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Sand›¤›m›zdan 
Daha Fazla Zarar Görmüfl

Amazon’daki ya¤mur or-
manlar› düflünülenden çok
daha fazla zarara u¤ram›fl.
Washington’daki Carnegie
Enstitüsü’nden Gregory Asner
ve ekibinin yapt›¤› çal›flmaya
göre, insanlar›n ya¤mur or-
manlar›na verdikleri zarar ön-
görülenden iki kat fazla.
Amazon’daki ya¤mur or-
manlar›, yeryüzünde kesintisiz
bir biçimde uzanan en genifl
tropikal orman. Bu orman
dünyadaki birçok türü bar›n-
d›rd›¤› gibi, burada bulunan
çok say›da bitki fotosentez yoluyla karbondi-
oksit al›p oksijen verdi¤i için “dünyan›n akci-
¤erleri” s›fat›n› da tafl›yor. Bu nedenle, ya¤mur
ormanlar›n›n u¤rad›¤› zarar›n büyüklü¤ünü bil-
mek önemli. Bugüne de¤in saptanan zararlar,

kesilen ya da tarla açmak için yak›lan a¤aç
say›s›yla ölçülüyordu. Bu bofl alanlar, uydu
arac›l›¤›yla uzaydan çekilen foto¤raflarda
görülebiliyor. Bu sayede biliminsanlar› ne ka-

dar alan›n zarar gördü¤ünü an-
layabiliyorlar. Ancak belli bir böl-
gedeki a¤açlar de¤il de, yaln›z-
ca çok büyük a¤açlar kesildi-
¤inde bu zarar› uydu foto¤rafla-
r›nda görebilmek pek kolay de-
¤il. Bu nedenle Gregory Asner
ve ekibi, bu foto¤raflar› daha
ayr›nt›l› görebilmek için yeni bir
bilgisayar yaz›l›m› gelifltirdi. Bu
yaz›l›m sayesinde, Brezilya’da
kereste sa¤lamak amac›yla en
fazla kesim yap›lan 5 alandan
elde edilen görüntüler incelen-

mifl ve orman›n gördü¤ü zarar›n iki kat›na ulafl-
t›¤› anlafl›lm›fl. Ayr›ca a¤açlar azald›¤› için,
Amazon Ormanlar›’nda karbondioksitin oksi-
jene dönüfltürülmesi oran›n da düfltü¤ü sap-
tanm›fl. 

Kaynak: http://www.eurekalert.org/features/kids/2005-10/aaft-
lab101405.php

ABD’de yap›lan bir
test sonucunda, bu ül-
kedeki ö¤rencilerin kim-
ya konusundaki bilgileri-
nin kimi baflka ülkelerde-
ki ö¤rencilerden geride
oldu¤u saptanm›fl. Bu-
nun üzerine bu y›l, ö¤-
rencilerin kimyaya olan
ilgilerini art›rabilmek için
16 – 22 Ekim tarihleri Amerika’da
Ulusal Kimya Haftas› olarak ilan edilmifl.
ABD’deki birçok okulda “Oyuncak Sevinci”
ad› verilen bir konu temel al›narak kutlanan

haftada, kimyan›n günlük
yaflam›m›z›n, özellikle de
oyuncak tasarlaman›n ve
yap›m›n›n önemli bir par-
ças› oldu¤u ö¤rencilere
anlat›lm›fl. Amerikan Kimya
Derne¤i’nin katk›lar›yla dü-
zenlenen hafta boyunca,
çocuklar›n kimyan›n e¤-
lenceli yönlerini görebile-
cekleri çeflitli etkinlikler dü-

zenlenmifl, deneyler yapt›r›lm›fl. Ayr›ca, kim-
ya laboratuvar› bulunmayan kimi okullara
yeni laboratuvarlar kurulmufl.

Kaynak: http://www.eurekalert.org/features/kids/2005-10/acs-
ncw101405.php

Kimya Günü Kutland›
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Sözcükle cümle ars›ndaki
fark› söylemek pek de zor de-
¤il. Ama beynimizin bir sözcü-
¤ü okudu¤umuzda nas›l çal›fl-
t›¤›yla, bir cümleyi okudu¤u-
muzda nas›l çal›flt›¤› konusu
hâlâ çok aç›k de¤il. Örne¤in,
“elma, a¤aç, düfltü, k›rm›z›”
sözcükleriyle bu sözcüklerin
farkl› biçimde s›raland›¤› “k›r-
m›z› elma a¤açtan düfltü”
cümlesini okudu¤umuzda
beynimizde farkl› bir fleyler olu-
yor mu? Bu konuyu merak eden bili-
minsanlar›, beynimizin her iki durumda farkl›
çal›fl›p çal›flmad›¤›n› anlayabilmek için beyin
görüntüleme sistemlerinden yararlan›yorlar.

Tokyo Üniversitesi’nden Kuniyoshi
Sakai’ye göre, sözcükleri okur-
ken beynimizin farkl› bölgeleri,
bu sözcüklerin anlaml› bir cümle
haline getirilmifl fleklini okurken
farkl› bölgeleri etkinlefliyor. Beyni-
mizde sözcükleri anlamam›z için
farkl› bölgeler bulundu¤unu söy-
leyen Sakai, bu sözcükleri bir
araya getirip cümleyi anlama-
m›z› sa¤layan bölgelerin de
farkl› oldu¤unu ekliyor. Bu farkl›-
l›ktan yola ç›kan biliminsanlar›,

yabanc› dil ö¤renen bir çocukla, bir yetiflkinin
de beyinlerinin farkl› biçimlerde çal›flt›¤›n› söy-
lüyorlar.

Kaynak: http://www.eurekalert.org/features/kids/2005-11/aaft-
wvs102805.php

Özellikle Kalçan› Koru!
Ay’da kaya örnekleri toplayan bir astro-

notun arkas›nda birden bir
›fl›k patlamas› oldu¤unu
düflünelim. Bu patlamay›
ekrandan gören kuman-
da merkezi hemen astro-
notu uyar›r: “Korunakl› bir
yere s›¤›n. 10 dakika için-
de bir günefl f›rt›nas› baflla-
yabilir. Özellikle de kalçan›
koru!” Güneflteki patlama-
lar nedeniyle oluflabilecek
radyasyon f›rt›nalar›nda kalçay› korumak,
astronotun hayatta kalabilmesi için çok
önemli. Vücudumuzun di¤er duyarl› k›s›mlar›y-
sa omuzlar ve omurga. Peki, bu kemikler ne-
den bu kadar önemli? Bu bölgelerdeki kemik-

ler ilik içerdikleri için önemliler. Bu k›r›lgan ilik
hücresi kemikleri, günefl f›rt›nalar›nda çok za-

rar görebilir. Çünkü zararl› günefl
›fl›nlar› bu hücreleri yok ede-
bilir. Kan yap›m›nda görevli
olan bu hücreler zarar gör-
dü¤ünde yeni kan hücrele-
ri oluflamaz. Bu durumda k›-
sa süre içinde kemik ili¤i
nakli gerçeklefltirmek gere-
kir. Ama ne yaz›k ki, bu iflle-
mi Ay’da gerçeklefltirmek
flimdilik olanaks›z. Bu du-
rumda Günefl’ten gelen bir

radyasyon f›rt›nas› söz konusu oldu¤unda, ön-
celikle yap›lmas› gereken kemik ili¤ini koru-
mak. 

Kaynak: http://science.nasa.gov/headlines/y2005/26oct_selecti-
veshielding.htm?list1
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Sözcükler Cümlelere Karfl›
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Yeflil Okyanus Makinesi
Bitkilerin atalar› bugünkü gibi yeflil de¤ildi.

Küçük ve yeflil renkli birtak›m canl›lar› yakala-
y›p yap›lar›na ald›ktan sonra günefl enerjisini
kullanabilir hale geldiler. Bu küçük canl›lar,
zaman içinde kloroplastlara, yani günefl
enerjisini yakalayan organellere dönüfltüler.
Bu olaylar, bugünkü yeflil bitkilerin oluflumun-
da önemli bir rol oynad›. Japonya’da da bi-
liminsanlar›, okyanusta çok küçük birtak›m
canl›lara rastlad›lar. Bunlar›n da bitkilerin yeflil
renk almalar›na yol açan canl›lar gibi bir rol
oynad›klar› düflünülüyor. Okyanustaki bu
canl›lara Japonca “gizemli” anlam›na gelen
“hatena” ad› verilmifl. Ancak bunlar kimi za-
man yeflil, kimi zaman da renksiz oluyorlarm›fl.
Bu canl›lar›n, çok küçük ve yeflil okyanus
canl›lar› olan suyosunlar›n› (alg) yediklerinde
yeflile dönüfltükleri saptanm›fl. Bu tekhücreli
canl›lar ikiye bölünene de¤in yeflil olmay› sür-
dürüyorlarm›fl. Bölündükten sonra parçalar›n
biri yeflil kal›rken, di¤eri renksiz oluyormufl. He-

men bir kol gelifltiren bu renksiz hücre, baflka
bir suyosununu yakal›yormufl. Suyosunu ya-
kalad›ktan sonra da kollar› kayboluyormufl.
Bu yeni orta¤›n›n, hatenaya gereksinim duy-
du¤u enerjiyi sa¤lad›¤› düflünülüyor. E¤er bili-
minsanlar› yan›lm›yorlarsa, bu iki canl› baflka
bir canl›n›n oluflum sürecini yafl›yor. Bu du-
rumda, t›pk› bitkilerde bulunan kloroplast gi-
bi, bu yeflil canl›lar da her hatenan›n günefl
›fl›¤›n› yakalayan önemli organelleri haline
gelebilirler. 

Kaynak: http://www.eurekalert.org/features/kids/2005-10/aaft-
gom100705.php

Nanoteknolojinin
Son Buluflu
Pencerelere tak›lan jaluzilerde
kullan›lan ç›talara benzer yap›-
daki moleküller gelecekte bilgisa-
yar ekranlar›nda, belleklerde ve daha bir-
çok fleyde kullan›lacak. Biçimleri ya da ha-
reketleri kolayl›kla denetlenebilen bu mole-
küller, nanoteknoloji için çok önemli. Bu tür
moleküller, kendi do¤rultular›n›n tam tersi bir
yöne çevrilebiliyorlar. “Poliguanidin” adl› bir
polimerle çal›flan araflt›rmac›lar, bu polime-
rin yap›s›n›n kolayca tersine çevrilebildi¤ini
ancak, bu durumda kararl› bir biçimde kala-
mad›¤›n› görmüfller. Yapt›klar› birçok çal›fl-

ma sonucunda, asl›nda mo-
leküllerin yap›lar›n›n bu flekilde
tersine çevrilemedi¤ini fark et-
mifller. Bu moleküller t›pk› jaluzi
ç›talar› gibi öne ve arkaya
do¤ru hareket ediyorlarm›fl. Bu

hareket sayesinde, molekülün
yüksek ve düflük enerjili olmak üzere iki evre-
si oldu¤u söyleniyor. Molekül bu evrelerde,
farkl› s›cakl›k ve farkl› çözücüler içinde kararl›
halde kalabiliyormufl. Araflt›rma ekibindeki
kimyac›lar, molekülün bu aç›l›p kapanabil-
me özelli¤inin bir bilgisayar›n ekran› ya da
belle¤inin parçalar› gibi nano ölçekli ayg›t-
larda kullan›labilece¤ini düflünüyorlar.  

Kaynak:  http://www.newscientist.com/artic-
le.ns?id=dn8224&print=true
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E¤itimde 
Astronomi ve Uzay

19 Kas›m 2005 Cumartesi günü
Sabanc› Üniversitesi Yerleflkesi’nde
ö¤retmenler için ‘Gündem: E¤i-
timde Astronomi ve Uzay’ konulu
bir atölye çal›flmas› düzenlenecek.
‹lkö¤retim 2. kademe fen bilgisi, lise
fizik ve matematik ö¤retmenlerine
yönelik çal›flmada, gökbilimin kolay
ö¤retilebilir bir konu oldu¤u vurgu-
lanarak, gökbilimden derslerde araç olarak
yararlanma yöntemleri ele al›nacak ve gök-
yüzünün incelenmek üzere herkese aç›k ol-
du¤u ve kolayca gözlenebilece¤i konusun-
da bilgi paylafl›m›nda bulunulacak. Bu y›l ilki

gerçeklefltirilecek olan bu çal›flma, yaln›zca
‹stanbul’daki okullar›n ö¤retmenlerine yöne-
lik olacak. Önümüzdeki y›llarda benzeri çal›fl-
malar Türkiye’nin farkl› illerinde de gerçeklefl-
tirilecek. 

Bilgi için: http://fens.sabanciuniv.edu/astronomi 

A¤açlar Dev Dalgalardan
Koruyor

K›y› fleridinde bulunan a¤açlar, 26 Aral›k
2004’te Hint Okyanusu’nda meydana gelen
deprem nedeniyle oluflan dev deprem dal-
galar›ndan (tsunami) köyleri korumufl. Bilimin-
sanlar›, Hindistan’›n güneydo¤u k›y›s›n-
da 21 km’lik bir alanda bulunan sula-
kalan orman› olarak da bileinen bir
“mangrov”da çal›flm›fllar. Çal›flmalar
sonucunda, bu a¤açlar›n gerisinde
bulunan köylerin, dev deprem dalga-
lar›ndan daha az zarar gördü¤ü anla-
fl›lm›fl. Her ne kadar deprem dalgalar›
Hindistan k›y›lar›n›, Endonezya k›y›lar›
kadar fliddetli vurmam›fl olsa da, yine
de a¤açlar›n dev dalgalar›n enerjisinin
bir k›sm›n› emdi¤i düflünülüyor. Man-

grov ormanlar›, dünyada yok olma tehlikesi
en fazla olan ekosistemlerden biri. Oysa bu
tuzlu, sulak, tropikal ya da yar› tropikal alan-
larda yetiflen a¤aç ve çal›l›klar›n olas› dep-
rem dalgalar›ndan ve f›rt›nalardan korunma-
y› sa¤layabilece¤i söyleniyor.

Kaynak: http://www.eurekalert.org/features/kids/2005-10/aaft-
tpv102105.php
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