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Yeni Y›l...
Time dergisi her Aral›k ay›nda “Y›l›n
En Önemli Keﬂifleri” diye bir liste yay›nlar. 2007 y›l›n›n büyük ödülü Iphone’a
gitti. Apple ﬁirketi’nin geliﬂtirdi¤i ve avucunuza s›¤acak kadar küçük olan bu aleti
hem cep telefonu, hem de bilgisayar olarak kullanabiliyorsunuz.
Büyük ödülün yan› s›ra, mimarl›k, e¤lence, sa¤l›k ve daha birçok kategoride listelenen keﬂiflerin aras›nda bizim ilgimizi
en çok çevre ödülleri çekti. Hemen baﬂta
söyleyelim, bu konuda Time Dergisi’nin
editörleri mükemmel bir liste haz›rlam›ﬂlar. Ne yaz›k ki çevre dersleri okutan biri
oldu¤um halde benim bu keﬂiflerin yar›s›ndan haberim olmad›. Çevrecilik konusunda o kadar çok yaz›l›p çiziliyor ve o kadar
çok yeni keﬂif ortaya ç›k›yor ki, insan nerede neyi takip edece¤ini ﬂaﬂ›r›yor.
Çevre listesinin baﬂ›nda Sony firmas›n›n üretti¤i, ﬂekerle iﬂleyen pil var. 50 miliwatt gücünde olan bu pillerden dört tanesi MP3 çalar›n›z› çal›ﬂt›rmaya yetiyormuﬂ. (Kimbilir, çevreye bu kadar uyumlu
bu piller belki ileride daha da geliﬂtirilir
ve miad› dolduklar› zaman çay veya kahvenize atabilirsiniz!) 2 numarada, yazd›klar›n›z› silip tekrar tekrar kullanabilece¤iniz ka¤›t var. Merak etmeyin, silme iﬂini
sizin yerinize bilgisayar yaz›c›s› yap›yor ve
yeni bas›lan yaz›n›z, o ka¤›da ilk bas›lan
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yaz› kalitesinde gözüküyor. (Tabii size verilen senetleri kabul etmeden önce bu tür
bir ka¤›da bas›lmad›¤›ndan emin olun.
Öte yandan, aﬂk mektuplar›n›z› bu mucize
ka¤›t üzerinde bast›rman›z ak›ll› bir hareket olabilir.) 3 numarada, havay› kirletmeden petrol ç›karmaya iliﬂkin bir yöntem var. Ama petrol bu kez kullan›lm›ﬂ
pet ﬂiﬂelerden, hurda araba lastiklerinden, hatta kayalardan bile ç›kart›labiliyor.
4 numarada, s›k›ﬂt›¤›m›z zaman hemen
imdad›m›za koﬂan canl›lar›n en güzel örneklerinden biri var. Yumuﬂak zemin üstüne inﬂa edilmiﬂ bir binan›n alt›ndaki
topra¤› idrarla kar›ﬂt›r›p üzerine Bacillus
pasteurii ad›nda bir bakteriyi sald›ktan
birkaç gün sonra, bu mucizevi yarat›k zemini kaya gibi sertleﬂtiriyor. California
Üniversitesi’nin Davis yerleﬂkesinde geliﬂtirilen bu yöntemle binalar› depreme karﬂ› çok daha dayan›kl› hale getirmek mümkün. Bu keﬂfin ülkemiz için ne kadar

önem taﬂ›d›¤›n› söylemeye gerek yok. 5
numara, kömürle çal›ﬂan elektrik santrallerinde meydana gelen külden tu¤la yapma yöntemi. Bu tu¤lalar ayn› zamanda
havadaki c›vay› çekmede çok yararl› oluyor. 6 numaral› keﬂif kayak merkezlerini
iﬂletenlerin ilgisini çok çekecek. Bulutlar›n üstüne toz serperek ya¤mur ya¤d›rmak neredeyse yar›m yüzy›ld›r kullan›lan
bir teknik. Bu kez Tibetli bir biliminsan›,
benzer bir yöntemle kar ya¤d›rmay› baﬂarm›ﬂ. Bu keﬂfin Tibet’ten gelmesi özellikle ilgimizi çekti. Demek ki önemli bir
keﬂif yapmak için ille de zengin bir ülkede yaﬂamak gerekmiyormuﬂ. 7 numarada
ekolojik mimarinin en güzel örneklerinden biri var. Mike Sykes ad›nda bir mucidin inﬂa etti¤i evlerde ›s›tma veya so¤utma masraf› neredeyse s›f›ra iniyormuﬂ.
Bu yöntemin ﬂimdiye kadar uygulananlardan en büyük fark› çok daha kal›n kerestelerin kullan›lmas› ve de¤iﬂik tasar›m›.
Time dergisi gazetecilik ahlak kurallar›na
uyarak bu mucidin araﬂt›rma masraflar›n›
kendilerinin ve CNN Televizyonu’nun karﬂ›lad›¤›n› yaz›yor.
Kaç›rm›ﬂ olabilirim ama bilebildi¤im
kadar ülkemizde çevre konusunda en iyi
keﬂifleri içeren benzeri bir liste yap›lm›yor. Ama ben yine de çok ümitliyim. Son
y›llarda ülkemizde de bilim ﬂenlikleri ve
yar›ﬂmalar› baﬂ›n› ald› yürüdü. TUB‹TAK
Baﬂkanl›¤›’n›n ve editörümüz Raﬂit Bey’in
bu konudaki olumlu çabalar›n› bu dergiyi
okuyanlar zaten bilir. Geçen y›l British
Council-ODTÜ iﬂbirli¤iyle gerçekleﬂtirilen
“Bilim Güzeldir” yar›ﬂmas›nda birçok yerli mucidin birbirinden ilginç keﬂiflerini gururla izledik. Irmak Okullar›’ndan Sühan
Hatipo¤lu’nun ilk, orta ve lise ö¤rencileri
için her y›l düzenledi¤i çevre yar›ﬂmalar›,
bizim izlemeye f›rsat buldu¤umuz ve çok
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takdir etti¤imiz bir çal›ﬂmad›r. 2008 y›l›nda Time dergisinin yapt›¤›na benzer bir
listenin ülkemizde de haz›rlanmas› bizi
çok mutlu edecektir.

Yeni Y›l Fena Al›ﬂkanl›klardan
Kurtulma Zaman›
Amerikal›lar yeni y›la girmeden bir
hafta önce b›rakmay› planlad›klar› kötü
al›ﬂkanl›klar›n bir listesini yaparlar. Bu
gelenek o kadar yayg›nd›r ki devletin resmi ‹nternet sitesinde bile bu konuya geniﬂ
yer verilir. ‹ﬂte 2007 y›l› için verilen önerilerden birkaç›:
1. Zay›flay›n.
2. Borçlar›n›z› ödeyin.
3. Para biriktirin.
4. Daha iyi bir iﬂ bulun.
5. Spor yap›n.
6. Sa¤l›kl› ürünler yiyin.
7. Yeni ﬂeyler ö¤renin.
8. Sigaray› b›rak›n.
9. Aﬂ›r› stres alt›na girmekten kaç›n›n.
10. Ruhsal stresinizi azalt›n.
11. Seyahat edin.
12. Karﬂ›l›k beklemeden baﬂkalar›na
yard›m edin.
Doktorlar kötü al›ﬂkanl›klar› b›rakmak
için bir hedef belirlemenin çok önemli oldu¤unu vurguluyorlar. Hangi inançtan
olursa olsun yeni y›l›n baﬂlang›c› herkesin
kabul edebilece¤i bir hedef (Yeni y›l kutlamalar› H›ristiyan gelene¤i de¤ildir. Onlar›n dinsel bayram› Aral›k ay›n›n 25’inde
kutlan›r). Ayr›ca, ne yapaca¤›n›z›, nas›l
yapaca¤›n›z› bütün ayr›nt›lar›yla planlad›¤›n›z takdirde çok daha baﬂar›l› oluyormuﬂsunuz. Örne¤in, “bol bol spor yapaca¤›m” yerine “haftada 3 gün okulun havuzunda 15 defa gidip gelece¤im” veya “iﬂe
giderken araba sürmek yerine yürüyece¤im” gibi.
Son yap›lan araﬂt›rmalara göre Amerika nüfusunun yüzde 60’› aﬂ›r› ﬂiﬂmanm›ﬂ.
Bu yüzden diyet yapman›n listenin baﬂ›n›
çekmesine ﬂaﬂmamak gerekir. E¤er dikkat etmezsek yak›nda ülkemizde de benzer bir afetle karﬂ›laﬂmak, büyük bir olas›l›k. Bizim en büyük problemimiz araba
düﬂkünlü¤ü. Sabahlar› ODTÜ yerleﬂkesindeki park yerleri arabalarla dolup taﬂ›yor.
Ne yaz›k ki ço¤u da okula tek baﬂ›na gelen ö¤rencilere ait. Çok say›da meslektaﬂ›m güzel havalarda bile ofislerinden kafeteryaya arabayla gitmeyi tercih ediyor.
Gururla söylüyorum, ODTÜ’nün spor tesisleri Amerika’n›n en iyi üniversitelerinde gördüklerimin ço¤undan daha iyi. Bu-

na ra¤men faydalananlar yeterli say›da
de¤il.
Sporun fizyolojik faydalar›n›n yan› s›ra
ruhsal faydas›n› da unutmamak laz›m. Bu
konuda yap›lan bilimsel araﬂt›rmalara göre spor yapmayanlar, yapanlara nazaran
daha çok depresyona giriyor ve kendilerine güvenleri daha az oluyormuﬂ. Biliminsanlar› bunu, spor yaparken beyinde endomorfin (endorfin) denilen ve salg›land›¤›nda insan› rahatlatan hormonlar›n devreye girmesine ba¤l›yor. K›sacas› spor
yapmam›z› beynimiz bu ﬂekilde ödüllendiriyor. Baz› kiﬂilerin neden spor tiryakisi
oldu¤unu bu nedenle aç›klayabiliriz.
Sigaran›n ölümcül zararlar› için yeteri
kadar yaz›p çizdi¤imiz için, bu kez bu konuya girmeyece¤im ama yine de ﬂunu hat›rlatmakta fayda var: Yavaﬂ yavaﬂ intihar
etmeye merakl› olanlar içmeye devam etsin ama hiç olmazsa etraf›ndakileri, özellikle küçük çocuklar› sigara duman›na
bo¤mas›n.
Doktorlar kilo vermenin veya sigaray›
b›rakman›n o kadar o kolay olmad›¤›n›,
arada s›rada tökezlemelerin olabilece¤ini,
fakat ümitsizli¤e kap›lmadan yola devam
edildi¤i takdirde sonuca ulaﬂ›laca¤›n› söylüyorlar. (Ben de 10 y›l kadar önce bir y›lbaﬂ› akﬂam› sigaray› b›rakt›ktan sonra
maalesef birkaç kez tökezledim. Ama bütün 2007 boyunca sadece 3 tane sigara
içtim. Önümüzdeki y›l bu rakam› s›f›ra indirmeye kararl›y›m.)
ABD hükümetinin resmi listesinde
“karﬂ›l›k beklemeden hizmet etmek”
maddesi oldukça ilgimi çekti. Nas›l zamanlarda yaﬂ›yoruz ki, hepimizin yapmas›
gereken bir davran›ﬂ› listeye koymak gerekiyor. Öneriler aras›nda kâr amac› gütmeyen bir hay›r kuruluﬂunda ücret almadan çal›ﬂmak ve çevrenizdeki fakir fukaraya elinizden geldi¤i kadar yard›m etmek
gibi hizmetler de var. Ben emekli olunca
bir üniversite kütüphanesinde fahri olarak çal›ﬂmay› düﬂünmüﬂtüm ama OD-

TÜ’de ders vermeye devam etmem istendi¤i için bu plan› erteledim.
Peki siz gelecek y›l neler yapmay›
planl›yorsunuz diye bir soru akl›n›za gelirse, aram›zda kalmak ﬂart›yla, bilirsiniz yerin kula¤› var, hedeflerimi sizlerle paylaﬂabilirim. Çok sinirlendi¤im zaman, harekete geçmeden önce 10’a kadar sayaca¤›m. Atalar›m›z ne güzel söylemiﬂ: Öfkeyle kalkan, zararla oturur. S›rada Arjantin
tangosu da var. 2 dönem kursa gittim
ama hâlâ basit bir 8’li hareketini bile yapmakta zorlan›yorum. Fakat Tanr›’dan
ümit kesilmez! “Peki ama” diyeceksiniz
“yaz›lar›n›zda hep aﬂ›r› kilolu oldu¤unuzdan ﬂikayet ediyordunuz. O konuda bir
ﬂey yapmayacak m›s›n›z?” Hay›r öyle bir
plan›m yok. “Nas›l yani? Aleme verir telkini, kendi yutar salk›m›?” Haﬂa! Aç›klayay›m. Benim namaz›nda niyaz›nda dünya
tatl›s› bir anneannem vard›. O, daha Ramazan ay› baﬂlamadan bir hafta önce
oruç tutmaya baﬂlar, neden acele etti¤ini
soranlara “Evlad›m, mübarek ay› karﬂ›l›yorum” derdi. Ben de bu kez yeni y›l› 2
ay önceden diyet yaparak karﬂ›lamaya
baﬂlad›m ve doktorum Yeﬂim Han›m’›n
yard›m›yla 8 kilo verdim, bu gidiﬂle yeni
y›l geldi¤inde ben zaten amac›ma ulaﬂm›ﬂ
olaca¤›m ve böylelikle yeni y›l›n keyfini
daha çok ç›kartabilece¤im.
Biz kendimizi yenilerken haddimiz olmayarak baz› arkadaﬂlara da birkaç önerimiz olacak. Örne¤in, futbol spikerlerinin
s›k s›k kulland›¤› “mutlak bir gol kaç›rd›”
cümlesi bir y›l boyunca kullan›lmas›n. Bir
ﬂey nas›l hem “mutlak” olur hem de “kaçar” anlamak mümkün de¤il. (Tabii burada kuantum mekanik üzerine doktora
yapm›ﬂ ama iﬂ bulamad›¤› için spikerlik
yapanlar› bu yasaktan muaf tutuyoruz.
Öyle ya, onlar Schroedinger’in kedisinin
ayn› zamanda hem ölü hem diri olabilece¤ini iddia ederler). Tabii bu konuda bizim
de sicilimiz o kadar parlak de¤il. Örne¤in
geçmiﬂ yaz›lar›ma bir göz at›nca “en güzel kan›t›d›r” ibaresini gere¤inden fazla
kulland›¤›m›n fark›na vard›m. Bu tabiri
yaz›larda o kadar çok kullan›yorum ki görünce ben bile rahats›z olmaya baﬂlad›m.
Art›k bir daha kullanmamaya burada söz
veriyorum. Bu, karar›m› sizlerle aç›kça
paylaﬂmam bu konuda ne kadar kararl›
oldu¤umun “en güzel kan›t›d›r”.
Bütün okuyucular›m›za nice mutlu y›llar dileriz.
Kaynaklar:
http://www.usa.gov/Citizen/Topics/New_Years_Resolutions.shtml
http://www.in-mind.org/issue-1/does-exercise-truly-make-you-happy2.html
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