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Uyuyan Yanarda¤da Kaz›
Dünyan›n çeflitli yerlerinden araflt›rmac›lar, daha önce hiç denenmemifl bir fleyi
denemek için Japonya’da bir araya geldiler: Uyuyan bir yanarda¤›n çekirde¤inde
kaz› yapmak. Araflt›rmac›lara göre, 1991-1995 y›llar› aras›nda etkin olan Unzen
yanarda¤›, bir yanarda¤›n magma çekirde¤ini incelemek için çok uygun.
Kaz›larda kullan›lacak donan›m, yanarda¤›n 600°’C’yi bulan yüksek iç
s›cakl›klar›na dayan›kl› özel bir kaplamaya sahip. Araflt›rmac›lar, yanarda¤›n
kuzey yüzüne, yaklafl›k 2000 metre derinli¤inde çukurlar açmay› planl›yorlar.
Deniz seviyesinden 500 metreye kadar, farkl› yükseklikteki bölgelerinden
magma örnekleri toplayacaklar. Magman›n çeflitli yüksekliklerinden ald›klar›
örnekleri inceleyerek, neden baz› yanarda¤lar›n patlayarak püskürdü¤ünü
anlamaya çal›flacaklar.

Asal Say›lar Rastgele De¤il miymifl?
ABD’deki Boston Üniversitesi’nden araflt›rmac›lar, asal say›lar›n da¤›l›m›n›n bir düzene
ba¤l› olabilece¤ini ortaya ç›karm›fllar. Asal say›lar, yaln›zca bire ve kendilerine tam olarak
bölünebilen tam say›lar. Bu say›lardan ilk alt›s›, 2, 3, 5, 7, 11, 13. Bilinen en büyük asal
say›ysa, dört milyon basamakl›. Bugüne kadar kimse, asal say›lar›n herhangi bir kurala
ba¤l› olup olmad›¤›n› kan›tlayamam›fl. Araflt›rmac›lar, birbirini izleyen asal say›lar›n
aralar›nda kaçar rakam oldu¤unu ve bunlar›n say›lar›n›n nas›l de¤iflti¤ini incelemifller. ‹lk
alt› asal say›n›n (2, 3, 5, 7, 11, 13) aralar›ndaki rakam say›s› s›ras›yla 1, 2, 2, 4 ve 2. Rakam
say›lar›n›n aras›ndaki farklarsa, +1, 0, +2, -2 ve +2. Araflt›rmac›lar, ard›fl›k asal say›lar›n
aras›ndaki rakam say›s›n›n fark›n›n, bir ölçüde önceden tahmin edilebilir oldu¤unu
görmüfller. Bu farklar ard arda s›raland›¤›nda, pozitif bir say›n›n ard›ndan ço¤u kez ona
eflde¤er, negatif bir say› geliyor. T›pk› yukar›daki örnekte +2’den sonra 2’nin gelmesi gibi.

Vostok Araflt›rma ‹stasyonu 
Karlar Alt›nda
Dünyan›n bir ucundaki Antarktika K›tas›’n›n tek insan sakinleri, buradaki
araflt›rma istasyonlar›nda yaflayan araflt›rmac›lar. Kuzey yar›mkürede havalar
›s›nmaya bafllarken, Antarktika k›tas› da k›fl mevsimine haz›rlan›yor. Ancak, bu y›l
Antarktika’da k›fl çok yo¤un geçece¤e benziyor. Rusya’ya ait Vostok Arafltrma
‹stasyonu daha flimdiden karlar alt›nda kalm›fl. Kötü hava koflullar›, istasyona
yak›t tafl›nmas›n› da olanaks›z k›ld›¤› için araflt›rmac›lar Vostok’u b›rakarak daha
uzaktaki baflka bir araflt›rma istasyonuna tafl›nmak zorunda kalm›fllar. 1960’l›
y›llarda, Vostok’taki araflt›rmac›lar, bulunduklar› yerin hemen yak›n›nda, buzun
alt›nda çok büyük bir göl oldu¤unu bulmufllard›. Binlerce y›ld›r buzun alt›nda olan
ve yeryüzüyle hiçbir iliflkisi olmayan göl, 20. yüzy›l›n en önemli co¤rafi kefliflerinden
biri say›l›yor. Birkaç y›ldan bu yana da Vostok’taki araflt›rmac›lar, gölün
sular›ndan örnek alabilmek amac›yla bafllat›lm›fl bir kaz› çal›flmas› yürütüyorlard›.
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Maya Uygarl›¤› 
Nas›l Sona Ermiflti?
Yeni bir araflt›rma, Maya uygarl›¤›n›n iklim de¤iflikli¤ine ba¤l› olarak
ortadan kalkm›fl olabilece¤ini gösteriyor. ‹sviçre ve ABD’den iklim
araflt›rmac›lar›, günümüzden 1000 y›l önce, Mayalar›n yaflad›¤›
bölgeye kuru iklimin hakim olmaya bafllad›¤›n› ortaya ç›kard›lar. Bunu
üç yo¤un kurakl›k dönemi izlemiflti. Araflt›rmac›lar bu kurakl›k
dönemlerinin hangi y›llarda oldu¤unu da belirlemifller. 810, 860 ve
910 y›llar›nda yaflanan bu kurakl›klar, Maya uygarl›¤›n›n çöküflünün
h›zland›¤› üç farkl› döneme denk geliyor.

Neandertallerin Aletleri 
Neden Kabayd›?
Bir zamanlar Avrupa’da modern insanlarla birlikte yaflayan Neandertaller,
günümüzden 30.000 y›l kadar önce birdenbire yok olmufllard›. Araflt›rmac›lar,
bu yok oluflun nedenini ortaya ç›karmaya çal›fl›yorlar. Kimi araflt›rmac›lara
göre bunun nedeni, Neandertaller’in beden yap›lar›n›n, modern insanlara göre
“hantal” olmas› ve sözgelimi ellerinin yap›s›n›n modern insanlar›nki gibi el
aletleri yapmalar›na olanak tan›mamas›yd›. Bu da, avlanmak gibi yaflamsal
önem tafl›yan konularda modern insanlar kadar baflar›l› olamamalar›na yol
açm›flt›. Ancak yeni bir araflt›rma, bu görüflün hiç de do¤ru olmad›¤›n›
gösteriyor. ABD’deki California Üniversitesi’nden araflt›rmac›lar, Fransa’daki
bir kaz›da bulunmufl fosil kemiklerden yola ç›karak, bir Neandertal elinin
bilgisayar modelini yapm›fllar. Bu model üzerindeki çal›flmalar, Neandertaller’in
de ellerini insanlar kadar iyi kullanabildiklerini; bir kalemi tutmak ya da ba¤c›k
ba¤lamak gibi ince hareket gerektiren iflleri yapabildiklerini göstermifl.
Araflt›rmac›lara göre, Neandertaller’in aletlerinin insanlar›nkilere göre daha
kaba olmas›, avlanmak için baflka yollar gelifltirmifl olmalar›ndan
kaynaklan›yordu. Neandertaller’in soyunun neden tükenmifl oldu¤una gelince,
bunu da gelecekte yap›lacak araflt›rmalar aç›¤a ç›karacak.

SARS Salg›n›
Geçti¤imiz ay tüm dünya, k›saca “SARS” olarak bilinen salg›n hastal›k haberleriyle çalkaland›. Dünya Sa¤l›k Örgütü, akut
solunum yolu yetersizli¤i sendromu olarak tan›mlanan bu hastal›¤›n yay›lmas›n› önlemek ve hastal›¤a tan› koyulmas›n›
h›zland›rmak için uluslararas› bir çal›flma bafllatt›. Sa¤l›k planlamac›l›¤›ndan sorumlu kurumlar, hastal›k konusunda
bilgilendirilerek küresel alarm ilan edildi. Bu arada, hastal›¤›n nedenini bulmak ve tan› koyulmas›n› kolaylaflt›rmak için çeflitli
ülkelerdeki 11 laboratuvarda ortak bir çal›flma bafllat›ld›. Hastal›k, flimdiye kadar Vietnam, Hong Kong ve Çin’deki
Guangdong adl› bir baflka bölgede salg›n oldu. Ancak, ABD ve Kanada gibi kimi ülkeleri ziyaret eden baz› kiflilerin, hastal›¤›
buralara da tafl›d›klar› ortaya ç›kt›. Bu nedenle, hastal›¤›n yay›lmas›n› önlemek amac›yla ülkelere yabanc›lar›n girifl yapt›¤›
havaalan› gibi yerlerde s›k› önlemler al›nd›. 
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Uluslararas› Uzay ‹stasyonu’ndaki astronotlar, günün birinde robotlar›n
damarlar›nda akabilecek ve yap›lar›n deprem dayan›m›n› art›rmaya yard›m
edecek ilginç s›v›larla deneyler yap›yorlar. Bunlar, manyetik bir alanla
karfl›laflt›klar›nda sertleflen ya da biçim de¤ifltiren, özel s›v›lar. Bu ilginç
s›v›lardan evde kendiniz de yapabilirsiniz: M›s›rözü ya¤› gibi yo¤un bir
s›v›n›n içine biraz demir tozu eklemeniz gerekiyor. Bu kar›fl›ma bir m›knat›s
yaklaflt›rd›¤›n›zda, demir parçac›klar›n›n ucuca s›raland›¤›n› göreceksiniz.
Demir parçac›klar›n›n oluflturdu¤u bu yap›, s›v›n›n sertleflmesini sa¤lar.
Bugün bu s›v›lardan baz› arabalar›n süspansiyon sistemlerinde, araban›n
içindekilerin sars›nt›lardan etkilenmemesini sa¤lamak için yararlan›l›yor.
Özel elektronik donan›mlarla kontrol edilen manyetiklik, s›v›n›n gerekti¤inde
sertleflip gerekti¤inde normale dönmesini sa¤l›yor. Japonya’daki bir bilim
müzesiyle, Çin’deki Dong Ting Gölü köprüsünün deprem dayan›m›n›
art›rmak için de bu teknolojiden yararlan›lm›fl.

Araflt›rmac›lar, bu s›v›lar›n, robotlar›n el, kol ve bacak gibi organlar›n›n
insanlar›nki gibi do¤al görünecek biçimde hareket etmelerini
sa¤layabilece¤ini düflünüyorlar. Ancak bunun için, bu s›v›lar›n fiziksel
özellikleri hakk›nda çok daha kapsaml› bilgiler edinmeleri gerekiyor. Bunun
en kolay yolu da, bu s›v›lar› uzayda, a¤›rl›ks›z ortamda incelemek.

“Manyetik S›v›lar”
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Dünyan›n 
En Eski Mumyas›
M›s›rl› arkeologlar, Kahire yak›nlar›nda,
Sakkara’daki eski bir mezarda, mumyalanm›fl
bir insan bedeni buldular. Mumyan›n, 
‹Ö 3200 y›llar›nda yaflam›fl bir memura ait
oldu¤u anlafl›ld›.

Uzay Araçlar› ‹çin Mikrouydular
ABD Hava Kuvvetleri’nden araflt›rmac›lar, uzay meki¤i ya da uydular›n d›fl
yüzeyinde herhangi bir sorun oldu¤unda kullan›lacak küçük uzay araçlar›
gelifltiriyorlar. Bu araçlar›n çekti¤i görüntüler yard›m›yla, yeryüzünde görev
yapan mühendisler gerekti¤inde sorunlar› uzaktan saptayarak önlem
alabilecekler. “Mikrouydu” olarak adland›r›lan bu araçlar, kullan›lmad›klar›
zaman “uyuyarak” enerji tasarrufu yapacak biçimde tasarlan›yorlar. Çünkü,
uzayda enerji tasarrufu büyük önem tafl›yor. Uzay araçlar›n›n üzerinde de,
mikrouydular›n ba¤lanabilece¤i ba¤lant› uçlar› bulunacak. Mikrouydular,
buralara ba¤lanarak sorunu gidermek üzere onar›m yapabilecekler.
Araflt›rmac›lar, özellikle Columbia meki¤inin kaza geçirmesinden sonra bu tür
sistemlere duyulan gereksinimin daha iyi anlafl›ld›¤›n› belirtiyorlar. Çünkü, uzay
arac›nda bir sorun oldu¤unda, ço¤u kez astronotlar›n uzay giysileriyle meki¤in
d›fl›na ç›karak önlem almalar› gerekiyor.



Ar›tma ‹fllemleri Ne
Kadar Güvenilir?
Dünyan›n birçok ülkesinde, kanalizasyon
sistemlerinden toplanan at›k sular, ar›t›ld›ktan
sonra akarsulara ve denizlere dökülüyor. Ancak,
ABD’de yap›lan çok genifl çapl› bir araflt›rma,
önceden san›lan›n tersine, ar›t›lm›fl kanalizasyon
sular›nda da temizlik malzemeleri, kiflisel bak›m
ürünleri ve ilaçlardaki birçok maddenin bulundu¤unu
ortaya ç›kard›. Araflt›rman›n ortaya koydu¤u bir
baflka gerçekse, bu maddelerin, özellikle akarsularda
yaflayan suyosunlar›n›n yaflam›n› ciddi biçimde
tehdit etti¤i. Suyosunlar›ysa birçok bal›k türü ve
baflka canl›lar›n yaflam›nda önemli yer tutuyor.

Küresel
Is›nman›n
Önüne Geçmek
Küresel ›s›nman›n önüne
geçebilmek için, 21. yüzy›l›n
sonunda dünya nüfusunun enerji
gereksiniminin en az dörtte
üçünün, atmosfere
karbondioksit sal›m›na yol
açmayan, temiz enerji
kaynaklar›ndan elde edilmesi
gerekti¤i aç›kland›. Ancak, bugün
kullan›lan temiz enerji
teknolojilerinin hiçbiri bu
gereksinimi karfl›lamaya yetecek
ölçüde geliflmifl de¤il. Bu
teknolojilerin artan gereksinimi
karfl›layacak düzeye gelebilmesi
için pek çok araflt›rmaya
gereksinim var.
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Antarktika’da Dev
Mürekkepbal›¤›
Yeni Zelanda’dan araflt›rmac›lar, Antarktika’da çok ender bulunan ve
okyanusun derinliklerinde yaflayan dev bir mürekkepbal›¤›n›n,
bal›kç›lar›n a¤lar›na tak›larak yakaland›¤›n› aç›klad›lar.
Mesonychoteuthis hamiltoni türüne ait mürekkepbal›¤›n›n uzunlu¤u 
6 metre, a¤›rl›¤›ysa 150 kilogram. Bal›¤›n en ilginç özelli¤iyse
uzant›lar›nda bulunan ve 360 derece hareket edebilen difl benzeri
kancalar. Araflt›rmac›lar, yakalanan mürekkepbal›¤›n›n henüz yavru
oldu¤unu ve yetiflkinlerinin a¤›rl›¤›n›n 900 kilograma ulaflabilece¤ini
belirtiyorlar. Dev mürekkepbal›¤›n›n bulunmas›, Antarktika’n›n
derinliklerindeki yaflam hakk›nda pek çok bilinmeyen oldu¤unu bir kez
daha gözler önüne serdi.


