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Daha önceki Mars
fiyaskolar›ndan a¤z› yanan
NASA bu kez ifli sa¤lam
tutmufl olmal› ki, komflumuz
k›z›l gezegenin iki ucuna birer

robot araç indirmeyi baflard›. Spirit ve
Opportunity adl› araçlar da, üzerlerindeki
çeflitli alg›lay›c›lar, kameralar, tayfölçerler
hatta delgi makineleriyle gezegenin yüzeyi,
kimyas› ve hepsinden önemlisi tarihiyle ilgili
olarak, hepsi de
biliminsanlar›n›n
y›llard›r düflünü
kurduklar›
bilgileri, yüksek
çözünürlükte
görüntüler
eflli¤inde sel gibi
dünyam›za
gönderdiler ve göndermeye devam ediyorlar.
Gezegenbilimcilere göre bulgular içinde en
önemlisi, bugün toz f›rt›nalar›n›n esti¤i
derin dondurucudaki Mars yüzeyinin
bundan milyarlarca y›l önce, yaflam›n ortaya
ç›kmas›na elverecek uzunlukta bir süre
boyunca ›l›man bir iklime ve genifl ama s›¤
denizlere sahip oldu¤unu gösteren kan›tlar.
Bunlar aras›nda, katmanlaflm›fl ve suda
çözülmüfl mineral tuzlar› içeren tortul
kayalar ile, ancak uzun süre su içinde
kalmayla oluflabilecek demir içerikli hematit
granülleri de var. Bu denizlerde ya da yüzey
alt›nda varl›¤›n› sürdürdü¤üne inan›lan
donmufl su içinde mikroorganizma
fosillerinin bulunup bulunmad›¤›n›ysa,
önümüzdeki y›llarda Mars’a gönderilecek
yeni sondalar belirleyecek. 
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Bilim dünyas›nda
yaratt›¤› yank›
bak›m›ndan ikinci
s›raya yerlefltirilen
bilimsel olaysa,

Ekim ay›nda Endonezyal› ve
Avustralyal› araflt›rmac›larca

Endonezya’ya ait Flores adas›nda flafl›rt›c›
küçüklükte yeni bir insan türüne ait
fosillerin keflfi oldu. Homo floresiensis ad›
verilen yetiflkin hominidin boyu 1 m’nin
alt›nda ve beyin hacmi de, modern insan›n
1400 santimetre küplük beyin hacminin
üçte biri kadar. Buluflun flafl›rt›c› bir özelli¤i
de bu cüce ›rk›n, 18.000 y›l öncesine kadar
Homo sapiens olarak adland›r›lan modern
insanla yan yana yaflam›fl olmas›. Birçok
araflt›rmac›ya göre Flores adas›n›n sakinleri
ayn› zamanda evrim sürecinde çevre
bask›s›n›n çarp›c› bir örne¤ini
oluflturuyorlar. H. Floresiensis’in adaya bir
kara köprüsüyle ulaflt›¤›, daha sonra
köprünün denizle örtülmesiyle adada
mahsur kald›¤›ndan, adadaki k›t kaynaklarla
yaflayabilmek için cüceleflti¤ine  inan›l›yor.
Bu türün, Homo erectus adl› hominidin ilkel
bir türünden cüceleflti¤i san›l›yor. Ancak,
bulunan fosillerin bir türün temsilcisi
olmay›p, bir küçük kafa patolojisine sahip

bir insana ait
olabilece¤ini
düflünenler de var. 

3
Koreli biliminsanlar›, ilk kez
çekirdek transferi yoluyla bir
insan embriyosu klonlamay›
baflard›lar. Teknik, bu tekni¤in
insan hücreleriyle de

uygulanabildi¤ini göstermesi aç›s›ndan
önemli. Araflt›rmac›lar›n hedefiyse bir
insan›n karbon kopyas›n› elde etmek de¤il,
çeflitli hastal›klar›n tedavisi için embriyonik
kök hücre soylar› elde etmekti. Daha önce

primat yumurtalar›nda hücre bölünmesinde
rol oynayan proteinlerin konufllan›fl
biçiminin klonlamaya izin vermedi¤i
düflünülüyordu. Koreli araflt›rmac›lar›n bu
darbo¤az› aflmak için kulland›klar› yöntem,
yumurtadaki çekirde¤i eskiden oldu¤u gibi
k›lcal bir fl›r›ngayla çekmek yerine daha
yumuflak bir yolla ç›karmak. 
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UUzzllaaflflmmaazz AAttoommllaarraa
AAsskkeerrii DDüüzzeenn
Bozonlar ve fermiyonlar, fark-
l› tabiatlara sahip parçac›klar.
Bozonlar bir araya toplanmay›

severken, fermiyonlarsa ayn› enerji düzeyi-
ni paylaflmak istemeyen grubu oluflturuyor.
‹çlerindeki nükleonlar›n (proton ve nötron)

Geride b›rakt›¤›m›z y›l, yine çeflitli bilim ve teknoloji alanlar›yla
insanl›¤›n yeni dünyalar› tan›ma ere¤inde çok önemli kilometre
tafllar›na ulafl›ld›¤› bir y›l oldu. Bu ilerlemeleri her y›l oldu¤u gibi en
sayg›n bilim dergilerinin bafl›nda gelen Science dergisinin editörleri,
aralar›nda bir anket yaparak de¤erlendirdiler ve en önemli 10
ilerlemeyi seçtiler. Science editörleri, y›llard›r süregelen gelene¤e
uyarak en önemli ilk iki buluflu s›ralad›ktan sonra, geri kalan sekiz
seçim aras›nda bir s›ralama yapm›yorlar. ‹flte Science dergisinin
merce¤inden, 2004 y›l›na damgas›n› vuran bilimsel at›l›mlar: 

2004’te Bilim



toplam sa-
y›s›n›n tek ya da
çift olmas›na ba¤l› olarak
atomlar da bozon ve fermiyon grup-
lar›na ayr›l›yor. Gruplara özelli¤ini kazand›-
ran, spin (dönme) denen bir kuantum me-
kaniksel durum. Bozonlar tam say›l› spinle-
re sahipken fermiyonlar tam say›lara yar›m
eklenen spin de¤erlerine sahipler. 1995 y›-
l›nda bir grup fizikçi bozon türünden atom-
lar› mutlak s›f›r (-273 °C) yak›nlar›na kadar
so¤utarak bunlar›n tek bir atom gibi dav-
ranmalar›n› sa¤lam›fllard›. Maddenin geçit
törenindeki bir birlik gibi uygun ad›m yü-
rümesini and›ran bu durumuna “Bose-Eins-
tein Yo¤uflumu” deniyor. 2003 y›l› Aral›k
ay›ndaysa Avusturyal› ve Amerikal› bilim
adamlar›, fermiyon atomlar›n› tam spinli
moleküller halinde birlefltirerek fermiyon-
lardan da Bose Einstein yo¤uflumu olufltur-
may› baflarm›fllard›. 
Nihayet geçti¤imiz y›l araflt›rmac›lar kat›
cisimler içinde de ayn› yo¤uflumu olufltur-
dular ve böylece maddenin her üç halinin
de uygun ad›m yürütülebilece¤ini kan›tla-
d›lar. 
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GGeennoommuunn ‹‹ssiimmssiizz KKaahhrraammaannllaarr››
Yaklafl›k 3 milyar baz çiftinden
oluflan insan genomunda, iflle-
ve sahip bölgelerin, yaln›zca
30.000 kadar gen oldu¤u, bu

genomun %90’dan fazlas›n› oluflturan “hur-
da DNA”n›nsa herhangi bir görevi olmad›¤›
düflünülüyordu. Geçti¤imiz y›l araflt›rmac›lar
genler aras›nda ve bir gen içindeki protein
kodlayan alanlar aras›nda bulunan hurda
DNA’n›n, genlerin gereken zamanda ve do¤-
ru yerde etkinleflmesini sa¤lamak gibi çok
önemli  bir iflleve sahip oldu¤unu
gösterdiler. 
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KKoozzmmiikk ÖÖllüümm DDaannss››
Astrofizikçiler geçti¤imiz
y›l içinde birbirleri çevre-
sinde dolanan bir atarca
çifti belirlediler. Atarca-

lar, süpernova patlamas›yla yok olan
dev y›ld›zlar›n çökerek 20 km çapl›, te-

mel olarak nötronlardan oluflmufl küreler
haline gelmifl merkezleri. Bunlar›n güçlü
manyetik alanlar›, çevredeki yüklü parçac›k-

lar› kutuplar›ndan jet denen f›skiye biçimli
yap›larla uzaya püskürtüyorlar. Araflt›rmac›-
lar, bu nötron çiftinin giderek birbirine yak-
laflt›¤›n› belirlediler. 85 milyon y›l sonra çar-
p›flarak bir karadelik haline gelecek nötron
y›ld›zlar›, halen fizikçilerin bulmaya çal›flt›k-
lar› “kütleçekim dalgalar›” yayacaklar. 
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BBüüyyüükk YYookkoolluuflfl
Geçti¤imiz y›l araflt›rmac›lar,
hayvan ve bitkilerin tür çeflitli-
li¤inde dikkat çekici bir azalma
sürecine girildi¤ini farkettiler.

Çiftyaflaml›lar (hem karada hem suda yafla-
yabilen canl›lar), kelebekler, bitkiler ve kufl-
larla ilgili olarak yü-
rütülen genifl öl-
çekli araflt›rma-
lar, kitlesel bir yo-
kolufl sürecinin
kayg› verici iflaret-
lerini ortaya koydu. Y›l
sonuna do¤ru, Stan-
ford Üniversitesi’nden
Ça¤an fiekercio¤lu’nun da içinde yer ald›¤›
bir araflt›rmac› grubu, bu yüzy›l›n sonuna
kadar kufl türlerinin %10’unun ortadan kal-
kaca¤›n› aç›klad›.
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TTaann››yyaammaadd››¤¤››mm››zz SSuu
Geçti¤imiz y›l yap›lan çeflitli
araflt›rmalar›n çeliflkili sonuçla-
r›, yaflam›m›z› borçlu oldu¤u-
muz suyu yeterince tan›mad›¤›-

m›z› ortaya koydu. Her su molekülünün

dört komflu-
suyla m›,
yoksa iki
komflusuyla
m› ba¤ yapt›-
¤› konusun-

da farkl› bulgular, tart›flman›n 2005 y›l›nda
da devam edece¤ini gösterdi. Araflt›rmac›lar
ayr›ca iyonlar›n suyun yüzeyinde mi, yoksa
içinde mi topland›klar› konusunda da farkl›
fikirler tafl›yorlar.
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YYookkssuullllaarraa ‹‹kkii KKoollddaann YYaarrdd››mm EEllii
Science editörleri ilaç üretimi
ve bunlar›n ucuz fiyatlarla yok-
sul ülkelere iletilmesi için ka-
mu ve özel sektör kurulufllar›

aras›nda bafllayan iflbirli¤i giriflimlerini de
geçti¤imiz y›l›n önemli at›l›mlar› aras›nda
sayd›lar.

SSuuddaa YYaazz››ll›› YYeennii YYaaflflaammllaarr
Geçti¤imiz y›l biliminsanla-
r› moleküler analiz teknik-
leri kullanarak Sargasso
denizinden ya da yerin ki-
lometrelerce alt›ndan ald›k-

lar› su örneklerinde bulduklar› DNA’lardan
gen dizilimlerine ulaflarak orada yaflayan ve
laboratuvarlarda üretile-
meyecek say›s›z hay-
van türü hakk›nda
bilgi sahibi oldu-
lar.  Bir biyolog
ekibi, Sargasso
Denizi’nden al›nan
1,5 ton su içinde 1
milyon yeni gen
belirlediler. Bunlar
üzerinde yap›lan araflt›rmalar, buradaki
canl›lar›n denizdeki fosfor eksikli¤ini
kapamak için bu mineralin emilimini
sa¤layan genler gelifltirdiklerini ortaya
koydu. Yerin derinliklerinde terkedilmifl
›fl›ks›z bir madende keflfedilen bir mikrop
kolonisinin de, enerjiyi demir bilefliklerini
iflleyerek sa¤lad›¤›n› ortaya koydu. Madenin
taban›ndaki su birikintisi içinde yaln›zca befl
tür mikrobun genomu bulundu. Befl mikrop
türünün içindeki enzimler de bunlar›n
yaflam için birbirleriyle dayan›flma içinde
olduklar›n› ortaya koydu. 
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