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popüler yapan ana sebep ne?

Lua destekler)

olarak)

-Dark Souls
-Don’t Starve
-Dota 2 ve Dota Underlords
-Far Cry

-Payday 2
-Roblox 

-World of Warcraft



lua_State

userdata

print "Hello World"



tablo[“fonksiyon”]() tablo.fonksiyon()

do ve end 

end if do then
while, for

repeat repeat until
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Virüsler Yardımıyla Kanseri Yenebilir Miyiz?
Virüsler , sadece canlı hücreleri enfekte edebilen ve bu sayede replike olabilen mikroskopik 
enfeksyon etkenleridir. Virüsler oldukça küçük bir yapıya sahiptirler. Viral genom 3-100 
genden oluşur, ancak bu sayı çoğu virüste 10-15 gen arasındadır. Bu düşük gen sayısı hücrenin 
stratejisini belirler. Virüsler kalıtsal materyali yayabilmek için alternatif splicing (kesilip 
atılma) mekanizmaları ve/veya farklı açık okuma çerçeveleri kullanır. Hücreyi enfekte etme 
özelliğine sahip , gelişimini tamamlamış virüslere Viron denir. Virüsleri taşıdıkları nükleik asit 
tipine göre DNA virüsleri ve RNA virüsleri olarak ikiye ayırabiliriz. DNA virüslerinden İnsan 
Papilloma Virüsü , Epstein-Barr Virüsü ve Hepatit B Virüslerini; RNA virüslerinden İnsan İmmün 
Yetmezlik Virüsünü (HIV) örnek verebiliriz.

İnsan Papilloma Virüsü (HPV) deri ve mukozal yüzeylerdeki bazal epitelyal tabaka hücrelerini 
enfekte eden bir DNA virüsüdür . Serviks kanserine yol açtığı bilinmektedir. Yüksek riskli 
genotipler 16 ve 18 olarak belirlenmiştir. HPV‘nin E6 ve E7 proteinlerinin hücre baskılayıcı 
proteinleri olan Rb ve p53‘e bağlanması, kansere neden olduğu bilinen en önemli faktördür 
.

Virüsler, hücrenin büyümesi ve bölünmesi üzerine etkilidirler. Bir hücrenin bölünmesini 
sağlayabildikleri gibi, hücrenin bölünmesini de engelleyebilirler. Bu özellik bilim insanlarının 
kafasında “virüsler yardımı ile kanser tedavisinde bulunabilir miyiz?” sorusunu oluşturmuştur.

2009 yılında Dr. Patrick Lee, insanda doğal olarak bulunabilen onkolitik virüslerden olan
reovirüsünün sağlıklı hücrelere etki etmeksizin, kanser kök hücrelerini öldürdüğünü 
bulundu. Dr. Lee aynı zamanda “p53” proteini ve bu proteinin tümörleri durdurabilme 
özellikleri üzerine çalıştı . Bu iki araştırma konusu üzerinde durulduğunda kansere 

tedavi bulunabileceğine inanıyor. Onkolitik virüs 
terapisinin normal kanser tedavisine göre 

avantajları; sadece kanser hücrelerini 
öldürüyor olması ve sağlıklı hücrelerin 
hasar görmemesi, virüslerin kendiliğinden 
çoğalıyor olması ve bu sayede 
diğer hücrelere de kısa sürede etki 
edebilmesi, ve laburatuvar ortamında 
virüsün kolayca çoğaltılabiliyor olması.

Kansere değil, 
hayata şans verin.



İnsanda reovirüs hastalık yapıcı özelliğe 
sahip değil. Birçoğumuz haberimiz olmasa 
da bu virüsle enfekte olmuş, buna göre 
bağışıklığımız güçlenmiştir. Reovirüs her 
virüs gibi parazittir. Virüs hücreye girdikten 
sonra hücreyi sömürerek birkaç saat içinde 
binlerce kopya oluşturarak komşu hücrelere 
dağalır. Virüsün sağlıklı hücrelere zarar 
vermemesi ve sadece kanserli hücrelere
yerleşmesi İnterferon proteini sayesinde 
gerçekleşir. İnterferon proteini, 
sağlıklı hücrenin virüse karşı bağışıklık 
kazanmasını sağlar. Bu protein sağlıklı 
komşu hücrelere de yayılır . Kanserli
hücrelerde bu protein bulunmaz. Aynı 
zamanda İnferon proteini kanserli 
hücreye enjekte edildiğinde ne olduğunu 
algılamaz ve bu sayede yine virüs 
tarafından öldürülür.

Reovirüs immün sistemine de pozitif anlamda etki 
etmektedir. Vücutta enfekte olmamış
bölgenin, bağışıklık sistemi tarafından tümörlü olup 
olmadığı algılanıp buna göre hücreleri
öldürmesini sağlayabilir.

Hasta bir bireyin boynunda bulunan tümörlere 
Reovirüs tedavisi ve kemoterapi uygulanmıştır. 
Ortaya çıkan sonuçlar, gelecekte virüslerin kanser 
tedavisinde kullanılabileceğine dair çok olumlu 
bir izlenim bırakmıştır. Genetik mühendisliğinin ve 
teknolojinin de gelişmesiyle birkaç yıl sonra kanseri zorlu 
bir hastalık olarak görmeyebiliriz.
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Rüya, uykunun genel ve karakteristik 
özelliklerinden biri olup, uykunun hızlı göz 

hareketi (REM) adlı evreleriyle yakından ilişkili 
bulunan, görsel ve işitsel algı ve duygulardır. 
Rüyaların biyolojik içeriği, işleyişi ve maksatları 
tümüyle anlaşılmış değildir. Rüyalara “duyusuz 
algı”nın bir türü veya nesnesiz algı olarak da 
bakılabilir.

Çeşitli inanışlara ve tahminlere de neden olan 
rüyalar, her zaman için ilginç ve yoruma 

açık bir konu oluşturmuşlardır. Farklı 
psikoloji ekollerinin, parapsikologların ve 

deneysel spiritüalistlerin rüyaları farklı 
biçimlerde açıklama çabaları 

olmuştur. Rüyaların işleyişinin 
açıklanması bilimsel 

topluluğun genel kabulüne 
göre varsayımlar 

düzeyinden öteye 
pek gidememiş olup, 
rüyalar halen esrarını 
korumakta olan 
bir inceleme alanını 
o l u ş t u r m a k t a d ı r. 
Rüyaların bilimsel 
incelenmesi oneiroloji 
adını alır.

Deniz KARATAY
Teknik Gezi
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Zamanın birçok değerlendirme yöntemi vardır. Biz bu değerlendirmeyi nasıl yapmalıyız? 
Harcadığımız zamanla üretkenliğimiz arasındaki ilişkiyi tespit etmeliyiz. Geçirilen zamanın 
%100’ünü verimli bir şekilde kullanmayı beklemek yanlış olacaktır. Fakat objektif değerlen-
dirmemize göre zamanın yaklaşık olarak %80’ini doğru bir biçimde kullanmak bizi başarıya 
taşıyacaktır. Bu mekanizmaya farklı bir bakış açısı getiren bir ilkeden bahsedelim.

80/20 ilkesi, 19.yüzyıldaki İngiltere’nin servet ve gelir dağılımını inceleyen İtalyan ekonomist 
Vilfredo Pareta tarafından ortaya koyulmuştur. Değerlendirmesine göre bu dağılımın büyük 
kısmı azınlık kısma ayrılıyordu. Diğer bir tespiti ise toplumdaki belirli bir servete sahip kişilerin 
oranı ile sahip oldukları servet arasında bir ilişkinin olmasıydı. Aynı zamanda bu dengesizlik 
diğer dönemlerle ve başka ülkelerin verileriyle de uyması bulgularının doğruluğunu kanıtlar 
yöndedir. Bu ilkeyi zaman üzerinden değerlendirirsek önemli başarıların birçoğu zamanın 
küçük bir bölümünde çıkar. Yani başarının %80’i kullanılan zamanın %20’sinde üretildiğini 
anlarız. Buna karşılık zamanın %80’i çıktısının değeri %20’sini verir.

Herhangi bir proje sürecinde, ona ayrılan zamanın son %20’si en verimli geçen zamandır. 
Bunun nedeni teslim tarihinden önce projeyi sunabilmektir. Üretkenlik burada projeye 
ayrılan zamanın %20’sinde etkindir. Bunun nedeni zamanın kıt olması değil, iş bitirmenin 
gerektirdiği zorunluktur. 80/20 ilkesi zaman yönetimine bazı eleştiriler getirir. Fakat ona ters 
düşmez. Biz zamanın sadece son %20’sini verimli bir şekilde kullanıyoruz.

Sonuç olarak kedimizi ve geçirdiğimiz zamanı yönetmek için önceliklerin tespit edilmesi ve 
bunlar için bir planlamaya gidilmesi gereklidir. Odağımızın yaptığımız iş olması için gayet 
göstermeliyiz. Belki de dışarı ile bağlarımızı iş yaptığımız sürede koparmak bizim hedefimiz 
haline gelmelidir. Bunu yaparken de sistematik çalışmayı öğrenmeliyiz. Vakit harcamak her 
zaman için emek verdiğimiz anlamına gelmiyor. O vakti zekice geçirmeliyiz. Kendimize net 
hedefler belirleyip bunlara ulaşmak üzerinde bir mekanizma kurmalıyız. Zamanın yetersizliği 
üzerine kaygılanmak yerine zamanın fazla olup düşük nitelikte iş yapmaktan korkmalıyız. 
Kendimizi sürekli olarak değerlendirmeli ve zamanı daha iyi kullanmak için geçirdiğimiz 
süreçleri geliştirmek için çabalamalıyız.

Betül Meçli
Industry Applications Society

Pareta Yasası: 80/20 İlkesi



Sağlıkta şiddet, aile içi şiddet, sporda şiddet, okulda şiddet, sokakta 
şiddet, evde şiddet, iş yerinde, kadına, çocuğa, erkeğe, hayvana şiddet, 
ekonomik şiddet… Üç nokta koyuyorum çünkü bu liste sonsuza kadar 
uzayıp gidiyor. Şiddet ne kadar olumsuz olsa da hayatımızın her alanında 
var. Kimisi mağdur, kimisi suçlu. Siz bu yazıyı okurken bile dünyanın bir 
ucunda belki de yanınızda birileri mağdur birileri de suçlu… 

Şiddet, bireyin fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik yönden zarar 
görmesiyle ya da acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması 
muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün 
keyfi engellenmesi de içeren, fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik 
her türlü tutum ve davranıştır. Şiddet, özel veya kamusal alanda meydana 
gelebilir; evde, ailede, sokakta, işte…

Peki bu şiddet neden bu kadar yaygın?

İsveç’teki Karolinska Enstitüsü’nden bilim insanları, 895 Finlandiyalı 
mahkum üzerinde yaptıkları genetik inceleme sonucunda bir kişinin 
aşırı şiddet içeren bir suç işleme olasılığını artıran 2 gen tespit ettiklerini 
açıkladı.

Uzmanlar , Finlandiya ‘da işlenen vahşi suçların %5 ila %10undan 
bu genlerin sorumlu olabileceğini belirtti. Molecular 
Psychiatry dergisinde yayınlanan araştırmayı gerçekleştiren 
ekibin başında bulunan Profesör Jan Tiihonen , İngiliz 
Independent gazetesine yaptığı açıklamada ‘’Biz 
suçu işleme olasılığını önemli oranda etkileyen 
iki gen tespit ettik. Ancak bir kişinin şiddet 
eğilimini belirlemekte ufak da olsa rol oynayan 
daha onlarca hatta yüzlerce gen daha var. 
İşte bu nedenle bu araştırmada elde edilen 
bulgular potansiyel suçluların tespit edilmesini 
sağlayacak genetik bir testin geliştirilmesine 
imkan sağlamayacak’’ dedi.



Oxford Üniversitesi’nden sinirbilimi 
profesörü Jan Schnupp ise söz 
konusu şiddet genlerini taşıyanların 
çok küçük bir kısmının şiddet 
içeren suçlar işlediğini söyledi ve 
‘’ Bu genlere şiddet geni demek 
büyük bir genelleme yapmak 
olur. Bu genleri taşıyan kişiler 
şiddet dürtülerini kontrol etmekte 
taşımayanlardan daha çok zorlanıyor 
olabilir ancak bu genler kesinlikle bir 
kişiyi suç ve şiddet dolu bir hayata 
mahkum etmiyor ‘’ dedi.

Hollanda ‘da bilim insanları, 
çocukları video oyunları tiryakilerine 
dönüştüren bir şiddet geni keşfetti. 
Aynı genin , dikkat eksikliği ve 
hiperaktivite bozukluğuna da 
neden olabileceği belirtiliyor. Bilim 
insanlarına göre , daha şiddetli 
video oyunlarını veya televizyon 
dizilerini seven gençler de ortak bir 
genetik yapıyı paylaşıyor. Daily Mail 
in haberine göre araştırmaya 5 ve 
9 yaş arası 1600 den fazla çocuğun 
ebeveyni katıldı. Aileler çocuklarının 
ne kadar şiddet içeren medyaya 
maruz kaldıklarını kaydederken 
, araştırmacılar da çocuklarını 
doğumundan itibaren DNA örnekleri 
topladı. Araştırma sonucunda , 
belirli bir geni paylaşan çocukların 
, şiddet içeren oyunları oynamaya 
veya benzer dizileri izlemeye meyilli 
oldukları açıklandı. Bu tarz oyunlara 
örnek olarak da “Grand Theft Auto” 
ve “Call of Duty” örnek gösterildi.

Uzmanlar ,seratonin genindeki bir 
varyasyonun , çocukların şiddet 
içeren medyadan haz almasına 
neden olabileceğine işaret ediyor. 
Bu geni taşıyan çocukların 
dikkat eksikliği ve hiperaktivite 
bozukluğundan muzdarip olma 
ihtimalinin de daha yüksek olduğu 
da belirtiliyor.

Son 10 yılda 2337 kadın şiddet 
görerek hayatını kaybederken , 
en çok boşanmak istedikleri ve 
kendi hayatlarına dair karar almak 
istedikleri için öldürülüyorlar. 
Sorunun çözümü yönünde somut 
adımlar atılmadığı için cinayetler 
devam ediyor. Peki kadına şiddet 
nasıl bitecek? Ölmek istemiyorum 
derken bile kızının gözü önünde 
öldürülen, sadece minibüse bindiği 
ve son yolcu kaldığı için tecavüze 
uğrayan , denizin kıyısına cesedi 
vuran bebeğin hesabını kimler 
verecek…

Şiddet hayatımızda devam ettiği 
sürece her şey kötü olmaya 
devam edecek. Gördüğümüz 
duyduğumuz bütün şiddetlere karşı 
sessiz kalmamak bizim yararımıza 
olacaktır. Her yeni güne acaba 
bugün başıma ne gelecek diye 
uyanmamamız dileğiyle…

Ceren Arslan
Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler
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Zaman, yüzyıllardır insanların bir anlam 
yüklemeye çalıştığı derin ve anlaşılma-

sı güç bir gizemdir. Felsefeye göre zaman, 
değişimin ta kendisidir. Fiziğe göre ise 
gözlemleyebildiğimiz evrenin 4. boyutu-
dur. Biz zamanı basitçe bir nehir gibi düşü-
nebiliriz. Sürekli olarak bir andan diğerine 
akıyor gibidir, tek yönlü olarak yalnızca 
geleceğe doğru. İlginç bir şekilde olayların 
ileri doğru hareket eden bir sırayla mey-
dana gelmek zorunda olduğunu söyleyen 
herhangi bir fizik yasası yoktur. Fizikteki 
tüm denklemler zaman ileri doğru akarken 
de geri doğru akarken de geçerlidir. Peki 
bizler neden olayların meydana gelişini 
yalnızca tek yönlü olarak izleyebiliyoruz? 

Einstein’a göre meydana gelmiş ve gelecek 
olan her şey aslında var demektir. Eins-
tein bu cesur fikirle zamanı algılayışımız 
konusundaki en temel kavramlardan birini 
yıkmıştır. “Geçmiş, şimdiki zaman ve gele-
cek arasındaki fark yalnızca bir illüzyondan 
ibarettir fakat bu illüzyon çok güçlüdür.” 
demiştir. O halde zaman içerisindeki her an 
şimdiden varsa belki de zaman akmıyor-
dur. Tıpkı donmuş bir nehir gibidir. Her an 
bulunduğu yerde donakalmıştır. O halde 
zamanda geçmişe veya geleceğe gitmek 
mümkün müdür? Columbia Üniversite-
si’nden teorik fizikçi Brian Greene’ye göre 
zamanda yolculuk oldukça mümkün.

Eğer geleceğe gitmek istiyorsanız bunu iki şekilde gerçekleştirebilirsiniz:
1- Özel görelilik teorisi altında hıza bağlı zaman genişlemesi kullanarak
2- Genel görelilik teorisi altında çekimsel zaman genişlemesi kullanarak

Eğer birinci yolu seçerseniz, neredeyse ışık hızıyla uzak bir yıldıza yolculuk gerçekleş-
tirip dünyaya geri döndüğünüzde sizin için geçen birkaç saatin dünyada yüzlerce hatta 
binlerce yıla denk geldiğini görürsünüz.

İkinci yolu seçip geleceğe gitmek istiyorsanız bunun için uzay-zamanın çok fazla bükül-
düğü bir yere (nötron yıldızı veya bir karadeliğin yanı) gitmelisiniz. Einstein’a göre kütle 
çekimi, zamanı büyük ölçüde etkiler. Çekim kuvveti ne kadar güçlüyse zaman o kadar 
yavaşlar. Ve bildiğimiz gibi karadeliklerin ışığın bile kaçamadığı bir çekim kuvveti vardır. 
Ve siz bir karadeliğin yanına yaklaştığınızda zaman bükülecek ve yavaşlayacaktır. Sizin 
için oradaki birkaç saat dünyada yüzlerce yıl demek olduğundan eve döndüğünüzde 
dünyanın geleceğine gelmiş olursunuz.



Peki ya geçmişe gitmek? Hepimizin bir şekilde gerçekleştirmek istediği bu olay so-
lucan delikleriyle mümkün gibi görünüyor. 1935 yılında Albert Einstein ve Nathan 

Rosen tarafından geliştirilen kurama göre solucan delikleri, uzay-zaman içinden geçen 
kestirme yollardır. Sadece iki mekanı değil, iki zamanı da bağlarlar. Bir solucan deliği 
uzay-zamanın bir parçasıyla daha önceki ana ait bir başka parçasını birbirine bağlayabi-
lir. Fakat solucan deliklerinin varlığı henüz ispatlanabilmiş değildir.

Zamanda geriye gitmenin mümkün olabileceğini söyleyen bir diğer bilim insanı Eins-
tein’ın yakın arkadaşı Gödel’dir. 1940’larda Princeton Üniversitesi İleri Araştırmalar 
Enstitüsü’nde çalışan Kurt Gödel, Einstein’ın kütle çekimi alanı denklemlerini kullanarak 
kendi ekseni etrafında dönen silindirik bir evren modeli tasarladı. Bu evren modeline 
göre madde ışık hızını aşmaya gerek kalmaksızın uzayda ve zamanda kapalı bir halka 
çizecekti. Ve siz zamanda ileriye giderek kendi geçmişinize ulaşabilecektiniz. Fakat bu 
teoriyi de çürüten bir evrensel gerçek var ki o da termodinamiğin 2. Kanunu olan Entro-
pi. Entropiye göre evrenin gitgide artan bir düzensizlik tercihi vardır ve siz bunu tersine 
çeviremezsiniz.

Son olarak, geçmişe yolculuk için yapabileceğiniz bir diğer şey ışık hızından yüksek bir 
hızda hareket etmektir. Bildiğimiz gibi bağıl olarak hareket eden birinin durağan göz-
lemciye göre saati daha yavaş akar. Işık hızında hareket ettiğinde ise zaman neredeyse 
durur. Eğer ışık hızını aşarsanız olay tersine döner ve artık zamanda geriye gitmeye 
başlarsınız. Peki bu mümkün müdür? Işık hızını aşarak zamanda geriye gidebilir miyiz?

Buna da cevabımız maalesef hayır. Fizik yasalarına göre kütleli herhangi bir cismin ışık 
hızına ulaşması mümkün değildir. Nedenini şöyle açıklayalım, sizin bir parçacığın hızını 
artırmak için verdiğiniz enerjinin tamamı o parçacığın yalnızca hızını artırmaz. Enerjinin 
bir kısmı kütleyi artırmaya başlayacaktır. Yani bir parçacığın hızını artırırsak kütlesi de 
artar. Eğer parçacığı ışık hızına çıkarmak istersek kütlesi sonsuza gitmeye başlar. E=mc2 
denklemine göre kütlenin sonsuza gitmesi enerjinin de sonsuza gitmesi demektir. Yani 
bir parçacığı ışık hızına çıkarmak için sonsuz enerjiye ihtiyaç duyarız. Elimizde sonsuz 
enerji olmadığından bu olay imkansız hale gelir. Yani en başta da söylediğimiz gibi küt-
leli herhangi bir cismin ışık hızına ulaşması olanaksızdır.

Tüm olayı toparlamak adına söyleyebileceğimiz şey, geçmişe gitmenin şimdilik imkan-
sız gibi göründüğü ve geleceğe gitmek içinse teknolojimizin yetersiz olduğudur.


