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Yaklafl›k yar›m yüzy›ld›r, uzay gemilerinin
roket motorlar›nda kimyasal yak›tlar kullan›l›-
yordu. 2004’te ESA’n›n (Avrupa Uzay Ajans›),
Smart-1 adl› uzay gemisi, o güne de¤in hiç
kullan›lmam›fl olan iyon motoruyla Ay’a ulafl-
may› baflard›. ESA ve Avustralya Ulusal Üniver-
sitesi, bugünlerde çok daha güçlü ve yak›t

bak›m›ndan da verimli olan, geliflmifl bir iyon
(elektron kazanm›fl ya da kaybetmifl atom)
motoru üzerinde çal›fl›yorlar. ‹yon motorlar›,
fazla miktarda oksijen ve di¤er kimyasal yak›t-
lar yerine, az miktarda ksenon gibi bir gaz ve
günefl panelleriyle elde edilen elektri¤i kullan›-
yor. Elektrik ak›m›, pozitif yüklü gaz iyon de-
metlerini h›zland›r›p uzay gemisinden uzaklafl-
malar›n› sa¤l›yor. ‹yonlar, uzay gemisini ne ka-
dar h›zl› terk ederse, gemi o kadar çabuk h›z-
lan›yor. Deneme aflamas›nda olan DS4G adl›
yeni itici sayesinde, daha önceki iyon moto-
rundan 4 kat h›zl› bir motor elde edilmifl. Bu,
yaln›zca yak›t›n 4 kat daha verimli kullan›laca-
¤› anlam›na gelmiyor; ayn› zamanda yak›t
depolar› küçülece¤inden, bundan sonra da-
ha küçük boyutta uzay gemilerinin üretilebile-
ce¤i anlam›na da geliyor. 

Kaynak: http://www4.eurekalert.org/features/kids/2006-01/esa-
sts011706.php

Do¤al Gaz Ya¤›yor
Satürn’ün en büyük uydusu olan Ti-

tan’da çok s›k olmasa da, fliddetli do¤al gaz
sa¤anaklar› görülüyor. Bu sa¤anaklar›n dik
yamaçl› vadilerin, buz y›¤›nlar›n›n ve s›¤ göl-
lerdeki koyu yap›flkan maddelerin oluflumu-
na yol açt›¤› düflünülüyor. ESA (Avrupa Uzay
Ajans›), 2005’te Cassini adl› uzay gemisinden
f›rlat›lan bir keflif arac›n› Titan’a yollad›. Huy-
gens adl› bu keflif arac›, Titan yüzeyindeki
olas› deniz ve gölleri, kayalar›, nehir yatakla-
r›n›, derin vadileri inceliyor ve oralarda son-
daj çal›flmalar› yap›yor. 2005’in sonlar›na
do¤ru araflt›rmac›lar, Titan’›n orta k›s›mlar›n-
da t›pk› bir fabrika bacas›nda oldu¤u gibi
duman ç›kt›¤›n› gözlemlemifller. Bu do¤al
gaz duman›, daha sonra s›v› hale geçip
ya¤mur halinde ya¤maya ve rüzgârla birlik-
te savrulmaya bafllam›fl. Biliminsanlar›, bu s›v›

do¤al gaz ya da s›v› metan döngüsünün,
t›pk› Dünya’daki su döngüsüne benzedi¤ini
düflünüyorlar. Bir grup araflt›rmac›, Titan’daki
bu gaz bulutlar›n›n ve gaz döngüsünün olu-
flumunu anlayabilmek için çeflitli “canland›r-
ma modelleri” gelifltiriyor. 

Kaynak: http://www4.eurekalert.org/features/kids/2006-01/aaft-
irn010606.php

Bir Miktar Gazla Uzayda
Dolaflabiliriz

nevarneyoksubat06  2/9/06  12:17 PM  Page 1



NE ne  VAR var  NE ne  YOK yokNE ne VAR var NE ne YOK yok

Geometri Sezgisi
Yeni bir araflt›rmaya göre, daha önce hiç

cetvel benzeri ölçme araçlar› görmemifl, üç-
genlerden, dörtgenlerden, paralelkenarlar-
dan söz edildi¤ini duymam›fl
çocuk ve yetiflkinler yine de
“geometriye sezgisi”ne sa-
hipler. Bu insanlardan bir k›s-
m›, Amazon’da d›fl dünyayla
iliflkileri bulunmayan Mandu-
rukú adl› bir kabileden. Bu
araflt›rmaya kat›lan Mandu-
rukú’lar›n büyük k›sm› e¤itim-
siz ve daha önce hiçbir ölç-
me arac›, pusula ya da hari-
ta kullanmam›fl. Üstelik Mandurukú dilinde arit-
metik ve geometri gibi konulara iliflkin çok az
sözcük bulunuyor. Biliminsanlar› onlar›n bu
özelli¤inin, insan beynini anlayabilmek konu-
sunda çok yararl› olabilece¤ini düflünüyorlar.
Çal›flmay› yapanlar, insanlar›n geometri konu-
sunda temel e¤itim almalar›na gerek kalma-
dan da birtak›m basit geometri problemlerini

çözebileceklerini öngörüyorlar. Bu savlar›n›n
do¤rulu¤unu s›namak için Mandurukú halk›n-
dan yard›m istemifller. Araflt›rmaya kat›lan
Mandurukú çocuklar›ndan ve yetiflkinlerinden,
6 görüntüden oluflan diziler içinden Mandu-

rukú dilindeki sözcüklerle
en “tuhaf” ya da “çirkin”
olan görüntüyü seçmele-
ri istenmifl. Her 6 görüntü-
lük dizide 5 görüntü ayn›
geometrik kavrama ait-
ken, biri de¤il. Çal›flmaya
kat›lan 6 yafl›ndaki ço-
cuklar bile farkl› olan gö-
rüntüyü seçmeyi ço¤un-
lukla baflarabilmifl. Benzer

biçimde ABD’li çocuklar da, Mandurukú ço-
cuklar› ve yetiflkinlerinin verdi¤i yan›tlar› ver-
mifller. E¤itimli ABD’li yetiflkinlerin yan›tlar›ysa,
daha do¤ru ç›km›fl. Benzer biçimde harita
okuma konusunda da Mandurukú halk› ve
ABD’li çocuklar beceri sahibi olsalar da, e¤i-
timli yetiflkinler kadar baflar›l› olamam›fllar.

Kaynak: http://www4.eurekalert.org/features/kids/2006-01/aaft-
fg011306.php

7 – 17 Karikatür Yar›flmas›
21 – 24 Nisan 2006’da Karikatür Vakf› tara-

f›ndan 7 – 77 Karikatür Festivali düzenleniyor.
Bu y›l Ankara’da 12. si düzenlenecek festival-
de yer alan 7 – 17 Karikatür Yar›flmas›, 7 – 17
yafl aras›ndaki tüm çocuklar›n kat›l›m›na aç›k.
Konunun serbest oldu¤u yar›flmada, yar›flma-
c›lar A4 ya da A3 boyutlar›ndaki kâ¤›tlara is-
tedikleri teknikle karakalem ya da renkli ola-
rak çizecekleri karikatürlerle kat›labilecekler.
Son baflvuru tarihi 28 fiubat 2006 olan yar›fl-
maya kat›lmak isteyenler, arkas›na adlar›n›,
soyadlar›n›, do¤um tarihlerini, okul ad› ve ad-

reslerini yazd›klar› karikatürlerini PK: 364 Yeni-
flehir 06443 Ankara adresine gönderebilirler.
Ayr›nt›l› bilgi http://www.karikaturvakfi.org
adresinden edinilebilir.
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Tutankamon’un Gizi
M›s›r firavunlar›n›n en ünlüle-

rinden biri olan Tutankamon,
bundan 3.300 y›l önce yaflama
veda etti. Öldü¤ünde henüz 19
yafl›nda olan Tutankamon’un
ölüm nedeni tam olarak bilinmi-
yordu. Ancak bu konudaki giz
perdesi araland›. Daha önce
“Buz Adam Ötzi”nin de ölüm ne-
denini saptayan araflt›rmac› Edu-
ard Egarter ve Bolzano Hastanesi
Radyoloji Bölümü baflkan› olan
Paul Gostner, geçen y›l Tutanka-
mon’un mumyas›n› incelemeye
bafllad›lar. Bilgisayarl› tomografi
yöntemi yard›m›yla elde ettikleri
üçboyutlu görüntüler sayesinde,

Tutankamon’un sol dizinde ve sol aya¤›nda
aç›lan yaralar› saptad›lar. Diz kapa-
¤› ve aya¤› k›r›lm›fl olan Tutanka-
mon’un yaralar›n›n, sert k›l›ç dar-
beleriyle aç›ld›¤› düflünülüyor. Tu-
tankamon’un ölümüne, bu yaralar
nedeniyle kapm›fl oldu¤u enfeksi-
yon yol açm›fl. 1922’de ‹ngiliz ar-
keolog Howard Carter’›n buldu¤u
Tutankamon’un mezar›ndan ç›ka-
r›lan hazinede 130 tane baston bu-
lunmufl. Araflt›rmay› yapan bilimin-
sanlar› bunun, Tutankamon’un ya-
ralar›n›n çok ciddi oldu¤unun ve
yürümekte güçlük çekti¤inin bir
göstergesi olabilece¤ini söylüyor-
lar.

Kaynak: http://dsc.discovery.com/news/bri-
efs/20060130/tut_arc.html

Deniz Dibindeki
Amforalar

ABD’deki Massachusetts Tek-
noloji Enstitüsü, Woods Hole Ok-
yanus Enstitüsü ve Yunanistan
Kültür Bakanl›¤› ve Yunan Deniz
Araflt›rmalar› Merkezi’nin ortakla-
fla sürdürdükleri çal›flman›n konu-
su, Ege Denizi’nin derinliklerinde
yatan bir gemi enkaz›. Ancak bu,
öyle s›radan bir gemi enkaz› de-
¤il; neredeyse 2500 yafl›nda. MÖ
400 y›llar›nda batt›¤› düflünülen
geminin boyu yaklafl›k 17 m, eniyse 5 m uzun-
lu¤unda. Deniz dibi robotunun çekti¤i foto¤-
raflar sayesinde, araflt›rmay› yapanlar gemi
hakk›nda çok daha ayr›nt›l› bilgiler elde edi-
yorlar. SeaBed (deniz yata¤›) ad› verilen bu
robot, baflkalar›ndan gelen komutlardan ba-

¤›ms›z olarak foto¤raf çekebili-
yor. Bu foto¤raflar sayesinde ge-
mide 1000 kadar amfora bulun-
du¤u ortaya ç›km›fl. Üstelik amfo-
ralar›n birço¤u, zarar görmeden
bugüne de¤in varl›¤›n› koruyabil-
mifl. Yap›lan kimyasal inceleme-
ler sonucunda, amforalarda zey-
tinya¤› ve flarap tafl›nd›¤› ortaya
ç›km›fl. Bu, deniz dibinde bulunan
en eski gemi enkaz› de¤il elbet-
te. Daha önceden ülkemiz k›y›la-
r›na yak›n bir yerlerde 3.300 y›l›na
ait bir gemi enkaz› bulunmufltu.
Bu geminin özelli¤i, en eski gemi

olmas› de¤il, geminin yükünün çok iyi düzen-
lenmifl olmas›. Biliminsanlar›na göre bu, o y›l-
larda Yunanl›lar›n bir parça da olsa sanayi-
leflmifl bir toplum olduklar›n›n göstergesi ka-
bul edilebilir.   

Kaynak: http://dsc.discovery.com/news/briefs/20060130/greeks-
hip_arc.html

nevarneyoksubat06  2/9/06  12:17 PM  Page 3



Bilim Çocuk 7

E l i f  Y › l m a z

NE ne  VAR var  NE ne  YOK yokNE ne VAR var NE ne YOK yok

Fazla Televizyon ‹zlemek
Zararl› m›? 

Biliminsanlar›, televizyon
karfl›s›nda uzun saatler geçir-
menin çocuklar›n yaflamlar›n›
nas›l etkiledi¤ini inceliyorlar.
Teksas Üniversitesi ve Harvard
Çocuk Hastanesi’nden bir grup
araflt›rmac›, ABD’de yaflayan
ve yafllar› 12 ve daha afla¤›
olan 2.900 çocu¤un kat›ld›¤› bir
araflt›rma yapm›fllar. Çocuklar›n
24 saatlik etkinlikleri, haftan›n
rastgele seçilen günlerinde iz-
lenmifl. Çocuklarla ilgilenen gö-
revliler yaln›zca, saat çizelgesine çocuklar›n
o s›rada yapt›klar› etkinlikleri kaydetmifller.
Araflt›rmac›lar, çocuklar›n televizyon karfl›s›n-
da geçirdikleri zaman› ev ödevi yaparken, ki-

tap okurken, yarat›c› ve hareketli oyunlar oy-
narken ve aileleriyle iletiflim halindeyken ge-

çirdikleri zamanla karfl›laflt›r-
m›fllar. Araflt›rma sonucunda,
televizyon karfl›s›nda geçirilen
zaman›n, her yafl grubundaki
çocuklar›n aileleriyle iletiflimle-
rini etkiledi¤i, ama özellikle 9 –
12 yafl aras›ndakilerin iletiflim-
lerine daha fazla zarar verdi¤i
anlafl›lm›fl. Buradan yola ç›kan
biliminsanlar›, Amerikan Pedi-
atri Akademisi’nin 2 yafl›ndan
küçük çocuklar›n televizyon
izlememeleri, daha büyük
olanlar›nsa günde 2 saatten

fazla izlememeleri gerekti¤i yolundaki önerisi-
nin, bilimsel olarak da do¤ruland›¤›n› söylü-
yorlar. 

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2006-02/uota-
ssl013006.php

Milli E¤itim Bakanl›¤› ve Intel firmas›n›n
iflbirli¤iyle, Intel Ö¤renci ve Intel Skoool
programlar› yaflama geçirildi. Türkiye ge-
nelindeki 30 okulda uygulanmaya baflla-
nan Intel Ö¤renci program›, ö¤rencilerin
bilgisayar kullanarak ekip çal›flmas›, prob-
lem çözme, araflt›rma ve iletiflim yetenekle-
rini gelifltirmeyi amaçl›yor. Ö¤renci, ö¤ret-
men ve aileler/veliler için haz›rlanan Skoo-
ol ise, matematik, fizik, kimya ve biyoloji
dersleri için etkileflimli bir ‹nternet sitesi. Bu
siteye http://skoool.meb.gov.tr adresinden
eriflebilirsiniz.

Milli E¤itim Bakanl›¤› ve INTEL 
Gençleri Gelece¤e Haz›rl›yor
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