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K uark Bilim Topluluğu’nun en önemli projesi olan 

“NetBilim Dergisi” 5 yaşında. 5 yılın sonunda, 

maddi çıkar gözetmeyen bu ülkenin geleceğine yön 

verebilecek idealist gençlerin emeği ile Türkiye’nin en çok oku-

nan ve en uzun süreli ücretsiz bilim dergisine dönüştük. Bu 

yola çıkarken amacımız bilimdeki gelişmeleri daha çok insana 

aktarabilmekti, üstelik ücretsiz bir şekilde. Bir hayal değildi, 

tam da yaptığımız işti bu gerçeklik. Bugün o yolun sonuna gel-

medik, o yolun hâlâ yokuşlarındayız. Alacağımız uzun bir yol 

var; farkındayız ama yaşadığımız sıkıntılara, zorluklara rağ-

men “her sayıda” yaşadığımız yorgunluğu dergimizin binlerce 

insana  ulaşması alıyordu ve bu bizi, her yeni sayının hazırlan-

masında itici bir güç olarak destekliyor.  

Her sayıda daha fazla okunuyoruz ve bu okunma sayımızın art-

masında okuyucularımızın çevrelerindeki insanlara dergimiz-

den bahsetmelerinin büyük bir rolü var. Öte yandan artan oku-

yucu kitlemiz ile basılı bilim yayınlarını gelecek yıl yakalayaca-

ğımıza inanıyoruz. 

Tüm bunların ötesinde, 12 sayıya ulaşan, 5 yıl gibi bir süredir 

devam eden dergimiz üzerinde emeği olan tüm yazar arkadaş-

larımıza, dergimizi diğer insanlara duyuran okunmasını sağla-

yan değerli insanlara ve siz okuyucularımıza 5 yıldır bizimle 

olduğunuz için en içten teşekkürlerimi sunuyorum. 

Tüm okuyucularımızın yaklaşan yeni yılını dergimiz adına kut-

luyorum. Nice sayılarda görüşmek üzere... 
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Büyük Hadron Çarpıştırıcısı İçin 
2020 Vizyonu 

 
 
Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’nde 
(CERN) Avrupa Komisyonu'nun yedinci 
çerçeve programı (FP7) tarafından des-
teklenen 14 Avrupa Bilim Enstitüsü'nün 
yanı sıra Japonya ve Amerika Birleşik 
Devletleri'nden mühendis ve bilim in-
sanlarının katılımıyla "Yüksek Parlaklık 
LHC Çalışması" adı altında bir çalıştay 
gerçekleştirildi. Bu çalıştayın amacı, 
2020 yılında daha iyi bir Büyük Hadron 
Çarpıştırıcısı (LHC) ile deneyleri sürdür-
mek için bir çalışma takvimi oluştur-
mak. Çalıştayda LHC’nin parlaklığının 
şu an ki durumundan 5-10 kat daha 
yükseltilip atom altı parçacıkların çar-
pışmaların daha net bir şekilde incele-
nilmesi hedefleniyor. Burada bahsedi-
len parlaklık bir hızlandırıcının perfor-
mansı ile ilgili belirleyici bir parametre-
dir. Birim zaman ve birim alan başına 
parçacıkların sayısı olarak da ifade edi-

lebilen parlaklık kavramı, parçacık hız-
landırıcısı için parçacıkların çarpışma 
oranını verir ve bu da böylelikle o hız-
landırıcının performansını gösterir. 
 
LHC gibi hâlihazırda yüksek parlaklığa 
sahip yüksek enerjili proton hızlandırı-
cıları doğanın en uç noktalarını incele-
mek isteyen fizikçiler için hayati önem 
taşımaktadır. Bu tür hızlandırıcılarda 
her saniye milyonlarca parçacık yüzler-
ce kez çarpışabiliyor ve bu çarpışmalar 
sırasındaki bazı süreçler çok kısa bir 
zamanda gerçekleşmektedir. Bilim in-
sanları da bu zaman zarfı içerisinde öl-
çümlerini yapmak zorundadır. Ancak 
daha fazla parlaklıkla bu çok kıza za-
manda gerçekleşen süreçler gibi araştı-
rılması zor olan atom altı parçacık çar-
pışmaları hakkında daha fazla bilgi elde 
edilebilir. Hatta yeni keşiflerin gerçek-
leşmesini kolaylaştırabilir. Bu yüzden 
gerçekleştirilen çalıştayda daha yüksek 
parlaklığa sahip bir LHC için tasarım 
çalışmalarına başlandı. 
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CERN ile Japon Yüksek Enerji Hızlandı-
rıcı Organizasyonu (KEK)  arasındaki 
işbirliğinin yanı sıra Amerika Birleşik 
Devletleri LHC Hızlandırıcı Araştırma 
Programı (LARP)  ve FP7 tarafından 
desteklenen farklı ülkelerden bilim in-
sanları, bir araya gelerek tasarım çalış-
malarını sürdürecekler. 
 
2020 yılı için hedeflenen parlaklık ol-
dukça yüksek ve böylesine parlaklığa 
sahip bir LHC yüksek alan magnetler, 
radyofrekans kaviteler ve elektriksel 
aktarma çizgilerini kapsayan alanlarda 
yeni teknolojilerin gelişmesini gerekli 
kılıyor. Tüm bu yeni bileşenler ise 
süperiletkenlik teknolojisi üzerine kuru-
lu. LHC’deki bu teknolojik gelişmeye 

paralel olarak süperiletken teknolojile-
rinde pozitif ilerlemeler yaşanacak. 
 
Yüksek Parlaklık LHC çalışmasına siz de 
gönüllü olarak katılabilirsiniz, SixTrack 
isimli bir programı bilgisayarınıza kura-
rak hesaplama projesi içerisinde yer 
alabilirsiniz. Bunun için detaylar: 
h t t p : / / h i l u m i l h c . w e b . c e r n . c h /
HiLumiLHC/ 
 

Gökhan Atmaca 
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LHC deneyi, en büyük bütçeli fizik de-
neylerinden biri olarak parçacık fiziğin 
temellerini araştırıyor. 
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kitabı Nobel Yayınları'ndan çıkmıştır.  
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Stephen Hawking:  
"Gelişmiş uygarlıklar tarafından 

göz ardı edildik." 
 
Stephen Hawking'in Evrende Yaşam isimli 
ünlü dersinde Hawking, şöyle soruyor: 
"Biz bir galaksi keşfedersek, bazı uzaylı ya-
şam formlarıyla karşılaşma olasılığımız ne-
dir?" 
 
Dünya üzerindeki yaşamın ortaya çıkması 
için zaman ölçeği argümanı doğruysa eğer 
Hawking'e gö-
re:"Birçok yıldız 
olması ve bu yıl-
dızların gezegenle-
rinde yaşam olma-
sı gerekiyor. Bu 
yıldız sistemlerin-
den bazıları dün-
yadan 5 milyar yıl 
önce oluşmuş ola-
bilir. Peki, neden 
galaksi  kendini 
tasarlayabilen me-
kanik veya biyolo-
jik yaşam formları 
ile çok yavaş geli-
şiyor?" 
 
Hawking'in bir 
başka sorusu, ne-
den Dünya ziyaret 
edilmedi veya 
kolonize edilmedi? 
"Ben UFO'ların 
uzay dışından şey-
ler içerdiğini düşünüyorum. Bence, uzaylı-
lar tarafından yapılan herhangi bir ziyaret, 
çok daha belirgin ve belki de çok daha tatsız 
olacaktır." 
 
Hawking sözlerine devam ediyor: "Ziyaret 
edilmememizin açıklaması nedir? Bir ihti-
mal, yeryüzündeki yaşamın görünüşüyle 
ilgili argüman yanlış olabilir. Belki de ken-
diliğinden yaşam olasılığı çok düşüktür, 
Dünya'mız, galakside veya gözlemlenebilir 
evrende yaşamın olduğu tek gezegen olabilir 
ama başka bir makul olasılık daha var ken-
di kendini üreten sistemlerin kurulmasıyla 
ilgili, hücreler gibi, ancak bunlar zeka ola-
rak henüz evrimleşmedi." 
Biz hep, zeki yaşamın evrimin kaçınılmaz 
sonucu olduğunu düşünürdük. Hawking, 
zekanın evrimin birçok olası sonucundan 
sadece biri olduğunun üzerinde durdu. 
  

Hawking, zekanın insan merkezli varlığa 
karşı olduğuna inanıyor. Zeka, uzun süreli 
hayatta kalmada değerli olmayabilir. Eylem-
lerimizle Dünya'daki bütün yaşamı yok et-
sek bile, mikrobiyal dünya yaşamaya devam 
edecek. Hawking'in temel kavrayışı, zekanın 
Dünya üzerindeki yaşam için benzersiz geli-
şimi zekanın evrim kronolojisinden farklı 
olduğu yönünde: " Tek hücreliden çok hüc-
reliye geçmek iki-buçuk milyar yıl kadar 
uzun bir zaman aldı. Bu Güneş patlamaları 
öncesinde mevcut toplam süreye göre iyi bir 
oran. Yani bu, zeki yaşamın gelişme olasılı-

ğının düşük 
olduğunu söy-
leyen hipotez ile 
tutarlıdır. Bu 
durumda, biz 
galakside bir-
çok başka ya-
şam formları 
bulmayı umu-
yor olabiliriz, 
ancak zeki ya-
şam bulmak 
pek mümkün 
görünmüyor." 
 
Yaşamın oluş-
masına dair 
mantıklı bir 
olasılık olarak 
görebileceğimiz 
başka bir olası-
lık da akıllı var-
lıklar için geliş-
menin sürdüğü 
düşünebilir 

Hawking'e göre ama bu durumda, "onların 
teknolojik gelişimindeki bazı noktalarda sis-
tem kararsız hale gelebilir ve akıllı yaşam 
kendi kendini yok edebilir. Bu çok karam-
sar bir sonuç olurdu. Bunun doğru olma-
masını umuyorum." 
 
Hawking'in tercih ettiği bir başka olasılık 
ise, "orada başka zeki yaşam formlarının 
var olmasına karşın bizlerin göz ardı edil-
mesi".Yine de yabancı uygarlıklardan sinyal 
almamız durumunda, Hawking insanlığı 
uyarıyor "gelişinceye kadar, sinyale cevap 
verme konusunda dikkatli olmalıyız". 
 

Ali Çiçi 
Kuark Bilim Topluluğu 

Uludağ Üniversitesi Fizik Bölümü 



Yerçekimi Teorisinden 
Süperiletkenlik  

 
Yoğun madde fiziğin iç dünyasına daha iyi 
ışık tutabilmek için, teorik fizikçiler stan-
dart bir süperiletken cihaza matematiksel 
açıdan benzeyen bir yerçekimi modeli oluş-
turdular. 
On yıldan uzun süredir teorik fizikçilerin 
amacı görünürde iki farklı durummuş gibi 
görünen bükülmüş uzay-zaman ve birçok 
etkileşim parçacıkları içeren sistem arasın-
da şaşırtıcı bir matematiksel ilişki kurmak-
tı. Bir grup bilim insanı, bükülmüş uzay-
zaman için matematiksel denklemler ile 
başlayan Josephson eklemi olarak bilinen 
standart bir süperiletken cihazın çalışma 
şeklini yeniden oluşturmak için bu bağlan-
tıyı kullandılar. Sonuçları henüz 
süperiletkenler ile ilgili herhangi bir sürpriz 
ortaya çıkarmasa da, sonuçlara olan güven-
leriyle teorik fizikçilerin diğer yoğun madde 
sistemleri hakkında ilgilerini artırdılar. 
Bazen bir uzay alanının sınır yüzey koşulla-
rı, alanın içerisinde olanlara karşı güçlü bir 
etkiye sahip oluyor. 2 boyutlu bir hologra-
mın 3 boyutlu gerçekliğini somutlaştırma 
yoluna benzerliğinden dolayı kozmologlar 
buna "holografik ilke" diyorlar. 1997`de 
Princeton’dan teorik fizikçi Juan Maldacena 
çok farklı iki teorik yapı arasındaki mate-

matiksel bir bağıntı (veya “ikilik”) önerdi. Bu 
iki teorik yapıdan biri belli bir kavisli uzay-
zaman için sicim teorisidir. Diğeri ise bü-
külmüş uzay-zamanın sınırları olarak ta 
düşünebileceğimiz ve böylece daha az boyu-
ta sahip bildiğimiz sıradan bir uzay-
zamanda şiddetli parçacık etkileşimi göste-
ren bir çeşit kuantum alan teorisidir. İşte 
Maldacena, bu sicim teorisi ile kuantum 
alan teorisi arasında matematiksel bir ilişki-
ye yaklaştı. 
Maldacena’nın varsayımıyla bükülmüş 
uzay-zaman sicim teorisinin fiziksel büyük-
lüğünü sınır üzerinden düşük boyutlu alan 
teorisine dönüştürebiliriz. Böylece bir gru-
bun eşitliklerinin sonuçlarını diğer grubun 
dönüştürülmesiyle elde edebiliyoruz. Üstelik 
bu düşünce hala kanıtlanmamış durumlara 
dayanıyor ve burada “doğru olduğunun 
karşıkonulmaz kanıtı” var, diyor Santa Bar-
bara California Üniversitesi’nden Gary 
Horowitz. 
İlk önce, teorik fizikçiler sicim teorisini öğ-
renmenin bir yolu olarak ikiliği yayınladı, 
üstelik bükülmüş uzay üzerinde herhangi 
bir istenmeyen bir durum olmadan… Ancak 
son zamanlarda, bunu bükülmüş zamanın 
ve genel rölativitenin dilini kullanarak güçlü 
etkileşim parçacıklarını öğrenmeye dönüş-
türdüler. “Genel rölativite seksenden fazla  
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yıldır yerin yerçekim teorisi olarak düşünü-
lüyordu. “Ancak son on yıldır ya da biz ikili-
ği öğrendiğimizden beri aynı eşitlikleri yer-
çekimsel olmayan fiziği tanımlamak için 
kullanabiliyoruz.” diyor Horowitz. Örneğin, 
2008’de Horowitz ve iki ortağı rölativitenin 
matematiksel eşitliklerini iki boyutlu bir 
süperiletkenin analoğunu tasarlamak için 
kullandılar. Bu süperiletken levhalar, bir 
sınırı “sonsuzda” olan üç boyutlu uzayda 
[araştırma grubunun doğru kabul ettiği bir 
tür bükülmüş uzay-zamanda] engele dö-
nüştü. Ayrıca elektromanyetik alanların ve 
ek genel alanın bölgede var olmalarına izin 
verdiler. Sistemin sıcaklığını "görelilik dos-
tu" bir yolla elde etmek için, araştırma gru-
bu süperiletkenin tam karşısında sınıra 
sonsuz, düzlemsel kara delik ekledi, çünkü 
kara delik bilinen bir sıcaklığa sahip. 
Süperiletkene benzer bir şey bulmak için 
bildiğimiz asgari maddelerle başladık” diyor 
Horowitz.  İlgili denklemler kara deliğin sı-
caklığı yüksek iken alanların sıfır olabilece-
ğini gösterdi. Takım sıcaklığı azalttığı za-
man, kara delik kendiliğinden kararsızlaşı-

yor, genel alanın sıfırın üstünde yükselme-
sine sebep oluyor. Standart “sözlüğü” kulla-
nırsak bu bükülmüş uzay alan, sınırın özel-
likleri demek oluyor; yani araştırma grubu 
sonsuz elektriksel iletkenliği hesapladı, ger-
çek dünyadaki bir süperiletken gibi. 
Şimdi Horowitz ve diğer iki ortağı, akımın 
malzemenin dar bir bölgesinin üzerinde iki 
iri süperiletken diliminin arasından aktığı 
Josephson eklemine kadar işi genişletti. 
Süperiletkenler arasındaki kuantum faz far-
kı arttırıldığında, sinüssel olarak değişen 
dalga özelliği süperiletken kuantum girişim 
cihazının (SQUID) manyetik alanlara hassas 
duyarlılık göstermesini sağlıyor.  
Levhanın bir şeridi boyunca, takım malze-
meyi kritik sıcaklık altında normal iletken 
olarak kalmaya zorladı. Normal alan boyun-
ca olan akımı iki süperiletkenin bağıl fazı-
nın sinüsoidalliğine bağlı olduğunu gördü-
ler, tıpkı gerçek hayattaki josephson eklemi 
gibi. Metodun bu yolla çalışmasını umuyor 
Horowitz, “ama bu kesinlikle belli değil.” 
Sonuçlar “şimdilik ikiliğin var olduğunun 
doğru bir kabul olduğunu söylüyor” diyor. 
Harvard Üniversitesi’nden Subir Sachdev 
“İkilik hakkında binlerce makale varken, 
çok azı alansal değişim olarak incelenmiş. 
Çünkü bu hesaplamaları oldukça karma-
şıklaştırıyor. Ancak bu karmaşıklığa rağ-
men spesifik maddelerin holografik 
süperiletkenliğini yapılandırması ilgi çek-
meye devam edecek, gerçekten ifade etme-
ye yaklaştığımızı düşünmüyorum” diye be-
lirtiyor. 
Kuantum alan teorisi ile sicim teorisi ara-
sındaki bu matematiksel ilişki üzerine ça-
lışmalar sürmeye devam edecek. Görünen 
gerçek şudur ki, bu çalışmalar sürdüğü 
sürece belki bilim insanları nihai hedefleri-
ne ulaşmayabilirler ama bu hedefe ulaşma 
yolunda pek çok yeni beklenmedik tekno-
lojinin öncüsü olabilirler. 
 

Gülcihan Utaş 
İstanbul Üniversitesi Fizik Bölümü  

KBT Fizik Çalışma Grubu  
 
Kaynak: 
http://physics.aps.org/story/v27/st22 
 
 

Paralel Dünyalar. Eğrilmiş uzay-zaman 
matematiği gerçek dünya süperiletken dev-
reler üzerine ışık tutabilir. Teorik fizikçiler, 
bükülmüş uzay-zamandaki alanlar teorisin-
den başlayarak bir süperiletken cihazın 
davranışını türetebildiler. Bu ise yoğun 
madde sistemlerini genel göreliliğin enstrü-
manlarını kullanarak çalışma konusunda 
başlıca bir araştırma oldu. 
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Evrenin En Genç Gezegeni:  
LkCa 15 b  

 
Dünya'dan tam 450 ışık yılı uzaklıkta 
Taurus takım yılızında bulunan LkCa yıldızı-
nın yörüngesinde bir bebek gezegenin doğu-
munu Havai Üniversitesi'nden astronomlar 
görüntülemeyi başardılar. Bu görüntülenen 

bebek gezegenin yaklaşık 50 bin ile 100 bin 
yıl arasında bir zaman zarfında oluşmaya 
başladığı tahmin ediliyor. LkCa 15 b'nin toz 
ve gazdan oluşumunun devam ettiği belirtili-
yor. 
10 metrelik Keck teleskoplarının yardımıyla 
bir yıldız etrafında gezegen oluşum süreci 
doğrudan ilk defa görüntülenebildi. Ayrıca 
bu görüntüler, dış toz diski ve ana yıldız ara-
sında geniş bir boşlukta gezegenin oluşmaya 
başladığını ortaya koymaktadır araştırmacı-
lara göre. 
Havai Üniversitesi Astronomi Enstitüsü'nden 
astronom Adam Kraus, geçmişte yıldıza ya-
kın böylesine bir olayın ölçülemeyeceğini 
ama şimdi, ilk kez gezegenin kendisi onun 
etrafındaki toz maddesi ile birlikte doğrudan 
ölçebildiklerini belirtti. 
Diyafram maske girişim ölçer olarak adlan-
dırılan bir teknik ile Keck teleskoplarından 
daha iyi yararlanılarak böyle doğrudan bir 
ölçüm gerçekleştirilebildi. Bu teknik sayesin-
de atmosferik çarpıtmaların önüne geçilebili-
yor ve ayrıca küçük aynalar dizisine benzer 
bir şekilde Keck teleskopları bir arada po-
tansiyelinden çok daha büyük şekilde dev 
bir teleskop gibi ışığın toplanması sağlanı-
yor. Böylece de bu keşif gerçekleşmiş oldu. 
Bu tekniğin bir benzerinin en büyük uygula-

ması Avrupa Güney Gözlemevi'nin ALMA 
gökbilim projesinde gerçekleştirilecek. 
ALMA'daki teleskoplar Keck teleskopların-
dan daha gelişmiş düzeyde oldukları için bu 
tür bir gezegen oluşumunun 50 bin yıl son-
rasını değil belki de çok daha ilk zamanlarını 
gözlemleme şansını elde edebileceğiz  
LkCa 15 b ise aslında henüz bir başlangıç. 

Yıldız oluşum bölgelerinde 150 genç tozlu 
yıldızın incelenmesi hâlâ sürüyor. 
 
Koca bir bebek: LkCa 15 b 
 
LkCa 15 b, 6 Jüpiter kütlesine sahip bir 
kuyruklu gezegen gibi görünüyor, şimdilik. 
Ancak gezegenin oluşumu hâlâ sürüyor ve 
Kraus'a göre bu oluşumun sonunda gezegen 
önemli ölçüde küçülecek. Bunu ise şöyle 
açıklamaktadır: 
"Bize gelen ışığın çoğu bu nesnenin üzerin-
deki malzeme tarafından yayımlanabilir. Ya-
ni altı Jüpiter kütlesi gerçekten en üst sınır 
olarak kabul edilir. Işık çok az bir kısmı ge-
zegenden gelmektedir ve bu nedenle, o çok 
daha az kütlelidir." 
Astronomlar bu şekildeki genç tozlu yıldızla-
rın etrafındaki gezegenlerin oluşumunu in-
celemeyi sürdürüyorlar. Bu araştırmalar ile 
evrenin keşfi böylelikle devam etmektedir.  
 
Gökhan Atmaca | Kuark Bilim Topluluğu 
http://twitter.com/kuarkatmaca 
Kaynaklar: 
http://www.physorg.com/news/2011-10-
youngest-planet.html 
http://www.space.com/13328-youngest-
alien-planet-exoplanet-formation.html 
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Grafen ile DNA Dizilimi Analizi 
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Şek. 1. DNA sarmalı. 

D NA dizilimlerinin tespiti için gü-

nümüze kadar çeşitli yöntemler 

denenmiştir. Fakat bugüne ka-

dar geliştirilmiş en kolay ve ma-

liyeti en düşük yöntem, iyonik bir çözelti için-

deki silikon-nitrür (SiN) üzerine yerleştiril-

miş bir grafen düzlüğe birkaç nanometre 

genişliğinde gözenek açılmasıyla DNA dizili-

mini belirleyen nanogözenek yöntemidir. Bu 

yöntem kullanılarak DNA yapısındaki azot-

lu organik bazların türünü belirlemek çok 

daha kolaydır. 

 
Tüm canlı organizmaların ve DNA virüsleri-

nin temel kalıtım maddesi olarak bilinen 

Deoksiribonükleik asit (DNA), genetik bilgi-

nin taşınmasını sağlayan bir nükleik asittir. 

Nükleik asitler bir ya da iki zincirden oluşa-

bilirler. İki nükleik asit zinciri, Adenin ile 

Timin ve Guanin ile Sitozin (bu baz çiftleri-

ne tümleyici bazlar denir) bağlanacak şekil-

de, hidrojen bağlarıyla birleştiğinde ise DNA 

sarmalı oluşur. DNA dizilimi nükleotitlerin 

sarmal yapıda ve uygun şekilde birleşmesiyle 

oluşur ve bu sayede tüm canlıların genetik 

kodları otaya çıkar. Nükleotitler bir fosfat, 

beş karbonlu bir şeker (deoksiriboz) ve bir 

azotlu organik bazdan oluşan kimyasal bile-

şiklerdir. 

DNA zincirinin genişliği 2.2-2.6 nm arasında-

dır ve bir nükleotit biriminin uzunluğu 0.33 

nm'dir. Çift sarmalın genişliği genellikle, onu 

oluşturan baz dizininden bağımsız ve sabittir.  

NetBilim Dergisi—Aralık 2011– Sayı 12 

Kenan Elibol 
STARLAB  

Nanoscale Devices and  
Carrier Transport 

Research Group 
 

Kuark Moleküler 
NanoBilim Araştırma 
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DNA molekülleri, çok küçük nükleotit birim-

lerinin milyonlarcasının bir araya gelmesiyle 
oluşan yapılardır. Bir sarmalda karşılıklı iki 

bazın birleşmesiyle bir baz çifti oluşur. Hid-
rojen bağları kovalent bağlara göre daha za-

yıf oldukları için kolaylıkla kopabilirler. Bu 
nedenle sıcaklığın artmasıyla ya da mekanik 

bir kuvvetle DNA zincirinin hidrojen bağıyla 
birbirine bağlı olan iki ipliği kolayca birbi-

rinden ayrılabilir. AT baz çiftinde iki hidro-
jen bağı, GC baz çiftinde ise üç hidrojen ba-

ğı var. Bu nedenle GC baz çifti AT baz çiftin-

den daha güçlü bir bağa sahiptir. Buna bağ-
lı olarak DNA sarmalının gücünü, çift sar-

malın uzunluğu ve onu oluşturan AT ya da 
GC baz çiftlerinin oranı belirler. 

Grafen ise karbon atomlarının iki boyutlu 

bir hegzagonal örgü dizilimden oluşan iki 
boyutlu ideal bir malzemedir ve kütlesiz 

Dirac fermiyonları, yüksek taşıyıcı devingen-
liği gibi benzersiz fiziksel özellikleri nedeniy-

le elektronik uygulamalar için yüksek bir 
potansiyele sahiptir. Grafende karbon-

karbon bağ uzunluğu yaklaşık olarak 0.142 
nm'dir ve karbon atomları arasında kuvvetli 

kovalent bağlar olduğu için kararlı bir yapı-
dadır. Fakat İki grafen tabakası üst üste 

geldiğinde, iki tabaka arasındaki mesafe 

yaklaşık 0.34 nm olur ve iki grafen tabakası 
birbirine zayıf van der Waals bağlarıyla bağ-

landığı için kolaylıkla ayrılabilir. 

Grafenin ilginç mekanik, elektronik özellik-

leri ve ince, esnek olması nedeniyle kolayca 
nanogözenekler ihmal edilebilir. Bu nedenle 

araştırmacılar DNA dizilimini tespit etmek 
amacıyla, grafen düzlükleri kullanmışlardır. 

Bu tespiti yapmak için tuz çözeltisi içinde 
bu lunan  b i r  z a r ın  ü z e r i ndek i 

nanogözenekten DNA geçirilmiş ve DNA gö-
zenekten geçerken iyon akışı duracağından 

sinyalde kesinti olmuştur. Sinyaldeki bu 
kesinti sayesinde gözenekten hangi molekü-

lün geçtiği kolaylıkla bulunabilir. Şek. 3’de 

grafen nanogözenek aygıtın şematik görün-
tüsü ve nanogözeneğin TEM görüntüsü gö-

rülüyor. Geniş bir alana grafen büyütmek 
amacıyla kimyasal buhar biriktirme (CVD) 

kullnılmıştır ve büyütülen grafenler üzerin-
de mikron genişliğinde 

bir delik bulunan sili-
kon-nitrid zar üzerinde 

askıya alınmıştır. Sili-
kon nitrid zarda yakla-

şık 1.5 µm çapında de-

lik oluşturmak için bir 
SF6 plazma aşındırma 

ile takip edilen elektron 
demeti litografisi uygu-

lanmıştır. Daha sonra 
g r a f e n  ü z e r i n d e 

nanogözenekler oluş-
turmak amacıyla ak-

tarmalı elektron mik-

roskobu (TEM) kullanılmıştır. Şek. 3’de TEM 
görüntüsü gösterilmiş gözenek çevresindeki 

görünür halkalar grafen tabakalardan kay-
naklanır ve halkaların sayısı grafen kalınlı-

ğını tahmin etmeyi sağlar.  Grafen zarlar 1-5 
nm arasında bir kalınlığa sahipken elektron 

demetiyle oyulmuş nanogözenekler 5-10 nm 
çapında elde edilmiştir. Ayrıca yapılan araş-

tırmalar sonucunda CVD grafen çok 
hidrofobik olduğu için hızlı bir UV/ozon işle-

minin grafen nano gözeneklerin  

Şek. 2. Grafenin iki ve üç boyutlu STM görüntüleri. 
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nemlenmesini kolaylıkla durdurduğu da bu-

lunmuştur.  

Elektrolit içine sokulan DNA molekülleri bu 

nanogözenekler aracılığıyla tek zinciri hare-

ket ettirebilir. Eskiden bu işlem çok daha 

zor ve pahalı olan, DNA ipliğinin küçük par-

çalara ayrılıp parçaların işaretli moleküllere 

bağlanmasıyla yapılırdı. Bir nükleotit birimi-

nin uzunluğu 0.33 nm iken bir DNA proteini 

yaklaşık olarak 0,5 nm büyüklüğünde oldu-

ğu için bunların bir çoğu aynı anda yaklaşık 

1.5 µm çapındaki gözenekten çok kolay ge-

çebilir. Bunu önlemek amacıyla silikon-

nitrid zar üzerine yerleştirilen bir grafende 

birkaç nm (5-10 nm) genişliğinde gözenekler 

açılmıştır. Daha sonra gümüş (Ag/AgCl) 

elektrotlara bağlanan zar, tuz çözeltisinin 

içine yerleştirilerek bir öngerilim uygulan-

mış ve iyon geçişleri ile DNA’daki azotlu baz-

ların geçişi izlenmiştir. Şek. 3c’de öngerilime 

bağlı iyonik akım ölçümü gösterilmiştir ve 

çapları 5 nm'den 10 nm'ye değişen grafen 

nanogözeneklerin yaklaşık 20 ve 1000 nS 

arasında geniş bir iletkenlik değeri oranını 

gösterdiği bulunmuştur. Bu geniş iletkenlik 

aralığı nanogözeneklerin boyutu ile ilişkili 

değil ve zar kalınlığı değişimleriyle de açıkla-

namayabilir bu nedenle iyonların grafen zar-

daki küçük deliklerden akabileceğini dü-

şünmemiz gerekiyor. 

Bazlar gözenekten sırayla geçtiğinde, her 

baz geçişi sırasında sinyalde bir kesinti ol-

muştur. Bu kesinti süreleri her molekül için 

farklılık gösterdiği için bu yöntemle baz türü 

belirlenebilir. Bu durumun temsili resmi ve 

ölçüm sonuçları Şek. 4’de gösterilmiştir. Bu-

radaki IBL akımı IBL= ‹I› - ‹Iopen›  olarak 

tanımlanır. ‹I›, DNA translokasyonu sırasın-

daki gözenek akımını, ‹Iopen›  ise DNA göze-

neğe girmeden önceki 0.1 ms gözenek akı-

mını gösterir. Küçük delikler nedeniyle ar-

tan açık gözenek akımı, azalan bloke edilmiş 

kesim akımından sorumludur. Ancak, IBL 

değerinin büyüklüğü bu gerilim seviyelerin-

de 40 nm kalınlıktaki SiN zarda benzer bo-

yutlardaki gözeneklerle belirlenenden 3 kez 

daha geniştir. Ayrıca, DNA molekülünün 

translokasyonu ile bloke edilmiş akımın bü-

yüklüğünün artmasıyla ince zarın gözenek 

direnci azalır. Bu sonuçlar dikkate alındı-

ğında farklı genişliklerdeki bloke edilmiş 

akım süreleri bize farklı tür bazların göze-

nekten geçtiğini bildirirken akım piklerinin 

uzunluğu ise tek kat mı yoksa iki kat mı 

katlanmış olduğu hakkında bilgi verdiği so-

nucunu çıkarabiliriz. 

 
 

 

Şek. 3. a) Grafen nano gözenek aygıtın şematik gösterimi. 
40 nm kalınlığında silikon nitrid (SiN) zar üzerinde bulunan 
1 µm çapındaki bir delik üzerinde 1-5 nm kalınlığında bir 
grafen tabakası askıda duruyor. SiN yaklaşık olarak 50 × 50 
μm2 açıklık üzerinde askıda ve Si yüzeyi 5 µm kalınlığında 
SiO2 ile kaplanmıştır. Haznede DNA'yı nanogözenek boyun-
ca sürmek için bir VB öngerilimi uygulanmıştır. b) Grafen 
zardaki bir nanogözeneğin TEM görüntüsü. c) 1 M KCl, pH 
9'da bu 10 nm grafen nanogözenek aygıt için iyonik akım-
gerilim ölçümü. 
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Kalıcı olarak bir oksit tabakasıyla kaplanmış 
aygıtlarda nanogözenek gürültü seviyesinin 
azaldığı ve aynı zamanda daha sağlam aygıt-
ların geliştirilebildiği görülmüştür. Bu ne-
denle, grafen çok ince ve hassas olduğu için 
güçlendirmek amacıyla yüzeyi 5 nm kalınlı-
ğında titanyum dioksitle kaplanmış ve DNA 
ipliğinin gözenekten bu şekilde daha rahat 
geçtiği gözlenmiştir. Bu çalışma ile grafen 
tabanlı nanogözenek aygıtların uygulanabi-
lirliği gösterilmiş ve grafen zar yoluyla DNA 
translokasyonunun ölçümleri alınmıştır. 
İlerde bu geçişi tamamen kontrol altına ala-
bilecek sistemler üzerine çalışmalar devam 
edecektir. 

Kenan Elibol 
STARLAB Nanoscale Devices and  

Carrier Transport Research Group (NDCT) 
Kuark Moleküler NanoBilim Araştırma  

(Kuark MNB) 
 

Kaynaklar: 
 
[1] A. K. Geim, K. S. Novoselov, Nature Materials 6, 183    
     (2007). 
[2] Christopher A. Merchant, Ken Healy, Meni Wanunu,   
     Vishva Ray, Neil Peterman, John Bartel, Michael D.   
     Fischbein, Kimberly Venta, Zhengtang Luo, A. T.  
     Charlie Johnson, and Marija Drndic, Nano Lett.,  
     10, 2915 (2010). 
[3] S. Garaj, W. Hubbard, A. Reina, J. Kong, D.   
     Branton, J. A. Golovchenko, Nature 467, 190  
     (2010). 
[4] http://3dciencia.com/ 
[5] http://en.wikipedia.org/wiki/DNA 

Şek. 4. Grafen nanogözeneğin şematik gösterimi. Grafen nanogözenek aygıtta ölçülmüş 
translokasyon olayları için bloke edilmiş akımların histogramı. IBL 0.45, 0.9 ve 1.35 nA değerle-
rinde iken kesikli siyah oklarla belirtilmiştir ve sırasıyla ortaya çıkacağını, tek başına katlanmış 
olduğunu ve iki kat katlanmış olduğunu gösterir.     
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1929 yılında Edwin Hubble yaptığı keşifle 

bilim dünyasını sarstı. Hubble gökyüzünü 

tararken, yıldızlardan gelen ışığın uzaklıkla-

rına bağlı olarak kırmızıya kaydığını  keş-

fetti. Bunun anlamı yıldızların gözlemin ya-

pıldığı yerden uzaklaştığıydı. Hubble çok 

önemli bir şey daha bulmuştu. Yıldızlar, ga-

laksiler sadece bizden uzaklaşmıyordu. Aynı 

zamanda birbirlerinden de uzaklaşıyorlardı. 

Bu da bize evrenin genişlediğini gösteriyor-

du. Evren eğer genişliyorsa, zamanda geri 

gidildiğinde hesaplamaların sonucu tek bir 

noktaya gidiyordu. Bu tek noktanın patla-

masıyla evren genişlemeye başlamıştı. 

Friedmann, Hubble'ın keşfinden bir kaç yıl 

önce evrenin durağan olmadığını Einstein'ın 

denklemlerinden yola çıkarak tahmin etmiş-

ti. Einstein 1915'te genel görelilik teorisini 

oluştururken evrenin durağan olması gerek-

tiğini düşünüyordu. Ancak denklemlerinin 

sonucunu kendi de fark etmiş olacak ki koz-

molojik sabiti denklemlerine ekledi. Kozmo-

lojik sabit, evrene kütle çekimi karşıtı, aynı 

zamanda içsel genişleme imkanı veren, evre-

ni dengede tutan, durağan olmasını sağla-

yan bir sabitti. Friedmann ise tam tersine 

evrenin durağan olmadığını düşünerek, ge-

nel göreliliği olduğu gibi kabul etti ve açıkla-

maya çalıştı. Frieadmann iki öngörüde bu-

lundu. Evrene ne yönden bakarsak bakalım 

aynı görünüyordu ve başka yerlerden de göz-

lemlesek aynı sonuca varacaktık. Bu tam 

olarak böyle olmasa da evrenin yapısına dair 

kaba bir tahmindi. Genel görelilik ve  bu iki 

öngörü ile birlikte Frieadmann evrenin dura-

ğan olmaması gerektiğini söyledi. 

1948 yılında George Gamov, George 

Lemaitre'nin hesapları üstüne çalıştı ve he-

saplar, Bü-

yük Patla-

madan arta 

kalan rad-

yasyon ol-

ması ve bu 

radyasyonun 

evrenin her 

yanına eşit 

d a ğ ı l m a s ı 

ge rekt iğ in i 

gösteriyordu. 

Amo Penzias 

ve Robert 

Wilson çok 

hassas bir dalga dedektörü geliştiriyorlardı. 

Ancak dedektör olması gerekenden başka 

sesler de topladı. Penzias ve Wilson bozuk-

luktan şüphelendiler. Bütün olasılıkları ele-

dikten sonra bu sesin uzayın her yönünden 

aynı ve çok uzaklardan geldiği kanısına var-

dılar. Bu keşfin yapıldığı sıralarda, Bob 

Dicke ve Jim Peebles mikrodalgalarla ilgile-

niyorlardı. Dicke ve Peebles evrenin ilk halle-

rinin ışığı bize ancak ulaşacağını ve evrenin 

genişlemesinden dolayı çok fazla kırmızıya 

kayacağı için görünür değil de mikrodalga 

şeklinde olacağını düşündüler. Penzias ve 

Wilson bu çalışmayı duyduktan sonra bul-

dukları şeyin aslında kozmik fon radyasyonu 

olduğunu fark ettiler ve 1978'de Nobel Ödü-

lü'nü aldılar. 

NetBilim Dergisi—Aralık 2011– Sayı 12 

Evrenin sonsuzdan beri var olduğu fikri batı düşüncesine eski Yunan felse-
fesinden girmiştir. Ancak şimdi biliyoruz ki evren sonsuzdan beri var değil. 
Evrenimizin başlangıcı bundan 13.7 milyar yıl önce Büyük Patlama ile bir-
likteydi. Evrenimizin bir başlangıcı olduğu fikrini ilk olarak 1922 yılında 
Alexander Frieadmann ortaya attı, ünlü fizikçi Albert Einstein'ın genel göre-
lilik kuramına göre evrenin durağan olması imkânsızdı. Frieadmann'ın bu 
keşfinin önemini anlayan Belçikalı Astronom Georges Lemaitre oldu. 
Lemaitre, Friedmann'ın hesaplarına dayanarak evrenin bir başlangıcı oldu-
ğunu ve bu başlangıçtan itibaren sürekli genişlediğini ortaya attı. 



2003 yılında uzaya gönderilen WMAP 

(Wilkinson Mikrodalga Anizotropi Sondası) 

uydusu kozmik fon radyasyonu ile araştır-

malara son noktayı koydu. WMAP Büyük 

Patlama'dan 379.000 yıl sonraki mikrodalga 

ışınım haritasını çıkardı. Friedmann'ın mo-

deline göre galaksiler birbirlerinden uzaklaş-

maktaydı ve bir kaç yıl sonra da Hubble keş-

fiyle bunu doğruladı. 

Friedmann'ın öngörüsüne uyan üç farklı 

model ortaya çıktı. Birincisi evren öyle yavaş 

genişlemektedir ki kütle çekimi bu genişle-

meyi yavaşlatıp, durduracak sonunda da 

çökme başlayacak. İkinci modelde kütle çe-

kimi genişlemeyi yavaşlatabilir ancak asla 

durduramaz belli bir sınıra kadar genişleme 

hızı yavaşlattıktan sonra galaksiler, yıldızlar 

birbirlerinden sabit hızla uzaklaşmaya de-

vam eder. Son olarak evrenin genişleme hızı 

öylesine kritik noktadadır ki kütle çekimin-

den dolayı genişleme hızı sürekli yavaşlar 

ancak asla sıfır olmaz. 

Hangi senaryonun gerçekleşeceğini bilmemiz 

için bize gerekli olan evrenin genişleme hızı 

ile yoğunluğuna bağlı olan kritik değer. Ev-

renin genişleme hızını galaksilerin uzaklaş-

ma hızlarına bakarak öğrenebilir. Bildiğimiz 

maddelerin toplamı, kritik değer için gereken 

yoğunluğun sadece %1’ini oluşturuyor. Mad-

deyle etkileşmeyen ancak galaksilere baktığı-

mızda kütle çekimi etkisini gözlemleyebilece-

ğimiz karanlık maddeyi de eklediğimizde yi-

ne kritik değerin sadece onda birine ulaşabi-

liyoruz. Bilmediğimiz başka galaksilerde baş-

ka madde formları da olabilir. 

Evrenin yoğunluğu aynı zamanda onun geo-

metrisini de belirlemektedir. Eğer evrenin 

yoğunluğu kritik yoğunluktan az ise evrenin 

genişlemesi sonsuza kadar devam edecektir 

ve geometrik şekli hiperboliktir. Evrenin yo-

ğunluğu kritik yoğunluğun altında ise so-

nunda kütle çekimi kazanacak, evren kendi 

üzerine çökecektir ve geometrik şekli küre 

şeklinde kapalıdır. Yoğunluk kritik yoğunlu-

ğa eşit veya çok yakın ise o zaman evrenin 

şekli düz bir kağıt gibidir. 

Gökhan Atmaca'nın NetBilim’in Ekim 2011 

sayısındaki "2011 Nobel Fizik Ödülü ve Ev-

renin Keşfi" adlı yazısında da geçen, astro-

nomların süpernovaları gözlemleyerek yap-

tıkları keşfe göre evren giderek daha hızlı bir 

şekilde genişliyor. Giderek hızlanan genişle-

menin sebebinin kütle çekiminin tam tersi 

etki yapan karanlık enerji olduğu düşünülü-

yor. 
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Nötrinolar ışıktan hızlı mı? Gerçekten de Einstein 
yanılmış mıydı? Işıktan hızlı giden gerçekten bir 
şeyler var mıydı? 
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Öncelikle deneyi yapan bilim insanlarının bu 
deneyi pek çok kez tekrarladığını hatırlama-
lıyız. Onlar makalelerinde bu kadar tekrarla-
maya karşın aynı sonucu -nötrinoların ışık-
tan hızlı olduğu- elde etmelerine yine şüp-
heyle baktıklarını söylüyorlardı. Bu deneyin 
farklı yerlerde tekrarlanması gerektiğini çün-
kü kendi deneylerinde deney sisteminden 
ötürü herhangi bir hata varsa her tekrarla-
dıklarında aynı sonuca ulaşacaklarını ve bu 
nedenle de bu verilerin doğrulanması için 
başka araştırma merkezlerindeki deneyleri 
beklediklerini ifade etmişlerdi. Dolayısıyla 
çalışmalarını içeren makaleyi bilim dünyası-
na açmaları karşılaştıkları bu olgunun baş-

ka bilim insanlarınca araştırılmasını isteme-
lerinden kaynaklanıyor. Ortaya çıkan sonuç 
fizikte her ne kadar yeni bir heyecan gibi gö-
rünse de beraberinde karmaşık ve zorlu so-
rular getiriyordu. Gerçekten de Einstein 
yanılmış mıydı? Işıktan hızlı giden ger-
çekten bir şeyler var mıydı? 
Bu noktada Einstein’in ne dediğine bakalım. 
Özel Görelilik Kuramı ile Einstein, ışığın tüm 
eylemsiz sistemlere göre yani her şeye göre 
ışık hızında sabit bir hızla ilerlediğini söylü-
yordu. Ayrıca ışık hızının evrendeki en üst 
limit hız olduğunu da ortaya koyuyordu. 
Hiçbir şey ışıktan daha hızlı gidemezdi. Ma-
tematiksel olarak bu ifadeyi incelediğimizde: 

E ylül ayında CERN'den (Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi) İtalya'daki Gran 
Sasso laboratuvarına gönderilen nötrinoların aynı laboratuvarda gerçekleşen 
OPERA deneyi sonucunda ışıktan hızlı hareket ettiklerinin gözlendiği bilim 

insanları tarafından duyurulmuştu. Defalarca tekrarlanan deneyde de aynı sonucun 
elde edildiği bildirilmişti. Nötrinolar, CERN'den Gran Sasso laboratuvarına kadar olan 
730 km'lik mesafeyi beklenenden 60 nanosaniye kadar erken kat etmişti. Bu da hâ-
liyle hem İtalya’daki fizikçileri hem de bu çalışma nedeniyle yayınlanan yayını oku-
yan fizikçileri şaşkına çevirmişti. Çünkü nötrinolar ışıktan hızlı mıydılar? Bu soru 
tüm bilim dünyasının en çok sorulan sorularından biri hâline gelmişti. Öyle ki, bu 
çalışma yayınlanır yayınlanmaz öncelikle Brian Cox gibi parçacık fiziği hakkında en 
tanınır fizikçilerin açıklamalarını duymaya başladık ardından sahneye onlarca maka-
le yayınlayan fizikçiler çıktı. Herkes deney hakkında, deneyin sonuçları hakkında 
matematiksel hesaplamalarını ya da var olan teorilerden yola çıkarak araştırmaları-
nın sonuçlarını bu yayınlarla yayınlayarak şaşkınlıklarını bir yana bırakıp fizikte yeni 
bir heyecana ortak olmaya başlamışlardı. Bu heyecan hâlâ sürüyor... 
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c, ışık hızı olmak üzere herhangi bir şeyin 
hızı da v olsun. v ifadesi c’den büyük olduğu 
zaman görüldüğü gibi paydamız tanımsız 
olmakta. Gerçekte böyle bir enerji olamaya-
cağına göre bir m kütlesine sahip herhangi 
bir şey ışıktan hızlı gidemezdi. Oysa fotonun 
durgun kütlesi sıfırdı ve bu nedenle ışık hı-
zında ilerleyebiliyordu. İşte tam da bu nokta-
da, böylesine yüksek hızlarda çalıştığımız-
dan dolayı iki farklı kütle kavramı karşımıza 
çıkıyor. Biri durgun (eylemsiz) kütle,  diğeri 
göreli kütledir. Eylemsiz kütle kavramı, 
Newton mekaniğindeki bir cismin, bir şeyin 
hareketsiz hâldeki kütlesidir. Yani Newton 
mekaniğinde ışık hızına göre çok düşük hız-
larda cismin hareketi boyunca kütlesi değiş-
mezdi ve tam da eylemsiz kütle bunu ifade 
eder. Ancak ışık hızına yakın hızlarda hare-
ket eden bir cismin kütlesi değişir. Albert 
Einstein’in Özel Görelilik Kuramı sonucunda 
hareket boyunca sahip olunan kütle (göreli 
kütle), hareketsiz hâldeki kütle (eylemsiz 
kütle) ile aynı değildir. Görelilik kuramına 
göre yüksek hızlarda kütle γ çarpanı kadar 
değişir. 
 
 
 
 
 
 

Fotonun durgun kütlesi sıfırken bu kurama 
göre göreli kütlesi vardır. Fotonun durgun 
kütlesi sıfır olduğu için de Newton mekani-
ğinde foton hakkında işlem yapamıyorduk. 
Özel Görelilik Kuramı’nın tüm bu sonuçları-
nı herkes kabul ediyor ve benimsiyor. Şimdi 
aynı kurama göre, matematiksel olarak ince-
lersek; eğer bir şey, ışıktan hızlı gidebilseydi 
bize bu kuram ne söylerdi? Işıktan hızlı gi-
den bir cisim olsaydı ve eğer enerjisi de “reel” 
olması gerekiyorsa, payda da kök içindeki 
ifade “sanal” olurdu yani i’li bir ifade oluşur-
du ve enerjinin reel olması gerektiğinden bu 
paydadaki i’den kurtulmalıyız ve bu nedenle, 
m kütlesinin de sanal olması gerektiğini dü-
şünürüz. Dolayısıyla pay ve paydadaki i’ler 
birbirini götürür ve ışıktan hızlı giden sanal 
kütleli şeylerimiz teorikte bu kurama da uy-
maktadır. Buna benzer hipotetik (teorik) par-
çacıklardan söz edilmektedir ama asla gözle-
nememiştir. Işık hızına göre çok düşük hız-
larda, ışık hızına yakın hızlarda ve ışık hızın-
dan hızlı hızlarda aslında karşımıza üç tane 
kütle kavramı çıkıyordu. Peki, Einstein han-
gi kütleye sahip şeyler için ışık hızından hızlı 
gidemez demiştir? 
Buradan bakacak olursak, nötrinoların küt-
lesinin belirlenmesindeki garipliğin hâlâ sür-
düğü bir zamanda eğer nötrinolar ışıktan 
hızlı olarak ölçülürlerse; eğer diğer deneyler-
de de bu OPERA’daki deney tekrarlanırsa 
bilim insanlarının bir kısmının nötrinoların 
kütlesi üzerine daha fazla yoğunlaşacağını 
düşünüyorum. Çünkü Einstein’in bu kura-
mı “şu an için” sarsılmaz bir gerçeklikle 
bizim bildiğimiz evrenle uyuşmaktadır. 
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Ancak “ışıktan hızlı nötrinolar” hakkında 
yeni bir gelişme oldu. İtalya’daki OPERA de-
neyinin kardeş deneyi olarak belirtilen 
ICARUS deneyi, ışıktan hızlı nötrinoların 
varlığını doğrulayan herhangi bir kanıt bula-
madı. ICARUS deneyi, CERN’den İtalya’ya 
giden nötrinoların elektron-pozitron çiftleri 
yaymadığını gösterdi. Eğer nötrinolar gerçek-
ten de ışıktan hızlı hareket etseydiler böyle 
parçacık çiftlerini yaymaları beklenirdi. 
ICARUS’taki verilerin yayınlandığı makalenin 
yazarları Nobel ödüllü Sheldon Glashow ve 
Boston Üniversitesi’nden Andrew Cohen bu 
makalede, Cerenkov radyasyonu olarak bili-
nen elektron ve onun antimaddesi olan po-
zitron çiftinin yayılmasının -nötrinoların 
ışıktan hızlı gitmeleri hâlinde- gerçekleşme-
sinin gerektiğini belirttiler. Yaptıkları hesaba 
göre OPERA’daki sonuçların elde edilmesi 
için ICARUS’taki nötrinoların enerjisinin 12 

GeV’tan daha yüksek olması gerekiyordu. 
Oysa, OPERA 40 GeV üzeri çok sayıda 
nötrino görmüştü. 
Yazarlar bunun dışında nötrinoların belirli 
bazı parçacıklarla -elektronlar, muonlar ve 
tau parçacıkları- zayıf nükleer kuvvet aracılı-
ğı ile bağlantılı olduklarını ve bu bağlantı 
yüzünden, elektronların ışıktan hızlı gideme-
yeceği için nötrinoların ışıktan hızlı olamaya-
caklarını da makalelerinde savunuyorlardı. 
Yani elektronlara karşın nötrinolar ışıktan 
hızlı gidemezler. CERN fizikçisi Gian 
Giudice’e göre OPERA deneyi ile tutarlı bir 
şekilde düşünüldüğünde elektronlar ışık hı-
zının 100 milyonda biri kadar daha hızlı ha-
reket etmelerinden dolayı eğer bu hızdaki 
elektronlar ışıtan hızlı hareket etseydiler ko-
ni Cerenkov ışıması/radyasyonu yaymaları 
gerekirdi. Ancak önceki deneylerde bu olma-
dı. 

İsviçre’de CERN’den nötrino parçacıklarından oluşan bir parçacık demeti İtalya’ya gönderilir ve 732 
kilometrelik yolun ardından İtalya’da yerin altındaki Gran Sasso laboratuvarında çok yüksek duyarlı-
lıkla gelen nötrinolar algılanır. Ancak söz konusu bu mesafeyi nötrinoların beklenenden 60 
nanosaniye kadar erken geldiği gözlenir. 
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Elektron-pozitron çiftlerinin yayılması demek 
CERN’den İtalya’ya giden ve OPERA ile 
ICARUS deneylerinde ortaya çıkan 
nötrinoların enerji dağılımlarında gözle görü-
lebilir bir değişikliğin, bir etkinin olması an-
lamına geliyordu ama ICARUS deneyinden 
de gelen sonuçlara göre bu nötrinoların 
enerji dağılımlarında böyle bir değişiklik yok. 
Görüldüğü üzere OPERA’nın nötrinolar üze-
rindeki hız deneyleri ile ICARUS’un enerji 
dağılımı deneyleri birbiri ile çelişiyor. 
Yine de bu sonuç, nötrinoların gerçekte ışık-
tan hızlı hareket etmediği sonucuna götür-
mez. Ancak, bu iki deneyden birinin yanlış 
olduğu hakkında bize ve bilim insanlarına 
fikir verir. Son ICARUS deneyi ile ilgili yayı-
nın yazarlarından birinin Nobel ödüllü olma-
sı (Sheldon Glashow) ise bu son verilere ayrı 
bir önem katıyor. Arxiv’de yayınlanmayı bek-
leyen bu makalenin Physical Review Letters 
dergisinde kabul edildiğini de belirtmem ge-
rekiyor. 
OPERA’daki bu ilk sonuçları değerlendiren 
onlarca makale var pek çok açıdan. Bunlar-
dan biri de CERN’deki ile İtalya’daki deney-
lerdeki saatlerin senkronizasyonu ile ilgili 
örneğin. Bilim insanları her yönü ile bu so-
nuçlar ı  değerlendirmeye çal ış ıyor. 
OPERA’daki deneyin başka araştırma mer-
kezlerinde tekrarlanması ile ışıktan hızlı 
nötrinolar hakkındaki bilimsel sonuçlar ni-
hai olarak ortaya konulacaktır. Yine de görü-
nen o ki, Einstein’in Özel Görelilik Kuramı 
"sarsılmaz bir gerçeklikle" bizim bildiğimiz 

evrenle uyuşmaktadır. 
 
 

Deney Hatalı Mı? 
 
Tarih 18 Kasım 2011 olduğunda OPERA de-
neyini yürütenlerden yeni bir yayın daha 
yayınlanmıştı ve bu yayında Eylül ayındaki 
sonuçları tekrar elde ettiklerini açıklamışlar-
dı. 18 Kasım'da Arxiv'de OPERA deneyini 
gerçekleştirenler tarafından yayınlanan yeni 
bir makalede, geçen süre içerisinde yaptıkla-
rı yeni deneylerin de ilk verileri -nötrinoların, 
ışıktan hızlı olduğu 
sonucunu- doğruladı-
ğını belirttiler. Ancak 
bu sonuç, deney siste-
minden kaynaklanan 
bir hatanın olmadığını 
göstermez çünkü aynı 
deney sisteminde de-
neyler ne kadar tek-
rarlanırsa tekrarlan-
sın aynı sonuç elde 
edilebilir ve deney sis-
teminde bir hatanın 
var olup olmadığı bu-
lunamaz. Ancak farklı 
deney sistemlerinde 
bu deneyin tekrarlan-
ması ile bir hatanın 
olup olmadığı görüle-
bilir. Henüz, deney 
sisteminden kaynak-
lanan bir hata olup olmadığı hakkında kim-
senin bir bulgusu yok. 
Aslında, deneylerde nötrinoların ışıktan hızlı 
olduğu sonucunun çıkmasında pek çok se-
bep (hata) olabilir. Muhtemel hatalardan biri 
de, CERN'den İtalya'ya kadar gönderilen 
nötrinoların arasına başka nötrinoların katı-
lıp katılmadığı idi. İşte 18 Kasım'da yayınla-
nan makalede bu hatanın egale edildiği, yani 
nötrinoların daha sıkı paketler halinde 
CERN'den İtalya'ya gönderildiği ve sonuçta 
yine nötrinoların beklenenden erken geldiği-
nin görüldüğü açıklanıyor. Ancak bu, pek 
çok olası hatadan biriydi. OPERA ekibi, daha 
fazla test daha fazla deney ile diğer olası ha-
taların bu sonuçta etkili olup olmadığını 
araştırıyorlar. 

Cerenkov ışıması 
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Ne var ki OPERA ekibi ne kadar çok deneme 
yaparsa yapsın, yeni deneyler uygularsa uy-
gulansın nötrinoların ışıktan hızlı olduğu 
sonucunu başka araştırma merkezlerinde 
yapılacak başka deneylerle de doğrulanması 
gerekiyor. Çünkü deneydeki sistematik bir 
hatanın var olup olmadığı ancak bu şekilde 
görülebilir. Neyse ki çok fazla beklemeyece-
ğiz, Amerika Birleşik Devletleri'nde Fermilab 
içinde OPERA'ya benzer bir nötrino deneyi 
olan MINOS ile Japonya'da Super-
Kamiokande nötrino dedektöründe T2K de-
neylerinde CERN-Gran Sasso arasında hare-
ket eden nötrinolara benzer şekilde o deney-
lerde de nötrinoların ışıktan hızlı olup olma-
dıkları araştırılacak. Eğer, her iki deneyde de 
nötrinolar ışıktan hızlı sonucu çıkarsa 
OPERA'daki sonuçlar onaylanmış olacak ve 
kitaplar gerçekten de yeniden yazılmış ola-
cak. Çünkü Einstein görelilik teorisinde 
"evrendeki en üst hız limiti ışık hızıdır ve 

ışıktan hızlı hiçbir şey gidemez" demişti. Bu 
hız duvarını, nötrinolar aşmış olacak ve 
Einstein'in görelilik teorisinin geliştirilmesine 
yönelik ya da farklı arayışlar gündemimizde 
olacak ama bunlar hakkında konuşmak için 
erken. 
Son zamanlardaki birçok yayın ve bilim in-
sanı, Einstein'ın yanılma payından ya da 
nötrinoların gerçekten de ışıktan hızlı olduk-
ları üzerine duruyorlar. Yazının başında be-
lirttiğim gibi CERN'den Gran Sasso 
laboratuvarına gönderilen nötrinolar üzerine 
yapılan tek deney OPERA değildi. Aynı 
nötrinolarla aynı zamanda gerçekleşen bir 
deney daha vardı. Bu diğer deney, ICARUS 
deneyinde nötrinoların enerji dağılımları in-
celeniyordu ve bu deneyin başında da Nobel 
ödüllü bir araştırmacı yer almaktadır. Bu 
enerji dağılımlarına göre aynı nötrinoların 
ışıktan hızlı gitmeleri mümkün değildi. Bu 
durumda ortaya çıkan sonuç, nötrinoların  



33 

 

hızını ölçen OPERA deneyi ile nötrinoların 
enerji dağılımlarını ölçen ICARUS deneyinin 
aralarında tutarsız  olduklarıydı. Aynı 
nötrinolarla bu iki sonucun da gerçek olma-
sı, doğru olması pek de muhtemel görünmü-
yor. OPERA'nın sonuçları mı yoksa 
ICARUS'un sonuçları mı doğru? Henüz kim-
se bilmiyor ama önümüzdeki süreç ya 
ICARUS'un ya da OPERA'nın doğru sonuçla-
rı verdiğini gösterecek bizlere... 
Bir başka gelişme de, OPERA deneyine katı-
lanlarla ilgili... Bu deneyde yer alan 180 
araştırmacıdan 15 muhalifin nötrinoların 
ışıktan hızlı olduğu sonucunun olduğu ma-
kaleden isimlerini çekmeleri bir hayli ilginç 
bir gelişme. Buradaki problem, OPERA işbir-
liğinde yer alan 180 araştırmacıdan bazıları-
nın bu çalışmanın hakemli bir dergide yayın-
lanmaması isteği. Arxiv'de siz bilimsel çalış-
manızı dünyaya duyurursunuz ama bu asla 
hakemli bir dergide çalışmayı yayınlama an-
lamına gelmiyor, sadece bulgularınızın bilim 
dünyasınca tartışılmasını sağlıyorsunuz. Ha-
kemli bir dergide yayınlanan çalışma da da-
ha farklı bir sorumluluk getirir. Görünüşe 
göre hakemli dergiye gönderilen makale oy-
birliği ile gönderilmedi. Şunu da belirtmek 
gerekir, oradaki insanlar yoğun bir şekilde 
çalışıyorlar. Deneylerin sonuçları tüm fizik 
dünyası için şaşırtıcı olmakla birlikte eğer 
sonuçlar gerçekse fizikteki birçok yasanın 

geleceği belirsiz olmuş olacak. Albert 
Einstein gibi bir fizikçinin, son yüz yılda tari-
he damgasını vurmuş bir fizikçinin söylediği-
nin aksine bir bulgu ile uğraşmak emin olun 
hiç de kolay değildir... Herkes rahatlıkla 
Einstein yanıldı (mı) diye konuşabilir ama 
onlar asla! 
Nötrinolar ışıktan hızlı mı? Hala bilmiyoruz 
gerçeği ama bilim, hâlâ bilmediğimiz gizem-
lerin peşinde giden bir macera olarak ayak-
ta… 
 

Gökhan Atmaca 
Kuark Bilim Topluluğu 

Gazi Üni. Fizik Böl. 
 
Kaynaklar: 
 
1. http://physicsworld.com/blog/2011/10/

subluminal_neutrino_news_from.html 
2. h t t p : / / w w w . d a i l y g a l a x y . c o m /

my_weblog/2011/10/faster-than-speed-of-
light-result-stumps-cerns-top-brains.html 

3. arxiv.org/abs/1110.3763 
4. h t t p : / / n e w s . s c i e n c e m a g . o r g /

scienceinsider/2011/11/faster-than-light-
n e u t r i n o s - o p e r a . h t m l ?
ref=ra#.TsWQRn_k1WE.twitter 

5. h t t p : / / w w w . p o p s c i . c o m / s c i e n c e /
article/2011-11/repetition-controversial-
experiment-neutrinos-beat-light-speed-
once-again 
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Gözle bile görülemeyecek hatta insan saçının 50 binde biri düzeyindeki 

nanoaraçlar, nanoparçacıklar veya tümüyle nanomalzemelerin insan 

sağlığı açısından riski söz konusu olabilir mi? Bu derece küçük şeyler 

insan vücuduna girdikten sonra ne gibi sonuçlar doğurabilir?  

 

Nanoteknoloji  
İnsan Sağlığı  

İçin Riskli Olabilir Mi? 

Gökhan Atmaca 
STARLAB Nanoscale Devices and Carrier Transport Group 

Kuark Moleküler NanoBilim Araştırma 
Gazi Üni. Fiz. Böl. 
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Nanoteknoloji son yıllarda hayatımızı değiş-

tirme noktasına gelmiş olan önemli bir tek-

noloji dalı olarak göze çarpıyor.  1990’lı yıl-

larda daha iyi gözlem araçları –teleskop gibi- 

geliştirilmesiyle birlikte bilim insanları mole-

kül ve atomlar seviyesine kadar madde üze-

rinde araştırma imkânı elde edebildiler. 

Böylelikle mikro ölçekten nano ölçeğe doğru 

madde üzerinde değişiklikler yaparak yeni 

teknolojilerin geliştirilmesine olanak doğdu. 

Başka bir deyişle maddenin met-

renin milyonda bir ölçeğinden 

milyarda bir ölçeğinde moleküller 

düzeyinde değişiklikler yapılma-

sıyla şimdiki kullandığımız mikro 

ölçekteki bilgisayar, cep telefonu, 

televizyon gibi yarıiletken tekno-

lojilerinin yerine daha hızlı, daha 

ucuz, daha kullanışlı bilgisayar-

lar, cep telefonları ya da yeni 

nanoelektronik ürünler hayatımı-

za girecek. Hatta günümüzde 

nanoteknoloji ile işlenmiş birçok 

ürün günlük hayatımızda kulla-

nılmaktadır. Bununla birlikte, 

gözle bile görülemeyecek hatta insan saçının 

50 binde biri düzeyindeki nanoaraçlar, 

n a n o p a r ç a c ık l a r  v e y a  t ü m ü y l e 

nanomalzemelerin insan sağlığı açısından 

riski söz konusu olabilir mi? Bu derece kü-

çük şeyler insan vücuduna girdikten sonra 

ne gibi sonuçlar doğurabilir? Yakın zaman-

da bu konular oldukça tartışılır olacak-

ülkemizde daha nanoteknolojinin tam ola-

rak ne olduğu anlatılamadan dünya 

nanoteknolojinin olası dezavantajlarını tar-

tışmak üzere … 

Nanomalzemeler ile ilgili riskler üzerine son 

on yılda çok sayıda proje başlatılmıştır ve 

hayata geçirilmiştir. Genelde, bu projeler 

insan sağlığına ve çevreye bir tehlike oluş-

turmaksızın nanomalzemelerin nasıl kulla-

nılabileceği konusu ile ilgilidir. Bu projeler, 

nanotoksikoloji denilen bir yan bilim dalını 

oluşturdu. Nanotoksikoloji, nano ölçekteki 

malzemelerin, parçacıkların daha doğrusu 

nano “şey”lerin kullanımdan sonra veya kul-

lanım sırasında insan sağlığına ve çevreye 

olan etkisini inceleyen bir bilim dalı olarak 

düşünebiliriz. Ancak uzmanların eksikliği, 

nanotoksikoloji alanındaki gerekli olan ça-

lışmaları engelliyor. Ayrıca, bu konudaki 

bilgimizde çok sayıda boşluklar vardır. Bu 

alandaki bilmediğimiz yönlere son zaman-

larda yayınlanan iki raporun sonuçlarında 

nanotoksikoloji alanında çalışan Harald 

Krugson önemli derecede yer vermiştir. 

Günümüzde güneş kreminden giysilerde 

kullanılan renk maddelere kadar pek çok 

nanoteknolojik üretim süreçlerine dayanan 

ürün satılabilir durumdadır. İlk günlerden 

bugüne kadar bu gelişmeler nanoürünlerin 

güvenlik yönlerini içine alan araştırmalarla 

birlikteydi. Harald Krug, nanogüvenlik ala-

nındaki on yıllık bir araştırma sürecinden 

sonra bugüne dek nanoürünlerin veya ser-

best nanoparçacıkların kullanımı ile birlikte 

var olan herhangi bir özel riskin hâlâ bilin-

mediğini elde etti. Fakat eğer sentetik 

nanoparçacıklar ile ilgili ciddi problemlerin 

olduğuna dair bir somut gösterge yoksa bile 

Hug böyle bir sonucun genelleştirilemeyece-

ğini söyledi. Yeni bir nanoürünü pazara 

sunmak isteyen şirketler o ürünün tüm ya-

şam döngüsünü dikkate almalıdır, bu ya-

şam döngüsünden kasıt o ürünün üretimin-

den kullanımına ve imha edilmesi ya da ola-

sı geri dönüşümüne kadar olan süreçtir.  
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Nanotoksikoloji çalışmaları 
 
Nanotoksikolojinin en kapsamlı çalışma ala-
nı nanoparçacıklar ile çevre ve diğer malze-
meler arasındaki etkileşimlerini daha iyi an-
lama ve onların insan hücresini nasıl etkile-
yebileceğini öğrenmeye yönelik olan çalışma-
lardır. Bunlardan biri Harald Krug’u özellikle 
endişelendirmektedir. Bunun nedeni ise in-
san vücuduna giren nanoparçacıkların etki-
lerinin neler olabileceğinin bilinmesi veya 
bilinmemesi ile ilgilidir. Çünkü, Avrupa’da 
son yıllarda çok sayıdaki çevresel toksikoloji 
enstitüsü çevresel nanotoksikoloji alanında 
yeterince uzman olmadığı için kapatıldı. Bu 
nedenle nanotoksikoloji alanında çalışmalar 
yeterince gerçekleştirilememesi sonucu bu 
nanoparçacıkların veya nanoşeylerin insan 
vücudu üzerindeki etkisi yeterince anlaşıla-
mamaktadır. Böylesine bir belirsizliğin oldu-
ğu bilim alanında, gelecekte çeşitli çıkarları 
gereği nanoteknolojinin gelişimine karşı çı-
kan kurum, kuruluşlar veya taraflar insan-
lar üzerinde huzursuzluk oluşturan korku 
hikayelerini kolaylıkla oluşturabilmiş olacak. 
Bu da toplumu temelsiz yanlış bir kanıya 
götürecektir.  
 

Nanomalzemelerin güvenli kullanımı 
 
Alman Biyoteknoloji ve Kimya Mühendisliği 
Derneği (DECHEMA) ve Kimya Endüstrisi 
Derneği (VCI) tarafından son zamanlarda 
yayınlanan bir rapor nanogüvenlik konusu 
üzerine son yıllarda yapılan araştırma proje-
leri hakkında bir genel açıklamayı sunuyor. 
Bu projelerden biri olan Empa, St Gallen 
Cantonal  Hastanes i  i le  b i r l ikte 
nanoparçacıkların doğmamış bir bebeğin 
dolaşım sistemine girip girmemesi ve insan 
plasentası boyunca geçip geçmemesi konu-
sunu araştırdılar. Empa’dan bilim insanları 
insan plasentalarının (doğum sonrası hemen 
anneden bağışlanan) nanoparçacıklara iyi 
bir engel olup olmadığını değerlendirmek 
için araştırma yaptılar. Onların deneyleri 
200-300 nanometreden daha küçük çaplı 
nanoparçacıkların fetal kan dolaşımına geç-
tiğini gösterdi. Sorun, bu plasental dokuya 

tehlikeli midir veya doğmamışın çocuğun 
gelişimini etkilemesi mümkün müdür? Aynı 
zamanda, pozitif taraftan bakarsak, bu so-
nuçlar bebek hâlâ anne karnında iken bebe-
ğin herhangi bir sağlık sıkıntısında onu te-
davi etmeye yönelik bir araç olarak plasenta 
boyunca nanoaraçların iletimini hayal etmek 
mümkündür. Ancak dezavantajının ne oldu-
ğu bilinmeyen böyle bir gelişmenin insanlar 
üzerinde kullanılması da mümkün değildir. 
Bu nedenle nanomalzemeler üzerine 
nanotoksikoloji açısından bilimsel çalışmala-
rın gerekliliği ortadadır. 
Avrupa Bilim Akademileri Danışma Konseyi 
(EASAC) tarafından son zamanlarda sunulan 
başka bir rapor ise nanotoksikoloji alanında-
ki boşluklara dikkat çekiyor ve bu raporda, 
nanomalzemelerin insan sağlığına veya çev-
reye riskleri olmaksızın doğrudan kullanıl-
masına yönelik ilerleyen yıllarda çok açık bir 
şekilde bu konuların araştırılmasının gerek-
liliği gösterildi. Yazı içerisinde çalışmaların-
dan bahsettiğim Krug bu rapor hakkında 
olumlu düşünüyor. Raporun sonuçlarına 
göre gelecekte çevresel toksikoloji eğitimine 
daha fazla yatırım yapılacağına inanmakta 
ve böylece bu yeni teknolojilerin sürdürüle-
bilir gelişimini garanti altına almış olabilece-
ğimize inanıyor.  
Sonuç olarak nanoteknolojinin sunduğu bir-
çok avantaj olabilir ama böylesine yeni bir 
teknolojinin dezavantajlarının da değerlendi-
rilmesi gerekir. Diğer taraftan da sağlık açı-
sından ya da çevreye olan etkileri açısından 
bilim insanlarınca kanıtlanmamış hiçbir id-
diaya da kulak asılmamalıdır. Biz bilim in-
sanlarının bilgiyi üretmek ya da o bilgiyi kul-
lanmak kadar yegâne amaçlarımızdan biri 
de içinde bulunduğumuz toplumu doğru ve 
yeterli bir şekilde bilgilendirmek olmalıdır. 
 

Gökhan Atmaca 

http://www.twitter.com/kuarkatmaca 
 



 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

Dergimize yıllardır  
destek veren  

www.nanoturkiye.net ‘e  
ve 

Facebook Fizik sayfasına 
http://facebook.com/fizik.tr 

teşekkür ederiz. 
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Birçok TV yapımından farklı olarak  
insanları kitap okumaya teşvik eden  

Leyla İle Mecnun ekibine  
teşekkürlerimizle… 

 



 
 Dergimizi destekleyen  

  değerli sanatçımız  
Ahmet Mümtaz Taylan’a  

teşekkürlerimizle… 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Oyun programını incelemek için: 
http://www.sakm.net/oyunprogrami.asp 

 
 

Yönetmenliğini yaptığı 
“Keşanlı Ali Destanı”  

Sadri Alışık Tiyatrosu’nda... 

Yönetmenliğini yaptığı 
“Keşanlı Ali Destanı”  

Sadri Alışık Tiyatrosu’nda... 



Borun saf elementi ilk kez 1808 yılında Fransız kimyager J.L. Gay-Lussac ve Baron 

L.J.Thenard ile İngiliz kimyager H. Davy tarafından elde edilmiştir. 

Bor, periyodik tabloda  B simgesi ile gösterilen, atom numarası 5, atom ağırlığı  10,81 

olan metalle ametal arası yarı iletken özelliğe sahip bir elementtir. Periyodik cetvelin 

3A grubunun ilk ve en hafif üyesidir. Bu grubun diğer üyeleri metal olmasına karşın 

Bor ametal sayılmaktadır. Temel hâl elektron konfigürasyonu 1s2 2s2 2p1’dir. 

Bor, bileşiklerinde metal dışı bileşikler gibi davranır ancak farklı olarak saf bor, kar-

bon gibi elektriksel iletkendir. Kristalize bor, görünüm ve optik özellikleri açısından 

elmasa benzer ve neredeyse elmas kadar serttir ve ısıya dayanıklıdır. Bor, yerkabu-

ğunda yaygın olarak bulunan 51. elementtir. Diğer elementlere olan yüksek kimyasal 

ilgisi nedeniyle bor, tabiatta serbest bir element olarak değil tuz şeklinde bulunmak-

tadır. Doğada yaklaşık 230 çeşit bor minerali olduğu bilinmektedir. Bor madeni ilk 

bakışta beyaz bir kayayı andırmaktadır. En yaygın bor bileşikleri; borik asit ve bo-

run sodyum, kalsiyum ve magnezyum ile meydana getirdiği bileşiklerdir. 

40 

Bor Madenini  
Tanıyor Muyuz? 

Buket Şafak 
Balıkesir Üniversitesi Fizik Böl. 
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Çeşitli metal veya ametal elementlerle 

yaptığı bileşiklerin gösterdiği farklı özel-

likler, bor bileşiklerinin birçok endüstride 
kullanılmasına olanak sağlamaktadır. 

Çok geniş ve çeşitli alanlarda ticari olarak 

kullanılan bor mineralleri ve ürünlerinin 

kullanım alanları giderek artmaktadır. 
Kullanım alanlarından şöyle bahsedebili-

riz: 

Tıp : Bor nötron yakalama terapi (BNTC-

Boron Neutron Capture Theraphy) olarak 

adlandırılan kanser tedavisinde bor kulla-
nılmaktadır. 

Bor elementini, nanoteknolojik yöntemler-

le saç telinin yüz binde biri seviyesine kü-

çülterek özellikle kanser gibi hastalıklar-
da kullanılabilecek “nanoelmas ilaç taşı-

ma yöntemi” ile ilaçların vücutta hiçbir 
engellemeyle karşılaşmadan hedef organ-

da etkili olması sağlandı. Ancak şu anda 

insanda tedavi amacıyla kullanılma aşa-

masına gelmemiştir. 

İnşaat-Çimento Sektörü: Dayanıklılığı 
artırıcı ve izolasyon amaçlı kullanılır. 

(Daha sağlam, hafif ve depreme-ısıya da-

yanıklı binaların yapılmasında, yalıtım-

da). 
Bitki Gübresi: Bitkiler gibi insanlarda 

gelişimlerini sağlamak için bor oksitlere 

ihtiyaç duyarlar. Yeterli bor kaynağı ol-

maksızın bitkilerin tohumlanması, tane-

lenmesi mümkün değildir. Bor eksikliği-
nin olduğu yerlerde bor içeren gübre kul-

lanımı ile ürün rekoltesi (hasadı) %30-40 

oranında artırılabilmektedir. 

Cam Elyafı: Hafifliği, fiyatının düşüklü-
ğü, gerilmeye olan direnci ve kimyasal et-

kilere dayanıklılığı nedeniyle plastiklerde, 

lastik ve kağıtta yer edinmiş olan cam el-

yaf kullanıldığı malzemelere sertlik ve da-
yanıklılık kazandırmaktadır. Borosilikat 

camlar ısıya dayanıklı cam yapımından 

(Pyrex pişirme kapları dahil) sıvı kristal 

ekranlara (LCD) kadar bir çok alanda kul-

lanılmaktadır. 
Ahşap Koruma: Bakteri ve çürümeye 

karşı koruyucu ve alev geciktirici olarak 

kullanılmaktadır. 

Nükleer Uygulamalar: Atom reaktörlerin-
de bor içeren çelikler, bor karbürler ve 

titanbor alaşımları kullanılır. Paslanmaz 
bor içeren çelik, nötron absorbanı olarak 

tercih edilmektedir. Atom reaktörlerinin 

kontrol sistemleri ile soğutma havuzların-

da ve reaktörün alarm ile kapatılmasında 

bor kullanılır. 
Otomobil Hava Yastıkları ve Antifriz: 

Bor, hava yastıklarının hemen şişmesini 

sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. 

Çarpma anında, element olarak bor ile 
potasyum nitrat toz karışımı elektronik 

sensör ile harekete geçirilir. Sistemin ha-

rekete geçirilmesi ve hava yastıklarının 

harekete geçirilmesi için geçen toplam za-

man 40 milisaniyedir. Ayrıca otomobiller-
de antifriz olarak ve hidrolik sistemlerde 

de kullanılmaktadır. 

NetBilim Dergisi—Aralık 2011– Sayı 12 
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İnsan Sağlığı: Metabolizmadaki bor; kal-

siyum, magnezyum ve fosfor dengesini 

ayarlar. Sağlıklı kemiklerin oluşumuna, 
kasların ve beyin fonksiyonlarının gelişi-

mine yardım eder. 

Füze / Uçuş Yakıtları: Bor kimyasalları 

özellikle füze yakıtı olarak kullanılmakta-
dır. Sodyum tetraborat, özel uygulamalar-

da yakıt katkı maddesi olarak işlev gör-

mektedir. 

Atık Temizleme: Bu uygulamalarda bor 

oksitler leke çıkarma ve beyazlatma, su 
yumuşatma gibi kendilerine özgü özellik-

leri ile tercih edilmektedir. Sodyum 

borohidrat, atık sulardaki cıva, kurşun, 

gümüş gibi ağır metallerin sulardan te-
mizlenmesi amacıyla kullanılmaktadır.  

Borlu Katı Yakıtlar/Hücre Yakıtları: Son 

günlerde sodyum borohidritin kullanıldı-

ğı, sodyum borohidrattan enerji üreten 
hücre yakıtıyla ilgili çalışmalar hız kazan-

mıştır.  

Enerji  Üretimi ve Isı  Depolama: Bor, 

demir ve nadir toprak elementlerinin 

kombinasyonu ile %70 enerji tasarrufu 
sağlanmaktadır. Bu güçlü manyetik 

ürün; bilgisayar disk sürücüleri, otomo-

billerde doğru akım motorları ve ev eşya-

ları ile portatif güç aletlerinde kullanıl-
maktadır. Son yıllarda, borların piller/

akülerde kullanılması ile maliyetler düşü-

rülmüş ve çevre dostu piller/aküler üre-

tilmeye başlanmıştır. 

Hidrojen içten yanmalı motorlarda direk, 
yakıt pillerinde ise oksitlenme sonrası or-

taya çıkan enerjinin elektrik enerjisine 

dönüştürülmesi ile kullanılmaktadır. 

Yüksek basınç değerlerinde sıkıştırılmış 
gaz veya sıvı tank içi kullanımlar dışında 

hidrojen, sodyum bor hidrür  gibi kimya-

sal bir hidrür içinde de depolanabilmekte-

dir. 
 

 

Borun Diğer Kullanım Alanları: 

 Fiber Optik 

 Metalurji 

 Kozmetik 

 Kauçuk ve Plastik Sanayii 

 Fotoğrafçılık 

 Patlayıcı Maddeler (havai fişek vb.) 

 Antifirizler, hidrolik yağlar 

 Petrol Boyaları, tekstil boyaları 

 Zımpara ve aşındırıcılar 

 Kompozit malzemeler 

 Manyetik cihazlar 

 İleri Teknoloji Araştırmaları (moleküler 

biyoloji vb.) 

 Mumyalama 
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 Günümüzde dünya bor/ bor oksit talebi-
nin %49'u yalıtım fiberglası, tekstil fiberg-
lası ve ısıya dayanıklı camların, %17'si 
deterjan, sabun ve kişisel bakım ürünleri-
nin, %12'si seramik ve emaye sır ve karo 
imalatında, %5'i tarım uygulamalarında 
mikro besleyici ve geri kalan %23'ü ise 
tahta işleme, polimer katkı malzemesi, 
tarım zararlıları ile kontrol, çimento, yakıt 
pili, hidrojen taşıcıyı ve alaşım yapımı gibi 
alanlarda kullanılmaktadır. 
En güncel veriler (2007 yılı) itibariyle Tür-
kiye, 883 milyon ton borik oksit (B2O3) 
rezerviyle dünyadaki mevcut bor madeni-
nin %72’sine sahiptir. Şu anki üretim hı-
zıyla diğer ülkelerin bor madeni 2012-
2015 yılları itibariyle bitecek ve Türkiye 
dünyanın tek bor üreticisi haline gelecek-
tir. Peki, üretimde liderliğe ulaşırken aca-
ba ülke olarak “bor”u ne kadar tanıyoruz? 
Ülkemizdeki bor hammadde potansiyeli-
mizi kullanmaya yönelik adımlar, atılıyor 
mu? 
Ulusal bor politikası içerisinde bor ele-
menti ve bileşiklerine dayanan yüksek 
teknoloji ürünleri üretmek ve geliştirmek 
en önemli adım olarak belirlenmelidir. 
Bunun için bir an önce bor uzmanı Türk 
bilim adamları yetiştirilmeli, uluslararası 
konferanslar düzenlenmeli, bor üzerine 
yazılan akademik yayınların sayısını artır-
malı ve böylelikle bu sahada uzman ya-
bancı bilim adamlarından istifade yoluna 
gidilmelidir. Bu şekilde yapılan çalışmala-

rın yoğunluğu artırılarak, her yönüyle 
Türkiye bor bilimlerinde merkez haline 
getirilmelidir. Bu alana yönelik yapılan 
tüm çalışmalardan amacımız Türkiye’yi, 
teknolojiyi takip eden değil, belirleyen bir 
ülke haline getirmek olmalıdır. 
Bor sektörünün en büyük sıkıntısı rezerv 
miktarının çokluğu değil, tüketim sahala-
rının son derece kısıtlı olmasıdır. Dünya-
da 4 milyar ton rezerv olmasına rağmen 
yılda tüketilen bor cevher olarak  4 mil-
yon tondur. Yani Dünyanın 1000 yıl yete-
cek kadar rezervi var. Bu nedenle daha 
çok bor kimyasalları tüketen endüstrile-
rin oluşmasını sağlayan bilimsel araştır-
malar yapılmalıdır. 
Ayrıca dünyadaki enerji sıkıntısının gitgi-
de arttığı ortamda bor kimyasallarının 
ana işlemi olan proseslerde enerji ihtiya-
cını azaltma fonksiyonunu yerine getiren 
proses araştırmalarına da ihtiyaç vardır. 
Yani sadece yeni bor kimyasalları oluştur-
mak değil ayrıca var olan bor kimyasalla-
rının uygun kimyasal süreçlerde hem ve-
rim açısından hem de daha az enerji tü-
ketecek şekilde yeniden düzenlenmesi ge-
rekmektedir. 
Dünyada toplam 8 ülkede olan bor rezerv-
lerinin % 72’sinin Türkiye’de olması ülke-
miz ve dünya için gelecekte maddi bir de-
ğere dönüştürülebilecek önemli bir potan-
siyeldir. Türkiye bor rezervleri 1,8 milyar 
ton ile birinci sırada yer almaktadır. Son 
dönemde yaptığımız çalışmalarla ülkemiz, 
bor pazarında piyasa belirleyici bir ko-
numda olarak 80 ülkeye bor ihraç etmek-
tedir. Ülkemizde var olan bu madenin ye-
ni kullanım alanları oluşturulmalı ve uy-
gulamaları insanlığın hizmetine sunulma-
lıdır. 
 
Buket Şafak  
Balıkesir Üniversitesi Fizik Bölümü 
 
Kaynaklar:  
1. http://www.nnt.com.tr/ 
2. http://bormadeni.blogcu.com/ 
3. http://www.nnt.com.tr/ 
4. http://www.boren.gov.tr/ 
5. http://www.alternaturk.org/

borkimyasal.php 
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B ilim dünyasıyla yakından ilgile-

nen birçok kişi biyo-benzetim 

(biyomimetik - biomimetic) ile 

mutlaka bir yerlerde karşılaşmış, 

belki de bir şeyler okumuştur. Günümüzde 

malzeme bilimi ile biyolojinin birleşimi olarak 
tanımlanabilen biyo-benzetim, aslında çok 

eski dönemlerden beri yeni icatların üretilme-
sinde kullanılmaktadır. Doğayı taklit ederek 

yeni ürünler elde etmeyi amaçlayan bu alan, 
ilk çağlardan günümüz teknolojinin gelişmiş 
olduğu noktaya kadar uzunca bir dönem in-

sanların makro dünyadaki canlıların hareket-
lerini, yapılarını, davranışlarını, üstün özel-

liklerini taklit edilerek oluşmuştur. İlk aletle-
rin icatları, tekerleğin bulunması doğadaki 

canlıların ve doğadaki fiziksel özelliklerin tak-
lit edilmesi ile gerçekleştirilmiştir. Günümüz-

de ise yeni teknolojilerin gelişmesi ile zincirle-
me şekilde ilerleyen bilimsel gelişim sayesin-

de biyolojik canlıların çok küçük yapıları da-

hi aydınlatılabilmiş ve buralardaki olağanüs-

tü düzenli yapıların taklit edilmesi ile makro 

dünyada hayal edemeyeceğimiz yeni yapısal 

özellikleri olan ürünlerin üretilmeleri müm-

kün hale gelebilmiştir. Bu yapıların araştırıl-
ması 1990’larda hız kazanan çalışmalarla ge-

netik, elektronik, makine ve mikroskop tek-

niklerinin gelişmesi ile ancak mümkün ola-

bilmiştir.  

NetBilim Dergisi—Aralık 2011– Sayı 12 
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Biyolojik organizmalar içerisinde olağan 

üstü düzenlilikle çalışan bu mikro hatta 

nano düzeyde bulunan yapılar genellik-

le hücrenin genetik materyalini kodla-

yan DNA, hücre içerisinde neredeyse 

bütün süreçlerde görev alan proteinler 

ve genellikle hücre zar yapısında bulu-

nan lipitlerdir. DNA, Watson ve Crick’in 

Rosalind Franklin’in almış olduğu X-

ışını görüntülerini doğru şekilde yorum-

layarak helis yapılarını keşfettikleri çift 

zincirli yapıdadır. A, B ve Z formaları 

olan DNA’nın doğada bulunduğu daha 

farklı formları da mevcuttur. Oldukça 

kararlı yapıya sahip olan DNA’nın, hüc-

re öldüğünde bile yok olmadığı söylene-

bilir. DNA’nın bu özelliği diğer inorganik 

maddeler ile hibrit yapılar oluşturarak 

yeni cihazlar oluşturmakta oldukça bü-

yük öneme sahiptir. Bunun yanı sıra 

kendi kendine monte olabilen (self-

assembly) bir yapıya sahip olabilen 

DNA, istenilen dizilime sahip olacak şe-

kilde dizayn edilebilir. Bu da elde edilen 

cihazın prosese uygunluğunu arttır-

maktadır. DNA kullanılarak üretilen ci-

h a z l a r ,  b i y o s e n s ö r l e r ,  s i n y a l 

dedektörler, DNA origamik yapılarda 

kullanılabilir. DNA’nın yapısında 

Adenin (A), Timin (T), Guanin (G) ve 

Sitozin (C) olmak üzere dört farklı tipte 

baz mevcuttur. Bu bazlarda Adenin Ti-

min ile, Guanin ise Sitozin ile spesifik 

olarak eşleşmektedir. Bu spesifik eşleş-

me ile çift zincirli DNA yapısındaki tek 

bir zincirin diğer zinciri tanıması büyük 

bir hassasiyetle gerçekleşmektedir. Bu 

şekilde DNA’nın 

h ib r i d i z a sy on 

yapıları kullanı-

lıp istenilen dizi-

nin büyük bir 

spesifikte ile ta-

nınması sağlana-

rak algılama sis-

temlerinde bü-

yük bir hassasi-

yet kazanılır. 

Proteinler, hüc-

relerin içerisinde 

ve canlı organiz-

malarda birçok 

yerde görev alan 

dinamik moleküllerdir. Aktif bölgeleri ile 

bulunan proteinlerin bu bölgeleri üzer-

lerine gelen substrat olarak isimlendiri-

len moleküllere özel olarak dizayn edil-

miştir. Bu durum her proteinin belli bir 

substrata özel olarak davrandığı, hücre 

içerisindeki faaliyetlerin bu sayede mü-

kemmel bir düzenlilikte ilerleyebildiği 

yapılardır. Proteinler kolaylıkla bozula-

bilirler. Hücre dışarısında proteinlerin 

belli bir moleküle olan yüksek kaynaş-

ması (affinite) ve bu molekül üzerindeki 

etkileri kullanılarak farklı özellikte yeni 

cihazlar elde etmek mümkündür. Bun-

lardan en önemlileri, sinyallere tepki 

verebilen proteinlerin biyosensör sis-
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sistemlerinde kullanılarak belli sinyalle-

ri dedekte etmeleri, bazı moleküller üze-

rinde önemli etkileri olan moleküllerin 

mikro-array sistemleri kullanılarak 

kontrol sistemleri geliştirilebilir. Sanayi-

de kullanılan belli bir molekülün üreti-

lip üretilmediği, o molekülün ortamda 

varlığı, protein biyosensör veya array 

(dizi) sistemleri kullanılarak takip edile-

bilir. Proteinler aynı zamanda birer mo-

leküler motorlardır. Kimyasal enerjileri-

ni mekanik enerjiye, mekanik enerjiyi 

kimyasal enerjiye, ışık enerjisini meka-

nik enerjiye dönüştürebilerek hücre için 

enerji üretim sistemlerinde kullanılabi-

len proteinler aynı zamanda nano bo-

yutta cihazlar olarak da tasarlanabilir-

ler. Hedefe özel olarak tasarlanmış olan 

bu robotlar, ilerleyecekleri rotayı doğru 

bir şekilde tayin ederek, bunun için ge-

rekli enerjiyi kendilerine sağlayabilmek-

tedirler. Bu sırada belli bir sinyal mole-

külü yayınlayan protein moleküllerinin 

takip edilmeleri de oldukça kolaydır. Bu 

nanorobotlar; özellikle insan vücudun-

da, kanser tedavisi gibi belli hücrelere 

yönelik tedavi sistemlerin-

de, ilaç salınım sistemlerin-

de, sanayi de proses kont-

rol ve prosese müdahale 

yöntemi olarak kullanılabi-

linecektir. Proteinler ile el-

de edilebilen nano boyutta-

ki bu por (gözenekli) yapıla-

rı moleküllere sipesifik ola-

rak hücre zarı üzerinde ka-

nallar oluşturmaktadır ve 

sadece uygun olan mole-

küllerin hücre zarından 

içeriye veya dışarıya geçişi-

ne izin verebilmektedir. 

Nano yapıda por sistemleri 

de oluşturabilen protein 

sistemleri canlı organizmalara içerisine 

kontrollü olarak molekül, ilaç salınım 

araçları olarak da kullanılabilmektedir-

ler. Mikron boyutunda hatta nano bo-

yutta meydana gelen proseslerde; kont-

rol aracı olarak, üretim cihazı olarak 

veya sadece deteksiyon aracı olarak 

kullanılabilen proteinlerin önemi olduk-

ça büyüktür. Ancak proteinlerin yapıla-

rı, dış ortamdan çok çabuk etkilenebil-

mektedir. Bu nedenle kararlı yapılarını 

koruyabilmek büyük bir problem oluş-

turmaktadır. Konformasyonal yapıları 

görevlerinde büyük öneme sahip olan 

proteinlerin doğru konformasyonda tu-

tularak aktif bölgelerinin aktif durumda 

kalabilmesini sağlamak oldukça zor ol-

makla birlikte, proteinlerin hücre içeri-

sinde saflaştırılabilmeleri de önemli bir 

parametredir. Genetik biliminin son dö-

nemlerde proteomiks alanında yaptığı 

çalışmalarla genetik olarak modifiye 

edilmiş proteinler üretmek mümkün 

olabilmektedir, bu alanda yapılan çalış-

malar motive edici niteliktedir. 
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Lipitler, DNA ve proteinler gibi hücre 

içerisinde kendi kendine organize olabi-

len moleküllerdir. Genel olarak suyu 

sevmeyen hidrofobik (polar) bir baş gru-

bu ve suyu seven hidrofilik (apolar) bir 

kuyruk grubu bulunan lipitler, sıvı bir 

ortamda hidrofobik grupları sudan ka-

çacak ve hidrofilik grupları sulu ortama 

dönük olacak şekilde organize olabilir-

ler. Tek kuyrukları olan lipit molekülle-

rinin organizasyonu ile misel (micelle) 

yapıları oluşturulabilir. Çift kuyrukları 

olan lipit molekülleri hücre zarında ol-

duğu gibi bilayer yapı oluşturarak, bun-

ların katlanmaları ile de libozomlar 

oluşturulur. Tam anlamıyla taşıyıcı ke-

secik olarak davranabilen bu yapıların 

iç kısımlarına ilaç yerleştirilerek ilaç sa-

lınım sistemlerinde kullanılmaları 

mümkündür. Lipitlerin bulundukları 

ortama göre kendi kendine oluşturula-

bilen yapıları hedef organizmaya geldik-

lerinde yine uygun reseptör ve tetikleyi-

ci maddeler kullanılarak açılarak ilaçla-

rın salınımı gerçekleştirilebilmektedir. 

Dış kısımları uygun molekül, reseptör 

veya antibody ile fonksiyonlandırılarak 

ilacın hedef organele direk olarak taşın-

mas ı sağlanabilmektedir. Ayr ıca 

biyosensör sistemlerinde, proteinler ve 

DNA ile hibrit yapılar oluşturularak 

fonksiyonland ır ı ld ıklar ı  taktirde 

biyosensör, mikro dizi (array), genetik 

tanı, ilaç taşınımı gibi spesifik alanlarda 

kullanılabilmektedirler. 

DNA, protein ve lipitler, inorganik mal-

zemeler ve organik malzemelerin birleş-

tirildiği biyo-benzetim yöntemlerinin ge-

liştirilmesi için gereken temel bileşen-

lerdir. Bu organik malzemelerin kendi 

kendilerine organize olabilmeleri, kendi 

kendilerine hedefe yönelimleri, kendi 

kendilerine çoğalabilmeleri; enerji üreti-

mi, sinyal ve aktivasyon proseslerinde 

kullanımlarını sağlamaktadır. Doğada 

bulunan bu organik malzemelerin, mü-

hendislik bilimleri ile birlikte inorganik 

malzemeler ile birleştirilerek daha dura-

ğan, daha kararlı yapıların elde edilerek 

özel olarak fonksiyonlanmış nano bo-

yutlarda dahi mükemmel işlerliğe sahip 

cihazlar, robotlar üretmek mümkündür. 

Doğada hali hazırda bu mükemmellikle 

işleyen moleküler motorlar mevcuttur. 

Hücre zarında foton pompası kullanıla-

rak ATP üretimini gerçekleştiren ATP 

sentez proteini doğada bulunan ve biyo-

lojik organizmalarda enerji üretiminde 

görevli olan oldukça önemli bir molekü-

ler motordur. Diğer örnekler ise hücre-

lerin mitoz bölümünde ve hücre içerin-

de madde taşınımında büyük önemi 

olan kendi kendine uzatılıp kısalabilen 

mikrotübüller; mikrotübüllerin oluştur-

muş olduğu yollar üzerinde hareket 

ederek taşıyıcı molekül olarak görev ya-

pan kinesin, dynesin ve myosin ismi 

verilen moleküler motorlardır. 

Doğadan esinlenerek yeni cihazların 

üretilebilmeleri, doğanın mükemmelliği 

kullanılarak daha verimli, daha uyumlu 

ve daha spesifik proseslerin dizayn edi-

lebilmeleri mümkündür. Çok farklı böl-

gelerde yaşayan ekstrem özelliklere sa-

hip canlıların bu özelliklerini kullanmak 

ancak doğanın içerisinde yer alarak, 

ona saygı duyarak ve onu keşfetmeye 

çalışarak mümkün olabilir. Doğada 

böyle organizmalara rastlamak oldukça 

mümkündür. Magnetit (Fe2O4) içeren 

magneto bakteri ler (magnetotic 

b a c t e r i a )  ( A q u a s p i r i l l u m 

magnetotacticum) dünyanın manyetik 

alanına göre yönelim gösteren bakteri-

lerdir. Mıknatıslık özelliği gösteren bu 

bakterilerin bu özellikleri kullanılarak 
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yönelimli hareketleri sağlanarak taşıma 
ve takip sistemlerinde kullanımları müm-
kündür. Alglerle mutualist bir şekilde ya-

şayan bir sünger türü olan Rosella 
(Rosella recavitzea)’nın diken kısımlarının 
uç kısımlarında yıldız şeklinde hücreleri 
vardır. Dizi halinde Silika yapısı bulunan 

bu hücrelerin mükemmel şekilde ışığı 
toplama özellikleri vardır. Böylece canlı-
nın iç kısımlara doğru ışığın iletimini sağ-
lanır. Dişin minesinde bulunan 
hidroksiapatit maddesi dişe vücuttaki en 

sert yapı olma özelliğini vermektedir. Kes-
me ve çiğneme esnasında enerjiyi 
absorbe eden bu yapılar, çiğneme sırasın-
da oluşan strese karşı ağzı ve diğer çene 

yapılarını koruyucu özellikleri vardır. İsti-
ridyelerin iç kısımlarında bulunan kalsi-
yum karbonat maddesinin tuğlalar şek-
linde dizilmiş mükemmel düzenlilikteki 
yapısı, bilinen seramik tabanlı malzeme-

ler içerisinde en yüksek spesifik dayanık-
lılığa ve kırılmalara karşı dayanıklılığa 
sahip olan maddedir.  

İnorganik maddelerin canlılarda gözlenen 
formlarının bu denli müthiş özelliklere 
yol açtığı gözlendiğinde, bu yapıların tak-

lit edilmesi ile insan hayatını kolaylaştı-
ran ve yarar sağlayan yeni cihaz ve tek-
nolojilerin üretimlerinin de mümkün ola-
bileceği görülmüştür. Bu nedenle, silika, 

gümüş, grafen gibi malzemeler üzerine 
tutuklanan DNA, protein ve lipit molekül-
leri kullanılarak yeni araştırmalar yapıl-
makta, doğadaki yapıların mimik edilme-
si ile doğanın mükemmelliğinden yararla-

nılmaktadır. 
Nur Mustafaoğlu 

İstanbul Teknik Üniversitesi NanoBilim 
ve NanoMühendislik Bölümü 

Kaynaklar: 

- Sarikaya, M., et al., Molecular 
biomimetics: nanotechnology through 
biology. Nature materials, 2003. 2(9): p. 
577-585 
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İnsan beslenmesinde çok önemli bir yere 
sahip olan tahıllar, yurdumuzda gerek ekim 
alanı gerekse üretim yönünden büyük bir 
potansiyele sahiptir. Türkiye 14 milyon hek-
tarı aşan tahıl ekim alanı ve 33 milyon ton-
luk üretimi ile dünya tahıl ekiliş ve üreti-
minde 10. sırada yer almaktadır. Yurdumuz 
tahıllar için uygun bir ekolojiye sahip olma-
sına karsın istenilen düzeyde üretim gerçek-
leşmemektedir. Buğday ve arpa gibi tahıllar-
da üretimin yıldan yıla iklim koşullarına 
bağlı olarak değişim gösterdiği ve kararlı bir 
üretimin olmadığı bilinmektedir. Üretimin 
arttırılarak en kısa zamanda Türkiye’nin 
tahıl üretiminde öncelikle kendine yeter, 
daha sonra da dış satımcı konuma geçmesi 
gerekmektedir. Türkiye 2020 yılında 88 mil-
yona ulaşması beklenen nüfusunu besleye-
cek ve önemli miktarda tahıl satımını ger-
çekleştirecek olanaklara sahiptir. Bazı tahıl-
ların ekim alanlarını genişleterek üretimi 
artırma olanakları bulunmaktadır. Birim 
alan verimini yükselterek üretim artısı sağ-
lanması açısından yetiştirme tekniği uygula-
malarında yapılacak iyileştirmeler, uygun 
çeşit ve nitelikli tohumluk kullanımı, fiyat ve 
pazarlama sorunlarının çözülmesi ve kayıp-
ların azaltılması ile yurdumuz tahıl üreti-
minde 20 yılda kendine yeter duruma gele-

bileceği gibi önemli miktarda dış satımı ger-
çekleştirecek üretim düzeyine ulaşabilecek-
tir.   Özellikle, gelişmiş ülkelerde kişi başı-
na toplam tahıl tüketimi 635 kg iken, azala-
cağı hesaplanmıştır. Bu ülkeler kendi üre-
tim tüketim gereksinimlerini karşıladıktan 
sonra gelişmekte olan ülkelerin gereksinim-
leri için dış satımı karşılayacak miktarda 
üretim yapacaklardır. 
Ekmek ülkemiz insaninin beslenmesinde 
yeri doldurulamayacak temel bir gıda mad-
desidir. Dünyanın birçok ülkesinde olduğu 
gibi ülkemizde de günlük kalorinin büyük 
bir kısmı tahıl ve ürünlerinden sağlanmak-
tadır. Yurdumuzda en çok tüketilen gıda 
maddeleri içinde yer alan ekmek, ortalama 
kişi başına düşen 2291 kalorilik enerjinin 
yaklaşık % 45’ini, 68 g proteinin %47’sini 
karşılamaktadır. 
Ülkemizde kişi başına günlük ekmek tüketi-
minin 400 g olduğu kabul edilmekte, sosyo-
ekonomik duruma bağlı olarak ekmek tüke-
timinde alt gelir guruplarında artış gözlen-
mektedir. Bunun yanında alışkanlık, çalış-
ma koşulları, cinsiyet, çocukluk, yaşlılık, 
toplu tüketim yerlerinde uygulanan belirli 
miktardaki ekmek, üretim ve tüketim mik-
tarlarında önemli rol oynamaktadır. 

NetBilim Dergisi—Aralık 2011– Sayı 12 
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Un kaynaklı birçok fiziksel, kimyasal ve bi-
yolojik sorunlar, önemli ekonomik kayıplara 
neden olmaktadır. Gerek, ekmek ve gerekse, 
diğer fırın ürünleri, 0,96–0,98 gibi yüksek 
su aktivitesi ve 5,2–5,8 pH değerine sahip 
olmaları nedeniyle mikroorganizma gelişme-
si için uygun ortamlar oluşturmaktadırlar. 
Bu ürünlerde, sıklıkla karşılaşılan sorunla-
rın başında, küf kontaminasyonu ve sünme 
(rop) oluşumu gelmektedir. 
Ekmekte rop hastalığından korunmak için 
önlem alınmasında veya fırında görünmesi 
durumunda tahrip edilmesi için mücadele 
edilirken asla yetersiz, yarım önlemlerin 
alınmaması gereken bulaşıcı bir bakteriyel 
hastalıktır. Bu hastalık ile ilgili problem ge-
nellikle yaz başındaki 
ılık, nemli ve bazen 
kapalı bulutlu günler-
de ortaya çıkmakta ve 
fırın sorumluları sıcak 
hava koşulları sırasın-
da hastalığın oluşu-
munun önlenmesi için 
düzenli bir gözleme, 
kontrol sağlamalıdır-
lar. 
Sünme hastalığı, bazı 
sporlu bakteriler tara-
fından gerçekleştirilen 
ve özellikle sıcak ve 
nem oranı yüksek olan 
yaz aylarında önemli 
bir problemdir.  Bu 
bakterilerin oluşturduğu sporlar, ekmekle-
rin fırında pişirilmesi sırasında, ekmek içi 
sıcaklığı 100°C'yi geçmemesinden dolayı, 
ölmemekte ve ekmek içinin yaklaşık 40 de-
receye soğumasından sonra, tekrar vejetatif 
hale dönerek, hızla çoğalmaktadırlar. Ürün-
de genellikle sporlarının ısıya daha dirençli 
olmasından dolayı başta, Bacillus 
mesentericus olmak üzere, birçok Bacillus 
türünün üründe gelişmesiyle ortaya çık-
maktadır. Bu türler, Bacillus subtilis, B. 
licheniformis, B. megaterium, B. pumilus ve 
B. cereus‘dur. Bacillus subtilis sporlarına, 
unda ve nadiren de ekmek yapımında kulla-
nılan mayada rastlanmaktadır. 

Hasat öncesi ve sonrası buğday tanesinin 
dış kısmında bulunmaktadırlar. Bu bakte-

rilerin sporları, özellikle büyük somun ek-
meklerinin, orta noktalarındaki pişirme 

sıcaklığına dayanabilmektedir. Ekmekler 
soğutulduktan sonra, çimlenerek 0.95 su 

aktivitesi düzeyinde kolayca gelişebilmekte-
dir. Pişirme sonucu, ortamda kalan spor 
sayısı,  başlangıçtaki spor sayısına ve pişir-

me koşullarına bağlı olup, ılıman iklimler-
de, doğal ve katkı ilave edilmeyen ekmek-

lerde, daha yüksek sayılarda olmaktadır. 
İyi temizlenmemiş buğdaylardan elde edi-

len unların, değirmenlerde unun elde edil-
mesi ve depolanması sırasında, bu bakteri-

lerle kontamine olma riski yüksek olmakta-
dır. Ayrıca, ekmek yapımında kullanılan 

un, maya gibi katkı maddeleri, su ve yeter-
siz hijyen koşullarından dolayı da, ekmeğe 

sünme sporlarının bulaşması söz konusu 
olabilmektedir. Sünme sporunun, çok zayıf 

alkali ortamda optimum gelişme özelliğine 
sahip olması nedeniyle, bu bakterinin 
inhibisyonu için, una veya ekmek hamuru-

na, bazı asidik katkı maddeleri (Örneğin 
kalsiyum asetat, asedik asit, propiyonik 

asit, sorbik asit vb.) ilave edilmektedir. 
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Sünme (Rop) Hastalığı 
 

Sünme (rop), ekmeği etkileyen en önemli 

hastalıklardan biridir. Sünme ingilizce bir 
kelime olan rope‘un Türkçe karşılığı ip, 

nemli veya yapışkan lif veya iplik olup, bu 
tanım, hastalığa maruz kalmış ekmeğin iç-

yapısını ifade etmektedir.  
Sünme hastalığı, üründe başlangıçta tatlı, 

olgun ananas veya kavunu andıran mey-
vemsi bir koku ile ortaya çıkmakta, genellik-

le 36–48 saat içinde koku yoğunlaşarak iç 
kısımda sünme şeklinde gözlenen bir yapı 

oluşmaktadır. Bacillus subtilis, üründe sün-
me oluşumu yanında, ürünle birlikte yük-
sek miktarlarda (108 g) tüketilmesi duru-

munda da insanda, bulantı, kusma, ishal, 
baş ağrısı vb. belirtilerle ortaya çıkan gıda 

zehirlenme vakalarına da neden olabilmek-
tedir.  

Uygun hijyenik koşullarda üretilmeyen ha-

murlarda, yapım sırasında sünme sporların-
da artışlar gözlenmekte ve bu hamurlarla 

yapılan ekmeklerde de sünme hastalığı göz-
lenmektedir (Şekil 1). Bu bozulmada, un 

hücreleri parçalanarak, yapışkan viskoz bir 
yapı ortaya çıkmaktadır. Bu yapının nedeni 

ise, undaki nişasta ve proteinin bakteriler ve 

ürettikleri enzimleri 

ile hidrolizinin bir 
sonucudur (Çizelge 

1.). 
Sünme oluşumu 

üzerinde etkili fak-
törler, başlıca 4 

grup altında top-
lanmaktadır.  

 a. Ekmeğin soğu-
ma süresinin uzun 

o l u ş u  v e y a 

25°C'nin üzerinde-
ki sıcaklıklarda 

muhafazası, 

 

 b. pH değerinin 
5'in üzerinde olma-

sı, 

 

 c. Başlangıç spor 
sayısının yüksekliği 

ve 

 
 d. Ürünün nem içeri-

ğinin yüksek olması. 

Sünme oluşumu, ürün içinde nemin yüksek 

Şekil 1 A: Sünme Hastalıklı Ekmek 
             B: Normal Ekmek 

Enzim Organizma 
Enzim Özellikleri 

Opt. Sıcaklık (°C) Opt. pH 

α-amilaz 

Bacillus amyloliquefaciens 70 7,0 

Bacillus licheniformis 100 6,0–6,5 

Bacillus stearothermophilus 70–80 5,0–6,0 

Bacillus stearothermophilus 70 - 

Bacillus subtilis 70 7,0 

β-amilaz 

Bacillus circulans 60 - 

Bacillus var. mycoides 50 - 

Bacillus sp. 50 7,5 

Pullulanaz Bacillus sp. 60 - 

Çizelge 1. Unlu gıdalarda nişastanın hidrolizine neden olan bakteriler ve ürettikleri enzimler. 
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Türk Gıda Kodeksi mikrobiyolojik kriterler 

tebliğinde (2010/16) Ekmek ve ekmek çe-

şitleri, pide, bazlama, simit, lavaş, poğaça 

vb rop sporu aranırken, tahıl unlarında 

rop sporu aranmamakta. Enfekteli unlarla 

yapılan ekmek vb. ürünlerde sporun ölme-

diği birçok çalışmada gösterilirken, yine 

kontamine olmuş unların telafisi ne yazık 

ki olmamakta ve imha edilmektedir. Kayıp-

ların daha aza indirilmesi için kirliliğin 

kaynağından araştırılması, dolayısıyla un-

larda da rop sporunun araştırılması kanı-

sındayım. 

Yapılan bir araştırmada, B. subtilis sporla-

rını, 106 g düzeyinde içeren hamura, %0,1 

v/w (un ağırlığı üzerinden) oranında 

propiyonik veya asetik asit ilavesi ile sün-

me oluşumunun engellenebildiği saptan-

mıştır. Yine yapılan çalışmalarda sirkenin, 

sünme oluşumunun önlenmesinde kalsi-

yum propiyonattan daha etkili olduğu be-

lirlemişlerdir. Türk Gıda Kodeksi tarafın-

dan kullanımına izin verilen katkı madde-

leri (Çizelge 3.) Renklendiriciler ve tatlandı 

 

 

rıcılar dışındaki gıda katkı maddeleri tebli-

ğinde (Tebliğ No: 2008/22) belirtilmiştir. 

Kalsiyum asetat (E 263), asetik asitin kal-

siyum tuzu, doğal bir asit, birçok meyvenin 

içerisinde bulunmaktadır. Söz konusu asit, 

fermantasyonla üretilmesinden dolayı he-

men hemen tüm fermente ürünlerde rast-

lanmaktadır. Ticari olarak şeker, melas 

veya alkolden bakteriyel fermantasyon ile 

veya asetaldehitten kimyasal sentez ile elde 

edilmektedir. Asetatlar, ayrıca koruyucu ve 

tampon olarak kullanılırlar. Kalsiyum ase-

tat, özellikle ekmek ve fırında pişirilen 

ürünlerde, bazı spor oluşturan organizma-

lara karşı kullanılmaktadır. Yan etkileri 

yoktur, asetatlar tüm vücut hücreleri için 

normal bileşenlerdir. Yalnızca (çok nadi-

ren) sirkeyi tolere edemeyen insanlar tara-

fından tüketilememektedir. Kabul edilebilir 

günlük alım miktarı ise, limitsizdir. 

Ekmek ve fırın ürünlerinde en yaygın kul-

lanılan koruyucu maddeler arasında, 

propiyonatlar yer almaktadır.  

 

Gıda Mikroorganizmalar 
Numune alma 

planı 
Limitler (1) 

n c m M 

5.1. Tahıl unları, soya unu ve diğer 
unlar (patates unları dâhil) 

Koliform bakteri 5 2 103 104 

Küf 5 2 104 105 

5.2. Ekmek ve ekmek çeşitleri, pide, 
bazlama, simit, lavaş, poğaça vb. 

Sünme (rop) sporu (3) 5 2 4,5x103 
1,1x10

4 

Maya ve küf 5 2 102 103 

Salmonella spp. (sadece 
yumurta içerenlerde) 

5 0 0/25 g-mL 

n  : Analize alınacak numune sayısını 

c  : “M” değeri taşıyabilecek en fazla numune sayısını 

m : (n – c) sayıdaki numunede bulunabilecek en fazla değeri 

M : “c”>sayıdaki numunede bulunabilecek en fazla değeri 

(1) : Aksi belirtilmedikçe limit kob/g-mL olarak değerlendirilir. kob: Koloni oluşturan birim (katı 

besiyerinde) 

(3) : En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi 
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Ancak, yüksek miktarlarda kullanılmadıkça 

etkinlikleri sınırlı olmakta, belli düzeylerin 
üzerinde ürüne ilave edilmeleri durumunda 

da, duyusal niteliklerde olumsuzluklara ne-
den olabilmekte ve maya aktivitesini etkile-

yebilmektedirler. Uygulamada, genellikle 
sodyum propiyonat, diğer fırın ürünlerine, 

kalsiyum propiyonat ise, ekmeğe ilave edil-
mektedir. Propiyonatlar, ürüne hamur ha-

zırlama aşamasında katılmakta, kullanılan 
konsantrasyon ürünün özelliklerine ve he-

deflenen depolama süresine bağlı olarak de-

ğişmektedir. Genel olarak kullanılan dozlar 
% 0.1 ile 0.3 (un ağırlığı üzerinden) arasında 

değişmektedir. Duyusal nedenlerle, ekmek-
lerde propiyonik asit kullanımı da tercih edi-

lebilmektedir. Propiyonik asit, disosiasyon 
katsayısının düşük olması nedeniyle geniş 

bir pH aralığında etkin olmakta, küf gelişi-
min yansıra, rop etkeni başlıca bakteriler-

den olan Bacillus mesentericus'un gelişimini 
kontrol altına alabilmektedir. 

İşletmelerde dikkat edilmesi gereken diğer 

bir konu ise belirli periyotlarda yapılması 
gereken hijyen ve sanitasyon işlemleridir. 

Rop salgını oluşuncaya kadar bekleyerek 
herhangi bir özel tedbir almak yerine fizik-

sel, kimyasal ve mikrobiyolojik 

kontaminasyonları engellemek için kullanıl-
mayan ekipmanların ortadan kaldırılması, 

ortalıkta kırıntı vb. bulundurulmaması, per-
sonel kontrollerin yeterince yapılması, dü-

zenli temizlik yapılması gerekmektedir. Bu 
vesileyle işletme GMP (Good Manufacturing 

Practices) ve GHP (Good Hygienic Practices)  
koşullarını da sağlamış olacaktır. 

Ekmeklerin, üretim ve depolama sırasında 

sünme oluşumunu önlemek için genelde 
aşağıda belirtilen işlemler uygulanmakta 

veya uygulanması önerilmektedir. 

 

1- Kullanılan tüm alet ve ekipmanlar, de-
zenfektanlı kaynar su ile yıkanması ve hatta 

gerekirse tekne, kazan, tava gibi hamurun 
direkt temas ettiği yüzeyler sodyum 

hipoklorit çözeltisini (çamaşır suyu)/% 
70’lik alkol dökülerek belirli periyotlarda 

dezenfekte edilmesi, 

2- Hamur yapılırken hamur suyuna sirke ve 
sirke asiti (asetik asit) ilave edilmesi (100 

kg. una 0.5 litre sirke),  

3- Hamurun, mümkün oldukça soğuk yoğ-

rulması ve kuvvetli bir hamur fermantasyo-
nun uygulanması ve  

4- Ekmekler fırından çıktıktan sonra hemen 

tavalardan alınarak, serin yerde hızla soğu-

tulması.   

 

Patojenlerin inhibisyonunda kullanılan ısıl 

işlem uygulaması, katkı maddelerinin kulla-
nımı gibi klasik yöntemlerin yanı sıra, mo-

dern işleme ve koruma yöntemleri geliştiril-
miş olmasına rağmen, özellikle son yıllarda 

tüketicilerin doğal ve katkısız ürünlere gös-
terdikleri talebi artmıştır. Bu amaçla kullanı-

lan biyokoruyucular arasında, probiyotik 
özellikteki laktik asit bakterilerinin yanı sıra, 

ürettikleri metabolitleri kullanım alanı bul-

maktadır. 

Ekmek (sadece buğday 

unu, su, maya veya ka-

bartıcı ve tuzdan olu-

şan) 

  

E 260 Asetik asit 

E 261 Potasyum asetat 

E 262 Sodyum asetatlar 

E 263 Kalsiyum asetat  

E 270 Laktik asit 

E 325 Sodyum laktat 

E 326 Potasyum laktat 

E 327 Kalsiyum laktat 

QS 
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Yapılan birçok çalışmada, fermantasyon so-

nucu ana ürün olarak, laktik asit üreten ve 
enerjilerini, substrat düzeyinde fosforilasyon 

ile sağlayan laktik asit bakterilerinin 

Bacillus spp. sporları üzerine inhibitör etki-
sinin, kimyasallar kadar etkili olduğunu 
göstermiştir. Laktik asit bakterileri, gıdala-

rın ve hafif alkollü içeceklerin üretiminde 

uzun yıllardır kullanılmakla birlikte, özellik-
le son yıllarda çok çeşitli fermente ürünlerin 

üretiminde rol oynayan en önemli endüstri-
yel mikroorganizmalar olarak bilinmektedir-

ler. 

Laktik asit bakterilerinin antimikrobiyal et-

kisi ürettikleri; laktik asit, hidrojen peroksit, 
asetik asit, hidrojen sülfür, bakteriyosin ya 

da bakteriyosin benzeri maddelerden kay-

naklandığı bilinmektedir. Bu olumlu özellik-
lerinden dolayı, birçok laktik asit bakterisi, 

gıda güvenliğinin sağlanması ve raf ömrü-
nün uzatılmasının yanı sıra, intestinal en-

feksiyonların ve bazı kanser tiplerinin kont-
rolü gibi medikal alanda da kullanmaktadır. 

Gıdalarda daha çok laktik asit bakterileri 
tarafından sentezlenen bakteriyosinler kul-

lanılmakta, Listeria monocytogenes, 

Staphylococcus aureus, Clostridium 
botulinum ve Salmonella spp. gibi birçok pa-
tojen bakteri üzerinde etkili olmaları nede-
niyle, gıdalarda kullanım potansiyelleri ol-

dukça artmıştır. Laktik asit bakterilerinin 

Bacillus spp. üzerine inhibisyon etkisi son 
yapılan çalışmalarda da gösterilmiştir. 

Tahıl ürünlerinde rop hastalığından dolayı 
önemli ekonomik kayıplara uğramamak için 

en başta hammadde temininde, sonra üre-
tim ekipmanları ve üretim alanın hijyenine 

en son olarak üretilen son ürünün kontrol-
lerinin yeterince yapılmasına dikkat edilme-

si gerekmektedir. 
Selçuk Arslan 

Şölen Gıda 
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NetBilim Dergisi: Okuyucularımıza şu an 
üzerinde çalıştığımız konular hakkında kısa-
ca bilgi verebilir misiniz? 
 
Doç. Dr. Erol Kurt: Araştırma konularım 
genellikle doğadaki sistemlerinin modellen-
mesi ve dinamik özelliklerinin açıklanması 
üzerinedir. Bu hususta yaklaşık 1999 yılın-
dan beri farklı alanlarda çalışmalarım devam 
etmektedir. Farklı alanlardan kastım ise pek 
çok farklı dinamik süreçler üzerine çalışma-
larımın olmasıdır. Örnek vermem gerekirse; 
atom topaklarının dinamik özellikleri, plaz-
ma sistemleri, füzyon reaktörü modellemele-
ri, doğrusal-olmayan elektrik devreleri, 
piezolelektrik sistemlerden enerji üretimi ve 
modelleme, rüzgar enerjisi jeneratörü tasarı-
mı ve dinamik özelliklerinin belirlenmesi 
başlıca araştırma alanlarım arasındadır. Bu-
nun yanında pek tabii doktora konum olan 
manyetohidrodinamik akışkanların dinamik 
özellikleri ve kararsızlıklarının araştırılması 
üzerine de çalışmalarım devam etmektedir. 
Halihazırda Teknoloji Fakültesi, Elektrik 
Elektronik Bölümünde akademik hayatıma 
devam etmemden dolayı son birkaç yıldır 
enerji sistemlerinin modellenmesi üzerine 
daha fazla yoğunlaşmış durumdayım. Çalış-
malarımın bu denli geniş sahada olması ise 
dinamiğin aslında evrenin matematikten 
sonraki en genel alanı olmasıdır. O yüzden 
zamana bağlı belli bir gelişim kateden ve sü-
reç içeren kainattaki hemen hemen her yer-
de dinamik konusunda araştırma yapılabil-

mektedir. Bu aslında pek 
tabii evrenin daimi bir geli-
şim ve değişim süreci için-
de olmasından kaynaklan-
maktadır.       
 
NetBilim Dergisi: Karma-
şanın Bilimi Kaos isimli 
kitabınızı yazma amacınızı 
açıklar mısınız? 
 
Doç. Dr. Erol Kurt: Aslın-
da böyle bir kitap yazmak için ilk güdülen-
mem kendi adıma söyleyecek olursam, dina-
mik süreçleri ilk kez incelemeye başladığım 
1997 yılına değin gitmektedir. Çünkü o za-
manlar aslında bütün doğadaki süreçlerin 
bir özdeğer ve özfonksiyon aracılığıyla tanım-
lanabileceğini fark ettim ve bu evrensel bir 
kuraldı ve nükleer bozunmadan harmonik 
harekete, serbest düşmeden uzaydaki geze-
genlerin hareketine kadar bu kural geçerliy-
di. Yani zamana göre herhangi bir büyüklü-
ğün değişimi aslında üstel olarak bir 
özdeğere bağlıydı. Şayet herhangi bir sistem 
birden fazla bağımlı değişkenden oluşuyor-
sa, değişken sayısı kadar da özdeğer bulun-
maktaydı. İşte bu evrensellik ve tabi her sis-
temin kendine özgü faz uzayı yapısı Karma-
şanın Bilimi Kaos adlı kitabı yazmaya beni 
itti. Elbette ki; burada faz uzayı portrelerin-
deki fraktal yapıyı ve sonsuza değin tekrarla-
nan dokusunu anmadan geçemem. Esasın-
da bu evrensel güzellikleri okuyucularımın 
da görmesini istedim. Dikkat edilirse bütün 

Röportaj:  
Doç. Dr. Erol Kurt 

 
Nobel Yayınları'ndan geçtiğimiz ay çıkan "Karmaşanın Bilimi 
Kaos" kitabının yazarı Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi 
Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü'nde öğretim görevlisi olan sa-
yın hocamız Doç. Dr. Erol Kurt ile gerçekleştirdiğimiz söyleşi için 
kendisine teşekkürlerimizi sunarız. 

NetBilim Dergisi—Aralık 2011– Sayı 12 
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okuyuculara ulaşmayı hedefledim, çünkü 
farklı disiplinlerden insanlara konunun tanı-
tılmasını istedim. Diğer bir husus da kitabın 
tanıtım yazısında belirttiğimiz gibi yurdu-
muzda kaos konusunda yazılı diğer kitapla-
rın çeviri olması ve sadece felsefi birtakım 
çıkarımları içermesiydi. Ancak her felsefi gö-
rüşün bir dayanağı olmalı ve bu da matema-
tik olmalıdır. Yani teorik ve deneysel bulgu-
lardan yola çıkarak işin felsefesine ulaşmak 
apayrı bir tat vermektedir. Bu yüzden ayağı-
nızın yere bastığını hissedersiniz ve matema-
tik ile deneysel bilimden destek alırsınız.      
 
NetBilim Dergisi: Gelecekte tekrar kitap 
yazmayı düşünüyor musunuz? Yazarsanız 
konusu yine kaos mu olacak? 
 
Doç. Dr. Erol Kurt: Elbette ki kitap yazmak, 
bir akademisyen için önemli bir etkinliktir 
ancak ben şahsım adına düşünecek olur-
sam, halihazırda üzerine değinilmemiş ko-
nular hakkında kitap yazmayı düşünebilirim 

belki. Yani piyasada pek çok kitap birbirinin 
taklidi ve ortaya yeni bir şey koymuyor ka-
naatindeyim. Bilhassa, artık modern bilimin 
temel problemleri arasında yer alan kuan-
tum, relativite, karadelikler gibi popüler ko-
nular üzerine birbirinin tekrarı pek çok kitap 
bulunmaktadır. Ancak belirttiğim gibi yaza-
cağım kitap Karmaşanın Bilimi Kaos gibi 
ortaya farklı bir bakış açısı getirebilecek şe-
kilde olmalıdır. Aksi halde lüzum görmemek-
teyim. Bu pek çok farklı konuda olabilir.  
 
NetBilim Dergisi: Türkiye'de kaos çalışma-
ları hakkında düşünceleriniz nedir? 
 
Doç. Dr. Erol Kurt: Esasında kendimizi ka-
os üzerine kısıtlamaktan ziyade dinamik sü-
reçler ve doğrusal-olmayan sistemler üzerine 
yurdumuzdaki durumu irdeleyecek olursak 
gerek fizik, gerek uygulamalı matematik ve 
gerekse de mühendislik alanlarında her ge-
çen gün pek çok insan bu konularda çalış-
malar yapmaktadır. Yani 2000’li yıllardan 
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çok daha ileri bir boyuttayız. Kaos alanı ise 
dinamiğin özel bir bölümü olarak pek çok 
araştırmacı bakımından son birkaç yıldır 
irdelenmektedir. Pek tabii uluslar arası ca-
miada referans alabilecek şekilde çalışmalar 
yapanların ise sayısı iki elin parmağını geç-
memektedir. Çünkü aslında bu durum 
Kuhn’un paradigma kavramı ile açıklanırsa 
kaos araştırmalarında farklı araçların kulla-
nılması nedeniyle olmaktadır. Hala bu 
gargacık burgacık şekillerden ne anlıyorsu-
nuz diyen akademisyenlerimiz yok değil ya-
ni!.  
 
NetBilim Dergisi: Kitabınızın satışı hakkın-
da bilgi verir misiniz? 
 
Doç. Dr. Erol Kurt: Şu an için gayet iyi git-
mektedir. Bilhassa internet üzerinden satış 
yapan pek çok sitede kendi alanında belirli 
bir satış miktarını tutturmuş görünüyor. 
Okuyucularıma teşekkürlerimi gönderiyo-
rum.  
 
NetBilim Dergisi: Okuyucularımıza önerile-
riniz var mı? 
 
Doç. Dr. Erol Kurt: Öncelikle ben kitabımızı 
tanıtmak açısından bu imkanı verdiğiniz için 
teşekkür ederim. Okuyucularımıza, bilhassa 
genç kuşaklara, kitap okumanın çok erdemli 
bir husus olduğunu belirtmek isterim. Çün-
kü aslında basın-yayın, görsel medya ve tv 

kanallarının artması aslında 
toplum olarak bize düşünme-
yi gün geçtikçe unutturmak-
tadır. Çünkü bugün pek çok 
insanımız bir topluluk veya 
arkadaş arasında konuşma ve 
fikir yürütme yerine tv kanal-
ları karşısında zamanını tü-
ketmektedir. Bu durum aslın-
da güzel Türkçemizi anlama-
mızı olumsuz etkilemekte, 
hazır gıda alan bir birey gibi 
tv’lerden bize devamlı doğru-
yanlış bilgiler empoze edil-
mektedir. Bu durum, her ge-
çen gün bilgi kirliliği artan 
sanal ortam için de geçerlidir. 
Bu yüzden okuyucularımıza 

önerim, her akşam yatmadan evvel en az bir 
saat kitap okumalarıdır. Böylece bilgi dağar-
cıkları ve düşünme süreçleri yenilenirken 
güzel Türkçemizdeki yazım kuralları ve keli-
me bilgileri açısından da daha olumlu bir 
düzeye erişeceklerdir. Burada son söz olarak 
bir bilgiyi okuyucularımla paylaşmak iste-
rim: Okuduğum bir kitabın filmini sinemada 
izlemeye gittiğimde daima hayal kırıklığı 
duymuşumdur; çünkü kitabı okurken beyni-
min uygun yerlere yerleştirdiği roman kahra-
manlarını, olayları ve tasvir edilen ortamı 
ister istemez kendi hayal gücümle detaylan-
dırırım. Bu durumda yazarın dünyası kadar 
okuyucunun da kendi dünyasını oluşturma-
sına izin verir kitaplar. Kitap, bir aktrisi, or-
tamı veya olayın oluş biçimini bana film gibi 
empoze edemez. Yani okuyucuyla bu mana-
da barışıktır. Okuyucularımın, bunun zevki-
ne varabilmeleri dileklerimle… 
 
NetBilim Dergisi: Bizimle böyle güzel bir 
söyleşi gerçekleştirdiğiniz için teşekkür ede-
riz. 
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Birçoğumuzun çocukluğu uçurtma peşinde koşturmakla geçmiştir. 
Kuşların o eşsiz havada süzülme hareketleri, uçmaya karşı olan ilgi-
mizi hep taze tutmuştur. İnsan, çocukluk döneminin geride kaldığını 
ve de artık sadece kuşları izlemekle yetinemeyeceğini anladığında uç-
manın yollarını arıyor. Biz de üniversitenin havacılık kulübünün da-
vetine katılmaya karar verdik. “İstanbul Üniversitesi Havacılık Kulübü 
Tanışma Toplantısı’nda sizi de aramızda görmek dileğiyle…” Nedir bu 
spor dalı, nasıl yapılır, işin püf noktaları nedir, tehlikeli midir vb. so-
ruları sıralayarak bu sporu tanıma fırsatı yakalayabilirsiniz. İşte aklı-
mızdaki sorulara cevap olabilecek bir yazı dizisini sizlerle paylaşmak 
istedik. İşte başlıyoruz: 

 

Bir Spor Dalı Olarak  

Yamaç Paraşütü 
Başarı Kubuzcu ve Muhammed Özen 
İstanbul Üni. Elektrik-Elektronik Müh. 



 

 

Bilinen ilk yamaç paraşütü faaliyeti, bir-
kaç yeni fikirleri hayata geçirmekte erken 
davranan havacılar tarafından 1980’li 
yılların başında serbest paraşütle yamaç-
lardan koşarak kalkmaya çalışmakla 
başlamıştır. Zaman içerisinde konu hak-
kında araştırmaların genişlemesiyle ve 
aerodinamik yapıların gelişmesi sporun 
performansının arttırılmasına olanak 
sağladı ve serbest paraşütten ayrılarak 
kendi spor dalına kavuş-
muş oldu. 
Günümüzde yamaç para-
şütü, kendini iyice geliş-
tirmiş pilotların da tecrü-
besine bağlı olarak küçük 
tepelerden kalkıp yüzlerce 
metre yükseklere çıkarak 
saatlerce havada kalıp ki-
lometrelerce uçuş yapma 
fırsatı sunmaktadır. Ayrı-
ca kolay taşınabilir olması 
ve katlandığında bir sırt 
çantasına konabilmesi 
bazı dağcıların ilgisini 
çekmiş ve dağın zirvele-
rinden iniş için kullanma 
fikrini doğurmuştur. 
Türkiye’de yamaç paraşü-
tü uçuşa elverişli arazile-
rin zenginliğiyle hızla ge-
lişmektedir. Bu zengin 
uçuş merkezlerinin başın-
da dünyanın önemli uçuş 
yerlerinden biri olan 
Ölüdeniz’ in geldiğini belirtebiliriz. Ayrıca 
Antalya, Denizli, Isparta, Erzincan ve da-
ha birçok yer uçuşa elverişli bölgelerdir. 
Havacılık kulüpleri başlangıç eğitimlerini 
genellikle Denizli Pamukkale’de yapıyor-
lar.  
Yamaç paraşütü, diğer hava araçlarına 
kıyasla öğrenilmesi en kolayları arasında 
yer alır. Temel sağlık şartlarını sağlayan 
hemen herkes bu sporu yapabilirler. Öğ-
renmek için başvurabileceğiniz birçok yer 
mevcut, yaygın bir spor; benim de kul-

landığım bir yol olarak üniversitelerde 
havacılık kulüpleri vasıtasıyla bunu ger-
çekleştirmek çok kolay. 
 
Yamaç paraşütünün pahalı bir spor oldu-
ğu bilinen bir gerçektir. Kullanılan malze-
melerin Türkiye’de üretilmemesi, ithal 
olması maliyeti oldukça arttırmaktadır. 
Pilot tarafından yapılan hatalarda ve do-
ğurduğu sonuçlarda alınan eğitimin ve 

eğitimde kullanılan malzemelerin büyük 
pay sahip olduğu asla unutulmamalıdır. 
Eğitimin güvenilir eğitmenlerle ve güvenli 
malzemeler ile yapılması en doğru olanı-
dır. Ayrıca yamaç paraşütü her ne kadar 
medya tarafından tehlikeli bir spor dalı 
olarak gösterilse de gerçekte kurallara 
uyulduğu ve alınması gereken eğitim 
alındığı takdirde gayet eğlenceli bir spor 
dalı olduğu apaçık ortadadır. 
Bu spor için biraz malzeme bilgisi olarak 
şunları söyleyebiliriz: 
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Bir yamaç paraşütü sporunda kullanı-
lan malzemeleri kanat, harnes, kask, 
yedek paraşüt ve bazı yardımcı aletler 
olarak sayabiliriz. 
Kanadın diğer isimleri kanopi ya da 
kubbedir ve teknolojik gelişmeler ile 
dacron polyester iplerden dokunur ve 
özel dikiş tekniği kullanılmasıyla yırtıl-
ması çok zordur.   
Harnes, havada uçuş sırasında oturdu-
ğumuz kısımdır ve pilotu koruma görevi 
de olan sırt ve yan korumaları içerir. Ay-
nı zamanda acil durumlar söz konusu 
olduğu zamanda güvenle yere inmemizi 
sağlayan yedek paraşüt yine harnesin 
yan (genellikle sağ taraf) arka taraftadır. 
Bu iki malzemeyi birbirine bağlayan ip-
ler ise her biri 130 kg ağırlığı çekebile-
cek şekilde üretilir ve su geçirmez olup 

çok da hafiftirler. İplerin bağlı olduğu 
rapid halkaların 410 kg civarında ve 
bunların bağlı olduğu kolonların ise çok 
daha fazla çekme gücü vardır.  
Bir diğer temel malzeme ise kasktır. Gü-
nümüz teknolojilerinin gelişmesiyle çe-
şitlerinin arttığını söyleyebiliriz ve bu 
spora özel olarak üretilen türleri de var-
dır. Bunların yanında diğer malzemeler 
arasında variometre, rüzgâr ölçer, rüz-
gâr tulumu, uçuş botu vb. yer alır. 
Malzemeleri tanıdıktan sonra eğitimin 
teorik kısmından bahsedebiliriz. Teorik 
eğitim; malzeme bilgisi, aerodinamik, 
uçuş tekniği, acil durumlar ve meteoro-
loji başlıklarını içerir.  
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Teorik eğitimden sonra pilot adayları yer 
çalışması eğitimine devam ederler. Bu 
çalışmanın amacı hava reflekslerinin 
kazanılması ve reflekslerin oturmasıdır. 
Bu eğitimden sonra başlangıç eğitimleri-
ne geçilir. 35-50 m yükseklikteki tepe-
lerden pilot adayının tecrübesinin arttı-
rılması, iniş, kalkış ve dönüşlerin öğre-
tilmesi amaçlanarak uçuşa başlanır. 
Uçuş sayısı 20 ye ulaşan pilotlar artık 
orta irtifada uçmaya hazır olurlar. Baş-
langıç eğitimi böylelikle tamamlanmış 
olur.  
Zamanla ve uçuş sayısı arttıkça bu 
sporda daha tecrübeli ve hâkim bir ko-
numa gelinir. Tüm bu eğitimler çok yo-
rucu geçer, fakat ayağınız yerden kesil-

diği ilk andan itibaren yorgunluğunuzu 
unutarak gökyüzünün ve uçmanın key-
fine varıp özgürlüğün tadını çıkarırsınız. 
Nerden mi biliyoruz, geçtiğimiz bayram-
da Denizli’ de yerden 50 metre yukarıda 
canlı canlı yaşadık, hissettik.  
Son söz: Özgürlük rüzgarda saklı… 
 
Başarı Kubuzcu ve Muhammed Özen 
 
İstanbul Üniversitesi Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği 



66 

 

Karın Doyurmak Mı 
Sağlıklı Beslenmek Mi? 

Bazı soruların cevabı kolay gibi görünür ama aslında göründüğü kadar ba-

sit değildir. Beslenme deyince bir çok kişinin aklına canının çektiği yiyeceği 

yemek, içmek, karnını doyurmak gelir. Oysa ki beslenme insanın büyümesi, 

gelişmesi, sağlıklı ve üretken olarak uzun süre yaşayabilmesi için gerekli 

besin öğelerini vücuduna alıp kullanabilmesidir. Başka bir tanıma göre ise 
beslenme; sağlığı korumak ve geliştirmek, yaşam kalitesini yükseltmek için, 

vücudun gereksinimi olan besinleri yeterli miktarlarda ve uygun zamanlar-
da tüketmektir.  

Dyt. Emel Zorlu 
Diyet Uzmanı 
Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi 



 

 

V ücudumuz biyolojik bir fabrika 
gibidir. Çalışabilmesi için bazı 
maddelere gereksinim duyar. Bu 
maddelere besin maddeleri diyo-

ruz.  Vücudumuz aldığımız besinleri bir ta-
kım kimyasal işlemlere tabi tutarak enerji 
elde eder, yeni hücrelerin yapımını sağlar, 
diğer hücrelerin canlılığını korur. Kısacası 
beslenme, vücudun gereksinimlerini sağla-
mak amacı ile yapılan bir işlevdir. Beslen-
mede amaç vücudun  isteklerini yeteri ka-
dar sağlamak ve vücuttaki dengeleri koru-
maktır.  Yapılan araştırmalara göre insanın 
sağlıklı olarak yaşayabilmesi için yaklaşık 
50 besin öğesine ihtiyaç vardır. Bu besin 
öğeleri alınmadığında, az yada çok alındı-
ğında büyüme ve gelişme engellenir, insan 
sağlığı bozulur. Günlük hayatta 50 besin 
öğesini bir araya getirip ölçüp tartıp yemek 
mümkün değildir. Ancak yeterli ve dengeli 
beslenerek vücudumuz için gerekli besin 
öğelerini karşılayabiliriz. Bunu yapabilmek 
ise karışık beslenmeyle  mümkündür. Karı-
şık beslenme; karbonhidrat, protein, yağ, 
vitamin ve mineraller içeren besinleri  bir 
arada tüketmektir. Yeterli ve dengeli beslen-
mede amaç, vücudun besin gereğinin kişiye 
göre tam olarak alınmasıdır. Herkesin bir 
yaşam tarzı ve yaşama ortamı vardır, buna 
göre besinsel gereksinimleri değişiklik gös-
terir. 
 

Sağlıklı beslenme nasıl olur? 
 
Yemek yemek pek çoğumuz için mutluluk 
veren, stresimizi atmamızı sağlayan bir ey-
lemdir. Peki bize mutluluk veren bu eylem 
karnımızı doyurmanın ötesinde bize gerçek-
ten fayda sağlıyor mu?  Beslenme/sağlıklı 

beslenme arasındaki fark burada ortaya 
çıkıyor. Çağımızın en önemli sağlık prob-
lemlerinin başında yeme bozuklukları nede-
niyle oluşan hastalıklar gelmektedir. Dolayı-
sıyla sağlıklı beslenmek bir anlamda gelece-
ğe sağlıklı yatırımlar yapmak demektir.  
 

Peki nasıl beslenmeliyiz?   
 
Hem sağlığımızı korumak, hem ideal kilo-
muzda olmak hem de oluşabilecek kronik 
hastalıklardan korunmak için önemli koşul-
lardan biri kaliteli besin tüketmektir. Gün-
lük almamız gereken enerji üzerinden hesap 
yapıp besin içeriğine önem vermeden doy-
muş yağ ve basit şeker oranı yüksek gıda-
larla beslenmek yapılan en büyük yanlışlar-
dan biridir. Kişinin günlük kalori gereksini-
mi temel besin maddelerinden belirli oran-
larda alınmalıdır. Bu besin maddelerinin 
diyetteki içeriği kişinin yaşına, sağlık duru-
muna, yaşadığı iklime göre değişiklik göste-
rebilmekle birlikte genel olarak söylemek 
gerekirse sağlıklı bir insan için karbonhid-
ratlar %55-60, proteinler; %12-15, yağlar; 
%25-30 oranında olmalıdır.  
Türkiye çok çeşitli besin kaynaklarına sahip 
şanslı ülkelerden biridir. Sağlıklı yaşam için 
gerekli her türlü sebze, meyve ve tahıl grup-
ları ülkemiz topraklarında yetişmektedir. 
Protein kaynakları da bol ve çeşitlidir. Sağ-
lıklı beslenme adımlarından biri de besin 
çeşitliliğidir.  
 Bunun için 4 besin grubu olan; 
 Süt ve süt ürünleri  

 Et ve türevleri 

 Sebze ve meyveler  

 Tahıllar (ekmek ve hububat gibi) ‘ dan 
yeterli ve dengeli olarak tüketmek ge-

rekir.  
Süt ve süt ürünleri  kemiklerin 
büyümesi ve bakımı için önemli 
bir besleyici olan kalsiyumun 
olağanüstü kaynaklarıdırlar. 
Yetişkin bir insanın bu gruptan 
ihtiyacı günde 2 bardaktır. Ha-
milelik, emziklilik dönemlerin-
deki kadınlar ve büyüme geliş-
me çağındaki çocuklar için ise 
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2 bardaktan daha fazla alınmalıdır.  Ayrıca 
bu grupta yer alan ayran benzeri bir içecek 
olan kefir bağırsak çalışmasını düzenlemede 
etkilidir. Kefirde bulunan bakteri ve maya-
lar tam olarak parçalanmamış besinlerin 
sindirimine yardımcı olarak besin kaybını 
önlemekte, bu sayede kolonu temiz ve sağ-
lıklı tutmaktadır. 
Et gurubunda tavuk, hindi, balık gibi beyaz 
etler ve kırmızı et dışında yumurta ve 
kurubaklagiller de yer almaktadır. Bu grup 
iyi bir protein kaynağıdır. İnsan  vücudu-
nun  kendi depolarında protein meydana 
getirecek yeteneği yoktur. Onun için protein 
dışarıdan yiyecek yolu ile alınmalıdır. Ancak 
alınan miktarın fazla olmaması da bir o ka-
dar önemlidir. Her gün et tüketemeyen bi-
reyler yumurtalı ıspanak, menemen gibi 
pratik yemeklerle 
yada haftada 2- 3 
kez kurubaklagil ye-
mekleri tüketerek 
besin çeşitliliği sağla-
yabilir ve protein ih-
tiyacını büyük ölçü-
de karşılayabilirler.  
Sebze ve meyveler 
vitamin ve mineral 
kaynaklarıdır. Ayrıca 
içerdikleri antioksi-
danlar sayesinde vü-
cuda zararlı madde-
lerin atılmasına yar-
dımcı olurlar. Sebze-
ler ve meyveler, gerekli vitaminlerin, mine-
rallerin ve karbonhidratların yanı sıra lif 
(posa) de sağlarlar. Besinlerde bulunan lif-
ler çözünen lif ve çözünmeyen lif olarak 2’ye 
ayrılır. Elma, turunçgil gibi meyvelerde çö-
zünen  lif  bulunur. Çözünen lif sindirim 
sisteminden geçerken suyu emerek ve daha 
büyük ve yumuşak dışkılar üreterek bir 
sünger görevi görür. Bir çok sebzede bulu-
nan çözünmeyen  lif  ise vücuttan çabucak 
geçer ve dışkılama  gibi vücut fonksiyonla-
rında düzeni korur. Bağırsakların düzenli 
çalışması için günde 4-5 porsiyon sebze ve 
meyve tüketilmelidir. Öğünlerde mutlaka 
yeşil yapraklı sebzelerden  hazırlanmış az 

yağlı yada yağsız salata tüketilmelidir. 
Tahıl gurubunda ise buğday, pirinç, mısır, 
çavdar ve yulaf gibi tahıl taneleri ve bunlar-
dan yapılan un, bulgur, yarma, gevrek ve 
benzeri ürünler yer alır. Tahıl ve tahıl ürün-
leri vitaminler, mineraller, karbonhidratlar 
(nişasta, lif) ve diğer besin öğelerini içerme-
leri nedeniyle sağlık açısından önemli besin-
lerdir. Gereksinime göre günde 7-8 porsiyon 
(7 dilim ekmek veya 6 dilim ekmek, 6 yemek 
kaşığı pilav/makarna gibi) tüketilebilir. 
 

2-3 Öğün Yerine 6 öğün! 
 
Günde 3 öğün beslenme açlık hissinden 
dolayı herkesin uyguladığı bir yaşam tarzı-
dır. Fakat gün içerisinde alınan  besinlerin 
toplamını değiştirmeden 6 öğüne yayarak 

yemek aslında daha 
sağlıklıdır. Böylelik-
le mideye fazla yük-
lenmeden  bir son-
raki öğüne daha tok 
girilmiş olunur hem 
de kısa aralıklarla 
beslenilerek meta-
bolizma hızı artar 
bu da sağlıklı zayıf-
lamaya yardımcı 
olur.  Günde sadece 
3-4 öğün veya daha 
az sıklıkta besle-
nenlerde düzensiz 
kan şekeri salgılan-

ması, daha fazla açlık hissi ve kilo problemi 
görülmektedir. Beraberinde de birçok has-
talık  tetiklenmektedir. Son yıllarda yapılan 
çalışmalar da günde 3 ana 3 ara öğün şek-
linde beslenmenin sağlık açısından daha 
faydalı olduğunu desteklemektedir.  
Günün en önemli öğünü kahvaltıdır. Gece 
uzun açlık sürecinin ardından ve düşmüş 
kan şekerinden dolayı vücudun kahvaltıya 
ihtiyacı vardır.Peynir, süt, yumurta gibi 
protein kaynakları uzun süre tokluğu sağla-
dığı hem de kan şekerinin düzenli kalmasını 
sağladığı için kahvaltıda tercih edilebilir. 
Yumurtayla alınan demirin emilimin daha 
iyi olması için yumurtayla domates, salata-
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salatalık ve diğer yeşil sebzeler birlikte yen-
melidir. 
Vücudun birtakım işlevleri yerine getirebil-
mesi için suya ihtiyacı vardır ve bu ihtiyacı 
sudan başka  hiçbir  sıvı  karşılayamamak-
tadır. Bu nedenle günlük 10-12 bardak su 
tüketilmelidir. Ayrıca yapılan bazı  araştır-
malar su tüketiminin Alzheimer, Multipl 
Skleroz, Parkinson ve Lou Gehring hastalık-
larının riskini azalttığını göstermektedir.  
Küçük lokmalar halinde besinleri tüketmek 
sağlıklı beslenmenin püf noktalarındandır. 
Öğünlerde her besin grubundan tüketmeye 
özen gösterilmeli ve besinler tabağa küçük 
porsiyonlar şeklinde alınmalıdır. Yemek hız-
lı yenmemeli, lokmalar iyi çiğnenerek yutul-
malıdır.  
Sağlıklı beslenmenin yolu sağlıklı yöntem-
lerle pişirilmiş besinleri tüketmekten geçer. 
Pişirme teknikleri buharla, fırında, ızgara, 
haşlama yöntemleriyle olmalı, kızartma ve 
kavurma  yöntemleri tercih edilmemelidir. 
Bu yöntemlerle birlikte bir takım kansero-
jen öğeler ortaya çıkmaktadır. Vitamin ve 
mineral kayıpları olacağından besinler çok 
fazla haşlanmamalıdır. Yemekler tüketilebi-
lecek miktarlarda ısıtılmalıdır. Çünkü her 
ısıtma işleminde  fakat vitamin ve mineral 
kayıpları olmaktadır. Yemek pişirirken katı 
yağ  kullanılmamalı, etli yemekler pişirilir-
ken yemeğe yağ  koyulmamalıdır. 1 kg seb-
ze yemeği pişirirken üç yemek kaşığından 
fazla sıvı yağ ( ayçiçeği yağı, zeytin yağı, 
kanola yağı gibi)  kullanılmamalıdır. 
Son yıllarda  tüketimi oldukça fazla olan 

fast-food tarzı yiyecekleri 
hayatımızdan çıkarmalıyız. 
Bu besinlerin doymuş yağ 
ve tuz içeriği fazladır. Sağ-
lıklı bir insanın günlük tuz 
ihtiyacı 6 gramdır ( 1 tatlı 
kaşığı). Bu miktar yemek-
ler, ekmek ve içeceklerden 
alınan toplam miktardır. 
Salamura besinler, tütsü-
lenmiş gıdalar, hazır çorba 
ve bulyonlar tuz içeriği faz-
la olduğundan tüketilme-
melidir.  

Sağlıklı bir yaşam için günlük fiziksel akti-
vite oldukça önemlidir.  Ana öğünlerden 
yaklaşık  1- 1.5 saat sonra  günlük yarım 
saat  yada haftada 3-4 gün 45-60 dakika 
yürüyüş yapılmalıdır. Yapılan aktivite sağ-
lıklı yaşamın vazgeçilmez bir parçası olduğu 
gibi aynı zamanda  sağlıklı zayıflamaya yar-
dımcı ve kalp sağlığına oldukça faydalıdır. 
 

Sonuç 
Sağlıksız beslenme davranışları nedeniyle 
gün geçtikçe obezite ve bir çok kronik has-
talığın  prevelansı artış göstermektedir. Bu-
na bağlı olarak kişinin  yaşam kalitesi düş-
mekte hem fizyolojik hem de psikolojik ola-
rak olumsuz etkilenmektedir. Dolayısıyla  
her koşulda sağlıklı bir yaşam için ihtiyaç 
olan besin gruplarından yeterli ve dengeli 
tüketilmeli, sağlıklı beslenme yaşam tarzı 
haline getirilmelidir. 
 

Dyt. Emel Zorlu 
Diyet Uzmanı 

Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi 
 
Kaynaklar: 
1. h t t p : / / w w w . o z l e m s e r t . c o m /
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2. http://www.bilkent.edu.tr/~bilheal 
3. Hasoğlu Akçay, Z., Sağlıklı Beslenmek 

Hiç de Zor Değil,  
4. http://www.diyet isyenara.com/

diyetisyen.makale  
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“Teorik Fizik”  
ve  

Fizik Dünyasındaki Konumu 

Teorik fizik, fiziğin temelini oluşturmakla birlikte fiziğin deneysel olmayan 

yönü olarak tanımlanabilir. Bu da kuramsal fiziğin, matematik temelli veya 
bir başka ifade ile matematiksel fizik olarak isimlendirilmesini sağlar. Bü-

tün deneysel çalışmalarda kullanılan ve oluşturulan fizik yasaları, teorik 
fizik çalışmaları sonucunda ortaya çıkmıştır. Bunlardan en önemlisi ilerde 

de tekrar bahsedeceğim Newton’un üç yasasıdır. Bu yasalar, mekaniğin te-
melidir. Aynı zamanda klasik fiziğin gelişiminde de önemli rol oynamıştır. 

NetBilim Dergisi—Aralık2011– Sayı 12 

Polat Narin 
Kuark Bilim Topluluğu 
Gazi Üni. Fizik Böl. 

NetBilim Dergisi—Aralık2011– Sayı 12 
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Bir elektromanyetik teori dersi sonrasın-

da teorik fiziğin önemine değinmek, za-

manlama olarak en doğru zamandır. 

Çünkü ders içinde ispatı yapılan 

Maxwell denklemlerinin önemi, ancak 

onu kullanmaya başladığımızda ortaya 

çıkar. Ancak tek başına yapılan bu is-

patların yetersiz kalmakla birlikte fizik-

sel anlamları son derece önemlidir. Ço-

ğumuz Elektromanyetik Teori dersinde 

Maxwell denklemlerinin fiziksel anlam-

larını anlamak için, bir hayli çaba sarf 

etmişizdir. James Clerk Maxwell, ünlü 

kuramsal fizikçi, muhteşem denklemler 

olarak adlandırılan Gauss, Faraday ve 

Amper yasalarını düzenleyerek, aslında 

birbiri ile ilişkisiz gibi görünen Elektrik 

ve Manyetizmayı birbirine mükemmel 

bir biçimde bağlamıştır. Maxwell’in yap-

tığı bu gelişme Fizikte Newton’dan sonra 

ikinci en önemli gelişme olarak adlandı-

rılır. Bu çalışmasıyla ilgili de 1864 yılın-

da, A Dynamical Theory of the 

Electromagnetic Field (Elektromanyetik 

Alanın Dinamik Teorisi) adlı kitabı ya-

yınlamıştır. Maxwell sadece bununla 

kalmayıp, İstatistiksel fizik’ten de hatır-

layacağımız gibi Maxwell-Boltzman dağı-

lımında pay sahibi olup “Gazların Kine-

tik Teorisini” açıklamada önemli katkı 

sağlamıştır.  

Isaac Newton, bir dahi ve önemli bir ma-

tematikçi. Isaac Newton’dan bahseder-

ken o meşhur hikayeden bahsedilir. 

Ağacın altında otururken başına düşen 

bir elma sayesinde, yerçekiminin keşfe-

dildiği söylenir. Kuramsal fizik adına o 

kadar önemli bir adımdır ki yerçekimi, 

daha sonrasında gelen bütün kuram-

sal fizikçiler Isaac Newton’un yasaları-

nı, tekrar incelemişlerdir. Newton me-

kaniğinin temeli olan üç yasa, kuram-

sal fizikçilerinde odak noktası olmuş-

tur. Bilindiği üzere Fizik bilimi, felsefi 

açıdan “Doğa bilimi” olarak ta adlandı-

rılır. Bu noktada yine Newton’un katkı-

larını görebiliriz. Doğada hareket eden 

bütün nesneleri, adlandırmak için ve 

onların hareketlerini tanımlamak için 

Isaac Newton çalışmalarda bulunmuş 

ve sonucunda  

 

1.Yasa: Bir cismin üzerine net bir kuv-

vet etki etmedikçe, cisim içinde bulun-

duğu konumu korur. 

2.Yasa: Bir cisim üzerindeki net kuv-

vet, cismin kütlesi ile ivmesinin çarpı-

mına eşittir. F=m.a 

3.Yasa: Bir cisme uygulanan kuvvet, 

aynı büyüklükte ve zıt yönde tepki gö-

rür. 

 

 

 
Isaac Newtpn 
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Newton tarafından yasalaştırılan bu üç 
yasa Klasik mekaniğin kendisidir. Kuan-
tum teorisinde Newton denklemleri kulla-

nılmaz. Işık hızına yakın hızlarda çalışıl-
dığı için Albert Einstein’ın “Özel Görelilik 
Teorisi” dikkate alınır. Teorik Fiziğin geliş-
mesine katkı sağlayan önemli fizikçiler-

den biridir Einstein. 
Deneysel çalışmalarda laboratuvar orta-
mında kullanılan programlar, kuramsal 
fizikçiler tarafından yasalaştırılmış denk-
lemlerin ilave edilmesiyle deneycilere hiz-

met vermektedir. Basit olarak bir kuyu 
potansiyelinin bulunması, Schrödinger 
tarafından denklemleştirilmiş ve çözül-
müştür. Daha karmaşık çalışmalarda bu 

denklemin, kağıt ve kalem ile yapılması 
mümkün değildir. Bilgisayar sayesinde 
deneysel çalışmalar çok ileri seviyelere 
ulaşmıştır. Bu seviyenin hazırlanmasında 
Matematiksel Fizikçilerin katkısı çok bü-

yüktür. Onları konu alan sinema filmle-
rinde görmüşüzdür Teorik Fizikçilerin çok 
zor şartlarda yaşamlarını sürdürdükleri 
ve buna rağmen bilimden vazgeçmedikle-

rini. Onların bu çalışmaları, bugün de-
neysel çalışma yapan Fizikçiler tarafından 
takdir edilmektedir.  
Kuantum kuramının doğmasına önemli 
katkı sağlayan Erwin Schrödinger, temel-

de kimya eğitimi almıştır. Ancak çoğu bü-
yük fizikçilerden etkilenerek, fizik adına 
çalışmalar yapmaya başlamıştır. O da Ku-
antum Mekaniğinin oluşmasına çok bü-
yük katkılar sağlamıştır. Kuantum meka-

niğinin sonucu olan “Schrödinger Dalga 
Denklemi” kuantum kuramı ile birleştiği 
zaman Kuantum Mekanik Kuramını mey-
dana getirmiştir. Bu denklem, kuyu için-

deki bir parçacığın hareketini tanımlamış-
tır. Dikkat edilirse Newton mekaniği olan 
Klasik mekanik’te de Kuantum Mekani-
ğinde de hareket eden nesneleri tanımla-
mak için çalışmalar yapılmış ve bu çalış-

malar sonuç 
vermiştir. Bir 
Fizikçinin ilgi 

alanı hareket 
eden nesneler-
dir. Lise yılların-
da ve üniversi-

tenin ilk yılla-
rında, eğik atış 
prob lemler in i 
bütün fizikçiler 
çözmüştür. Ku-

antum Teorisine 
adım attıkça 
atomun gizemli 
dünyasını keş-

fettikçe, değişti-
remediğimiz tek 
şey yine hare-
kettir. Bu sefer 
de atomun yö-

rüngesinde do-
laşan elektronların hareketini incelemeye 
başladık.Atom ve yapısı üzerine çok fazla 
model geliştirilmiştir. Yine ünlü bir ku-

ramcı olan Niels Bohr kendi ismini de ta-
şıyan Bohr atom modelini geliştirdi ve bu 
modelin şu an ki kullanılan modelin ha-
zırlayıcısı olduğunu biliyoruz. Daha önce-
sinde  Rutherford, Thomson gibi ünlü fi-

zikçiler ki Rutherford o yıllarda çok önem-
li bir fizikçiydi. Farklı modeller geliştirmiş 
olsalar da şimdiki modele en uygun olanı 
Bohr atom modelidir. Kuantum fiziğine 
çok önemli katkılar sağlamıştır. Max 

Planck, Heissenberg, De Broglie gibi fizik 
dünyasına damgasını vurmuş matematik-
sel fizikçiler, özellikle De Broglie “dalga-
parçacık” ikilemini tanımlayarak fizikçileri 

büyük bir yanılgıdan kurtarmıştır. Kısaca 
bahsetmek gerekirse bu ikilemden, “Işık 
hem dalga hem de parçacık özelliğine sa-
hiptir”.  
 

 
Niels Bohr 

“Kuantum fiziğinden şok olmamış 
bir fizikçi, fiziği anlamamıştır. “ 
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Şu an herhangi bir deneysel çalışma yapı-
yorsanız ve bu çalışmalar doğru sonuçlara 
ulaşıyorsa, bu sizin başarınız olduğu ka-
dar, bugüne kadar Kuantum Mekanik Ku-
ramına ve Klasik Newton Mekaniğine 
emek veren ve çalışma yapan tüm kuram-
sal fizikçilerinde başarısıdır. Basitçe yaptı-
ğımız bir transistor de, onu modellerken 
kuyu potansiyelini hesaplıyoruz ve 
Schrödinger dalga denkleminin çözümleri-
ni kullanıyoruz. Eğer kuramsal fizikçiler 
olmasaydı şu anda kullandığımız çoğu 
teknolojiden mahrum kalacaktık. Teorik 
Fizikçilerin ne kadar önemli olduğunu yu-
karda bahsettiğim bilgilere bakarak gör-
mekteyiz. Teşekkürler büyük Kuramcılar.        
 

 
Polat Narin 

Kuark Bilim Topluluğu 
Gazi Üniversitesi Fizik Bölümü  

 
Kaynaklar: 
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Yarıiletken teknolojisinin en önemli buluşla-

rından biri olan transistörler, ilk olarak 17 
Kas ım-23  Ara l ık  1947 'de  Be l l 

Laboratuvarlarında Willian Shockley önder-
liğindeki John Bardeen ve Walter 

Brattain'den oluşan ekip tarafından üretil-

miştir. Bu buluşları nedeniyle 1956 yılında 
Nobel Ödülü'nü paylaşmışlardır. İlk olarak 

1904 yılında mühendis John Ambrose 
Fleming tarafından bulunan iki terminalli 

vakumlu elektron tüpleri (daha sonra termi-
nal sayısı üç, dört ve beşe çıkartıldı) yirmin-

ci yüzyılın ilk yarısında tüm elektronik dev-
relerde genellikle yülselteç olarak kullanılı-

yordu. Tüplerde anod ve katod arasında 
elektron akışının sağlanması için filamanla-

rın ısınması gerekiyordu, elektronik devreler 

için büyük ölçekli, çalışması için gerekli 
enerji transistörlerden çok daha fazla, çalış-

ma ömrü kısa, kırılgan ve üretimi 

transistörlere göre daha pahalı bir devre ele-

manıydı. Bu nedenle vakumlu elektron tüp-
lerinin yerine geçebilecek katı yükselteç ele-

manı bulmak için teorik ve deneysel araştır-
malar başladı ve  adını 'Transfer – Resistor' 

yani taşıyıcı direnç kelimelerinden alan,  n-

tipi Ge kristali (Base) üzerine  biri 'Emitter' 
diğeri 'Collector' olarak isimlendirilen iki 

whisker'li p-tipi kristal diyot ile kontak alın-
masıyla ilk PNP transistör geliştirildi. 

 

 

 

     

Transistörlerin  

Gelişimi 

Kenan Elibol 
STARLAB Nanoscale Devices 
and Carrier Transport Group 

KuarkMNB 

NetBilim Dergisi—Aralık 2011– Sayı 12 

Şek. 1. 1947 yılında Bell laboratuvarlarında 
icat edilen ilk transistörün görüntüsü. 



 

Bu güne kadar geliştirilen transistör tür-

lerinden bazıları aşağıdaki gibidir: 
 

Bipolar Eklem Transistör 
Heteroeklem bipolar transistör (HBT) 

Tünel-emiter bipolar transistor 
Schottky transistör 

Darlington transistörler 
Foto transistör 

Alan-etkili Transistör 
Metal-oksit yarıiletken alan etkili 

transistör (MOSFET) 

Metal yarıiletken alan etkili transistörler 
(MESFET) 

Eklem geçitli alan etkili transistör (JFET) 
Modülasyon-katkılı alan etkili transistör 

(MODFET) 

-Yüksek elektron mobiliteli transistör 

(HEMT) 
-Heteroeklem alan etkili transistör 

(HFET) 
Grafen alan etkili transistör (GFET) 

Karbon nanotüp alan etkili transistör 
(CNFET) 

Çok geçitli alan etkili transistör 
(MuGFET, FinFET) 

Organik alan etkili transistör (OFET) 
Stark-etkisi transistörü 

Hız modülasyon transistörü (VMT) 

Difüzyon transistörü 
Eklemli transistör (UJT) 

Tek elektron transistörü (SET) 
Junctionless Nanotel Transistör (JNT) 

Heteroeklem Sıcak-Elektron Transistörü 

İlk transistörün bulunmasından günümüze 

kadar transistörlerde büyük gelişme kayde-
dildi ve transistörler arasındaki mücadele, 

transistör tasarımlarında da büyük değişim-
lere neden oldu. Herkesin yeni bir tasarım 

düşünmesinin basit bir nedeni vardı: Çok 
küçük bir CMOS transistör yapıldığında, 

transistör kapatıldığı zaman biraz daha bü-
yük CMOS transistöre göre daha çok akım 

sızıntısı olur. Bu akım sızıntısı aygıtın geo-
metrisinden kaynaklanmaktadır.  

Standart bir CMOS transistörün yapısı dört 

parçadan oluşur: Bir kaynak, bir akaç, akaç 
ve kaynağı birbirine bağlayan bir kanal ve 

kanalı kontrol etmek için kanalın üstünde 
bir geçit. Geçit açık olduğu zaman, iletken 

bir kanal oluşur ve kaynaktan akaça elekt-
ronların ya da deşiklerin hareket etmesine 

olanak verir. Geçit kapatıldığı zaman ise bu 
iletken kanal kaybolur. Eğer akaç ve kaynak 

arasındaki mesafe küçültülürse, geçitin 
transistörün kanalı üzerindeki kontrol etkisi 

zayıflar ve transistör istenilen performansta 

çalışamaz. Bu nedenle aygıtın geometrisi 
transistör performansını önemli ölçüde etki-

ler. Ayrıca, kanal boyunca akan akımın ge-
çitten çok daha uzağa hatta alttaşa dahi sız-

ması mümkündür. Bu nedenle de aygıt per-
formansı düşer, akım sızıntısını azaltmanın 

tek yolu fazla alttaşı kaldırmak yani aygıt 

geometrisini değiştirmektir. 
Karşılaşılan diğer sorunlar ise; daha hızlı 

entegre devrelerin oluşturulmasında büyük 
bir engel olan direnç ve direnç nedeniyle 

oluşan yüksek ısıdır. Mikron düzeyinde bir 
araya getirilmiş milyonlarca transistor öngö-

rülen ısının üzerine çıktığında, entegre dev-
rede hatalara ya da entegre devrenin zarar 

görmesine neden olabiliyor. Metal atomları-
nın ince tabakalara bölünmüş entegre dev-

renin yapısında yer değiştirmesiyle meydana 

gelen ve ‘Electromgration’ adı verilen bu olay 
da entegre devrenin zarar görmesine neden 

oluyor. Böyle bir durumla karşılaşmamak 
için overclock (hızaşırtma) yapmaktan ka-

çınmak gerekiyor.  
Diğer bir sorunsa; giderek gelişen entegre 

devre oluşturma teknolojilerinin entegre 
devrelerde daha küçük devre elemanlarının 

bulunabilmesini sağlamasıdır. Fakat bu kü-
çülmenin de bir sınırı var. Yeni teknolojiler 

bu sınırı giderek zorlasa da bu küçük 

transistörler birkaç tane molekülden oluşan 
bir hale gelince, transistör görevini gerçek-

leştirmekte zorlanacaktır. Entegre devre 
oluşturmada kullanılan yeni teknolojiler ve 

malzemeler her yıl transistörlerin ne kadar 
küçüleceği tahminlerinde değişikliklere ne-
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19 Nisan 1965 yılında Gordon Moore 

Electronics Magazine dergisinde yayınlanan 
makalesinde, bir entegre devrenin boyutu-

nun, entegre devreyi oluşturan transistör 
sayısının karesiyle değiştiğini, entegre devre 

üzerindeki transistör sayısının her yıl (daha 
sonra iki yıl olarak değiştirmiştir) iki katına 

çıkacağını be nedenle bilgisayarların işlem 

kapasitesinin artacağını üretim maliyetinin 
ise değişmeyeceğini deneysel gözlemleri so-

nucunda belirtmiş ve bu durum daha sonra 
Moore Yasası olarak isimlendirilmiştir. 

Transistör boyutlarının küçülmesiyle birlik-
te yüksek frekanslarda çalışma sorunları 

gözlenmeye başlamıştır. Bu durum Moore 
yasasının kısa bir süre içerisinde geçerliliği-

ni yitireceğini gösteriyor, Moore yasasının 
geçerliliğini sürdürmesi için yeni bir entegre 

devre teknolojisinin geliştirilmesi gerekiyor. 

 

Bu trend yarım yüzyıldan daha fazla bir sü-

re devam etti. 2005 kaynakları en az 2015 
ya da 2020 yılına kadar bu durumun devam 

etmesini bekliyordu. Ancak International 
Technology Roadmap for Semiconductors 

(ITRS) 2010 güncellemesi, zamanla 
transistör sayısı ve yoğunluğunun sadece 

her 3 yılda iki katına çıkacağını daha sonra 
2013 yılının sonunda yavaşlayacağını belir-

tiyor. 

Şek. 3’de transistörlerde geçit uzunluğunun 
zamanla azalmasıyla birlikte entegre devre-

deki transistör sayısının arttığı görülüyor. 
2010 yılından sonra açık kırmızı dairelerle 

gösterilen semboller ITRS’nin hedeflerini 
gösteriyor. Bu kadar küçük geçit uzunlukla-

rı elde etmek için farklı malzemeler üzerinde 
çalışmalar devam ediyor. 

 

Araştırılan malzemeler oldukça farklı olma-

sına karşın amaç aynıdır: Transistör perfor-
mansını artırmak. Son zamanlarda 

transistör malzemesi olarak, grafen ve kar-
bon nanotüp gibi karbon tabanlı yapılar 

kullanılıyor. Bu malzemer kullanılarak üre-
tilen transistörlerin geçit uzunluğuna bağlı 

kesim frekansları Şek. 4’de gösterilmiştir. 
Geçit uzunluğu küçüldükçe kesim frekansı-

nın da arttığını görüyoruz. Fakat frekansın 
artmasıyla birlikte akım kazancı da azalaca-

ğından geçit uzunluğunun çok küçük olma-

sı transistör performansının aracağı anlamı-
na gelmez. 

Şek. 2. Giriş tarihine karşı CPU transistör sa-
yısı. Logaritmik dik ölçek; transisör sayısının 
her iki yılda ikiye katlanarak üstel büyümesi-
ne karşılık geliyor. 

Şek. 3. Technology Roadmap for Semiconductors (ITRS) he-
defleri (açık kırmızı daireler) ve entegre devrelerin (dolu kır-
mızı daireler) üretim aşamasında, MOSFET'in geçit uzunlu-
ğunun gelişimi. Geçit uzunluğu azaltılmış ve işlemci entegre 
devre başına transistör sayısı artırılmıştır (mavi yıldızlar). 
Bu gidişatı koruma yarıiletken endüstrisi için önemli bir 
sorundur bu nedenle grafen gibi yeni malzemeler araştırılı-
yor. [Nature Nanotechnology 5, 487 (2010)] 
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Transistör performansını artıran önemli öğe-
lerden biri de devingenliktir. Devingenliği 
yüksek olan malzemeler kullanılarak üreti-
len transistörlerde yüksek akım-gerilim per-
formansı gözlemek mümkündür fakat devin-
genlik yüksek olduğunda taşıyıcı yoğunluğu 
azalır. Bu nedenle iletkenliği yüksek olan bir 
malzemenin devingenliği gibi taşıyıcı yoğun-
luğunun da yüksek olması istenir.  
Transistör olarak kullanılabilecek bir malze-
menin sadece taşıyıcı yoğunluğu ve devin-
genliğinin yüksek olması değil aynı zaman-
da kontrol edilebilir olması da gerekir. Sıfır 
band aralığı olan grafen düzlüklerin taşıyıcı 
devingenliği çok yüksek olmasına karşın 
band aralığı olmadığı için kontrol edilmesi 
çok zordur. Fakat yapılan araştırmalar, 
grafen şeritler yaparak ya da grafen düzlüğü 
katkılayarak malzemede bir band aralığı 
oluşturulabileceğini göstermiştir. Band ara-
lığının oluşmasıyla birlikte kontrol edilebilir 
duruma gelmesine karşın devingenliği 

grafen düzlükte olduğu kadar 
yüksek olmayacaktır. Fakat diğer malzeme-
lere göre yinede yüksek bir taşıyıcı devin-
genliğine sahiptir. 
Şek. 5’de grafen kullanılarak üretilmiş bir 
aygıtın şematik ve SEM görüntüsü 
göstetilmiştir. Bu transistör yapısında görül-
düğü gibi iki geçit mevcuttur. Si yüksek kat-
kılanarak ters geçit, SiO2 üzerindeki grafen 
üstüne ise HfO2 geçit dielektriği kaplanarak 
ve onun üzerine geçit metali yerleştirilerek 
de üst geçit elde edilmiştir. İlk grafen FET Si
(n-tipi)/SiO2(300 nm) alttaş üzerine ters ge-
çitli bir yapı olarak üretilmiştir. İlk grafen 
FET Si(n-tipi)/SiO2(300 nm) alttaş üzerine 
ters geçitli bir yapı olarak üretilmiştir. Ters 
geçitli yapıların avantajı, gaza maruz kaldı-
ğında modülasyon iletkenliği için üst yüze-
yin uygun olmasıdır.  Çift geçitli (top gate) ve 

Şek. 4. Grafen MOSFET, nanotüp FET ve üç 
tür radyofrekans FET'i için geçit uzunluğuna 
karşı kesim frekansı; Nokta ve çizgi sembolle-
ri, A (InP HEMT ve GaAs mHEMT), B (Si 
MOSFET) ve C (GaAs pHEMT) için deneysel 
verileri gösteriyor. FET A 20-nm geçit ile ke-
sim frekansı çok yüksek (660 GHz) olan GaAs 
metamorfik (başkalaşmış) HEMT'tir (mHEMT). 
FET B kesim frekansı çok yüksek (485 GHz), 
29-nm bir geçit ile Si MOSFET'dir. FET C ke-
sim frekansı çok yüksek (152 GHz), 100-nm 
bir geçit ile GaAs pseudomorphic HEMT'dir 
(pHEMT). En hızlı nanotüp aygıt için (CNT 
FET) fT = 80 GHz ve L = 300 nm'dir, en hızlısı 
grafen MOSFET'dir, fT = 100 GHz ve L = 240 
nm'dir. 

Şek. 5.  a) Si/SiO2 alttaş üzerindeki grafen FET'in şematik 
gösterimi. Si alttaş yüksek katkılı olduğu için burada ters 
geçit gibi davranmaktadır. b) Üst geçitli grafen FET’in ta-
ramalı elektron mikroskobu (SEM) görüntüsü. 
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 ters geçit (back gate) bulunan) yapılarda ise 
mobilite; eklenen geçit dielektriği ile indük-
lenen taşıyıcı saçılmasından dolayı azalır. 
Grafen ve dielektrik malzeme arasındaki et-
kileşme grafen FET davranışlarında önemli 
bir rol oynar özellikle de transistör çevre ko-
şullarına açık olduğu zaman. Bu taşıyıcı 
saçılması grafen düzlükler askıya alınarak 
ya da uygun dielektrik malzemesi kullanıla-
rak azaltılabilir.  
Ayrıca, grafen sahip olduğu yüksek taşıyıcı 
mobilitesi, mekanik ve termal kararlılığının 
iyi olması, çok iyi termal iletken olması ve 
electromigration’a karşı dirençli olması ne-
deniyle yüksek frekans anolog uygulamalar 
için uygundur. Bu malzemenin yüksek 
elektron mobilitesi geniş bir küçük sinyal 
geçişiletkenliği sağlayabilir, geçişiletkenliği 
bir amplifikatörün kazancını ve bir 
transistörün yüksek frekans performansını 
belirleyen önemli bir parametredir. Grafen 
transistörlerde gürültü 1/f düşük seviyeler-
dedir ve gürültü spektral yoğunluğu analog 
uygulamalar için uygundur. Gelecek 30 yıl 
içinde transistörler küçülmeye devam ettiği 
sürece transistörler arasındaki mücadelede 
de devam edecektir. Klasik geçit teknoloji-
sinde bilindiği gibi geçit, akaç ve kaynak 

elektrodları arasında akan kanal akımını 
kontrol etmek için kullanılır ve kanalın he-
men üstündedir. Ancak, bu durumda elekt-
ronik devrelerde bulunan transistörler ka-
palı (off) iken daha öncede anlatıldığı gibi 
kanaldaki akım sızıntısı zamanla arttığı için 
güç tüketim sorunları meydana gelmektedir. 
Akım sızıntısını önlemek amacıyla yüksek-k 
dilektriği kullanma gibi çeşitli yöntemler de-
nenmesine rağmen bu geçit yapısıyla 
transistörlerdeki sızıntı akımını kontrol et-
mek için ve transistör performansını artır-
mak için yeni yaklaşımlar gerekiyordu. Bu 
nedenle Intel, geçit mimarisinin değiştiril-
mesine yönelik çalışmalara başladı. Intel, 
daha az güçle çalışabilecek, işlemcilerin es-
nekliğini ve verimliliğini artıracak 3D 
Transistör olarak da bilinen, ilk üç-geçitli 
(tri-gate) transistörü 2002 yılında açıklamış-
tır. İlk 65 nm transistör 2005, 45 nm 2007, 
32 nm 2009 ve dünyanın ilk 22 nm 3D üç 
geçitli transistörü Mayıs 2011'de gösteril-
miştir. Bu 3D üç geçitli transistörlerin düz-
lemsel transistörlerden farkı üç geçit bileşe-
nine sahip olmasıdır. Bu üç geçitli yapıda 
sızıntı akımı üç kanal arasında paylaşılacağı 
için sızıntı akımı en aza inecek ve toplam 
akımın da artması sağlanabilecektir. 

Şek. 6.  Yoğun bir araştırma-geliştirme programı olan Intel’in yeni nesil üretim teknolojileri. 



Şek. 7. Solda 32 nm 2D transistörl, sağda ise 22 nm 3D üç geçitli transistör. 
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Eğer İntel gelecek yıllar için Şekil 6'da göste-
rilen hedeflere ulaşabilirse üç geçit teknolo-
jisi daha da önemli hale gelecektir. Intel 
yaptığı açıklamada transistörlerde düşük 
gerilimlerde % 37 performans artışı sağlana-
cağı ve bu yeni nesil 3D transistörlerin güç 
tüketimini %50'nin üzerinde azaltılabileceği 
belirtmiştir. 3D üç geçitli transistörler hala 
yaygın olarak kullanımda olan 32 nm düz-
lem transistörlerden daha yüksek perfor-
mansa ve daha düşük güç tüketimine sahip. 
Bu teknoloji sayesinde ilerde, transistörlerin 
çok düşük kaçak akımla yüksek perfor-
mansta çalışması, daha farklı cihaz tasarım-
ları ve pil ömrü çok uzun olan, işlemci gücü 
yüksek dizüstü bilgisayarların üretilmesi 
mümkün hale gelecektir. Intel bu yeni tek-
noloji ile, Intel şirketin kurucularından olan 
Gordon Moore'un bilimsel görüşünü (Moore 
Kanunu) sürdürmeyi hedefliyor. Ayrıca 
Intel, önemli ölçüde düşürülen güç tüketimi  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ve artan performans ile en verimli mobil iş-
lemcileri üretmeyi de hedefliyor. 
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Higgs Parçacığı  
Keşfedilmek Üzere Mi? 

Gökhan Atmaca 
Kuark Bilim Topluluğu 

Gazi Üni. Fizik Böl. 

Yüzyılın en büyük keşfine yüzyılın en büyük fizik deneyi ne 
kadar uzakta? Higgs bozonu gerçekte var mı? Milyarlarca 
dolar harcanan deneyde Higgs bozonu bulunmak üzere mi?  
 

NetBilim Dergisi—Aralık 2011– Sayı 12 
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A vrupa Nükleer Araştırma Merkezi 
(CERN), İsviçre-Fransa sınırında 
Genova üzerinde bulunan ve 20’den 

fazla ülkenin desteğiyle oluşturulmuş ulus-
lararası bir işbirliği tarafından kurulan dün-
y a n ın  b a ş l ı c a  p a r ç a c ık  f i z i ğ i 
l abo ra tuvar l a r ından  b i r i d i r .  Bu 
laboratuvarda günümüze kadar 1954 yılın-
dan beri birçok başarı elde edilmiş hatta el-
de edilen bazı başarılar Nobel Ödülü ile 
ödüllendirilmiştir. Bu başarıların arasında 
1983 yılında W ve Z bozonlarının keşfi 
(Nobel Ödüllü başarı), 1995 yılında ilk kez 
karşıt hidrojen atomlarının oluşturulması 
gibi parçac ık fiziğ i  için önemli 
kilometretaşları yer almaktadır. Günümüzde 
ise CERN’deki çalışmaları popüler yapan ve 
bu çalışmalardan daha büyük beklentilerin 
ortaya çıkmasına neden olan bir proje var. 
Kuşkusuz bu proje birtakım deneyler silsile-
sini kapsayan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı 
(LHC) deneyleridir.  
 

Parçacık Fiziği ve Laboratuvarları 
 

Parçacık fiziği, ışıma ve maddeyi oluşturan 
temel ve atomaltı parçacıkları inceleyen bir 
bilim dalıdır. Ayrıca bu temel parçacıklar ve 
atomaltı parçacıklar arasındaki etkileşimleri 
de araştırma alanı içerisinde yer almaktadır. 

Yüksek enerji fiziği olarak da adlandırılan bu 
bilim dalı, günümüzde, yüksek enerjili yıl-
dızlar gibi yerler dışında doğada oluşması 
zor atomaltı parçacıkları gözlemek ya da ye-
nilerini keşfetmek için parçacık hızlandırıcı-
larında yüksek enerjilerde proton gibi bilinen 
parçacıkları çarpıştırırlar. Bu çarpışmalar 
esnasında ortaya çıkan yüksek enerji saye-
sinde bugüne dek onlarca atomaltı parçacık 
keşfedilmiştir. Bu keşfedilen atomaltı parça-
cıkların sınırlarını çarpışma sırasındaki 
enerji ve elde edilmesi beklenen atomaltı 
parçacığın kütlesi belirler. Bir çarpışmanın 
sağlanması için verilen enerji ne kadar yük-
selirse o kadar büyük kütleli atomaltı parça-
cıklar elde edilir. Ne var ki çok yüksek sevi-
yelerde enerji ile çarpışmaların sağlanması 
için çok büyük maddi desteklerin olması ge-
rekir. Dolayısıyla büyük kütleli parçacıklara 
ulaşmak oldukça zordur. 
Maddeyi oluşturan temel ve atomaltı parça-
cıkları inceleyen parçacık fiziği bilimi, deney-
sel çalışmalar vasıtasıyla önemli gelişmelere 
sahne ediyor dünyayı. Ancak bu sahne dün-
ya insanları için oldukça pahalı olmaktadır. 
Çünkü parçacıkların gözlenebilmesi için çok 
büyük enerjiler gerekmekte. Parçacık hızlan-
dırıcıları adı verilen deneylerin yapıldığı 

Atlas deneyi—CERN 
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yerlerde büyük enerjilerde parçacıklar hız-
landırılarak çaprıştırılıyor ve daha temel par-
çacıklar gözlenmeye çalışılıyor. Parçacık fizi-
ği laboratuvarlarının en önemli araçları olan 
parçacık hızlandırıcılarında gelişen teknoloji 
ile beraber yapılan deneylerin sınırları da 
gelişiyor.  
Neden daha yüksek enerjili deneyler? Soru-
sunun cevabı parçacık fizikçilerin şu ana 
kadar gözledikleri ve deneysel yollarla edin-
dikleri fikirlerle matematiksel bir model hali-
ne getirdikleri “atomaltı parçacıklar dünya-
sında” izlemeye çalıştıkları bir haritadan ileri 
gelir. Ne var ki bu haritanın da genişletilmesi 
gerektiği konusunda çoğu biliminsanı hemfi-
kir. Standart Model olarak adlandırılan bu 
harita, deneysel olarak gözlenen atomaltı 
parçacıkları ve bu verilere göre matematiksel 
olarak var olması gereken atomaltı parçacık-
ları listeler ve bu parçacıklar arasındaki et-
kileşimleri ve hatta doğadaki dört temel kuv-
vetten üç temel kuvveti açıklayabiliyor. An-
cak bu model, yakın geçmişimizde gerçekle-
şen yeni gelişmelerle yetersiz olduğundan 
hatta temelinde bilinen dört temel kuvvetin 
hepsini açıklayamamasından dolayı yerine 
pekçok teorem ortaya atılmıştır. Şimdi 
CERN’de ya da Fermilab gibi diğer parçacık 
fiziği laboratuvarlarında yapılan deneylerle 
bu model ve yeni teoriler sorgulanmaktadır. 
LHC deneyleri Standart Model’in önerdiği en 
önemli parçacığı aramakla yükümlü çünkü 
hem model için hem de parçacık fizikçileri 

için kilit bir parçacık. Bu parçacığa kimileri 
Tanrı’nın parçacığı derken bilinen adı Higgs 
Bozonu’dur. 
 

Higgs Bozonu 
 

Standart Model, temel parçacıkların sınıflan-
dırılması üzerine günümüzde geçerli olan bir 
modeldir. Güçlü ve zayıf nükleer, elektro-
manyetik temel kuvvetleri ile aracı olan ölçü 
bozonları tanımlayarak kullanılır. Ölçü 
bozon türleri gluonlar, w- ve w+  ile Z 
bozonları ve fotonlardır. Model, maddenin 
bileşenleri olan 24 tane temel parçacığı kap-
sıyor. Son olarak model, bozonun bir türü 
olan Higgs bozonun varlığını tahmin etmek-
tedir ve henüz bulunamadı.  
Higgs bozonunun 2008 yılının Mart ayında 
kütle aralığı 114 – 185 GeV /c2 olarak tah-
min edilirken Fermilab’dan tüm parçacık 
fiziği bilim insanlarını şaşırtan bir gelişme 
yaşanmıştı ve Higgs bozonunun kütlesi için 
yeni bir aralık belirlendi. Fermilab’daki CDF 
ve DZero deneyleri sırasında söz konusu bu 
aralığın 160 – 170 GeV / c2 olmasının daha 
muhtemel olacağı gösterildi sonraki aylar 
içerisinde. Bu gelişmede CERN’deki Higgs 
avcıları için sürpriz olmuştu. 
Peki Higgs’i bulmak neden önemli? Niçin var 
olmalı? İşte bu soruların cevabı Standart 
Model ile birebir ilişkili. Çünkü Standart Mo-
del diye bildiğimiz bu tablo ya da harita bize 
Higgs bozonu olmalıdır diyor. Eğer ki Stan-
dart Model diğer parçacıkları tahmin ede-
bildiği gibi bu parçacığın varlığının da ger-
çek olması onun varlığını koruyacak ve sa-
dece tanımlayamadığı yerçekim kuvvetin-
den dolayı model üzerinde iyileştirmelere 
gidilebilecek. Ancak Higgs Bozonu gözlene-
mediği takdirde bu Standart Model için ve 
parçacık fizikçileri için hiç de iyi olmaya-
cak. Çünkü neredeyse sıfırdan bir Standart 
Modelvari bir model oluşturulması gereke-
cek ve bu da yıllar alacaktır. Ayrıca Stan-
dart Model’e göre Higgs bozonu, parçacıkla-
rın yapıtaşıdır yani bildiğimiz anlamda 
maddenin kökenine bizi götürecek ışıktır. 
Bu modele göre Higgs, neden bazı atomaltı 
parçacıkların kütlelerinin olduğunu ve ba-
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bazılarının da neden kütlelerinin olmadığını 
açıkladığından bu atomaltı parçacığın olup 
olmadığı parçacık fizikçileri için çok önemli-
dir. Tıpkı bir yapbozu andıran bu bulmacada 
eksik bir parça olan Higgs yoksa onun yerini 
parçacık fizikçilerinin nasıl dolduracağı bü-
yük bir soru işareti. 
 

Higgs Bozonu  
keşfedilmek üzere mi? 

  
“Büyük Hadron Çarpıştırıcısı” deneyi 19 Ey-
lül 2008’de yaşanan arızadan dolayı çalış-
malarını 1 yıl kadar ertelenmişti ve bu arıza-
nın ardından çalışmalar tekrar devam etti. 
Geçen süre içerisinde şimdi parçacık fizikçi-
leri Higgs’e çok yaklaştıklarını belirtiyorlar. 
En büyük bütçeli fizik deneylerinden biri 
olan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (LHC) De-
neyi, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’nde 
(CERN) en temel arayışlarından biri olan 
Standart Model’in öngördüğü ama yıllardır 
bulunamayan tüm maddeler dahil temel 
parçacıklara kütle kazandıran varsayımsal 

Higgs bozonu parçacığına ulaşmak üzere. 13 
Aralık 2011 tarihinde CERN’de gerçekleştiri-
len toplantıda bu yıl LHC deneyi içerisinde 
300 trilyonun üzerinde ışık hızına yakın hız-
lardaki parçacıkların çarpışmaları sonucun-
da LHC Deneyleri arasında 6 deneyden ikisi 
olan ATLAS ve CMS Deneyleri sonucunda 
elde edilen bulgular tartışıldı. Bu iki geniş 
çaplı deney ATLAS ve CMS, genel amaçlı 
dedektörler üzerine temellendirilmiş olup 
hızlandırıcıda çarpışmalar sonucu oluşan 
sayısız parçacığı analiz etmek üzere yapıl-
mışlardı.  
ATLAS deneyi sözcüsü  Fabiola Gianotti, 
Higgs parçacığının henüz keşfedilmediğinin 
altını çizerken, ATLAS deneyinin net bir şe-
kilde Higss bozonunu keşfedebileceğini ya 
da onun gerçekte var olmadığını söyleyebile-
ceğini aktardı toplantıda. Tüm bunların 
2012 yılındaki verilerle beraber tekrar tekrar 
inceleneceğini ifade etti. 
2008 yılında bulunan Higgs bozonunun küt-
lesine ilişkin tahminler bu yıl ki ATLAS de-
neyinin bulguları sonucunda Higss bozonu 
parçacığının 126 GeV/ c2 civarında bir küt-
leye sahip olduğunu ve Higgs bozonu parça-
cığının 131 GeV/ c2 -453 GeV / c2 aralığın-
da  bir kütleye sahip olamayacağı %95 ihti-
malle belirlendiği ifade edildi bu toplantıda 
Standart Model, parçacık fiziği için günü-
müzdeki en önemli teori ve modellerden biri-
dir. Şimdiye kadar Standart Model’in öngör-
düğü atom altı parçacıklar bulunmuşken 
Higgs bozonu henüz bulunamadı. Eğer Higgs 
bozonu bulunursa Standart Model en son 
öngördüğü atom altı parçacık da keşfedilmiş 
olacak ve bu tüm bilim dünyasını etkileye-
cek ciddi bir buluş olacak. Bu buluş için 10 
milyar dolar LHC deneyine aktarılmış du-
rumda. Bu yüzden yüzyılın en pahalı ve en 
önemli deneyi son üç yıldır Higgs’i arıyor ve 
bu yıl da bulamadılar. Çok büyük destekler 
alan böylesine bir deneyin yürütücüleri her 
yılın sonunda mutlaka açıklamalarda bulu-
nuyorlar. Ancak görünen o ki, bu sefer daha 
yakınlar. Gelecek yıl, Higgs’in keşfedildiğini 
ya da keşfedilemeyeceğini kestirmek daha 
kolay olabilir. 
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Birçok bilim insanı Higgs’in parçacığının 
keşfedilmesiyle onun özelliklerini anlamanın 
ve kavramanın çok uzun süreceğini düşünse 
de böyle düşünmeyenlerden biri olan 
Michigan Üniversitesi’nden fizikçi Gordon 
Kane, sicim teorisini kullanarak yaptıkları 
hesaplama sonucunda Higgs’in kütlesini 
122-129 GeV aralığında olabileceği sonucu-
na varmışlar ve bu çalışmalarını Arxiv’de 
yayınlamışlar henüz. 13 Aralık’taki toplantı 
i ç i n s e  ş u n l a r ı  i f a d e  e d i y o r : 
"Oyun bitti ve biz kazandık - biz yeni bir 
dünyanın kıyısına çıktık." 
Henüz Higgs bozonunun varlığına dair bir 
kanıtımız yok, kütlesinde belirli değerler 
üzerinde yoğunlaşmanının gerekliliğinin far-
kındayız ve artık bilim insanlarına göre gele-

cek yıl veya bir sonraki yıl Higgs bozonu par-
çacığı ya vardır diyebileceğiz ya da bu defteri 
kapatacağız. 
 

Gökhan Atmaca 
http://www.twitter.com/kuarkatmaca 

 
Kaynaklar: 
1. http://en.wikipedia.org/wiki/Higgs_boson 
2. http://physicsworld.com/cws/article/

news/48097 
3. h t t p : / / p r e s s . w e b . c e r n . c h / p r e s s /
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Karmaşanın Bilimi Kaos 
Erol Kurt / Nobel Yayınları 
 
Doğanın ve bilimin karmaşık yüzünü şekillendiren doğrusal-olmayan ve kaotik 
olayların disiplinlerarası bir anlayışla anlatıldığı bu kitapta bilim insanlarının, doğa-
nın en karmaşık süreçlerini irdelemeleri için ne gibi metotlar ve çalışmalar yaptığı 
ele alınmıştır. Doğrusal-olmayan sistemler ve kaos alanında hem akademik hem de 
popüler bilim bakış açısıyla kaleme alınmış bu eser, dinamik biliminin geldiği son 
noktayı gözler önüne sermektedir. Mühendislik, fizik, kimya, matematik, biyoloji, 
istatistik gibi farklı alanlarda çözümü aranmasına rağmen genellikle çok disiplinli 
bir yaklaşımla çözümü mümkün olan kaotik olayların anlaşılmasında kullanılan 
kavramların, modellerin ve terimlerin hem deneysel hem teorik yanları geniş bir 
perspektifte anlatılmıştır.  
Bu eserde son yıllarda sıkça duyageldiğimiz kaos bilim dalının neyi konu aldığı, ne 
işe yaradığı ve temelde ne türden sorunlarımızı çözdüğü beş bölüm halinde ele alın-
maktadır. Kaotik dinamiğin teorik ve deneysel temelleri yanında felsefi getirilerinin 
de tartışıldığı popüler bilim tarzındaki bu eseri; okuyucu, kendi amacına uygun ola-
rak lisans ve lisans üstü düzeyde kaynak ya da ders kitabı niteliğinde de kullanabilir. 
Bu kitabın yurdumuzda kaos üzerine yazılmış bulunan diğer kitaplardan en önemli 
farkı; çeviri olmaması, literatür bilgisi yanında yazarların bu alandaki özgün akade-
mik çalışmalarını da içermesidir. 

Dünya Beni Bekler Mi? 
Gül Sevin Pekmezci / Kent Kitap 
 
"Evren'de yalnız mıyız? 
Elbette! Evren'de yalnızız. Yalnız olmalıyız. 
Önemli şeylerden bir tane olur. 
"Koskoca Evren, trilyarlarca yıldız, milyarlarca gezegen; 
neden başkalarında da hayat olmasın?" Fazla basit bir mantık. 
Onun yerine, neden bu kadar büyük bir boşluk içinde hayat meydana gelmiş diye şa-
şırmak lâzım." 
* Işıktan daha hızlı olan ne? 
* Solucan deliklerinden geçerek başka evrenlere seyahat edilebilir mi? 
* Zamanın boyutu ve akışı nasıl tanımlanmalı? 
* Küresel ısınma, ne tür bir ana nedenden kaynaklanıyor? 
* İnsanın kişiliği, genetiğe indirgenebilir mi? 
* Eşeysel çekicilik unsurları mı DNA'yı reklam ediyor, DNA mı çekiciliği vurgulatı-
yor? 
Kuvantum teorisinden iklim değişikliğine; yapay zekadan evrenbilime, kadın-erkek 
ilişkisinden psikanalize, zaman yolculuğundan determinizme çoğu bilimsel problemi 
ve felsefi sorguyu ele alan bir düşünsel ziyafete katılmak isterseniz bu romanı okuma-
lısınız. 

LHC Deneyi 
Tülay Yenilmez / KBT e-Kitap 
 
LHC Deneyi'nin ilk çalışmalarına başladığı yıllarda Kuark Bilim Topluluğu tarafından 
hazırlanan bu e-kitap ile Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (LHC) Deneyi ile ilgili fizik öğ-
rencilerini, fiziğe ilgi duyanları bilgilendirmek istemiştik. Yayınlandığı ilk günden 
hemen sonra binlerce kişi tarafından okunan bu e-kitabımızı tekrar yayınlıyoruz. 
Önümüzdeki yıllarda, LHC Deneyi ile ilgili son gelişmeleri de içeren bir e-kitap yayın-
lamayı umuyoruz...  
 
İncelemek için: 
http://www.kuark.org/kbt-e-kitap/lhc-deneyi/  
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