 
yapılarını ve işlevlerini görmek üzere canlı 
hücrelerin vücut dışında kültür çanaklarında 
yaşatılabilmesine olanak veren büyük bir 
açılım demekti. Bu keşiften birkaç yıl sonra, 
Georges Nomarski hücrelere, yumurta 
öncüllerine, spermlere ve embriyonlara 
müdahale için bilimcilere canlı hücreleri 
yüksek çözünürlükte inceleyebilmek 
gibi kritik önemde bir olanak sağlayan 
“değiştirilebilir girişim kontrastı” denen 
başka bir kontrast tekniği geliştirdi. 
Günümüzde faz kontrastı ve ışığın değişebilir 
kontrast özelliği, kök hücre araştırmaları ve 
tüp bebek teknolojileri dahil ufuk açıcı pek 
çok ilerlemede imzası bulunan değişik türden 
birçok laboratuvarda kullanılıyor.

Günümüzde kontrastı yükseltmek için 
yaygın olarak kullanılan yöntemlerden biri, 
hücrelerin özel işaretleyicilerle ışık yaymaları 
sağlanarak etiketlenmesi. Floresans denen 
bu olgunun keşfi yeni olmasa da, enerji 
düzeyinde yükselme sırasında ışık yayımını 
anlatmak için floresans terimini 1838 yılında 
ilk kez kullanan Cambridge Üniversitesi’den, 
İrlanda doğumlu matematikçi ve fizikçi Sir 
George Stokes oldu. Örnek üzerinde UV 
ışıklarla ilk floresans uyarılma, ilk floresan 
mikroskopların Almanya’nın Jena kentindeki 

∏ İnsan glioblastoma (en sık 
rastlanan ve öldürücü olan 
beyin kanseri) hücrelerinin 
immünofloresan boyanmasının 
temsili örnekleri, GnRH-R adlı 
özel bir almaç etkinleşmesini 
(yeşil) gösteriyor. Hoechst 
işaretlemesi (mavi), boyanmış 
DNA’yı gösteriyor.
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Zeiss Optik Araçlar Fabrikası’nda 
üretilmeye başlandığı 1900’lü yılların 
başlarında yapıldı. Hücrelerin ve 
hücre içi yapıların işaretlenmesinde 
“fluorochrome” denen (ışıkla 
uyarıldığında parıldayan) boyalar ilk 
kez ABD’de Albert Coons tarafından 
romatizmada rol oynayan bakterileri 
göstermek için 1960’lı yıllarda 
kullanıldı. Floresans mikroskopi, 
her araştırma laboratuvarının 
yanı sıra patoloji ve mikrobiyoloji 
laboratuvarlarında da en yaygın 
kullanılan yöntemlerden biri olmayı 
sürdürüyor. Floresans kullanan 
araçlar ve teknikler, hücrelerin 
dinamik yapılarını görebilmemiz 
için geliştirildi. Bu alanda en önemli 
olaylardan biri, Aequorea victoria 
adlı denizanasından elde edilen yeşil 
floresans proteinin (GFP) keşfi ve 
geliştirilmesi oldu. Keşif, çok sonra 
proteini bulan Osamu Shimomura, 
Martin Chalfie ve Roger Tsien’e 2008 
Nobel Kimya Ödülü’nü kazandırdı. 
Daha sonra birçok başka çeşidinin 
izlediği bu floresans protein, şimdi 
tüm biyoloji laboratuvarlarında kanser 
hücreleri de dahil olmak üzere her 
hücre türünün davranış biçimlerini 
görmek ve izlemek için kullanılıyor.

Bir lazer demetiyle birleştirilip 
örnek üzerinde tarama yapan 
ışığın uyarma ve yayım özellikleri, 

daha kalın örneklerde de kolayca 
seçilen görüntüler sağladı. Konfokal 
(aydınlatılan alanla hedefe ulaşan 
ışığı aynı odak yüzeyi üzerinde 
tek noktada sınırlama) fikrinin 
patenti 1957 yılında Marvin Minsky 
tarafından alındıysa da, lazer 
demetlerinin kullanımı daha hızlı 
tarama süreleri ve daha yüksek 
çözünürlükler sağladı. 

Lazer tekniklerinin geliştirilmesi, iki 
foton mikroskoplarının yapılmasını ve 
bir rüyanın gerçekleşmesini sağladı: 
Canlı örneklerin derinlerindeki 
hücrelerde cereyan eden olayları 
gözleyebilmek. Aslında burada 
yapılan, kuantum optiğin çok eski 
bir kavramının doğrulanması; bir 
molekül tarafından iki fotonun hemen 
hemen aynı anda soğurulmasıyla 
meydana gelen çift-foton uyarılması. 
Kızılaltı bölgedeki uzun kızılaltı dalga 
boylarının kullanılması, sıradan bir 
konfokal mikroskoba kıyasla daha 
derinde ve daha berrak görüntü elde 
edilmesine olanak verir.

Son gelişmelerden biri de, büyük 
biyolojik yapıların üç boyutlu olarak 
görüntülenebilmesi için bir ışık yüzeyi 
ile, örneğin 90° açıyla, aydınlatılması. 
Bu teknik, bize embriyoların 
derinliklerine bakabilme olanağı 
veriyor.

Alandaki en son açılımsa, keşfini 
yapanlara 2014 Nobel Kimya 
Ödülü’nü kazandıran STED 
(stimulated Laser Emission Depletion 
– Uyarılmış Lazer Emisyon Azalması). 
Bu keşifle Stefan Hell, ışığın kırınım 
engelini aşarak STED tekniğiyle 
hücre içindeki yapıları çok yüksek 
çözünürlükte izleyebilmemizi sağladı.

Özetleyecek olursak, ışık tıbbın her 
alanında yalnızca tanı ve tedavide 
değil, hastalıkların önlenmesinde de 
çok önemli bir rol oynuyor. Geleceğin 
tıbbi süreçlerinde ışığın rolündeki 
muazzam artışı tahmin edebilmekse 
gerçekten çok güç∆

Floresans kullanan araçlar ve 
teknikler, hücrelerin dinamik 
yapılarını görebilmemiz 
için geliştirildi. Bu alanda 
en önemli olaylardan biri, 
Aequorea victoria adlı 
denizanasından elde edilen 
yeşil floresans proteinin (GFP) 
keşfi ve geliştirilmesi oldu.
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Metamalzemeler, fotonik kristaller 
ve yüzey plazmonları optik alanında 
(ışığın davranışını, özelliklerini, 
madde ile etkileşimini inceleyen; 
ışığı kullanan, tespit eden cihaz 
yapımında yararlanılan fiziğin alt 
dalı) son yıllarda yapılan çalışmaların 
ilgi odağı olmuş konulardır. Her ne 
kadar bir elektromanyetik dalga 
olsa da, ışığı kontrol etmek, radyo 
dalgaları, mikrodalga ve milimetrik 
dalgalar gibi görece düşük frekanslı 
diğer elektromanyetik dalgaları 
kontrol etmekten pratik olarak 
biraz daha zordur. Düşük frekanslı 
elektromanyetik dalgalar, örneğin 
cep telefonlarına gelen sinyaller 
(frekansı yaklaşık saniyede 1,8 
milyar salınım), mikrodalga 
fırınlarında kullanılan sinyaller 
(frekansı saniyede 2,45 milyar 
salınım), uydu haberleşmesinde 

IŞIĞI  
UFKUN 
ÖTESINE 
TAŞIMAK...

Dünyanın önde gelen fizik ve elektronik laboratuvarlarında bilimciler, ışığı, doğal malzemelerce 
konulan sınırların ötesine taşıyacak yapay malzemelerin tasarımı ve üretimine odaklanmış 
bulunuyorlar. Ilk meyvelerini vermeye başlayan çalışmalarla moleküllerin bile rahatlıkla 
görüntülenebilmesini sağlayacak “süpermercekler” ve bilimkurgunun yeni gözdesi “görünmezlik 
pelerinleri” yaşamımıza girecek. Ama, Harry Potter olma heveslileri biraz daha bekleyecek.

kullanılan sinyaller gibi, elektronik 
devre elemanları ve elektronik 
cihazlar ile kontrol edilebilirken ışığın 
direkt olarak kontrolü maalesef bu 
cihazlar ile yapılamıyor. Örneğin, 
cep telefonumuz anteni aracılığıyla 
havadaki radyo dalgalarını 
elektron titreşimine çeviriyor, 
elektronik devreler aracılığı ile de 
bu titreşimleri duyabileceğimiz 
frekanslara ve anlayacağımız ses 
sinyallerine dönüştürüyor; böylece 
radyo dalgalarını kontrol etmiş 
ve onu kullanabileceğimiz şekle 
getirmiş oluyoruz. Buna karşın ışık, 
frekansı çok çok yüksek olduğundan 
(görünür ışığın frekansı yaklaşık 
saniyede birkaç yüz trilyon salınım), 
havada daha fazla ve hızlı zayıflıyor, 
elektronik devrelerde kullanılan 
normal malzemelerle -mesela 
metallerle- etkileşimi farklı olduğu 

için elektronik devrelerle birlikte 
kullanımı ve kontrol edilmesi zor bir 
sinyal olarak karşımıza çıkıyor; sonuç 
olarak insanlığın yararına olabilecek 
birçok uygulamayı hayata geçirmekte 
zorlanıyoruz. Bu noktada bir konuyu 
açıklamakta yarar görüyorum: Işık 
genellikle gördüğümüz ışık ve renkler 
ile sınırlı algılanır, ancak yukarıda 
bahsetmiş olduğum metamalzeme, 
fotonik kristal ve yüzey plazmonları 
araştırmaları sadece görünür frekans 
aralığındaki sinyaller ile sınırlı değil, 
kızılaltı ve morötesi sinyalleri de 
kapsayacak, hatta bazı uygulamaları 
mikrodalga sinyallerine de taşınacak 
niteliktedirler. Genellikle sinyaller 
frekansları ile tanımlanırlar, ancak 
sinyallerin frekansları yükseldikçe 
frekans yerine dalgaboyu kullanımı 
artar ve optik frekans bölgesinde ise 
neredeyse tamamen dalgaboyu ile 

Görsel kaynak: Creative Commons
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tanımlanırlar. Bu nedenle ve bundan 
sonraki tartışmalarda yoğun olarak 
dalgaboyu kullanılacağından bu 
kavramı bir kere tanımlamakta yarar 
görüyorum. Dalgaboyu bir dalganın 
iki tepe noktası arasındaki mesafe 
olarak tanımlanır ve frekansla ters 
orantılıdır. Zaman düzleminde bir 
sinyalin iki tepe noktası arası T 
saniye (T=1/frekans) ve bu sinyalin 
oluşturduğu dalganın ortamdaki 
hızı c metre/saniye ise, bu dalganın 
dalgaboyu l=c.T = c/frekans olarak 
tanımlanır. Böylece görünür ışığın 
dalgaboyu 400 nanometrede 
(nanometre: metrenin milyarda 
biri) mor ile başlar ve yaklaşık 700 
nanometrede kırmızı ile son bulur.

Bu araştırma alanlarının etkilerini ve 
önemini anlamak için öncelikle 
insanın bir cismi nasıl gördüğünü ve 
görme duyarlılığının nelere bağlı 
olduğunu kısaca anlatmakta yarar 
görüyorum. En anlaşılır ve basit 
yaklaşım, bir cismi görmemiz için o 
cisimden yansıyarak gelen ışığın 
gözümüze ulaşması gerektiğidir. 
Ancak bu, görebilmek için gerekli şart 
olup yeterli değildir; dalgaboyunun 
yarısından küçük cisimleri veya 
aralarındaki açıklığın dalgaboyunun 
yarısından küçük iki ayrı cismi 
mikroskop ile görmemizin yakın 
zamana kadar kuramsal olarak 
olanaksız olduğu düşünülmekteydi. 
Bu sınırlamanın en çarpıcı teknolojik 
göstergesi olarak CD ve DVD’lerin 
bilgi depolama kapasiteleri ve 
blu-ray teknolojisinin gelişimi kabul 
edilir. Kompakt diskleri (CD) 
hatırlarsak, depolama kapasitesi 
üzerlerinde oluşturulan çentik sayısı 
ile sınırlı olup yaklaşık 700 MB  
(1 MB = 1 milyon byte, 1 byte = 1 
karakter bilgisayar dilinde) ve 70-80 
dakikalık bir müzik albümünü 
depolayabiliyordu, DVD’ler ise 
yaklaşık 4.7 GB (1GB = 1 milyar byte) 
ve bir sinema filmini 

depolayabiliyorlardı. Ancak 
günümüzün yoğun veri kullanımı 
disk ortamına daha fazla bilgi 
depolamayı gerektirdiğinden bu 
sınırlar sürekli zorlanarak 
artırılmaya çalışıldı. Bu veri 
kapasitelerindeki sınırları belirleyen 
en temel olgu optik disklerin 
okunması için kullanılan kırmızı 
lazerler (dalgaboyu 650 nm) ve 
dolayısı ile disk üzerinde bilginin 
kodlandığı çentikleri algılama aralığı 
olan yarım dalgaboyu mesafedir, 
yani iki çentik arası minimum 325 
nm olabilir. Mavi lazerlerin 
(dalgaboyu 405 nm) geliştirilmesi 
daha fazla çentik, yani daha fazla 
bilgi, aynı çaplı disklere yazılabilir ve 
mavi lazer ile okunabilirlik olmuştur. 
Böylece blu-ray teknolojisi gelişmiş 
ve başka gelişmelerle birlikte 
blu-ray diskleri önce 25 GB’a ve 
daha sonraları da 300 GB’a ulaşan 
veri depolama kapasitelerine 
ulaşmışlardır. Bu basit anlatımla bile 
gördüğümüz gibi, eğer 
dalgaboyundan çok küçük boyutları 
optik olarak ayırt edebilsek, yani 
metamalzemelerin kuramsal olarak 
uygun gördüğü mükemmel 
mercekler yapabilsek, sağlık ve 
bilişim başta olmak üzere hayatın 
her alanında önemli etkileri olacak 
teknolojileri geliştirmemizin yolları 
açılacaktır.

Metamalzemeler tabiatta 
bulunmayan, bilim insanları 
tarafından birçok eleman ve 
malzeme kullanımı ile tasarlanmış, 
tabiatta var olan malzemelerin 
elektromanyetik etkileşiminden farklı 
etkileşimler gösteren malzemelerdir. 
“Meta” öneki Yunancada önüne 
geldiği kelimenin anlamının “ötesine 
geçmek” olarak değiştirir ve bu 
kullanımda “malzeme” kelimesinin 
ötesi, yani doğal olmayanı anlamını 
vermektedir. Optikte kullanımı ise bu 
malzemelerin ışığı normal kırılma 
yönünün tersine kırması olarak 
tanımlanır. Metamalzemelere olan 
ilgi ve heyecan, kuramsal olarak 
ilginç gelişmeleri barındırmasının 
yanında, çoğumuzun etkilerini 
kolayca anlayacağı iki olası 
uygulamadan kaynaklanmaktadır: 
süper mercekler ve görünmezlik 
pelerini.

DAHA DA HEYECANLANDIRAN BIR 
ŞEY VAR, AMA...

Görünmezlik pelerini eski 
zamanlardan beri masalları süsleyen, 
son zamanlarda da Harry Potter 
filmleri ile yeniden canlanan bir motif. 
Bir hayalken gerçek olma olasılığı 
tabii ki herkesi heyecanlandırıyor ve 
bu da akademik çalışmaları akademik 
ortamların dışına taşıyarak ilgiyi ve 
merakı artırıyor. 

Görsel kaynak: Cmglee



Bu konuyu ilerleyen kısımlarda biraz 
daha detaylı olarak inceleyeceğiz, 
ancak yukarıda değindiğimiz 
merceklerin algılama yeteneklerindeki 
sınırlama ve bunların sonuçlarını 
basitçe tartışmışken öncelikle süper 
mercekleri tartışmak ve anlamak 
daha yerinde olacaktır. Görünür 
ışığın dalgaboyunun yarısından 
(yaklaşık 200 nm) küçük cisimleri 
göremememiz veya aralarındaki 
açıklığın bu değerden küçük olduğu 
cisimleri ayırt edemememiz, aslında 
cisimden merceğe gelen ışığın, 
cisimden yayılan ışığın tamamı 
olmamasından kaynaklanır. Biliyoruz 
ki, gözlenen cisimden yayılan ışığın 
bir kısmı yakın bölgede yok olmakta, 
bir kısmı da elektromanyetik dalga 
olarak uzaklara yayılmakta. Mikroskop 
düzeneğindeki mercekler bu yayılan 
ışığı toplayarak cisim hakkında 
bilgi üretmekte ve dolayısı ile, yakın 
bölgede bir kısım bilgi kaybolmuş 
olduğundan, cisim hakkında sınırlı ve 
yaklaşık bir fikir vermekteler. Yakın 
bölgede kaybolan bilgi, cisimden 
yayılan ışığın (yansıma veya geçirme 
yoluyla) dalgaboyunun yarısından 
küçük olan parçalardan gelen 
bilgi olduğundan mercekler ile bu 
duyarlılıkta ölçüm yapılamamakta. 
Ancak metamalzemelerin 
geliştirilmesiyle, 2000 yılında, 
Imperial College Londra’dan fizikçi 
J. B. Pendry, bu malzemelerden 
yapılmış bir katman kullanarak süper 
mercek yapılabileceğini kuramsal 

Sadece süper mercek 
yaklaşımı bir kerede bütün 
resmi bütün detayları 
ile verebilecek bir cihaz 
üretebileceğinden canlı 
olarak en küçük organizmaları 
ve biyolojik yapıları 
incelememize olanak 
sağlayabilecektir.

olarak gösterdi ve böylece bu alanda 
kuramsal ve pratik çalışmalar büyük 
bir hızla başladı.

SÜPER AMA O KADAR DA SÜPER 
DEĞIL!

Şu anda varılan noktada halen ideal 
süper mercek yapılamamış olsa da, 
optik olarak eski sınırların oldukça 
altına inilmiş (yaklaşık 20 nm) olup 
bu yolda epey yol kat edilmiştir. 
Ancak bu süper mercekler sadece 
görüntülenmek istenen cismin tam 
yanına konumlandığında çalışıyor ve 
bu durumda bile elde edilen görüntü, 
metamalzeme yapı taşlarındaki 
kayıplardan dolayı oldukça zayıf. 

Halen bu konudaki araştırmalar 
tüm hızıyla sürüyor ve hatta başka 
alternatif yaklaşımlar da öneriliyor.

BAŞKA YAKLAŞIM YOK MU BU 
HASSASIYETTE GÖRÜNTÜLEME 
YAPACAK?

Bu noktada belki de sorulması 
gereken sorular, “Metamalzeme 
tabanlı yaklaşım yarım dalgaboyu 
altında hassasiyette görüntü 
elde edebilmek için tek yaklaşım 
mı?” ve “Eğer değilse, var olan 
sistemlere göe avantajı nedir?” Tabii 
ki tek yaklaşım değil. Hatta 2014 
Nobel Kimya Ödülü’nün verildiği 
ve nanomikroskop gelişimini 
tetikleyen üç bilim insanının 
önerdiği ve geliştirdiği floresans 
tabanlı cihazlarla, hücre yapıları, 
yapı taşı organelleri ve molekülleri 
bile görüntülemeye olanak 
sağlandı. Ancak bu sistemlerin 
en temel dezavantajı elinizdeki 

 Işık (elektormanyetik dalga) saydam bir metamalzemenin içine girerken doğal malzemelerden çok farklı 
şekilde kırınıma uğrar. Görsel kaynak: Keith Drake
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görüntülenecek örneğin bütün 
yüzeyinin nanometrik boyutlarda 
taranmasını ve buradan elde edilecek 
bilgileri birleştirmesiyle bir resim 
oluşturmasını gerektirmesi. Doğal 
olarak bu yöntem gerçek zamanlı 
olamamakta ve önemli ölçüde 
görüntü işleme algoritmaları ile elde 
edilen görüntülerin birleştirilmesi 
ve temizlenmesini gerektirmekte. 
Sadece süper mercek yaklaşımı 
bir kerede bütün resmi bütün 
detayları ile verebilecek bir cihaz 
üretebileceğinden, canlı olarak en 
küçük organizmaları ve biyolojik 
yapıları incelememize olanak 
sağlayabilecektir.

Mercek demişken, ışığı odaklama 
amacımızın görüntü oluşturmaktan 
ibaret olmadığını vurgulayalım. 
Eline büyüteç almış çoğu 
okuyucumuz güneş ışığı ile kâğıt 
yakma tecrübesini hatırlayıp 
gülümseyecektir. Aynı prensip, 
şimdi elektromanyetik dalgaları 
odaklayarak telefonlarımızı, dizüstü 
bilgisayarlarımızı kablosuz olarak 
uzaktan şarj etmek üzere teknolojik 
bir uygulama şeklinde geliştirilme 
aşamasında. Bu teknolojinin 
metamalzeme süper merceklere 
dayandığını belirterek meraklandırıcı 
bir nokta koyalım. 

BU METAMALZEMENIN YAPISI 
NEDIR?

Tabiatta var olan malzemeleri 
atomik boyutlara inmediğimiz 

sürece üç temel özelliği ile 
tanımlayabiliriz: göreli elektrik 
özelliği (permittivity), göreli manyetik 
özelliği (permeability) ve iletkenlik 
özelliği. Burada tanımlanan göreli 
özellikler, malzemenin elektrik ve 
manyetik özelliklerinin boş uzaya 
oranla tanımlanmış halleridir. 
Düşük frekanslarda (uzak kızılaltı 
frekansından düşük) ve normal 
malzemelerde (plazma özelliği 
gösteren malzemeler hariç) bu 
iki özellik 1’den büyük bulunur. 
Bu özellikler malzemelerin 
atomik ve moleküler yapılarının 
elektrik ve manyetik alanlara 
nasıl tepki verdiklerini ve dolayısı 
ile elektromanyetik dalgalar ile 
etkileşimlerini anlamak ve anlatmak 
için tanımlanmışlardır. Doğal 
olarak bu özellikler etkileştikleri 
elektromanyetik dalgaların 
frekansları ile değişeceğinden, 
malzemelerin radyo dalgaları ve 
ışık ile etkileşimi farklı olacaktır. Bu 
nedenledir ki, metaller (bakır, gümüş, 
altın gibi) radyo frekansı, mikrodalga 
ve milimetrik dalga frekanslarında 
(ışığın frekansına göre oldukça düşük 
frekanslarda) iyi iletkenler olarak 
davranırken, kızılaltı ve görünür 
ışık ile etkileşimlerinde plazma 
olarak davranırlar. Bunun sonucu 
olarak metallerin elektrik özelliği, 
doğal plazma frekansından düşük 
frekanslarda, negatif olmakta ve 
kayıplı iletken gibi davranmaktadırlar. 
Bunun yanında doğal malzemelerin 
çoğunluğunda göreli manyetik 

 Aşağıdaki içi su dolu bardağa konmuş çubuğun 
görüntüsü normal kırınım olayına bir örnektir.  
Su yerine kırınım katsayısı negatif bir malzeme 
olsaydı, çubuğun görüntüsü diğer bardaktaki gibi 
olacaktı. Metamalzemelerle bu sanal görüntü 
yakında gerçekleşebilir. Görsel kaynak: Nature

özellik 1’den büyüktür; sadece bazı 
manyetik malzemelerde (bizmut 
gibi) çok küçük de olsa negatif 
manyetik özellik görülmekle birlikte 
bu özellik dar bir frekans bandında 
ve oldukça düşük frekanslarda 
görülür. Bir cümle ile bu paragrafın 
bu yazıyla ilişkili özeti, “doğal olarak 
negatif elektrik özellik gösteren 
malzemelerin olduğu ancak aynı 
şekilde kuvvetli ve aynı frekans 
aralığında manyetik özellik gösteren 
malzemelerin bulunmadığı” şeklinde 
olacaktır. 

Bu noktaya kadar verilen bilgiler 
malzemeler hakkında uzun 
zamandır bilinenlerin tekrarı 
niteliğinde olup metamalzemeler 
için ön hazırlık oluşturması amacı 
ile verilmiştir. Peki, metamalzeme 
nedir? Metamalzeme aynı frekans 
aralığında hem göreli elektrik 
özelliğin hem de göreli manyetik 

∏ Metamalzeme teknolojisinin öncüleri: Victor Georgievich Veselago (solda), John Pendry (ortada) ve David Smith (sağda).
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özelliğin negatif olduğu, yani 
ortamda yayılan dalganın elektrik 
alanı, manyetik alanı ve yayılım yönü 
arasında sol-el kuralının geçerli 
olduğu malzemelerdir. Bu nedenle 
bu malzemelere aynı zamanda solak 
malzemeler de denir. 
 Bu özellikteki malzemelerin 
elektromanyetik dalgalar ile 
etkileşimini ilk olarak 1967 
yılında Sovyet bilim insanı Victor 
Georgievich Veselago tamamen 
teorik bir çalışma olarak incelemiştir. 
Ancak o dönemde bu tür malzemeler 
olmadığı ve yapılabilmesi için de 
gerekli teknolojiler hazır olmadığı 
için fazla bir yankı uyandırmamış ve 
etkisi olmamıştı.

Veselago bu çalışmada, elektrik ve 
manyetik özelliği aynı anda negatif 
olan kuramsal bir madde varsaydı 
ve bu maddeye elektromanyetik 
dalga gönderilirse etkileşimin, 
yani dalganın yansıması, kırınımı, 
güç yoğunluğu akışının yönü gibi 
özelliklerinin nasıl olacağını inceledi. 
Bu çalışmanın sonucunda elde 
edilen en önemli sonuç, dalganın 
bu malzemeye girerken alışık 

özellikleri, kullanılan metallerin 
cinsi, şekli ve yapının periyodu ile 
kontrol edilebilmekte ve böylece 
istenilen özellikte metamalzemeler 
tasarlanabilmekte. 

Metamalzemelerdeki bu gelişmelerin 
sonucunda Pendry, önemli bir 
kuramsal çalışma gerçekleştirerek 
bir cisimden saçılan ve dağılan 
dalgaların, yakın mesafedeki hızlı 
sönümlenen kısımlar da dahil 
olmak üzere, bir metamalzeme 
katmanı aracılığı ile yeniden 
toplanabileceğini, yani cismin 
görüntüsünün bütün detayı ile elde 
edileceğini gösterdi. Bu kuramsal 
çalışmada metamalzemenin kayıpsız 
olduğu ve elektrik ve manyetik 
özelliklerinin frekanstan bağımsız 
olduğu varsayıldığından, elde edilen 
sonuçlar, yani cismin mükemmel 
olarak görüntüsünün elde 
edileceği bulgusu, pratikte olanaklı 
olamayacaktı. Ancak dalgaboyunun 
yarısı olan eski duyarlılıktan daha 
iyi bir sonuç elde edilmesi için çok 
beklemek gerekmedi; David Smith 
(Duke Üniversitesi, ABD) tarafından 
2001’de mikrodalga frekanslarında 
tasarlanan deneysel sistemle bu 
kuramın gerçekliği ilk defa sağlanmış 
oldu. Bunu takip eden yıllarda süper 
mercek çalışmaları hızla devam etti 
ve yukarıda da belirtildiği gibi, elde 
edilen görüntüler mükemmel olmasa 
da, önemli ilerlemeler kaydedildi. 
Bu tasarımda duyarlılığı artıran en 
önemli etmen, cismin dalgaboyuna 

olduğumuz yönün aksi yönüne 
kırıldığı ve güç yoğunluğu akışı ile 
dalganın görünür yayılma yönünün 
birbirlerine zıt olduğudur. Ancak 
bu gözlem uzun yıllar kuramsal 
bir çalışma olarak kaldı; ta ki, 
İngiltere’den John Pendry (Imperial 
College London) manyetik özelliğin 
negatif olduğu bir yapıyı 1999 
yılında tasarlayana kadar. Bu 
yapının özelliği, manyetik olmayan 
iletken malzemeden tasarlanmış 
birim hücrenin 3-boyutlu uzayda 
periyodik olarak (dalgaboyuna 
göre çok küçük periyotlarda) tekrar 
edilmesi sonucu elde edilmesidir. 
Bu hücre yapısı ile elektrik özelliği 
negatif olan bir metal çubuğun bir 
arada kullanılması ile tasarlanan 
yeni birim hücrenin periyodik 
olarak kullanılması sonucu, doğal 
olarak, hem elektrik özelliği hem de 
manyetik özelliği negatif olan bir 
yapıya eşdeğer yapı elde edilecektir. 
Böylece metamalzeme, yani solak 
malzeme veya negatif kırılma 
indeksli malzeme, tasarlanmış 
olur. Bu şekilde tasarlanan solak 
malzemelerin manyetik ve elektrik 

Elektromanyetik dalgaların 
ve güç yoğunluklarının 
yönleri malzeme 
boyunca arzu edildiği gibi 
değişitirilebileceğinden, bilim 
kurgu filmlerinin vazgeçilmez 
unsuru olan görünmezlik 
pelerini de gerçekleştirilebilir 
hayaller arasına girdi.

 (Sol panel) Mat bir cisimden (beyaz daire) yansıyan ışık (elektromanyetik dalga) ve arkasında oluşan gölge, 
cismin tespit edilmesini sağlar. (Sağ panel) Metamalzeme görünmezlik pelerini, ışığın herhangi bir yansıma 
veya gölge oluşturmadan cismin çevresinden yayılmasını sağlar. 
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Metamalzemelerin, 
görünmezlik 
pelerinlerinin siluetleri 
ufukta netlik kazanırken, 
bilimle bilimkurguyu 
ayıran çizgi de gitgide 
belirsizleşiyor.

göre çok küçük parçalarından 
olan ve hızlı sönümlenen saçılımın 
metamalzeme içerisinden 
geçerken kuvvetlenerek bu bilginin 
kaybolmasının önüne geçilmesidir. 
Yani, ideal olarak, metamalzeme 
saçılımın sönümlenen kısmındaki 
bilgiyi koruyarak katmanın diğer 
tarafında cismin görüntüsünün 
mükemmel oluşmasını 
sağlamaktadır. 

GÖRÜNMEZLIK PELERINI

Metamalzemelerin arzu edilen 
doğal ve doğal olmayan elektrik 
ve manyetik özellikler ile 
tasarlanmasının gelişimi farklı 
uygulamaların öngördüğü elektrik 
ve manyetik özelliklerin lokal olarak 
tasarımına da olanak sağladı. 
Böylece doğal malzemeler ile elde 
edilemeyecek elektrik ve manyetik 
özelliklerin birbirlerinden bağımsız 
ve lokal değişimleri de olanaklı 
hale geldi. Bunun doğal sonucu 
olarak elektromanyetik dalgaların 
ve güç yoğunluklarının yönleri 
malzeme boyunca arzu edildiği 
gibi değişitirilebileceğinden, bilim 
kurgu filimlerinin vazgeçilmez 
unsuru olan görünmezlik pelerini de 
gerçekleştirilebilir hayaller arasına 
girdi. Bu pelerinin nasıl çalıştığını 
anlamak için, bir cismi görmemiz 
için o cisimden yansıyan veya saçılan 
ışığın gözümüze gelmesi gerekliliği 
kuralının bilinmesi şart. Böyle bir 
cismi görmememiz için: (1) Cisimden 
saçılarak bize gelecek dalgaların 
cisim etrafında yönleri değiştirilerek 
cisim ile etkileşiminin önlenmesi 
ve (2) Bakış açımıza göre cismin 
arkasında kalan görüntünün bize 
etraftaki diğer cisimlerden gelen 
görüntülerin zamanlaması ile uyumlu 
olarak gelmesinin sağlanması 
gerekmekte. Metamalzemelerin her 
değerde, ister pozitif ister negatif 
olsun, elektrik ve manyetik özellikleri 
verebilmeleri ve ayrıca lokal olarak 
değişimlerinin tasarlanabilmesi bu 
bahsettiğim iki gerekliliği de sağlama 
potansiyelini göstermekte. Bu öngörü 
2006’da Pendry tarafından ilk olarak 
sunulmuş ve bazı temel geometriler 
için hesaplamalı olarak gösterilmiş 

olup, yine Pendry’nin içinde olduğu 
bir gurup tarafından aynı yıl 
mikrodalga frekanslarında 2 boyutlu 
yapıların gerçekleştirilebileceği 
deneysel olarak gösterilmiştir. Bu 
çalışmalardan esinlenerek yapılan 
yüzlerce araştırma ve deneyler 
sonucunda halen 3 boyutlu cisimlerin 
bir örtü veya katman aracılığı ile 
tamamen görünmez yapılması 
mümkün olamadı ve tasarlanan 
yapılar da hacimli, 3 boyutlu ve 
hantal yapılar olmak zorunda kaldı. 
2015’te yapılan bir çalışmada 
nanoantenler kullanılarak tasarlanan 
metayüzeyler aracılığı ile küçük 3 
boyutlu cisimleri görünmez kılan 
bir örtü tasarlanmış olması ideal bir 
görünmezlik örtüsü tasarımına doğru 
ilerlendiğinin güzel bir göstergesi 
oldu∆
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Fren yaptığınızda stop lambası yanıp sönmekle 
kalmayacak, aynı zamanda arkadaki araçlara birtakım 
veriler iletecek. Benzer şeklide trafik ışıkları yalnızca 
yeşil, sarı, kırmızı yanmayacak; etraftaki araçlara veri 
de gönderecek. Sokak lambaları da yolu aydınlatmanın 
yanı sıra hız sınırını ya da internetten istediğiniz 
bilgileri gönderebilecek. Evinizdeki ışıklandırma sistemi 
internete bağlı olacak ve e-postalarınızla istediğiniz web 
sayfalarını WiFi’a gerek olmadan mobil cihazınıza indiriyor 
olacaksınız. Bunların hiçbiri hayal değil, yakın gelecekte 
hepsi gündelik hayatımızın parçası haline gelecek.

Görünür ışıktan haberleşmede yararlanmak Alexander 
Graham Bell’in fotofonu icat ettiği 1880’lere kadar gider. 
Bell ilk telsiz telefon mesajını bir güneş ışığı demetine 
yükleyerek 213 metre uzağa gönderdi.

Otomobil ve ışık dendiğinde aklınıza LED’li stop, stop lambaları ve farlar gelmesin.  
Geleceğin arabalarını kullanırken kendinizi evinizde, ofisinizde hissedecek, arkadaşlarınızın  
ne yaptığını bileceksiniz.

Bell’in fotofonu büyük icatlarından biri olarak görmesine 
karşın, daha sonra keşfedilen radyo iletişimi nedeniyle 
fotofon kullanım kazanamadı. Cep telefonu, laptop ve 
kablosuz kulaklıklar dahil tüm kablosuz cihazlarımız radyo 
frekansları kullanarak iletişim yapıyor.

İlginç olansa, 2003’ten sonra Görünür Işık İletişim 
Konsorsiyumu’nun kurulmasıyla görünür ışık iletişiminin 
popülerlik kazanması.

GÖRÜNÜR IŞIK ILETIŞIMI NEDEN POPÜLER OLDU? 

Kuşku yok ki, ışık yayan diyot (LED) teknolojisindeki 
ilerlemelerin bunda payı büyük.

1960’lardan bu yana verimlerinde, ışık renk seçeneklerinde, 
güç çıktısı düzeylerinde ve fiyatlarındaki büyük 

ALEXANDER BELL’DEN, ARAÇLARARASI AĞLARA
GÖRÜNÜR IŞIKLA ILETIŞIM
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iyileştirmeler sayesinde LED’ler artık geleceğin iç ve dış 
mekân aydınlatmalarının temel parçası olarak görülüyor.

LED’lerin kablosuz iletişime olanak veren temel özellikleri, 
sıradan ampullere kıyasla çok kısa olan ve 30-40 
nanosaniyeye kadar inen açma-kapma süreleri. Bu, 
insan gözünün algılayamayacağı hızlarla yanıp sönen 
ışıklarla bilgi iletimine olanak sağlıyor. İnsan gözü ancak, 
ışık modülasyonu yeterli hızdaysa ortalama ışık şiddetini 
algılayabiliyor.

Bir görünür ışık iletişim sistemi, genelde verici bileşen 
olarak bir LED, alıcı bileşen olarak da bir fotodiyot ya da bir 
kamera kullanır. Verici, bilgiyi ışık atımlarının yerlerini ya 
da şiddetlerini değiştirerek iletir.

Aşağıdaki şekil, basit bir modülasyon örneğini gösteriyor. 
Verici, veri bitlerini ışık atımlarının yerlerini değiştirerek 
gönderiyor. Işık, periyodun ilk yarısında açılırsa bit 1 
gönderiliyor. Periyodun ikinci yarısında yayınlandığında da 
bit 0 gönderiliyor. Alıcıysa, gelen ışık atımlarının yerlerini 
algılayarak hangi bitin yayınlandığını belirliyor.

ARAÇLARARASI AĞLAR IÇIN GÖRÜNÜR IŞIK ILETIŞIMI 

Uzun hizmet ömürleri, titreşime karşı yüksek dirençleri 
ve daha güvenli çalışmaları nedeniyle LED’ler, otomotiv 
ışıklandırmasında da yaygın kullanım kazandı.

Pek çok aracın stop lambalarında, fren lambalarında, 
dönüş sinyallerinde ve farlarında LED kullanılıyor. LED’ler 
ayrıca, örneğin trafik lambaları gibi ulaşım sektörü 
ışıklandırma altyapısında da yaygın kullanıma sahipler. 
Mevcut LED’lerin pahalı ekipmana gerek bırakmaksızın 
verici bileşen olarak kullanılabilmesiyse, düşük maliyetli 
araçlararası iletişim mimarisine kapıları açıyor.

Araçtan araca ya da araçtan yol kenarına iletişim, 
araçların ve yol kenarı birimlerin bilgi paylaşmasını 
sağlıyor. Bu bilgi paylaşımı, konumları, hızları, motorun 
devri gibi araçların durumuna ilişkin olabilir ve/veya 
kazalar, trafik ışıkları gibi çevredeki trafik koşullarıyla 
ilgili olabilir. Güdülen hedef, sürücünün sahip olduğunun 
ötesinde bir kapsam ve hacimdeki bilgiyi erişilebilir kılarak 

ulaştırma sistemlerimizin güvenliğini artırmak ve trafik 
akışını hızlandırmak.

Kendi kendilerini yöneten araçlar bile, birbirleriyle iletişim 
kurup görüş çizgisinin dışında olan biteni öğrenerek yol 
güvenliğine katkı yapabilirler. Şimdilik kendini yöneten 
arabalar pahalı sensör ekipmanıyla elde edilebilen 
ve yalnızca görüş açısı içindeki alana ilişkin bilgilere 
dayanarak sürücü hatalarını düzeltiyorlar. Bu araçlar 
cisimleri, araçları ve trafik durumunu algılamak için 
çevrelerinin ayrıntılı üç boyutlu haritasını oluşturuyorlar ve 
bunu yüksek çözünürlüklü dünya haritalarıyla birleştirerek 
elde ettikleri verilere göre davranıyorlar. Oysa, komşu 
araçlarla bilgi paylaşımı çevrenin daha iyi tahminine 
olanak sağladığından araçlar için gereken sensör sayısını 
ve dolayısıyla ekipman maliyetini azaltabilir.

Araçlar arasında radyo frekansı temelli iletişimle ilgili 
yoğun araştırma ve standartlaştırma çabalarına karşın, 
uygulamaların gereklerini karşılamaktaki güçlükler 
konusundaki endişeler nedeniyle teknolojinin ticari 
kullanımına geçilebilmiş değil.

Radyo frekans temelli ağlar, sınırlı bant genişliği ve 
sinyallerin karışmasına yol açan yüksek girişim düzeyi 
nedeniyle araç sayısının yoğun olduğu ortamlarda iyi 
performans göstermiyorlar.

Elektromanyetik tayfın görünür bölgesindeki muazzam 
bant genişliği ve görüş çizgisinde iletişim olanağı 
sayesinde görünür ışık temelli iletişim bu sorunu çözebilir. 
Görünür ışıkla görüş çizgisi üzerinden iletişim, özel 
bilgilerin daha iyi saklanmasını sağlar ve siber saldırıya 
maruz kalma tehlikesini de azaltır; çünkü saldırganın 
amacına ulaşabilmesi için hedef aracın belli bir süre için 
görüş mesafesi içinde kalması gerekir.

Görünür ışığın yayılmasının yüksek yönlendirilebilme 
özelliği, yüksek duyarlılıkta konum belirleme gibi ek yetiler 
de sağlar. Görünür ışık temelli konum belirlemede hata 
payı, GPS ile yapılanda tipik olarak ortaya çıkan 10 metre 
yerine, yaklaşık 20-30 cm kadardır. Buysa, çarpışma uyarısı 
ve kaçınma gibi birçok güvenlik uygulamasına olanak verir∆

 Görünür 
ışık atım yeri 

modülasyonu.
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RENKLI ALIŞVERIŞLER!

RENK PALETININ 
ETKISINDE TÜKETIM
Renk, ürün ve markaları birbirinden ayırıp haklarında  
bilgi veriyor; tüketicilerin bunları hatırlamalarını 
kolaylaştırıyor ve tüketicilerde çeşitli ruh hallerinin 
oluşturulmasına yardımcı oluyor.

Renk, gündelik yaşamın içine işlemiş 
öylesine doğal bir parçası ki, ne 
olduğunu merak bile etmeyiz. Oysa 
etrafımızdaki her şeyi büyük ölçüde 
renklerin etkisi altında algılarız. 
Aslında renk, gözlerimizce soğurulan 
dalga boylarıyla gözlere taşınan 
ve beyin tarafından gördüğümüz 
renklere dönüştürülen ışıktan başka 
bir şey değildir (Siddharth Singh, 
2006). İşlediğimiz her görsel uyarı, 
renk bilgisi içerir. Renk, dikkati 
yönlendirmek ve cisimleri tanıyıp 
anlamakta bize yardımcı olmakla 
kalmaz, duygular da yaratır ve 
bazen sembolik çağrışımlar da taşır. 
Dolayısıyla farkında olalım ya da 
olmayalım, tüketimle ilgili olanlar 

da dahil yaşamın çeşitli yönlerinde 
düşüncelerimiz, duygularımız ve 
seçimlerimiz renklerce biçimlendirilir.

Çalışmalar gösteriyor ki, insanlar 
başka insanlar ya da ürünlerle ilk 
temaslarından sonra onlarla ilgili 
kararlarını 90 saniye içinde veriyorlar 
ve değerlendirmenin yüzde 62 - 90’ı 
renklere dayanıyor (Singh, 2006). 
Pazarlamacılar, ürünlere karşı 
olumlu algılar yaratmaktan tutun, 
tüketicilerin AVM’lerde daha çok 
vakit geçirmelerini ve daha olumlu 
bir alışveriş deneyimi yaşamalarını 
sağlamaya kadar çok çeşitli amaçlar 
için ışık ve renkten yoğun biçimde 
yararlanıyorlar. Philip Kotler rengin 
pazarlamadaki en temel üç işlevini 
dikkat oluşturma, mesaj oluşturma 
ve yakınlık yaratma olarak tanımlıyor 
(1973). Tüketiciler, pazarlama 
iletişimine ya da ürünlere renkler 
aracılığıyla çekiliyorlar. Renk, ürün 
ve markaları birbirinden ayırıp 
haklarında bilgi veriyor; tüketicilerin 
bunları hatırlamalarını kolaylaştırıyor 
ve tüketicilerde çeşitli ruh hallerinin 
oluşturulmasına yardımcı oluyor. Bu 
süreçlerden, dikkat, ruhsal durum ve 
duygu gibi bazıları otomatik olurken, 
bazıları da bilişsel işlem ve bellekle 
ilgili oluyor ve cisimleri sergiledikleri 
renklerle algılayıp anlam veriyoruz. 

Tüketiciyle temas noktalarının 
hemen hepsinde renk çok önemli 

bir etkileme aracı olarak görülürken, 
kullanıcılar reklam, paketleme 
ve mağaza tasarımında renk 
danışmanlarından hizmet alıyorlar. 
Reklamcılar ve tasarımcılar öteden 
beri göz alıcı reklamlar ve paketler 
tasarlama üzerinde çalıştılar. Eric 
Danger’a göre (1969), yerleşik 
düşünce, bu amaç için sıcak renklerin 
(kırmızı ve sarı) kullanılmasını 
öğütlüyordu. Gelgelelim, dikkatleri 
çekmek, denklemin yalnızca bir 
bölümü. Uyarıcı öğelerin aşırı ya 
da tutarsız kullanımı rahatsızlık ya 
da kafa karışıklığına yol açabilir. 
Mağaza tasarımında renklerin etkisi 
üzerindeki çalışmalarında Joseph 
Bellizzi ve ekip arkadaşları (1983) 
insanların fiziksel olarak sıcak 
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Fast food restoranları iştah 
açan kırmızı rengi seçerken, 
“klas” restoranlar müşterilerini 
mavi renkle rahatlatıyorlar. 
Sonuç: Restoranda daha uzun 
vakit geçirme, daha kalabalık 
siparişler, daha çok içki ve tatlı.

renkli ortamlara rağbet etmelerine 
karşın, paradoksal olarak bu 
ortamların, soğuk renkli (yeşil ve 
mavi) ortamlara kıyasla genel olarak 
daha sevimsiz, negatif ve gergin 
olarak da algılandığını gördüler. 
Bir başka örnekse, renklerin gıda 
pazarlamasına uygulandığında ortaya 
çıkıyor: metabolizma üzerindeki etkisi 
nedeniyle iştah açtığı için kırmızı 
renk, fast food restoranlarının popüler 
tercihi. Buna karşılık, Singh’in 2006 
yılındaki çalışmasında işaret ettiği 
gibi “klas” restoranlar, müşterilerini 
rahatlatmak için mavi rengi 
kullanıyorlar. Bu sakin ve rahat ortam, 

müşterilerin restoranda daha 
uzun kalmalarını sağlıyor 
ki, bu da daha kalabalık 

siparişler, daha çok içki ve 
tatlı demek. Ancak, mavinin 
aşırı kullanımı, iştah kesici 
etki de yapabilir. Bu da, 
renk kullanımının, örneğin 

restoranlar söz konusu 
olduğunda yemek kalitesi, 

servis ve fiziksel ortam gibi 
işletmeyle ilgili başka faktörlerin de 

katkıda bulunduğu çok değişkenli bir 
strateji olduğunu gösteriyor. 

Renk, bir imaj yaratmak ve 
güçlendirmek için de kullanılabilir. 
Logolardaki, paketlerdeki ve iletilerdeki 
marka görselleri, o markanın 
zaman içinde imzasının önemli bir 
bileşeni haline gelen hakim renkleri 
kullanılır. Bir markanın imza renkleri, 
hatırlanmada ve alışverişte kolaylık 
sağlamakla kalmaz, marka kişiliği ve 
imajına ilişkin ipuçları da verirler. 

Ama yine de, renklerin anlamları 
ve bunlar için potansiyel müşteri 
tercihleri, özel amaç çerçevesi 
içinde düşünülmeli. Renk tercihi 
vakum içinde yapılan bir şey değildir. 
Aksine, Randi Priluck Grossman ve 
Joseph Wiesenblit’in 1999 yılındaki 
çalışmalarında belirttikleri gibi, belli 
cisimler ya da ortamlar için renk 
anlamı ve renk tercihi, duruma ve 
insanların o durumla ilgili olarak 
geliştirdikleri ilişkilere bağlıdır. Kırmızı 
bir çerçevede heyecan ve coşku 
algısı yaratırken, başkalarında aşk 
ve romantik ilişki çağrışımları daha 
baskın olabilir. Yeşil renk genellikle 
sükûnetle ilintilendirilir; ama hangi 
çerçevede kullanıldığına bağlı 
olarak çevreye duyarlılık mesajını 
vermek ya da parasal bağlamları 
vurgulamak için de kullanılabilir. 
İnsanların renklerle ilgili olarak nasıl 
bu tür ilintiler ve anlam yakıştırmaları 
geliştirdikleri hakkında farklı görüşler 
var. Örneğin yine Grossman ve 
Wisenblit’in 1999’daki çalışmalarına 

göre renklerin uyandırdığı 
çağrışımların kökeni, insanların 
koyu maviyi geceyle, dolayısıyla da 
hareketsizlikle, parlak sarıyı da güneş 
ışığıyla ve duyguların uyarılmasıyla 
ilintilendirdikleri tarih öncesi çağlara 
kadar gidiyor olabilir. Ancak renk, 
aynı zamanda kültür ve inanç 
sistemleriyle de ilintilidir. Dahası, renk 
tercihleri sosyal akımlar tarafından 
da etkilenebildiği gibi renklerle 
ilgili deneyimler de kişiden kişiye 
değişir. Bu durumda pazarlamacılar, 
markaları için tüketicilerle temas 
noktalarının tasarımında rengi 
stratejik bir araç olarak kullanabilmek 
için, tüketicilerinin renkler için 
yaptıkları ilintilendirmeleri ortaya 
çıkarıp anlayabilmek gibi güç bir işin 
üzerinden gelmek zorundalar∆

 Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Aydınoğlu / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 
İşletme Bölümü
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HABERLER

MULTISISTEMIK GENETIK HASTALIKLARA 
KARŞI ERC DESTEĞI

Moleküler Biyoloji ve Genetik 
Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Elif Nur Fırat 
Karalar “Sentrozom/Silya-kompleksinin 
üçüncü parçası Sentriyolar Satelitlerin 
Fonksiyonel ve Düzenleyici Rollerinin 
Karakterizasyonu” adlı projesi ile 
2015’te Avrupa Araştırma Konseyi 
(ERC) desteğini almaya hak kazandı. 
Karalar ile birlikte bugüne değin 
Üniversitemizden altı öğretim üyesi ERC 
desteğine layık görülmüş oldu.

Karalar’ın laboratuvarında yürüttüğü 
temel araştırma projelerinin uzun 
vadeli hedefi, hücre ve organizma 
seviyesinde çok önemli görevleri olan 
sentrozomun nasıl oluştuğunun ve 
görev aldığının belirlenmesi. Bu hedef 

• 2015’te özel sektör işbirliği 
çerçevesinde Aselsan, Lockheed 
Martin, Netaş ve Arçelik’le yapılan 
ve değeri 1,5 milyon TL’yi bulan 
sözleşmeler öne çıktı.

• Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) 
bireysel hibe desteklerinde 2015’in en 
önemli gelişmeleri şunlar: Başlangıç 
Fonu desteği alan Sedat Nizamoğlu 
(Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
Bölümü) ve Erdem Kabadayı (Tarih 
Bölümü) projelerini Koç Üniversitesi’ne 
taşıdılar. Ekonomi Bölümü’nden Alp 
Atakan, ERC’nin Orta Seviye Fonu’nu 
alarak sosyal bilimler tarafında 
üniversitenin ilk ERC projesini almış 
oldu. Elif Nur Fırat Karalar’ın projesiyle 
birlikte 2015 sonunda Türkiye’de 
yürütülen 15 ERC projesinin sekizi Koç 
Üniversitesi’nde bulunuyor. Ayrıca, 
Mühendislik Fakültesi’nde ERC projesi 
yürüten Hakan Ürey ve Kerem Pekkan, 
çalışmalarının ticarileştirilmesi 
doğrultusunda ek bir destek olan “ERC 
Proof of Concept” fonuna da layık 
görüldüler.

• Avrupa Komisyonu tarafından 
desteklenen 7 yıllık araştırma ve 
inovasyon destekleri programı olan 
Horizon 2020 altında nanoteknoloji 
alanında 2015’te başlatılan 
önemli bir çalışma, Mühendislik 
Fakültesi’nden Can Erkey’in 
içinde bulunduğu konsorsiyumun 
Nanohybrids projesi oldu.

• Yine Mühendislik Fakültesi’nden 
Özgür Barış Akan’ın içinde olduğu 
CIRCLE kısaltmalı, “Future Emerging 
Technologies” çağrıları altında 
desteklenen çalışma da, Horizon 
2020’nin ortaklı çağrılarında Koç 
Üniversitesi’nde alınan ilk proje 
olarak dikkat çekici. Horizon 2020’nin 
sosyal bilimler tarafında bir önemli 
başarı da, Psikoloji Bölümü’nden Aylin 
Küntay ve Tilbe Göksun’un ortağı 

olduğu “Bilgi ve İletişim Teknolojileri” 
başvurusunun destekleniyor olması. 
Projede, çocuklara ikinci dil eğitimi 
için sosyal robotların kullanılmasına 
odaklanılıyor.

• 2015’te Koç Üniversitesi büyük 
bütçeli TÜBİTAK projelerinde de (1003 
Programı) önemli kazanımlar elde etti. 
Bu projeler arasında özellikle ikisi göze 
çarpıyor: Kerem Pekkan’ın “Çocuk ve 
Yenidoğan Hastalara Özel, Ameliyat 
Öncesi Bilgisayar Destekli Kalp Damar 
Cerrahisi Biyomekanik Planlama ve 
Yama Kondüit Tasarım” başlıklı projesi 
(Medipol Üniversitesi Hastanesi ile 
ortak) ve Metin Türkay’ın Gebze Teknik 
Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi ile 
ortak yürüteceği “CRY proteini yıkımını 
hızlandıran sentetik moleküllerin 
kanser tedavisinde kullanımı” projesi.

doğrultusunda ERC tarafından 1,5 
milyon avro ile desteklenen projesinde 
Karalar, ekibiyle birlikte sentrozomun 
oluşumunda ve fonksiyonlarında çok 
önemli düzenleyici görevleri olduğunu 
önceki çalışmalarında gösterdiği 
“sentriyolar satelit” adlı hücre 
yapılarını araştıracak. Her ne kadar 
sentriyolar satelitler 50 yıl kadar önce 

elektron mikroskop çalışmaları ile 
tanımlansa da bu yapıların hücrelerdeki 
görevleri ve sentrozomla ilişkileri 
bilinmiyor. Hücrelerde ortalama 
olarak 300 - 400 adet bulunan bu 
granüler yapıların biyokimyasal ve 
fonksiyonel karakterizasyonu ERC 
projesinin 5 yıllık süreçteki hedefini 
oluşturuyor. Hem sentrozom hem de 
sentriyolar satelit yapı ve fonksiyon 
bozuklukları insanlarda kanser ve 
böbrek bozuklukları, zekâ geriliği, 
körlük gibi semptomlarla ortaya çıkan 
multisistemik genetik hastalıklara 
sebep olabiliyor. Dolayısıyla Elif Nur Fırat 
Karalar’ın ERC projesi tamamlandığında 
bu hastalıkların anlaşılmasına ve bunlar 
için yeni tanı ve tedavi yöntemleri 
geliştirilmesi çalışmalarına önemli katkı 
sağlaması bekleniyor.
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HUKUK FAKÜLTESI’NDEN...

• Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bertil Emrah Oder Nisan 
2015’te ülkemizin en başarılı bilim insanlarını bir araya 
getirerek bilimde mükemmeliyet, liyakat, özgürlük ve 
dürüstlük temelinde faaliyet gösteren Bilim Akademisi asli 
üyeliğine seçildi.

• Doçent Dr. Başak Çalı’nın “Uluslararası İnsan Hakları 
Hukukunun Uluslararası Hukuka Etkileri” isimli araştırması 
Birleşik Krallık Newton Advanced Fellowship’e layık görüldü. 
Newton Advanced Fellowship Türkiye ve Birleşik Krallık 
arasındaki araştırma bağlarını güçlendirmeyi hedefliyor. Dr. 
Çalı, 2015-2017 yılları arasında Essex Universitesi ile ortak 
kurulacak olan araştırma ekibine liderlik edecek.

• Kamu hukuku ve özel hukuk alanlarında karşılaştırmalı, 
uluslararası ve kuramsal hukuk araştırmalarına odaklanan 
iki farklı doktora programı Yükseköğretim Kurulu tarafından 
onaylandı. Programların Bahar 2016 döneminde açılması 
planlanıyor.

• Bu yıl ilk kez verilen Prof. Dr. Yavuz Abadan Anayasa Hukuku 
Ödüllerinin akademik değerlendirme süreci Hukuk Fakültesi 
tarafından yürütüldü. Ödüller, Abadan ailesi tarafından 2008 
yılında Turkish Philantrophy Funds’da (TPF) kurulmuş olan 
bir yatırım fonu vasıtası ile sağlandı. Bu fon ayrıca 2012 
yılında Prof. Dr. Nermin Abadan-Unat’a layık görülen Vehbi 
Koç Ödülü’nün mali katılımı ile de desteklendi. Ödüller, insan 
hakları ve anayasa yargısı alanında başarılı projeler sunan 
Feyzan Özbay ve Oya Yeğen arasında paylaştırıldı.

• Küresel Kamu Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin 
Oxford University Press ile ortaklaşa yürüttüğü Birleşmiş 
Milletler İnsan Hakları Sözleşmeleri Bireysel Başvuru Kararları 
Tahlili Projesi Nisan 2015’te başladı. Bu proje kapsamında 
Hukuk Fakültesi lisans ve lisans üstü öğrencileri Oxford 
University Press tarafından yayımlanan BM Karar Tahlilleri 
serisine raportör ve analist olarak katkıda bulunuyorlar.

HUKUKÇULAR YAZDI

Başak Çalı’nın The Authority of International Law: Obedience, 
Respect and Rebuttal 
monografı Ekim 2015’de 
Oxford University Press’ten 
çıktı. 

Zeynep Derya Tarman’ın 
Viyana Satım Antlaşmasını 
Uygulamak veya 
Uygulamamak (CISG’ın 
Uygulama Alanı) adlı kitabı 
Beta Yayınları’ndan çıktı. 

Sanem Özdural’ın ikinci 
romanı The Dark Can Do 
What the Light Cannot 
Elsewhen Press’ten çıktı.

SUNA KIRAÇ KÜTÜPHANESI ANADOLU MEDENIYETLERI 
DIJITAL KOLEKSIYONU

Güneş’in ve güneş sembolizminin egemen olduğu Hitit 
medeniyeti araştırmaları üzerine yoğunlaşan hititoloji, 
2015’te bir bilim dalı olarak 100. yılını geride bırakırken Koç 
Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi de 15 Eylül 2015’te 
Anadolu Medeniyetleri Hatice Gonnet Bağana Hitit Dijital 
Koleksiyonu’nu kullanıma açtı. Suna Kıraç Kütüphanesi 
arşivindeki koleksiyonun dijitalleştirilmesi ile kullanıcılara 
dünyanın her yerinden erişim imkânı sunuluyor. Anadolu 
medeniyetlerine yoğunlaşan koleksiyon, sayısız kazıyı 
yöneten, birçok akademik eser yayımlayan, Hitit metinlerinin 
çözümlemeleri ve çevirileri üzerine araştırmalar yapan, 
arkeoloji eserlerinin korunması konusunda çalışan aktivist, 
arkeolog, hititolog Hatice Gonnet Bağana tarafından 
2014’te Koç Üniversitesi’ne bağışlandı. 

Koleksiyon dini, kültürel, toplumsal ve söylencebilimsel 
açılardan olduğu kadar M. Ö. 3000’den itibaren Akadlar, 
Hattiler, Hurriler, Hititler (Eski Krallık, Orta Krallık, Yeni Krallık 
ve Geç Hititler), Asurlular, Frigler, Urartular ve Troyalılar’ı da 
kapsayan Anadolu’ya yayılmış uygarlıkların dilsel gelişimi 
açısından da geniş bir kaynak sunuyor. Fransızca, Türkçe, 
İngilizce, Almanca, İtalyanca, İbranice, Japonca ve Arapça 
basılı malzemeler ve elyazmalarındaki dil çeşitliliği arkeoloji 
için zengin bir perspektif sağlıyor.

Koleksiyonda Anadolu’nun çeşitli yerlerindeki farklı 
dönemlerden medeniyetlerin kazı ve arkeolojik alan 
görsellerinin yanı sıra posterler, kataloglar, broşürler, 
haritalar, kişisel ve resmi yazışmalar, kartpostallar, 
kitaplar, çeşitli akademik yayınlar ve Emmanuel Laroche’un 
kataloğuna dayanarak Hitit metinlerinin transkriptleri 
ve tercümeleri yer alıyor. Yine koleksiyonda bulunan 
Hatice Gonnet Bağana’nın resmi kurumlarla, müzelerle, 
meslektaşlarıyla arasında geçen yazışmaları, özellikle 
önde gelen yerli ve uluslararası arkeologlar arasındaki 
dayanışmayı ve işbirliklerini anlatıyor. Bu dijitalleştirme 
projesi sayesinde, Suna Kıraç Kütüphanesi’nde yer alan 
koleksiyon, tüm dünyadan araştırmacıların erişimine açıldı. 
Bu koleksiyonu ve dijitalleştirme projesini ile ilk kez bir 
kişisel hititoloji arşivinin tüm araştırmacıların kullanımına 
açılması oldu.

Anadolu Medeniyetleri, Hatice Gonnet Bağana Hitit Dijital 
Koleksiyonu’na http://digitalcollections.library.ku.edu.tr/
cdm/landingpage/collection/GHC linkinden erişilebilir.

 Hatice Gonnet Bağana Hitit Dijital Koleksiyonu



INSANI BILIMLER VE EDEBIYAT FAKÜLTESI

• Psikoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı, 
alanında prestijli bir ödül olan 2016 International 
Fellowship of the Society for Research on Adolescence 
(SRA) ödülünü kazandı. Society for Research 
on Adolescence’ın ödül mektubunda Prof. Dr. 
Kağıtçıbaşı’nın ergenliğin dünya çapında kavranışına 
daha uluslararası ve kültürlere duyarlı bir yaklaşım 
getirdiğinin altı çizildi.

• Psikoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Aylin Küntay ve Yrd. 
Doç. Dr. Tilbe Göksun, Avrupa Komisyonu’nun H2020 - 
ICT (Bilgi ve İletişim Teknolojileri) Araştırma Ödülü’ne 
layık görülerek “Sosyal Robotlarla İkinci Dil Öğretimi” 
projelerine üç yıllık destek kazandılar. Proje, Koç 
Üniversitesi’ne ek olarak Plymouth, Utrecht, Tilburg ve 
Bielefeld Üniversitelerinin yanı sıra Alderaban Robotics 
ve QBMT’nin ortağı olduğu bir konsorsiyum tarafından 
yürütülecek.

• Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü’nden Yrd. Doç. 
Dr. İpek A. Ç. Rappas’ın ikinci bilimsel kitabı olan In 
Permanent Crisis: Ethnicity in Contemporary European 
Media and Cinema, prestijli akademik yayınevi University 
of Michigan Press tarafından yayımlandı.

• Psikoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Bilge Selçuk Yağmurlu, 
Queensland Üniversitesi tarafından Honorary Research 
Fellowship ödülüne layık görüldü.

HABERLER

 Doç. Dr. Bilge Selçuk Yağmurlu

SOSYAL ETKI FORUMU 2015’IN KAZANANLARINDANDI

• Sosyal Etki Forumu (KUSIF), Hollanda Başkonsolosluğu 
Matra Programı tarafından fonlanan Kadınının Sosyal 
Etkisini Artırmak: Bir Ortak Ölçümleme Yaklaşımı 
isimli projesinin ilk etkinliklerini başlattı. Projeyle 
hedeflenen, Türkiye’de hedef kitlesi kadın olan sivil 
toplum kuruluşlarının ortak sosyal etki ölçümlemesi 
yapabilecekleri ve diğer sivil toplum kuruluşlarına da 
bu konuda örnek teşkil edebilecek metotlar geliştirmek 
ve etkilerini artırmalarını desteklemek. Mayıs 2015’te 
başlanan proje kapsamında, araştırma, eğitim ve 
toplantılar gibi etkinliklerin yanında, çalışmanın 
sonucunda doğacak ortak ölçümleme rehberi 
yayımlanacak ve proje Haziran 2016’da tüm çalışmaların 
sonuçlarının paylaşılacağı bir konferansla sonlanacak.

• KUSIF’in yürütücü olduğu Genç Sosyal Girişimciler 
için Sosyal Etki Ölçümleme Araçları Projesi T.C. Avrupa 
Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları 
Merkezi Başkanlığı’nca yürütülen Erasmus+ Programı 
kapsamında ve Avrupa Komisyonu’ndan sağlanan 
hibeyle gerçekleştiriliyor. Mikado Sürdürülebilir Kalkınma 
Danışmanlığı, Estonya Sosyal Girişimcilik Ağı (SEV) 
ve Social Value UK (SVUK) ile ortaklaşa uygulanacak 
projenin ana amacı, genç sosyal girişimcilerin sosyal etki 
ölçümleme alanında becerilerini geliştirmek ve daha etkili 
olmalarını sağlamak. Bu kapsamda, sosyal girişimciler ve 
ekosistem geliştiriciler arasında farkındalık yaratılacak, 
anadilde materyal oluşturularak bilgiye erişim artırılacak 
ve eğitim, koçluk programlarıyla sosyal girişimci beceri 
kazandırılacak.

• Açık Toplum Vakfı tarafından desteklenen Sivil Toplum 
Kuruluşları için Sosyal Etki Ölçümlemesi Projesi’nde 
sivil toplumun yarattığı değeri ölçebilmesine yardımcı 
olarak, sivil toplumun gelişmesine dolayısıyla açık 
toplum idealinin korunmasına ve güçlenmesine destek 
olmak hedefleniyor. Projenin ana hedef kitlesi, izleme-
değerlendirme çalışmaları yapmak isteyen STK’lar. Proje 
sonunda STK’ların sosyal etki analizi yapabilmesine 
yardımcı olacak klavuz yayımlanacak, Türkiye Sosyal Etki 
Grubu kurulacak ve bir portal açılacak.

F ENER_ H A B E R L E R
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MÜHENDISLIK FAKÜLTESI’NDEN...

• Dr. Sinem Çöleri Ergen ve araştırma grubu tarafından 
üretilen motor bölgesi ağ modeli IEEE Spectrum 
dergisinde yer aldı. Söz konusu model, Tofaş’ın bağışladığı 
Fiat Linea ve Peugeot Bipper otomobillerin motor 
bölmesinden literatürde ilk kez motor çalışmaz haldeyken, 
çalışırken ve araç farklı yol türlerinde farklı hızlarla hareket 
halindeyken toplanan kapsamlı verilerden yola çıkılarak 
geliştirildi. Bu tür modeller sayesinde araçların içindeki 
kabloların azaltılması ve gelecekte tamamen kablosuz 
otomobillerin üretilmesi mümkün olacak. Günümüzde 
otomobillerde toplam uzunluğu 4 kilometreyi bulabilen 
kablo takımları 4000 kadar parçadan oluşabiliyor ve 
ağırlıkları 40 kg’a çıkabiliyor. Bu kabloların kaldırılması 
parça, montaj ve bakım maliyetlerini düşürürken yakıt 
verimliliğini artıracak ve farklı bileşenlerin entegre 
edilmesini sağlayan açık bir mimariyi mümkün kılarken 
teknolojik yenilikleri temel alan yeni bir üretim çeşitliliğini 
de sağlayacak.

• Yrd. Doç. Dr. Sedat Nizamoğlu ve ekibi, Avrupa Araştırma 
Konseyi tarafından 1,5 milyon avroluk bütçe ile 5 yıl 
boyunca desteklenecek “Yeni Nano-Mühendislik Ürünü 
Optoelektronik Biyo-Arayüzler” adlı araştırma projesine 
Temmuz 2015’te aktif olarak başladı. Ekip bu araştırma 
projesi kapsamında çeşitli körlük hastalıklarına çözüm 
olabilecek nanoteknoloji ürünü aygıtlar üretecek. 
Gözümüzdeki ışığa duyarlı fotoreseptörlerin yaşlanma, 
genetik, vb nedenlerle ortaya çıkan gece körlüğü, 
Stangart hastalığı ve yaşa bağlı maküla dejenerasyonu 
gibi körlük hastalıkları batı toplumlarında ciddi görme 
kayıplarının başlıca nedenlerinden biri olup, bugün dünya 
genelinde 30 milyonu aşkın insanı etkilediği tahmin 
ediliyor. Bu hastalıklar temel olarak gözümüzde retinada 
bulunan fotoalgılayıcıların bozulması sonucu nöronlarda 
elektriksel sinyal üretilememesi ve bundan dolayı beyinde 
görüntünün oluşturulamamasından kaynaklanıyor. 
Proje mühendislik, temel bilimler ve tıbbı birleştiren 
çok disiplinli bir araştırma yapısına sahip ve hedeflenen 
nanomalzeme tabanlı özgün biyolojik arayüzler sayesinde 
görme kabiliyetinin tekrar kazandırılması amaçlanıyor.

• Öğrencilerimiz Çağan Ürküp (INDR), Ezgi Karakaş 
(COMP-INDR DM), Kaan Telciler (INDR) ve Mert Gürel 
(INDR), TÜBİTAK Öğrenci Proje Yarışması’nda süreç 
geliştirme kategorisinde ikincilik ödülü aldı. Grubun 
Routing Optimization of a Drone for Agricultural 
Inspections (Tarım denetimi için bir insansız hava 
aracının rota optimizasyonu) başlıklı projesi Dr. 
Sibel Salman’ın danışmanlığında yürütüldü. Proje, 
insansız hava araçlarının tarımda kullanımını konu 
alıyor. İnsansız hava aracı teknolojilerinin gelişmesiyle 
birlikte bu gelişmelerden faydalanabilecek yeni iş 
alanları ortaya çıkıyor ve tarım bu anlamda önemli 
alanlardan biri. İnsansız hava araçları bitkilerin 
ve toprağın durumu ve geniş tarlalarda yetişme 
koşullarıyla ilgili bilgi toplamakta kullanılabiliyor. 
Öğrencilerimiz, çalışmalarında belirli noktalar üzerinde 
uçması gereken bir insansız hava aracının rotasının 
geliştirilmesine odaklanıyor. Projede şarj noktaları, pil 
limitleri, rüzgâr değişimleri ve uçuşa yasak bölgeler 
de hesaba katılarak tüm noktaları en kısa zamanda 
kat etmek üzere bir karışık tamsayı modeli geliştirildi. 
Rotanın kısa sürede çözülmesi gerektiğinden 
buluşsal bir algoritma kullanıldı. Önce kümeleme, 
ardından rota çizme yaklaşımını benimseyen grup, 
çözümü geliştirmek için ekleme ve yer değiştirme 
işlemleri kullandı. Test edilen veri kümeleri ve örnek 
senaryolarda kısa süre içinde optimuma yakın rotalar 
tayin edildi. Öğrencilerimiz, bu ümit verici projeleriyle 
aynı zamanda Yöneylem Araştırması Derneği’nin 
öğrenci projesi yarışmasında birincilik ödülü, ve 
uluslararası Informs Society’nin öğrenci makale 
yarışmasında mansiyon kazandı.

• Online Elektrik ve Elektronik Topluluğu EEWeb’in 
başarılı elektrik ve elektronik mühendislerine yer 
verdiği EEWeb Featured Engineer bölümünde Dr. 
Sinem Çöleri Ergen ile yaptıkları söyleşi yayınlandı. 
Ergen, bu bölümde yer verilen ilk Türk akademisyen.

 Tarım Denetimi İçin Bir İnsansız Hava Aracının Rota Optimizasyonu Projesi ile 
öğrencilerimiz Öğrenci Projeleri Yarışması’nda süreç geliştirme kategorisinde 
TÜBİTAK’tan ikincilik ödülü aldı.

F ENER_ H A B E R L E R



Francis X. Diebold ve 
Kamil Yılmaz, Financial 
and Macroeconomic 
Connectedness – A Network 
Approach to Measurement 
and Monitoring, Oxford 
University Press

Zeynep Aycan, Rabindra 
Kanungo, Manuel Mendonça 
Organizations and 
Management in Cross-Cultural 
Context (SAGE)

Murat Somer, Milada 
Dönüş / Ulus-Devletten 
Devlet-Ulusa Türk ve Kürt 
Meselesinin Üç İkilemi, KÜY

Şuhnaz Yılmaz, Turkish 
- American Relations, 
1800 – 1952: Between 
the Stars, Stripes and the 
Crescent, Routledge

IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKÜLTESINDEN...

2015’te İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Kamil 
Yılmaz, Zeynep Aycan, Şuhnaz Yılmaz ve Murat Somer 
dört yeni kitapla okurlarıyla buluşurken, Kamil Yılmaz’ın 

VE KAZANAN: HALK SAĞLIĞI

Dr. Önder Ergönül ve Dr. Füsun Can, Emerging Infectious Diseases: 
Clinical Case Studies adlı kitaplarıyla British Medical Association’ın 
2015 Medical Book Awards (Halk Sağlığı Kitap Ödülleri) 
yarışmasında birincilik kazandı. 

2014’te 630 kitabın aday gösterildiği BMA Medical Book Awards’da 
birincilik ödülü 20 farklı tıbbi kategoride verildi.

Kitapla ilgili bulaşıcı hastalık üzerine önde gelen tıp dergilerinden 
Clinical Infectious Diseases’da yayımlanan bir incelemede şu 
ifadeler yer alıyor: “Emerging Infectious Diseases: Clinical Case 
Studies kolay okunabilen, her klinisyen hekimin kitaplığında 
bulunması gereken son derece bilgilendirici bir metin. Yeni ortaya 
çıkan bulaşıcı hastalıklarla mücadele, bilim insanları, klinisyenler 
ve halk sağlığı çalışanlarının ortak çalışmasını gerektiriyor 
ve klinisyenlere hitaben yazılan bu kitabın içeriği bu tür bir 
disiplinlerarası perspektifi yansıtıyor. Kitap, teşhiste ve salgınların 
tespit edilerek kontrol altına alınmasında kritik önem taşıyan klinik, 
mikrobiyolojik ve epidemiyolojik bilgileri başarılı bir şekilde bir araya 
getiriyor.”

Kitabın editörleri Önder Ergönül, Füsun Can, Larry Madoff ve Murat 
Akova, kitabı öğrencilerine ithaf ettiler.

Frank Diebold’la birlikte kaleme aldığı ve International Journal 
of Forecasting’de yayımlanan makalesi, derginin 2012-2013 
döneminde yayımlanan makaleler arasında en iyi makale 
seçildi. Sonuçlar 2015’te açıklandı.

F ENER_ H A B E R L E R
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U L U S A L  Ö D Ü L L E R

Alper Uzun BAGEP Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanı Ödülü

Emine Şule Yazıcı BAGEP Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanı Ödülü

Gabor Rudolph BAGEP Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanı Ödülü

Müjdat Zeybel BAGEP Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanı Ödülü

Özlem Yalçın BAGEP Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanı Ödülü

Rana Özbal BAGEP Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanı Ödülü

Tilbe Göksun BAGEP Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanı Ödülü

Metin Sezgin Bilim Kahramanları Derneği Genç Bilim İnsanı Ödülü

Seda Kesin Mustafa Parlar Araştırma Teşvik Ödülü

T Ü B A  Ö D Ü L L E R I

Fuat Balcı
TÜBA GEBİP-Üstün Başarılı  
Genç Bilim İnsanı Ödülü

Belgin Şan Akça
TÜBA GEBİP-Üstün Başarılı  
Genç Bilim İnsanı Ödülü

Sinem Çöleri Ergen
TÜBA GEBİP-Üstün Başarılı  
Genç Bilim İnsanı Ödülü

Tamer Önder
TÜBA GEBİP-Üstün Başarılı  
Genç Bilim İnsanı Ödülü

Sedat Nizamoğlu
TÜBA GEBİP-Üstün Başarılı  
Genç Bilim İnsanı Ödülü

U L U S L A R A R A S I  Ö D Ü L L E R

Elif Nur Fırat 
Karalar

L’ORÉAL Türkiye Research Award for Young 
Women in Life Sciences

Önder Ergönül
British Medical Association (BMA) Halk Sağlığında 
Medikal Kitap Ödülü

Füsun Can
British Medical Association (BMA) Halk Sağlığında 
Medikal Kitap Ödülü

Bilge Selçuk 
Yağmurlu

Queensland Üniversitesi Onursal Araştırma Bursu

ÖDÜLLER

2015’te çok değerli çalışmaları ve araştırmaları 
nedeniyle çeşitli ödüllere layık görülen öğretim 
üyelerimize bize de bu gururu yaşattıkları için 
teşekkür ederiz.

F ENER_ Ö D Ü L L E R



F ENER_ K U R I O U S

2015’IN EN KURIOUSLARI: 
HERKES IÇIN BILIM

LHC “YENI FIZIK” ARAYIŞINDA

Hedef, bilinmeyen parçacıklar, ama bilinenlere de pek güven olmuyor. 
Büyük Hadron Çarpıştırıcısı, kırk yıllık Standart Model’in ötesinde, “süper” 
parçacıklarla, gizemi çözülmüş karanlık maddeyle yepyeni bir fiziği ortaya 
koymak için atağa kalkıyor. Ancak, başlangıç biraz sorunlu. Küçücük bir metal 
tozu, beslenen umutları az kalsın suya düşürüyordu. Neyse ki, dev makine 
sonunda ayağa kalkabiliyor.

https://kurious.ku.edu.tr/tr/derin-bakis/lhc-yeni-fizige-kucak-aciyor

VE NOBEL SAHIBINI BULDU

Bu yıl Nobel Ödüllerine ülkemiz açısından damgasını vuran, ilk kez bir Türk 
bilimcinin bu en prestijli ödüle layık görülmesi oldu. Prof. Aziz Sancar, 
bir İsveçli ve bir Amerikalı meslektaşı, hücrelerin hasarlı DNA’yı tamir 
mekanizmalarını açıklayan çalışmalarıyla Kimya Ödülü’nü paylaştılar. 
Tıp Ödülü, sıtma ve körlüğe yol açan paraziter hastalıklara çare bulan üç 
bilimciye, Fizik Ödülü de nötrinoların sırrını keşfeden iki bilimciye verildi.

https://kurious.ku.edu.tr/tr/haber/nobel-kimya-odulunde-turk-imzasi

TUTANKAMON NEYE BENZIYORDU?

Cengiz Han deseniz kolay. Mezarı bulunamamış, ama kadınlara düşkün 
Moğol imparatorunun genleri günümüzde milyonlarca erkeğin hücrelerinde 
dünyayı dolaşıyor. Üçünün beşinin yüzünün ortalamasını aldın mı, tamam. 
Ama elde yalnız bir kafatası varsa? İster bir hükümdarın olsun, ister bir 
cinayet kurbanının yüzü olsun; biraz bilim, biraz sanatla kemiklerinden 
oluşturulabiliyor. Sürprizlere hazır olalım. 

https://kurious.ku.edu.tr/tr/derin-bakis/tutankamonun-neye-benzedigini-
nasil-biliyoruz

Ülkemizde bilim kültürü tohumlarının ekilmesi, bilim okuryazarlığının artırılması ve bilimin “korkulacak” bir olgu olmaktan 
çıkarılıp yaşamımızı güzelleştiren, kolaylaştıran ve geleceğimizi aydınlatacak bir enstrüman olduğu düşüncesinin 
yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirdiğimiz kurious.ku.edu.tr'de okuryazar, okur ve yazar tüm katılımcılarıyla buluşan 
KURIOUS 2015'te bilimin adresi oldu.
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KÜÇÜK NÖTRINOLARIN BÜYÜK HILESI

Evrenin en gizemli varlıkları arasındalar. 
Varlar mı yoklar mı, neredeyse belli değil. 
10 trilyon km kalınlığındaki bir hayali 
kurşun bloğu, boşlukta gidiyormuşçasına 
geçebilecekleri söyleniyor. Her saniye 
vücudumuzdan trilyonlarcası geçiyor. 
Ama nötrinoların bir sırrı vardı ki, 
fizikçileri on yıllarca uğraştırdı. Sonunda 
çözenlere de Nobel Ödülü’nü getirdi. 
Bu hileyi KU Fizik Bölümü’nden Prof. Dr. 
Tekin Dereli’den dinleyelim.

https://kurious.ku.edu.tr/tr/kutalk/
notrino-bulmacasini-cozduler

KABLOLAR NEREDE? 

Yakın geleceğin amatör “ustaları”, 
mahallenin yeni güzelini etkilemek 
için kaputu kaldırıp kabloları 
çekiştiremeyecekler. Çünkü artık 
araçlarınızda kablo olmayacak. Sigorta 
attı, kablo koptu derdi de. Bundan 
böyle işi görecek olanlar, sensörler. 
Otomobil endüstrisinde çığır açacak 
bu teknolojinin gelişmesine katkıda 
bulunan Koç Üniversitesi öğretim üyesi 
Sinem Çöleri Ergen anlatıyor.

https://kurious.ku.edu.tr/tr/haber/
kablosuz-otomobiller

KU ROBOTIK VE MEKATRONIK LAB

Hollywood şartlandırmasından olsa 
gerek, “robot” deyince aklımıza 
insandan tek farkları metalik renkleri ve 
yapay –ama kabul edelim, bizimkinden 
üstün- zekâları olan varlıklar geliyor. Koç 
Üniversitesi’nde Çağatay Başdoğan’ın 
Robotik Laboratuvarı’ndaysa bu tür 
fantezilere yer yok. Ne mi var? Eğer 
gizlice içeri girip bir kolaçan etmek 
isterseniz, bizden söylemesi: Hiçbir şeye 
dokunmayın!

https://kurious.ku.edu.tr/tr/enstituler/
ku-robotik-ve-mekatronik-lab

OMURGA TEDAVISINE KANAL AÇMAK

Haberleşme, kanallara dayanıyor. 
Bizim elektrik, elektronik devre ve 
ağlar üzerine kurulu haberleşmemize 
karşılık, canlı hücrelerin yararlandığı 
kimya temelli doğal kanallar da 
mükemmelen işliyor. KU Elektrik-
Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden 
Prof. Özgür Barış Akan, haberleşmenin 
kuramsal araçlarını beyin hücrelerine 
uyarlayarak omurilik hasarının 
tedavisine kapı açma peşinde. 

https://kurious.ku.edu.tr/tr/enstituler/
nanodunyayi-konusturacak-bilimci

BÜYÜKANNELER YINE SPOTLAR ALTINDA

Eşlerin çalışmak zorunda olduğu 
modern yaşamda çocuk doğunca yine 
büyükannelerin kapısı çalınıyor tabii, 
ama ömrümüzü, büyük beynimizi 
borçlu olduklarımız tarih öncesinde 
torunlarının bakımını üstlenerek 
kızlarına yeni çocuk yapma fırsatı 
verenler. Peki ömür uzayınca ne oluyor? 
Baba olabilecek erkekler çoğalıyor ve 
yeni bir borç hesabı çıkıyor. Ama “hayırlı 
bir iş” için...

https://kurious.ku.edu.tr/tr/derin-bakis/
buyukannelere-borcumuz-bitmiyor

...KAHVEYI DE IHMAL ETME

Şu sıralar en çok öğrenciler ihtiyaç 
duyuyor olsa gerek, ama içi o 
kahverengi tozla dolu cam kavanoz 
her eve lazım. Yalnızca sabah sıcak 
yatağa geri dönme dürtüsünü 
bastırmak ve uyku bulutlarını 
dağıtmak için değil. Fizyolojimiz için 
sağladıklarının yanı sıra kafeinin 
zihinsel süreçler için sunduğu 
faydaları da öğrenmek istemez 
misiniz?

https://kurious.ku.edu.tr/tr/derin-
bakis/kafein-sart-mi



F ENER_ K Ü Y

KÜY (Koç Üniversitesi Yayınları), üniversitenin 
“mükemmellik merkezi” olma hedefinin barındırdığı 
öncülük arzusunu benimsiyor. KÜY kitapları, kendi 
alanlarının en ileri bilgisini okuyucuya sunacak başlıklar 
arasından seçiliyor.

Burasının Bilgisi dizisinde, bu coğrafya hakkında ve/veya 
bu coğrafyadan (geniş anlamıyla Ortadoğu diyebiliriz) 
araştırmacılar tarafından yazılmış kitaplar yer alıyor. 
Literatüre ciddi katkı sağlayan, paradigmaları sorgulayan 
ya da değiştiren, daha önce kullanılmamış bulguları ya da 
uygulanmamış analiz yöntemlerini benimseyen önemli 
çalışmalar bunlar. Uçbeyleri dizisi genel okuru hedefleyen, 
her alt dizide o alanda bildiklerimizin sınırını ortaya 
koyan (“state-of-the-art”) ya da o sınırı ileri taşıyan, iyi 
yazılmış, ilginç ve ufuk açıcı kitaplardan oluşuyor. Pozitif 
bilimler, beşeri bilimler, sosyal bilimler, edebiyat kuramı, 

DÜNYAYI SORGULAYANLAR IÇIN...
sanat, hukuk, tıp, etik gibi alanlar bu dizinin kapsamına 
giriyor. Maddiyat dizisiyse Uçbeylerinin yaklaşımını finans, 
ekonomi, işletme, inovasyon, girişimcilik alanlarına 
uyguluyor.

2016’da yayımlanacak kitaplarda radikal demokrasi 
yaklaşımını, çağdaş sanat dünyasının sorunlarını, 
mülkiyetsiz yapıp yapamayacağımızı, hayvanlarla 
insanların ortaklaşa yaşadığı bir toplumun temelk 
ilkelerini, uygarlık dediğimiz şey yıkılırsa sıfırdan nasıl 
başlayabileceğimizi, küresel ısınmanın arz dengesini, 
genç olma takıntımızın sonuçlarını, dünyayı erkeksiz bir 
geleceğin bekleyip beklemediğini okuyabileceksiniz.

Her yıl artan başlık sayısıyla KÜY, hem akademik 
yayıncılığın hem de entelektüel dünyamızın boşluklarını en 
etkili şekilde doldurmaya çalışıyor.

KÜY 2015’TE
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