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N E ne V A R var N E ne Y O K yok
‹klimbilimciler
A¤açlar› ‹nceliyor
‹sviçre’deki Basel Üniversitesi’nden Christian Körner ve
arkadaﬂlar›, yerden 35 m yüksekte kurulmuﬂ olan laboratuvarlar›nda dört y›ld›r çal›ﬂ›yorlar. Bu, size pek ilginç gelmedi
mi? O zaman hemen laboratuvar›n Basel yak›nlar›ndaki bir orman›n üstünde kurulu oldu¤unu söyleyelim. Araﬂt›rmac›lar burada, karbondioksitin a¤açlar›n büyümesini nas›l etkiledi¤ini ölçmeye çal›ﬂ›yorlar. Bu nedenle de, laboratuvarlar›n› ormandaki tüm a¤açlardan
yüksekte kurmuﬂlar. Fotosentez s›ras›nda bitkiler karbondioksit, su ve güneﬂ ›ﬂ›nlar›n› so¤urup
enerji üretirler. Sonuç olarak da karbon,
a¤açlar›n yapraklar›n›n ve di¤er k›s›mlar›n›n
büyümesinde kullan›l›r. Bu nedenle kimi uzmanlar ormanlar›n, fosil yak›tlardan aç›¤a
ç›kan gazlar›n etkisini azaltmaya yard›mc› olabilece¤ini söylüyorlar. Bu gazlar, arabalar›n
egzozlar›ndan ya da fabrika bacalar›ndan

yay›l›p küresel ›s›nmaya
yol aç›yorlar. Bu önermeden yola ç›kan biliminsanlar›, bu yolla atmosfere yay›lan karbondioksitin a¤açlar›n büyümesini h›zland›rd›¤›n› düﬂünmüﬂler. Bunun üzerine Körner ve arkadaﬂlar›, ormanda birtak›m
araﬂt›rmalara baﬂlam›ﬂlar. Öncelikle henüz
boylar› k›sa olan genç a¤açlara karbondioksit
verip geliﬂmelerini izlemeye çal›ﬂm›ﬂlar. Ancak, zamanla karbondioksitin geliﬂmiﬂ a¤açlar›n yapraklar›na etkisini de ölçmeleri gerekti¤ini anlam›ﬂlar. Ormandaki tüm a¤açlardan
daha yükse¤e kurduklar› laboratuvarlar› sayesinde bu ölçümleri gerçekleﬂtirmiﬂler. Ancak
elde ettikleri sonuca göre karbondioksit,
a¤açlar›n yapraklar›n›n büyümesine etki etmiyormuﬂ. Bu da, insanlar›n küresel ›s›nmaya yol
açan bu gazlarla savaﬂ›m için baﬂka yollar
aramalar› gerekti¤i anlam›na geliyor.

Yürüyerek Elektrik Üretelim
ABD’deki Pennsylvania Üniversitesi’nden
Larry Rome ve arkadaﬂlar› yeni bir çanta ürettiler. Bu, öyle s›radan bir s›rt çantas› de¤il; çok
önemli bir özelli¤i var. Çantay› s›rt›n›za tak›p
yürümeye baﬂlad›¤›n›zda elektrik üretiliyor.
Çantan›n içinde bulunan ve elektrik üretmeye yarayan parçalar,
her ad›mda çantayla
birlikte aﬂa¤› yukar›
do¤ru hareket ediyor.
Bu s›rada ortaya ç›kan
enerji yakalan›yor ve
çantan›n üst k›sm›na
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Kaynak: Science, 26 A¤ustos 2005

yerleﬂtirilmiﬂ olan jeneratör taraf›ndan elektrik
enerjisine dönüﬂtürülüyor. Üretilen enerji sayesinde el feneri, cep telefonu, gece görüﬂü
sa¤layan özel gözlükler ya da su ar›t›c›s› gibi
ayg›tlar› çal›ﬂt›r›labiliyor. Üstelik çanta kolayca
taﬂ›nabilecek kadar da hafif.
Kaynak: Science, 09 Eylül 2005
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N E ne V A R var N E ne Y O K yok
Çelikten Daha Güçlü ve Kullan›ﬂl›
Televizyonu bir ç›rp›da kald›r›p s›rt çantan›za att›¤›n›z gibi istedi¤iniz yere götürebildi¤inizi ya da karl› bir günde bir dü¤meye basarak
penceredeki karlar› eritti¤inizi düﬂünün. Bütün
bunlar uzun, e¤ilip bükülebilen ve “karbon
nanotüp” ad› verilen moleküller sayesinde yak›nda gerçek olabilir. Biliminsanlar› ﬂimdilerde
karbon nanotüplerinden süper güçlü ve saydam ﬂeritler ve tabakalar üretmenin yollar›n›
ar›yorlar. Elektrik kullanarak bu tabakalar›, d›ﬂar› ›s› ya da ›ﬂ›k verir hale getirebiliyorlar. Elektrikle ›s›t›lm›ﬂ camlar ya da esnek televizyon
ekranlar›n›n yaln›zca bir baﬂlang›ç oldu¤unu
söyleyen biliminsanlar›, hafif hava taﬂ›tlar›,
ampulsüz yanabilen ›ﬂ›k kaynaklar› ya da güneﬂ ›ﬂ›nlar›ndan yararlanarak uzayda süzülecek çok güçlü yelkenleri üretebilmenin hayallerini kuruyorlar. Karbon nanotüpler bulunduklar› günden beri çok güçlü, esnek ve birçok
alanda kullan›ﬂl› olmalar› gibi özellikleri sayesinde bilim dünyas›nda heyecan uyand›r›yor.

Makarna Fizi¤i
Piﬂmemiﬂ haldeki bir çubuk makarna (spagetti) iki ucundan bast›r›l›p esnetilerek k›r›ld›¤›nda neden birkaç parçaya birden
ayr›l›r? Bu ilginç soru biliminsanlar›n›n da akl›n› kurcalam›ﬂ olacak ki, Fransa’daki
Paris 6 Üniversitesi’nden iki
araﬂt›rmac› bu konuda çal›ﬂmalar yapm›ﬂ. Araﬂt›rmaya
göre, makarna boyunca ilerleyen esnek dalgalar bu k›r›lman›n nedeni. ‹lk k›r›lmadan
sonra esnek dalgalar, makar-

Ancak, bu moleküllerin bir sorunu
var; bir araya geldiklerinde bu özelliklerini sergileyemiyorlar. Bu da, bu moleküllerden büyük nesneler elde etmeye engel oluyordu. Ne var ki,
Texas Üniversitesi’nden Mei Zhang ve arkadaﬂlar› bu sorunun üstesinden gelmeyi baﬂard›lar. Nanotüpler t›pk› ormandaki a¤açlar gibi
dikey olarak büyüdüklerinden, karbon atomlar›n› nanotüp moleküllerinden parçalar içinde bir araya getirdiler. Bu sayede karbon nanotüplerinden daha büyük nesneler elde etmeyi baﬂard›lar.
Kaynak: Science, 19 A¤ustos 2005

na boyunca yollar›na devam ediyorlar ve gerilimi art›r›p baﬂka k›r›lmalara da yol aç›yorlar.
Araﬂt›rmac›lar bu savlar›n›, makarnan›n k›r›lmas› s›ras›nda elde ettikleri yüksek h›zdaki görüntüler sayesinde kan›tlam›ﬂlar.
Bu veri, elbette yaln›zca makarna fizi¤inin çözümünde kullan›lmayacak; köprü ya da bina yap›m›nda kullan›lan cam
elyaf› ya da metal çubuklar
gibi malzemelerin güvenli¤inin
art›r›lmas› gibi konularda da
çok iﬂe yarayacak.
Kaynak:
http://physicsweb.org/articles/news/9/9/1
(1 Eylül 2005)
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N E ne V A R var N E ne Y O K yok
ﬁempanzeleri ‹zleyerek
‹nsanlar Hakk›nda
Bilgi Edinebiliriz
E¤er gözleriniz hayvanat bahçesinde bir
ﬂempanzenin zeki bak›ﬂlar›yla buluﬂtuysa,
hayvan›n gözlerindeki merak› da yakalam›ﬂs›n›z demektir. ‹nsanlarla ﬂempanzeler aras›nda birçok benzerlik bulunuyor. Her iki tür
de sorunlar› çözmek için yarat›c› çözümler
üretebiliyor, yavrular›na bak›yor, topluluk
içinde dayan›ﬂmaya önem veriyor ve lider
olabilmek için di¤erlerine kafa tutuyor. Harvard Üniversitesi’nden Marc Hauser, 20 y›ld›r
ﬂempanzeler üzerinde çal›ﬂ›yor. ﬁempanzelerin günlük yaﬂamlar›n› izleyerek bütün bu
benzerlikleri ve insan davran›ﬂlar›ndan farkl›
olan davran›ﬂlar›n› gözlemleyebilmiﬂ. Hauser
bu sayede, nas›l insan olabildi¤imizi anlayabilece¤imizi düﬂünüyor. K›sa bir süre önce

ﬂempanzelerin gen haritas› da ç›kar›ld›. ‹nsan›nki daha önceden ç›kar›lm›ﬂ oldu¤undan,
biliminsanlar› bu iki haritan›n karﬂ›laﬂt›r›lmas›n›n bize insan hakk›nda birçok ﬂey söyleyebilece¤ini düﬂünüyorlar. Ancak Hauser, yasad›ﬂ› avlanma ve ormans›zlaﬂt›rma gibi nedenlerden bir gün ﬂempanzelerin soyunun
tükenebilece¤inden kayg›lan›yor.
Kaynak: Amerikan Bilimi Geliﬂtirme Derne¤i Bülteni, 1 Eylül 2005

Biliminsanlar› ‹drar Gücünden Yararlan›yor
Tüm dünyada biliminsanlar› en küçük biyoçipi üretmeye çal›ﬂ›yorlar. Bu biyoçipler,
birçok hastal›k için gerekli testleri yap›p,
an›nda sonuç verecek ve her ﬂeyden önemlisi de ucuz ayg›tlar›n yap›m›nda kullan›lacak. Ne var ki, bugüne de¤in hem ucuz
hem de çok küçük boyutlu uygun güç kayna¤› bulunamad›¤› için böyle bir “denetim
teknolojisi”nin
seri
üretimine geçilemedi. Ancak, Singapurlu fizikçiler
bu sorunun üstesinden
geldiler.
Yapt›klar› ilk kâ¤›t
pille,
idrardan
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elektrik üretmeyi baﬂard›lar. Özellikle ﬂeker
hastal›¤› gibi hastal›klar›n kolayca ve k›sa süre içinde test edilmesine yarayacak olan bu
buluﬂ bir kullan›ml›k. Pil olarak kullan›lan kâ¤›t, bak›r klorür içinde bast›r›l›p bekletilmiﬂ,
magnezyum ve bak›r ﬂeritler aras›nda s›k›ﬂt›r›lm›ﬂ. Pili etkinleﬂtirmedeyse, idrar kullan›l›yor.
‹drar testi, zaten bu tür sa¤l›k testlerinde yap›lmas› istenen ﬂey.
Bu nedenle, test
için al›nan idrar ayn› zamanda pil için
de güç kayna¤›
görevi görüyor.
Kaynak: Fizik Enstitüsü
Bülteni, 15 A¤ustos 2005
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N E ne V A R var N E ne Y O K yok
‹nkalar ‹çin Yaz›l› De¤il “Dü¤ümlü” Kay›tlar
Biliminsanlar› bir süredir, eski bir Güney Amerika uygarl›¤› olan ‹nkalar’la ilgili keﬂiflerde bulunuyor. Ancak bu bulgular›, yaz›l› kaynaklar de¤il,
“khipu” ad› verilen dü¤ümlerden oluﬂan ip demetlerinden
elde
ediyorlar. Çok yayg›n olarak rastland›klar› için khipu’lar›n
önemli oldu¤u düﬂünülüyor, ama ne
anlama geldikleri ya da ne için kullan›ld›klar› bilinmiyordu. Yap›lan araﬂt›rmalar sonucunda, khipu’lar›n birtak›m say›sal kay›tlar tutmak için kullan›ld›klar› düﬂünülüyor. Khipu’lar› oluﬂturan demetlerdeki her bir ip farkl›
renkte ve ipler üzerindeki her dü¤üm
birbirinden farkl›. Dü¤ümlerin türü ve

ip üzerinde nerede bulunduklar›na göre simgeledikleri rakam›n da farkl› oldu¤u düﬂünülüyor. Harvard
Üniversitesi’nden Gary Urton ve Carrie Brezine, ‹nkalar’›n yönetim merkezi oldu¤u düﬂünülen Puruchuco’da 21 tane khipu bulmuﬂlar. Yapt›klar› incelemeler sonucunda, ‹nka ‹mparatorlu¤u’nun 15. yüzy›lda kuruldu¤u ve
1532’de Avrupal› kâﬂifler gelinceye
de¤in yaﬂad›¤› gibi bilgilere eriﬂilmiﬂ. Ayr›ca, erkek iﬂçilerin y›l içinde
belli bir süre devlet iﬂlerinde çal›ﬂmak zorunda olduklar› da khipu’lardan ö¤renilenlerden.

Oda S›cakl›¤›nda Buz

çevrili bir boﬂluk içine suyu hapsetmiﬂler. Buraya bir elektrik alan› uyguland›¤›nda suyun
donmaya baﬂlad›¤›n› görmüﬂler. ‹lginç olansa suyun, normal koﬂullarda oda s›cakl›¤› olarak kabul edilen 25 °C’de donmaya baﬂlamas›. Bu bulgular sayesinde, kayalardaki
çatlaklarda ya da biyolojik
ve elektrokimyasal ara yüzeyler gibi farkl› do¤al çevrelerde buz oluﬂumu hakk›nda ayr›nt›l› bilgiler elde edebilece¤iz. Kang, böylece
nano boyuttaki elektrikli ayg›tlar üretimi konusunda da
ilerleme sa¤lanabilece¤ini
söylüyor.

Buz so¤uktur de¤il mi? Hatta buzluktan
ç›kard›¤›n›zda, bir süre sonra eriyip su haline
gelmeye baﬂlar. Bir baﬂka deyiﬂle su, buzlu¤a
koymadan kendi kendine buz haline geçmez. Ancak, Kore’deki Seul Ulusal
Üniversitesi’nden
Heon Kang ve
meslektaﬂlar›
s›v›
haldeki suyu, kimi
özel koﬂullar alt›nda oda s›cakl›¤›nda dondurabildiler.
Kang ve arkadaﬂlar›, nano ölçekte
ve alt›n levhalarla

Kaynak: Amerikan Bilimi Geliﬂtirme Derne¤i
Bülteni, 11 A¤ustos 2005

Kaynak:
http://physicsweb.org/articles/news/9/8/14
(24 A¤ustos 2005)
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