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 ĠnĢaat mühendisliği Bölümü mekanik ana bilim dalında görev yapan Öğretim görevlisi Selim
KAYA temmuz ayı içinde fizik mühendisliği
bölümü atom ve molekül fiziği anabilim dalına
yardımcı doçent olarak atanmıĢtır.
 ĠnĢaat Mühendisliği Bölümünden ArĢ. Gör.
AyĢegül GüneĢ SEFEROĞLU ve ArĢ.
Gör. Mehmet SEFEROĞLU çiftinin bir erkek
bebekleri dünyaya geldi.
 ĠnĢaat Mühendisliği Bölümünden Yrd. Doç.
Dr . Mustafa ÇUL LU'nun Tübitak'a
önerdiği Kariyer projesi kabul edildi.
 Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Enver AKARYALI’nın
TUBİTAK’a sunmuş olduğu “Eosen yaşlı vol-
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kaniklerde (Gümüşhane, KD Türkiye)
gözlenen hidrotermal alterasyonlar ile
cevherleşmelerin, jeolojik, jeokimyasal,
kökensel ve altın potansiyeli açısından
incelenmesi” başlıklı Kariyer Projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmeye uygun bulunmuştur. Söz konusu proje kapsamında
Gümüşhane İli ve çevresinde Eosen yaşlı
volkanik kayaçlar içinde yaygın olarak gözlenen alterasyon sahalarına (Canca-Aktutan,
Kocapınar (Kermut), Kaletaş-SöğütağılAkpınar ve Leriköy (Yitirmez)-Dölek) ait
altın potansiyelleri araştırılacaktır. Proje kapsamında 2 adet bursiyere Yüksek Lisans
yaptırılacaktır.

DNA TESTİNİN YAPILMASI
Genellikle polisiye filmlerde ve dizilerde
gördüğümüz DNA testi, tıpkı parmak izi
yönteminde olduğu gibi kimlik belirlemek
için her insanda bulunan ĢifrelenmiĢ DNA
diziliminin incelenmesidir. DNA profili her
insanda farklı bir biçimde Ģekillendiğinden, bu kodlanmıĢ bilginin incelenmesiyle ile insanların
kimlikleri tespit edilebilir. Modern tekniklerin uygulandığı
kriminal laboratuarlarda birçok
olayın aydınlanmasını sağlayan
DNA testi, ayrıca babalık davalarında çocuğun biyolojik babasının belirlenmesinde de yaygın
bir Ģekilde kullanılmaktadır.
Genom Projesi kapsamında baĢlatılan insan
DNA yapısının çözülmesine yönelik araĢtırmalar sonucu, günümüzde her insanın
DNA dizilerinin %99,9 oranında aynı olduğu kesin olarak belirlenmiĢtir. Her ne kadar
tüm insanların DNA dizileri %99,9 oranında birbirine tıpatıp benzese de, hala her
insanda farklı olduğu saptanabilecek kadar
DNA kodu bulunmaktadır. Bu %0,1′lik

kısım her insanda farklı bir Ģekilde kodlandığından, DNA testi ile bu bölgeye
bakılarak kiĢinin kimliği tespit edilebilir.
Mikro Biyoloji biliminde “DeğiĢken Sayılı BitiĢik Tekrar” olarak adlandırılan bu
DNA
dizilimi
farklılığı,
tüm
genom
dizilimde belirli
oranlarda dizilerle
aynı Ģekilde tekrarlanır.

DNA TESTİ

KiĢinin anne ve babası gibi yakın akrabalarında DNA dizilimlerinde büyük oranda benzerlik olduğundan, DNA testi
genomdaki bu dizilime bakarak, kiĢinin
biyolojik anne babasının kim olduğunu
söyleyebilir. DeğiĢken Sayılı BitiĢik Tekrar dizilimi yakın akraba olmayanlarda da

benzer Ģekilde görülebilse de, bu oran %
1′den dahi daha az olarak tanımlanmaktadır. Böylece DNA dizilimindeki benzerlikten yola çıkarak oldukça büyük bir
oranda doğru kimlik belirlemesi yapılabilir ve böylece farklı durumlara kesin çözümler üretilebilir. 1985 yılında Alec
Jeffreys tarafından fark edilen bu DNA
dizilim benzerliği, bu zamandan sonra
kısa süre içerisinde tüm dünyada uygulanmıĢ ve günümüzde adli davalarda kimlik
belirleme konusunda bir delil olarak kabul
edilmektedir.
DNA testi ilk olarak ilgili kiĢiden bir
DNA örneği alınmasıyla baĢlar ve iĢleme
de Referans Örnek alınması denir. Birçok
ülkede cinayet davalarında kurbanın vücudunda ya da eĢyalarında bulunan kan
örneklerinden elde edilen DNA, davalıdan alınan Referans Örneği ile karĢılaĢtırılarak kiĢinin suçu iĢleyip iĢlemediği ispat
edilmeye çalıĢılır. Referans Örnek ayrıca
babalık davalarında da yaygın bir Ģekilde
kullanılmaya baĢlamıĢtır.
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Koku Hafızası
Koku alma duyusu ile hafıza birbirlerine sıkı
sıkıya bağlıdır. Çevremizdeki kokuları yabancılık çekmeden tanımamızın nedeni bir koku
hafızasına sahip olmamızdır. Her türlü koku,
özel bir kodlamayla koku belleğinde arĢivlenir. Bir kokuyla karĢılaĢtığımız anda, bu arĢive baĢvurularak koku tahlil edilir. Ġlk defa
duyumsadığımız, hafızamızda bilgileri bulunmayan bir koku da diğer kokulara benzetilerek yorumlanır. Böyle bir belleğimiz olmasaydı, bir kokuyu tanımlamak imkansız hale
gelecekti.
Koku ile hafızanın
iliĢkisi bu kadarla da
sınırlı kalmaz. Çünkü
kokular,
kendileriyle
bağlantılı olarak geçmiĢte yaĢanan bazı
olayları da aklımıza
getirirler. Yolda yürürken rastladığımız tanıdık bir parfüm kokusu,
bize o parfümü kullanan arkadaĢımızı hatırlatır. Bir yemek kokusu, seneler öncesine ait
eski bir olayı zihnimizde canlandırabilir. Aynı
koku bir insanda güzel
hisler uyandırırken bir
baĢkasında hoĢa gitmeyen duygular oluĢturabilir.
Peki, kokuların yıllar
boyunca ve algılandığı sırada hissedilen duygularla birlikte saklandığı yer neresidir? Binlerce farklı kokuya iliĢkin bilginin depolandığı ve oldukça büyük bir kapasiteye sahip
olduğu anlaĢılan koku bilgi bankası nerededir? Bu soruların yanıtları henüz kesin olarak
verilememiĢtir. Bununla birlikte, kokulara
iliĢkin bilgilerin beyindeki hipokampus ve
amigdala bölgelerinde toplandığı düĢünülmektedir.
Bu konuda yapılan araĢtırmaların ortaya koyduğu sonuçlar açıktır: Koku belleğiniz, (ciddi
bir hastalık veya kaza geçirmediğiniz takdirde) yaĢadığınız sürece size koku bilgi bankası
gibi hizmet verir. Üstelik durağan değil, dinamik bir yapıya sahiptir, edinilen yeni tecrübelere göre sürekli olarak kendini yeniler. Hayatınızda ilk defa kokladığınız bir kimyasal
madde ile ilgili veriler hafızanıza kaydedilir
ve böylece daha sonraki karĢılaĢmanızda söz
konusu kokuyu rahatlıkla tanımlarsınız. Dikkat edin, koku belleğini oluĢturanlar protein-

lerden oluĢan hücrelerdir; bu hücreler geniĢ bir arĢiv kurmakta ve yeni kokulara
göre sözü edilen arĢivi geliĢtirmektedirler.
Küçük bir kıyas yapalım. Ġnsanlığın en
önemli buluĢlarından biri olarak kabul edilen bilgisayarınız dahi kendiliğinden güncelleĢmez; siz yeni programlar yüklemediğiniz sürece eskileri olduğu gibi kalırlar.
Koku bellek hücrelerinin arĢivcilik özelliği
de kendi kendine ortaya çıkmamıĢtır.
Koku belleğini görsel ve iĢitsel hafızadan
ayıran önemli bir nokta vardır. Kokuya
iliĢkin
bilgilerin
diğerlerine
göre
daha uzun süreler
boyunca kalıcı olduğu anlaĢılmıĢtır. Bir
kokuyu algılamanızla birlikte birçok
anınızın da canlanması iĢte bu nedenledir. Bu koku bir
çiçekten, bir baharattan hatta bir insandan kaynaklanıyor olabilir. Yapılan
araĢtırmalar göstermiĢtir ki, her insanın kokusu, parmak
izi gibi, tamamıyla
kendine özgüdür.
(Sadece tek yumurta
ikizleri bu duruma
bir istisna teĢkil
eder.) Özel eğitimli köpekler suçluyu ararken, onun ten kokusunun izini sürerler;
kiĢiye özel koku nedeniyle de suçluyu diğerlerinden ayırt edebilirler.

1500'lü yıllarda İngiltere

1500'lü yıllarda Ġngiltere'de hayatın nasıl
olduğunu biliyor musunuz? Bu yazıyı okuduğunuzda, o yıllarda Ġngiltere'de yaĢananlar
sizleri
ĢaĢkına
çevirecek.
Bir dahaki sefer ellerinizi yıkarken suyun
sıcaklığı tam istediğiniz gibi değilse eskiden
Ġngiltere'de bu iĢlerin nasıl yapıldığını düĢünün, 1500'lerde İngiltere'de işler şöyle
yapılıyordu:
Ġnsanların çoğu Haziran'da evleniyordu.
Çünkü senelik banyolarını Mayıs ayında
yapıyorlar, Haziran'da hala çok kötü kokmuyorlardı.
Ama yine de kokmaya baĢladıkları için

gelinler vücutlarından çıkan kokuyu bastırmak amacıyla ellerinde bir buket çiçek
taşıyordu.
Banyolar içi sıcak suyla doldurulmuĢ büyük bir
fıçıdan meydana geliyordu. Evin erkeği temiz
suyla
yıkanma
imtiyazına
sahipti.
Ondan sonra oğulları ve diğer erkekler, daha
sonra kadınlar, sonra çocuklar ve en son olarak
da bebekler aynı suda yıkanıyordu. Bu esnada
su o kadar kirli hale geliyordu ki içinde gerçekten bir Ģeyleri kaybetmek mümkündü.
Ġngilizce'deki 'banyo suyuyla birlikte bebeği
de atmayın' (Don't throw the baby out with
the bathwater) deyimi buradan gelmektedir.
Evlerin çatıları üst üste yığılmıĢ kamıĢtan yapılıyor, kamıĢların altında tahta bulunmuyordu.
Burası hayvanların ısınabilecekleri tek yer olduğu için bütün kediler, köpekler ve diğer küçük
hayvanlar (fareler, böcekler) çatıda yaĢıyordu.
Yağmur yağdığı zaman çatı kayganlaĢıyor ve
bazen hayvanlar kayarak çatıdan aĢağı düĢüyordu. Ġngilizce'deki 'kedi-köpek yağıyor' (It's
raining cats and dogs) deyimi buradan gelmektedir.
Yukarıdan evin içine düĢen Ģeyleri engelleyecek hiçbir Ģey yoktu. Böceklerin ve buna benzer nesnelerin yatakların içine düĢmesi büyük
bir sıkıntı oluĢturuyordu. Etrafında yüksek
direkler ve üstünde örtü bulunan Ġngiliz usulü
yataklar
buradan
gelmektedir.
Zemin topraktı. Sadece zenginlerin zemini,
topraktan baĢka bir Ģeyden yapılmıĢtı.
"Toprak kadar fakir" (dirt poor) tabiri buradan çıkmıĢtır. Zenginlerin ahĢaptan yapılmıĢ
zeminleri vardı. Bunlar kıĢın ıslandığı zaman
kayganlaĢıyordu. Bunu önlemek için yere saman (thresh) seriyorlardı. KıĢ boyunca saman
sermeye devam ediliyordu. Bir zaman geliyordu ki kapı açılınca saman dıĢarıya taĢıyordu.
Buna mani olmak üzere kapının altına bir tahta
parçası konuyordu ki bunun adı 'thresh
hold' (saman tutan; Türkçesi "eşik") idi.
Yemek piĢirme iĢlemi her zaman ateĢin üzerine asılı durumdaki büyük bir kazanın içinde
yapılıyordu. Her gün ateĢ yakılıyor ve kazana
bir Ģeyler ilave ediliyordu.
Çoğu zaman sebze yeniyor, et pek bulunmuyordu. AkĢam yahni yenirse artıklar kazanda
bırakılıyor, gece boyunca soğuyan yemek ertesi
gün tekrar ısıtılarak yenmeye devam ediliyordu.
Bazen bu yahni çok uzun süre kazanda kalıyordu.
Devamı 4 sayfada
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Algıları Saklayan Hafıza Molekülü

WhatsApp Nedir, Nasıl
Kullanılır?

Bilgiler beyinde kalıcı olarak saklanmak
için çağrıĢım yoluyla hafızadaki diğer
kayıtlı bilgilerle birleĢtirilir. Bu iĢlemin
somut olan kısmı ise hücre içinde gerçekleĢen kimyasal reaksiyonlardır. Her
hücrenin bir mikro hafızası vardır. Bu
minik bellek taĢıdığı bilgi miktarı açısından dev bir kütüphaneye benzetilebilir.
Nesilden nesile aktarılan bu minik ama
dev arĢiv DNA molekülüdür. DNA
molekülü bilindiği gibi ikili sarmal bir
yapıya sahiptir. BaĢlıca dört kimyasal
maddeden oluĢur: A-adenin, G-guanin,
S-sitozin, T-timin. Bu dört harf üçlü
kombinasyonlarla biraraya gelerek genetik Ģifreyi oluĢtururlar.

Son zamanlarda adını sıkça duymaya baĢladığımız WhatsApp, akıllı telefonların vazgeçilmez
öğelerinden biri haline gelmeyi baĢarabilmiĢ
popüler
bir
mesajlaĢma
programıdır.
Piyasada bu kadar mesajlaĢma programı varken,
neden
WhatsApp
?"
WhatsApp, bünyesinde bir çok özelliği barındıran bir mesajlaĢma programıdır. Telefonlarımızda bulunan mesajlaĢma iĢlevini daha fonksiyonel bir hale getirebildiği için bir çok insanın
dikkatini
çekmeyi
baĢarabildi.

Bilgiler Nasıl Çağrılır?

Beyne bir
u y a r ı
geldiğinde beyin
hücrelerinin DNA
molekülündeki
genler,
ilgili bir
bağlantı
bulmak için taranır. ÇağrıĢımı en yoğun
o-lan gen, yani aradığımız bilgi ile en iyi
eĢleĢen gen impulslar ile uyarılır. Bundan sonra tıpkı bir fotoğrafın negatifi
gibi DNA'daki genin Ģablonu RNA
molekülü olarak hazırlanır. Bu esnada
bilgi kısa süreli hafızaya geçmiĢ olur.
ĠĢlemin sonucunda oluĢan mesajcı
RNA hücrenin çekirdek bölgesinden
ayrılmak üzere harekete geçer. Bu hareket baĢladığı anda, bilgi, kısa süreli hafızadan uzun süreli hafızaya yönelmiĢ
olur. Hücre içinde bilgisini proteine
dönüĢtürmek için yola çıkan mesajcı
RNA'ların protein sentezi merkezleri
olan ribozomlara eriĢebilmeleri 20 dakikayı bulur. Bu süre içinde ĢaĢırtıcı bir
olay yaĢanır da güçlü bir impuls beyne
ulaĢırsa, protein sentezi kesintiye uğratılmıĢ olur. Böylece mesajcı RNA molekülü elindeki bilgiyi protein molekülüne
dönüĢtüremeden bozunuma uğrar. 20
dakika içinde hafızaya alınan bilgiler bir
daha hiç hatırlanmamak üzere silinirler.
Kaza geçiren insanların kaza anını hatırlayamamalarının sebebi de budur. (

Hafıza Molekülü Nasıl İşler?

Protein molekülleri bilindiği gibi amino
asitlerin çeĢitli sayı ve sıralarda yanyana
gelip bir zincir oluĢturması ile oluĢurlar.
Ġnsanlarda protein sentezi için 20 çeĢit

amino asit kullanılır. Harflerin yanyana
gelerek sözcükleri oluĢturması gibi amino
asitlerin de yanyana gelmeleri binlerce
çeĢit protein molekülünü oluĢturur. Algılanan impulsların uzun süreli hafızaya
kaydedilmesi bilgilerin protein moleküllerine dönüĢtürülmesi ile sağlanır. Birer algı
yumağı olan bilgiler "hafıza molekülleri"
adı verilen proteinlere dönüĢtürülür. Bu
iĢlem ribozomlarda gerçekleĢtirilir. Mesajcı RNA da üçlü genetik Ģifreye karĢılık
gelen amino asitlerin ribozomda birbirlerine bağlanması ile bu protein molekülleri
oluĢturulur. Hatırlama anında, hücrenin
uyarılması sonucu protein Ģeklinde saklanan bu bilgiler tekrar hafızaya çağrılmıĢ
olur.

Beynin İçinde Algılayan Şuur Kime
Aittir?

Bu noktada çok daha
önemli bir soru akla
gelmektedir: tüm bu
Ģifreleri birer algı
olarak anımsayan yani
tekrar algılayan Ģuur
kime aittir? Beynin
içinde elektrik sinyalleri olarak Ģifrelenen
sesleri, görüntüleri,
kokuları, tatları hisseden bir Ģuur vardır, hatta bu Ģuur onları
birer bilgi demeti olarak istenildiğinde
tekrar algılamaktadır. Elbette bu Ģuur,
beyni oluĢturan sinirler, yağ tabakası ve
sinir hücrelerine ait değildir. Bu nedenle
bu soruya herĢeyin maddeden ibaret olduğunu iddia eden materyalistler ve
Darwinistler cevap verememektedirler.
Çünkü bu Ģuur, Allah'ın yaratmıĢ olduğu
ruhtur. Allah bütün bu algıları her insanın
ruhu için ayrı ayrı yaratmaktadır. Bu algıları yaratan Allah mutlak tek varlıktır.

Beyindeki Elektrik Akımı ve Titreşim
Formları

Sinir hücrelerinde yer alan sinapslar aracılığı ile beynimize ulaĢan bilgiler, elektrik
akımı veya titreĢim formlarıyla tanınırlar.
10-15 saniye kadar süren impulslardan
ulaĢabilenler beyin hücrelerini tetikler,
eklenebileceği bağlantıyı araĢtırıp bağlantı
kurar. Bilgiler beyinde yapbozun parçaları
gibi Ģifrelenirler. Yeni bilgi beyinde bağlantı yapabileceği ilgili bilgiyi arar. Eğer
ulaĢan bilgi daha önceden yer etmiĢ bilgilerle bir çağrıĢıma giremiyor ya da bir
merak uyandırmıyorsa yararsız bilgi adıyla
etiketlenip dıĢarı atılır. Örneğin hiç bilmediğiniz bir dilden sözcükler veya karıĢık
rakamlar çok kısa sürede unutulurlar.

WhatsApp'ın öne çıkan bir kaç özelliğinden
bahsetmek gerekirse;
 Ücretsizdir.
 Türkçedir.
 Kullanımı kolaydır.
 Çok sayıda kiĢi tarafından kullanılmaktadır.
 Ġnternetin olduğu her yerde ücretsiz mesajlaĢabilirsiniz.
 Mesajlarınızı sesli olarak gönderebilirsiniz.
 Mesajlarınızı resimli olarak gönderebilirsiniz.
 Rehberinizde bulunan ve WhatsApp kullanan kiĢileri anında görebilirsiniz.
 Toplu mesaj gönderebilirsiniz.
 Kapalı olsa da mesaj geldiğinde sizi uyarır.
 Sohbet geçmiĢlerinizi görebilirsiniz.
 Hızlıdır.
Durumu bilginizi girebilirsiniz.
WhatsApp'ın baĢlıca özellikleri bunlardır.
Android telefonlarda ve Apple'ın bütün cihazlarında kullanabilirsiniz. Program ilk kurulduğunda
kısa bir
kayıt iĢlemi gerekmektedir.
K a y ı t
sırasında
sizden
kiĢisel bilgilerinizi ve telefon numaranızı girmenizi istemektedir. Kurulumun en son aĢamasında telefonunuza doğrulama kodunun
olduğu bir mesaj göndermektedir. Bu kodu
istenilen yere girdiğinizde kurulu bitmektedir.
Bu iĢlemden sonra hemen kullanmaya baĢlayabilirsiniz. iPhone kullanıcıları App Store'den,
Android kullanıcıları Google Market'ten uygulamayı ücretsiz olarak indirebilirler.
Android kullanıcılarıbu linkten, Apple kullanıcıları programa bu linkten ulaĢabilirler.
Kaynak:http://www.delinetciler.org/portal/
teknoloji/whatsapp-nedir-nasil-kullanilir3005.html
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Hayattan Aldığım 50 Ders
Plain Dealer'da köĢe yazarı olarak çalıĢan Regina Brett'in 50 yaĢında kaleme
aldığı "Hayattan 50 ders" yazısının
Türkçeye çevrilmiĢ 45 maddesini sizlerle
paylaĢmak istedim.
Hayatta ilgili çok güzel tespitleri bulunan Regina Brett, bu Ģekilde mutlu ve
baĢarılarla dolu bir yaĢam sürebileceğimi
düĢünüyor.
İşte size hayatta ilgili 45 ders...
1.Hayat haksızlıklarla dolu ama yine de
güzel!!.
2.ġüphede kalma, ikinci bir adım daha
at!
3 Hayat, nefrete harcayacak kadar uzun
değil !...
4.Hastalandığında sana iĢin değil, ailen,
arkadaĢların bakacak. Onlarla iliĢkini
koparma!
5.Her ay kredi kartlarını ödemeyi unutma.
6.Her tartıĢmayı kazanacaksın diye bir
Ģey yok! . Fikir farklılıklarını kabul et!!.
7.Ağlayacaksan, bir baĢkası ile birlikte
ağla! Tek baĢına ağlamaktan evladır..
8.Tanrıya kızmanda bir mahzur yok! O
bunu kaldırabilir! !.
9.Ġlk maaĢından baĢlamak üzere, emekliliğine para ayır..

10 Söz konusu çukulataysa, direnmenin
anlamı kalmıyor. .
11 GeçmiĢinle barıĢ ki, bugününün içine
etmesin!.
12 Çocukların seni ağlarken görsün!
Bundan kaçınma..
13 Hayatını baĢkaları ile mukayese etme,
ötekilerin neler çektiğini bilmiyorsun!
14.Bir iliĢki gizli olacaksa, sen içinde
olmamalısın!.
15.Göz kırpacak kadar bir zamanda her
Ģey değiĢebilir. Ama merak etme, Tanrı
asla göz kırpmaz!!
16.Derin bir nefes al, kafanı sakinleĢti-
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17.Güzel ve yararlı olmayan, seni mutlu etmeyen
her Ģeyi çöpe at!! DüĢünce kalıplarında dahil!....
18 Her ne yaĢıyorsan, seni öldürmediği müddetçe,
güçlü kılar.
19.Mutlu bir çocukluk geçirmek için geç kalmıĢ
değilsin de, bu sadece ve sadece sana bağlı!!
20.Hayatta sevdiğin her ne ise, peĢinden giderken
asla "hayır" sözcüğünü cevap kabul etme.
21.Mumları yak, değerli yatak takımlarında uyu,
kendine pahalı iç çamaĢırları satın al.... Bunlar için
özel fırsatlar bekleme, bugün zaten
özeldir!!
22.Önce hazırlan, sonra da kendini akıntıya bırak.
23.ġimdiden egzantrik ol! Kırmızı giymek için
yaĢlanmayı bekleme.
24.En önemli sensin ve çok özelsin....
25.Mutluluğun için senden baĢka sorumlu yoktur! .
26.Her yaĢadığın felaketin ardından kendine Ģu
soruyu sor: "BeĢ yıl sonra bunun benim için ne
önemi olacak??"
27.Daima yaĢamı seç.
28.Herkesi, her Ģeyi affet.
29.BaĢkalarının senin hakkında ne düĢündüğü
seni ilgilendirmez! .
30.Zaman her imkana sahip.. Zaman tanı!
31.Durum ne kadar iyi veya kötü olursa olsun,
değiĢecektir..
32.Kendini fazla ciddiye alma, kimse almıyor ki zaten!.
33.Mucizelere inan!!.
34.Tanrı, Tanrı olduğu için seni seviyor.
Yoksa yaptıkların ya da yapmadıkların için
değil!!
35.Hayatı denetlemeyi bırak!.Öne çık, kendi hayatını kendin yarat.
36.Ġki seçeneğin var "Erken ölmek" ya da
"yaĢlanmak"..
37.Çocuklarınızın, yaĢayacak baĢka çocukluk dönemi yok!.
38.Sonuçta gerçekten önemli olan sevmiĢ olmandır!!.
39.Her gün dıĢarı çık.. Mucizeler her yerde seni
bekler!.
40.Dertlerimizi bir torbaya doldurup, milletinkilerle bir arada görsek, bizimkileri geri toplardık..
41.Kıskançlık zaman kaybıdır. Zaten ihtiyacınız
olan her Ģeye sahipsiniz!!
42. Her Ģeyin en iyisini daha yaĢamadın!!.
43.Kendini nasıl hissedersen et, kalk, giyin ve
dıĢarı çık!
44.Yol ver!
45.Hediye paketinde olmasa bile, hayat yine de
bir hediyedir!!. "
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Sayfa 4

'Bezelye lapası sıcak, bezelye lapası
soğuk, kazandaki bezelye lapası dokuz
günlük' (peas porridge hot, peas porridge
cold, peas porridge in the pot nine days
old) tekerlemesinin menĢei budur.
Bazen domuz eti buluyorlar, o zaman çok
seviniyorlardı. Eve ziyaretçi gelirse domuz
etlerini asarak onlara gösteriĢ yapıyorlardı.
Birisinin eve domuz eti getirmesi zenginlik
iĢaretiydi. Bu etten küçük bir parça keserek misafirleriyle oturup paylaĢıyorlardı.
Buna 'yağ çiğnemek' (chew the fat) adı
veriliyordu.
Parası olanlar kalay-kurĢun alaĢımından
yapılmıĢ tabaklar alabiliyordu. Asidi yüksek olan yiyecekler kurĢunu çözerek yemeğe karıĢmasına sebep oluyor, böylece gıda
zehirlenmelerine ve ölüme yol açıyordu.
Domatesler buna sık sık sebep olduğu
için bunda sonraki yaklaĢık 400 yıl boyunca domateslerin zehirli olduğu
düşünülmüştü.
Bira ve viski içmek için kurĢun kadehler
kullanılıyordu. Bu bileĢim insanları bazen
birkaç gün Ģuursuz vaziyette tutabiliyordu.
Yoldan geçen insanlar bunların öldüğünü
sanıp defnetmek için hazırlık yapıyordu.
Bunlar birkaç gün süreyle mutfak masasının üstüne yatırılıyor, aile etrafına toplanıp
yiyip-içerek uyanıp uyanmayacağına bakıyordu. Buna 'uyanma' nöbeti deniyordu.
Ġngiltere eski ve küçük bir yerdi, insanlar
ölülerini gömecek yer bulamamaya baĢlamıĢtı. Bunun için mezarları kazıp tabutları
çıkarıyor, kemikleri bir 'kemik evi'ne götürüyor ve mezarı yeniden kullanıyorlardı.
Tabutlar açıldığında her 25 tabutun birinde iç tarafta kazıntı izleri olduğu görüldü.
Böylece insanların diri diri gömüldüğü
ortaya çıktı. Buna çözüm olarak cesetlerin
bileklerine bir ip bağlayıp bu ipi tabuttan
dıĢarıya taĢıyarak bir çana bağladılar. Bir
kiĢi bütün gece boyu mezarlıkta oturup zili
dinlerdi. Buna mezarlık nöbeti (graveyard
shift) denirdi.
Bazıları zil sayesinde kurtulur (saved
by the bell) bazıları da 'ölü zilci' (dead
ringer) olurdu.
Ġlginç bir kaç bilgi daha:
Ortaçağ'da Avrupa'daki rahibelerin yüz
ve ellerinden başka yerlerini yıkamaları kesin olarak yasaklanmıştı. Kastilya
Kraliçesi Ġsabella bile 50 yıldan fazla süren
hayatı boyunca iki kez banyo yapmıĢtı.

