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SORUN 
SÖYLEYEL‹M

Sevgili Bilim Çocuk,
PPllaazzmmaa hhaakkkk››nnddaa bbiillggii vveerreebbiilliirr mmiissiinniizz?? PPllaazzmmaa,,
mmaaddddeenniinn 44.. hhaallii oollaabbiilliirr mmii??

Ça¤dafl B.  Baysu
Eryaman Bahar ‹kö¤retim Okulu / 7-A / Ankara

Çevremizde bulunan, hatta vücudumuzu
oluflturan maddeler ço¤unlukla kat›, s›v› ya da
gaz hallerinde bulunur. Kat›, s›v› ve gaz, madde-
nin üç hali olarak bilinir. Yeryüzünde daha az
karfl›laflt›¤›m›z plazma, maddenin 4. hali olarak
kabul ediliyor. Maddenin plazma halini anlaya-
bilmek için, atomun yap›s›n› en basit flekliyle bil-
mek yeterli. Atomlar, merkezde a¤›r bir çekirdek
ve çevresinde ona elektromanyetik kuvvetle
ba¤l› elektronlardan oluflur. Çekirdek art› (+)
elektrik yüklü, elektronlarsa eksi (-) elektrik yüklü-
dür. Kat›, s›v› ya da gaz hallerinde, atomlar›n bü-
tünlü¤ü bozulmaz.

Plazma halindeki madde, “iyonlaflm›fl”, yani
elektron kaybetmifl atomlar ve elektronlar›n ka-
r›fl›m›ndan oluflur. Madde, genellikle çok yüksek
s›cakl›klarda ya da ›fl›n›m›n (radyasyon) etkisiyle
plazma haline geçer. Yak›n çevremizde gördü-
¤ümüz maddenin çok küçük bir bölümü plazma
halindedir. Buna örnek olarak, yanmakta olan
floresan lambalar› gösterebiliriz. Plazma, iyi bir
elektrik iletkeni oldu¤undan bu tür lamblarda
kullan›l›r. ‹çinden elektrik ak›m› geçen plazma,
›fl›ma yapar. Plazma halindeki madde yeryüzün-

de ender bulunsa da, evrenin görebildi¤imiz
bölümünün % 99’u bu haldedir. Y›ld›zlar ve bu-
lutsular çok büyük oranda plazmadan oluflurlar. 

Sevgili Bilim Çocuk,
BBeenniimm ddee aakkll››mmaa ttaakk››llaann bbiirr ssoorruu oolldduu.. BBuunnuunn
iiççiinn ssiizzee yyaazzmmaayy›› ddüüflflüünnddüümm.. BBaall››kkllaarr ssuuddaa nnaass››ll
ssoolluukk aall››rrllaarr??

Nesl ihan Pelvan
Osmangazi / Bursa

Bal›klar›n dolafl›m, sindirim ve sinir sistemleri
birçok baflka omurgal› hayvan›nkiyle benzerlik
gösterir. Ancak, solunum sistemleri onlar› farkl›
k›lar. Bal›klar, akcigerleri olmad›¤›ndan soluk
alamazlar. Ancak, solungaçlar› sayesinde suda
çözünmüfl halde bulunan oksijeni dolafl›m sis-
temlerine aktarabilirler. Bal›klar, a¤›zlar›na ald›k-
lar› suyu yanaklar›n›n arkas›nda bulunan solun-
gaçlar›ndan d›flar› verirler. Solungaçlar, çok in-
ce k›lcal damarlar içerirler. Kan bu damarlar-
dan geçerken sudaki oksijen kana, kandaki
karbon dioksit de suya geçer. Solungaçlar, bi-
zim akci¤erlerimize göre çok daha verimlidir.
Bal›klar, ancak bu flekilde gereksinim duydukla-
r› miktarda oksijeni sa¤layabilirler. Çünkü, hava
yaklafl›k % 21 oran›nda oksijen içerirken, su yal-
n›zca % 2 ila 5 oran›nda oksijen içerir. 

Alp Ako¤lu

Sevgili Bilim Çocuk Okurlar›,
Yan›t›n› merak etti¤iniz tüm sorular›n›z› 

afla¤›daki adrese gönderebilirsiniz.
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