N E ne V A R var N E ne Y O K yok

ﬁempanzeler Yard›ma
Haz›rlar
Bugün kaç kiﬂiye yard›m ettiniz? Okula gitmeden önce kardeﬂinize çoraplar›n› bulmas›nda yard›m ettiniz mi? Matematik dersinde
arkadaﬂ›n›za kaleminizi ödünç verdiniz mi? Peki, akﬂam yeme¤i için annenize sofray› haz›rlamada yard›m ettiniz mi? E¤er birilerine yard›m
ettiyseniz, siz bir insan olmal›s›n›z! Çünkü insanlar en yard›msever canl›lar. Ailemize, arkadaﬂlar›m›za hatta kimi zaman tan›mad›¤›m›z insanlara bile yard›m elimizi uzat›r›z. Oysa hay-

Yak›n Zamanda De¤iﬂen
Genlerimiz Var
‹nsan genomunda do¤al seçilimin incelendi¤i bir araﬂt›rmada metabolizma, deriye
renk verme, üreme ve beynin
iﬂlevlerini yerine getirmesinden sorumlu olan kimi genlerimizin yak›n zamanda
çevresel etmenlerin etkisiyle
yavaﬂ yavaﬂ de¤iﬂti¤i, bir
baﬂka deyiﬂle evrim geçirdi¤i ortaya ç›km›ﬂ. Chicago
Üniversitesi’nde yap›lan araﬂt›rmada, yaklaﬂ›k 15.000 y›l
öncesinden günümüze de¤in
kimi genlerimizdeki de¤iﬂimler
inceleniyor. 15.000 y›l önce
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vanlar bu kadar yard›msever de¤iller. Yoksa
öyleler mi? Almanya’da yap›lan bir araﬂt›rmada, biliminsanlar› ﬂempanzelerin 18 ayl›k bebekler kadar yard›msever olup olmad›klar›n›
anlamaya çal›ﬂm›ﬂlar. Araﬂt›rmac›lar, önce
yetiﬂkinlerden kitaplar› üst üste koymak ya da
oyuncaklara ulaﬂmak gibi basit iﬂler yapmalar›n› istemiﬂler. Yetiﬂkinler, bebeklerin yan›nda
sanki bu iﬂleri yaparken çok zorlan›yormuﬂ gibi
davranm›ﬂlar. Yetiﬂkinlerin yard›ma gereksinimleri oldu¤unu anlayan bebekler onlara
yard›m etmeye çal›ﬂm›ﬂ. Daha sonra ayn›
davran›ﬂlar Alex, Alexandra ve Annet adl› üç
yavru ﬂempanzenin yan›nda tekrarlanm›ﬂ.
ﬁempanzeler oyuncaklara ulaﬂma konusunda
yard›mc› oldularsa da, di¤er iﬂlerde o kadar
da baﬂar›l› olamam›ﬂlar. Araﬂt›rmac›lar, ﬂempanzelerin de bebekler gibi yard›m etmek konusunda istekli olduklar›n›, ancak yetiﬂkinlerin
ne zaman yard›ma gereksinim duyduklar›n›
her zaman anlayamad›klar›n› düﬂünüyorlar.
Kaynak: http://www.eurekalert.org/features/kids/2006-03/aaftctt22406.php

son Buzul Ça¤›’n›n bitmesiyle “modern insan” tarih sahnesindeki yeri alm›ﬂ ve tar›mla
u¤raﬂmaya baﬂlam›ﬂt›. Bu sayede, insan nüfusunda da önemli bir art›ﬂ meydana gelmiﬂti. Araﬂt›rmada temel al›nan 700 genin ço¤unun, milyonlarca y›l önce insan ve ﬂempanzenin türler halinde geliﬂmeye baﬂlad›¤› s›rada
do¤al seçilimle elendi¤i düﬂünülüyor. Ancak, ya¤ asitleri ve
karbonhidrat metabolizmas›nda rol oynayan kimi yeni genler
de tan›mlanm›ﬂ. Araﬂt›rmac›lar,
bunlar›n yeni beslenme al›ﬂkanlar›na uyum sa¤lamaktan
sorumlu olabilece¤ini düﬂünüyorlar.
Kaynak: http://www.newscientist.com/article.ns?id=dn8812&print=true
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Karar Vermek Zor mu?
Zor bir karar verebilmenin en iyi yolu, gereksinim duydu¤unuz bilgileri toplay›p sonra
da bir süreli¤ine unutmak. Bu öneri, hangi karar verme stratejilerinin insanlar› mutlu edebilece¤i konusunda araﬂt›rma yapan biliminsanlar›na ait. Kararlar› ikiye ay›r›yorlar: Ev ya
da araba sat›n almak gibi zor kararlar ve ﬂampuan seçmek gibi kolay kararlar. Araﬂt›rmac›lar, gerçekten dikkatli ve yo¤un düﬂünmenin,
basit kararlar verirken çok daha kolay oldu¤unu, ancak daha karmaﬂ›k konularda karar
vermek için tüm dikkatimizi toplamaya çal›ﬂman›n en do¤ru yaklaﬂ›m olmayabilece¤ini
söylüyorlar. Örne¤in, bir oyun sat›n almak istiyorsunuz ve hangi oyunu alaca¤›n›za bir türlü
karar veremiyorsunuz. Be¤endi¤iniz tüm
oyunlar›n özellikleriyle ilgili birçok bilgi toplad›-

Afrika’n›n Kurak
Gelece¤i
21. yüzy›l›n sonuna gelindi¤inde Afrika k›tas›n›n dörtte birinde çok ciddi su s›k›nt›s› çekilece¤i söyleniyor. Göl ve akarsulardaki sular
azalacak, ya¤›ﬂ miktar› düﬂecek. Bunun en

n›z. Bu bilgileri okur
okumaz hemen karar
verip
alaca¤›n›z
oyun, belki de en çok
istedi¤iniz oyun olmayacak. Araﬂt›rmac›lar,
bir süre bu bilgileri düﬂünmemenizi, baﬂka
ﬂeylerle ilgilenmenizi
öneriyorlar. Siz dikkatinizi baﬂka ﬂeylere verseniz bile beyniniz “bilinçli olmadan” hangi oyunun daha uygun
olaca¤› konusunda düﬂünmeyi sürdürür. Bu
durumda beyin, çok daha fazla bilgiyi karﬂ›laﬂt›rarak tüm olas›l›klar› gözden geçirme iﬂlemini daha kolay gerçekleﬂtiriyormuﬂ.
Kaynak: http://www.eurekalert.org/features/kids/2006-02/aaftfat021006.php

önemli nedeniyse, küresel ›s›nma. Afrika’da
zaten var olan kurakl›k nedeniyle halk, yerel
su kaynaklar›yla idare etmeye çal›ﬂ›yor. Araﬂt›rmac› Maarten de Wit ve Jacek Stankiewicz,
iklim de¤iﬂiminin yol açaca¤› sonuçlar› görebilmek için tüm k›tadaki göl ve akarsu kaynaklar›nda meydana gelecek su kayb›n› hesaplayabilecek bir iklim modeli geliﬂtirmiﬂler. Yapt›klar› öngörülere göre, Afrika’ya düﬂen ya¤›ﬂ miktar›nda gerçekleﬂecek azalma sonucunda, 2100’de
Afrika’n›n % 25’i su kaynaklar› aç›s›ndan çok ciddi s›k›nt›lar çekecek. Özellikle de nüfus bak›m›ndan en kalabal›k
olan Güney ve Bat› Afrika ile Nil nehrinin yukar› bölgelerinde herkesi zor
günler bekliyor.
Kaynak: http://www.aaas.org/news/releases.2006/0303scipak.shtml
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Kunduzlar Dinozorlar›n
Arkadaﬂ› m›yd›?
Zamanda yolculuk yap›p 164 milyon y›l
geriye gitmek ne kadar güzel olurdu de¤il
mi? Dinozorlar›n yaﬂad›¤› bu zaman› araﬂt›ran Çinli biliminsanlar›, çok
ﬂaﬂ›rt›c› bir ﬂeyle karﬂ›laﬂm›ﬂlar. Yapt›klar› kaz› s›ras›nda
kunduza benzeyen bir hayvan fosiline rastlam›ﬂlar.
Çin’deki Ninjing Üniversitesi’nden Qiang Ji ve arkadaﬂlar›, yapt›klar› çal›ﬂmada bulduklar› bu ilginç hayvan fosilinin, kimi dinozorlarla ba¤lant›s› olan bir hayvana ait olabilece¤ini söylüyorlar. Bulunan fosili inceleyen araﬂt›rmac›lar, hayvan›n pullar› olan geniﬂ ve düz

1. Uluslararas›
Gülen Çocuk ﬁenli¤i
Türkiye Omurilik Felçlileri Derne¤i’nce 18 25 Nisan 2006 tarihlerinde 1. Uluslararas› Gülen Çocuk ﬁenli¤i düzenleniyor. Türkiye’den
ve dünyan›n çeﬂitli ülkelerinden çocuklar›n
bir arada olaca¤› ﬁenlikte kültürel buluﬂmalar, kutlamalar, geziler ve film gösterimlerinin
yan› s›ra, çocuk haklar› konusunun ele al›naca¤› ''Çocuklukta Özürlülük Sempozyumu''
gerçekleﬂtirilecek. ‹stanbul’da Feshane Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleﬂecek
ﬂenli¤e tüm çocuklar davetli.
Ayr›nt›l› bilgi www.gulencocuk.org.tr adresinden ya da 0 212
661 16 61 ve 0 212 661 08 61 numaral› telefonlardan edinilebilir.
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bir kuyru¤u, perdeli ayaklar›, bal›k yeme¤e
uygun sivri diﬂleri oldu¤unu görmüﬂler. Ayr›ca, ornitorenk (gagal› memeli) ve kunduz
gibi iyi yüzebilen hayvanlar›nkine benzer
kollar› ve bacaklar› varm›ﬂ. Bütün bu veriler,
araﬂt›rmac›lar› bu hayvan›n günümüzde yaﬂayan kunduzlara benzedi¤i ve onlar gibi
hareket etti¤i yolunda
düﬂünmeye yöneltmiﬂ.
Dinozorlarla ayn› dönemde yaﬂayan hayvanlara iliﬂkin bugüne
de¤in pek fazla bilgiye
sahip de¤ildik. Bu büyüklükte ve bu tür hareket becerisine sahip bir
hayvanla karﬂ›laﬂmak
biliminsanlar› için ﬂaﬂ›rt›c›
olmuﬂ.
Kaynak: http://www.eurekalert.org/features/kids/2006-02/aaftabb021706.php

N E ne V A R var N E ne Y O K yok
KuzeyGüneyDo¤uBat›
Sergisi Türkiye’de!
‹ngiliz Kültür Derne¤i (British Council) iki y›ld›r tüm dünyada “S›f›rKarbonKent” (ZeroCarbonCity) adl› bir kampanya yürütüyor. Konusu
iklim de¤iﬂikli¤i olan bu kampanya kapsam›nda, dünyan›n çeﬂitli ülkelerinde birçok etkinlik
düzenleniyor. Bu etkinliklerden biri de KuzeyGüneyDo¤uBat› Sergisi. Dünyan›n en önemli
foto¤raf birliklerinden biri olan Magnum Foto¤raf Ajans›’ndan on foto¤rafç›n›n iklim de¤iﬂikli¤i konulu foto¤raflar›n›n yer ald›¤› sergi, ülkemizde de izleyicilerle buluﬂuyor. Fiziksel Çevre (Grönland), Kalk›nma (Güney Afrika), Do¤al Çevre (Kenya), ‹nsan Haklar› (Marshall
Adalar›), Teknoloji (Japonya), G›da (Çin), Sa¤l›k (Hindistan), Kent Yaﬂam› (Meksika), Ekonomi (Kaliforniya), Liderlik (‹ngiltere, Almanya,
New York) ana baﬂl›klar›ndan oluﬂan sergide,
özellikle insan eliyle meydana gelen iklim de¤iﬂikliklerinin sonuçlar› gözler önüne seriliyor.
Sergiyle ilgili ayr›nt›l› bilgiyi www.britishcouncil.org.tr/science adresinden edinebilirsiniz.

Irmak Okullar› 4.Çevre
Projeleri ﬁenli¤i
‹stanbul’da bulunan Irmak
Okullar›, her y›l düzenledikleri “Çevre Projeleri ﬁenli¤i”nin dördüncüsünü 8 Nisan 2006 Cumartesi günü
gerçekleﬂtiriyor.
Irmak
Okullar› ö¤retmen ve ö¤rencileri, tüm ö¤retmen ve
ö¤rencileri, çevre sorunlar›na çözümler üreten projeleri-

ni sergilemek ve paylaﬂmak üzere okullar›na bekliyorlar. ﬁenli¤in son baﬂvuru tarihi 31
Mart. Baﬂvuru formu ve programa www.irmak.k12.tr/?cevresenligi2006
adresinden ulaﬂabilirsiniz. Ayr›nt›l› bilgi için nazim.hamdioglu@irmak.k12.tr adresine eposta atabilir, 0216 411 39 23
– 24 - 25/196 numaral› telefondan Fen-Matematik Bölüm Baﬂkan› Naz›m Hamdio¤lu ile iletiﬂime geçebilirsiniz.

Elif Y›lmaz
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