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Gözlerimizdeki Saat 
Y›l›n sonlar›na do¤ru biliminsanlar›,
gözlerimizin (ve öteki memelilerin
gözlerinin) derinliklerinde ›fl›¤a du-
yarl› yeni bir hücre türü keflfettiler.
Beynin özel bir bölgesine ba¤lanan
hücreler, buradan kontrol edilen ve
"biyolojik saat" ya da "beden saati"
denen etkinlik ve uyku ritmimizi ye-

niden ayarlayabiliyor. Bilimadamlar›,
bu hücreler konusunda derlenecek
yeni bilgilerle "jetlag" ya da "k›fl dep-
resyonu" gibi "ayar bozukluklar›n›n"
giderilebilece¤i görüflündeler.

Geceleri gözümüzü dikti¤imiz
y›ld›z›n titreflip durmas›, ço¤umuz
için sorun edilmeyecek, hatta hofla
giden bir olgu gibi gelse de, bu
durum gökbilimcilerin kabusu. 
Daha do¤rusu geçen y›la kadar 
öyleydi. Bu titreflimler,

atmosferdeki moleküllerin
hareketi nedeniyle olufluyor
ve yeryüzündeki teleskop-
larla sa¤lanan görüntülerin
istenen netlikte olmas›n›
engelliyor. 2002 y›l›nda
gelifltirilen bir yöntemle bu
sorunun önüne geçildi.
Yöntem, ince teleskop
aynalar›n›n bilgisayarlar
arac›l›¤›yla yüzlerce kez
büküp düzelterek hava

moleküllerinin etkilerini gidermek.
Bu "düzeltici optik" düzene¤i ile
donat›lan dev Keck teleskoplar›,
gökadfam›z Samanyolu’nun
merkezinde süperdev bir
karadeli¤in bulundu¤unu
do¤rulayan kan›tlar elde etti. 

En Eski Atam›z

Geçti¤imiz y›l›n
önemli kefliflerinden
biri de, flimdiye kadar
bulunan en eski
hominid kafas›ndan en
az 3 milyon y›l daha
yafll› bir hominid
kafatas›n›n bulunmas›yd›. Bat›
Afrika’da Çad topraklar›nda bulunan
fosil kafatas›, 6-7 milyon y›l önce
yaflam›fl olan bir primata ait.
Sahibinin, insan ve flempanze
soylar›n›n birbirinden ayr›lmas›ndan
sonraki ilk hominidlerden biri
oldu¤u düflünülüyor, ancak bu
konuda oluflturulmufl kesin bir
görüfl henüz yok. 

Amerikan Bilim Gelifltirme Derne¤i’nce
yay›nlanan Science dergisi, ABD’de bir
numaral› gündem konusu olan terö-
rizm, özellikle de biyoterörizm tehdidi-
ne karfl› önerilen, ancak daha sonra si-
yasi tart›flmalar ya da fon yetersizli¤i
nedeniyle gerçeklefltirilemeyen tekno-
lojileri de 2002 y›l›n›n önemli iler-
lemeleri aras›nda s›ral›yor.

Uzaya Daha Net Bakmak

Genom Diziliminin 
Somut Sonuçlar›
Çeflitli organizmalar›n genlerinin
(genom) dizilimlerinin belirlenmesi
çal›flmalar› tüm h›z›yla sürerken,
2002 y›l›nda küresel ölçüde h›zl› ve
somut potansiyel sonuçlar›
olabilecek ilk dizilimler aç›kland›.
Pirincin genomunun aç›klanmas›,
bu yaflamsal ürünün besleme
de¤eri ve hasad›n›n
yükseltilmesi yolunu açarken,
s›tma paraziti Plasmodium
falciparum ve tafl›y›c›
sivrisinek Anopheles
gambiae’nin genom diziliminin
belirlenmesi, her y›l milyonlarca
can alan bu ölümcül hastal›¤a
karfl› afl› ve tedavi yollar›
gelifltirilmesi umudunu do¤urdu. 

Atom ‹çinden Canl› Yay›n
2002 y›l›n›n teknoloji alan›nda en kayda de-

¤er geliflmelerinden biri de, bir atom çekir-
de¤i çevresinde dönen elektron bulutu-
nun gözlenmesi ve bunun foto¤raf›n›n
çekilmesiydi. Bu, asl›nda iki farkl› alanda
ilerlemeyi gerekli k›lan bir olay. Baz› bili-
minsanlar› görüntüleme araçlar› için atto-
saniye (saniyenin milyar kere milyarda bi-

ri) ölçe¤inde örtücü h›zlar› gelifltirirken,
baflka araflt›rmac›lar da ayn› süre içinde

hedefe (atoma çarp›p geri gelen son derece
k›sa at›ml› lazerler gelifltirdiler.

Biyoterörizme Önlem


