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Küresel ›s›nman›n ani bir iklim de¤iflimini

tetiklemesi olas›l›¤›, ço¤u kiflinin akl›na bile

getirmek istemedi¤i bir durum. Ama neyse

ki, düflünen birileri var. Bunlardan biri de

Arizona Üniversitesi’nde gökbilimci olan ve

modern optik konusunda oldukça tan›nm›fl

çal›flmalara imza atm›fl Roger Angel. Acil bir

durum karfl›s›nda dünyay› serinletecek bir

yolun aray›fl›ndaki Angel’›n önerdi¤i

“uzayda günefl flemsiyesi” projesi NASA’dan

destek alm›fl bile. Proje ortaklar›ysa

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, Steward

Gözlemevi ve NASA’n›n Ames Araflt›rma

Merkezi’nden araflt›rmac›lar. 

Projenin ana hatlar› flöyle: Serbest uçan

trilyonlarca küçük “uçandaire”yi, Dünya’n›n

yaklafl›k 1,6 milyon kilometre yukar›s›na

f›rlatarak, bunlar› Günefl’e göre hizalanm›fl

L-1 yörüngesine sokmak. Bunlar, çap›

Dünya’n›nkinin yar›s› kadar, kendisi de

yaklafl›k 100.000 kilometre uzunlu¤unda

olan uzun, silindir biçimli bir bulut

oluflturacak. Buluttan geçen Günefl ›fl›¤›n›n

% 10’u gezegenimizden uzak yerlere

yönlendirilmifl olacak. Sonuç etkiyse,

Dünya’ya gelen Günefl ›fl›¤›n›n bütün

bölgelerde % 2 kadar azalmas›. Bu,

atmosferde artan karbon dioksitle oluflan

fazladan ›s›n›n etkisini dengelemek için

yeterli. Uçandairelerin kendilerine gelince;

bunlar da üzerlerinde küçük delikler

bulunan, yaklafl›k 60 cm çapl›, milimetrenin

200’de biri kal›nl›kta ve a¤›rl›klar› da

yaklafl›k 1 gr olan fleffaf filmler biçiminde.

Her biri MEMS (mikroelektronik mekanik

sistem) teknolojisiyle üretilmifl aynalar

tafl›yacak. Bir tür yelken ifllevi görecek olan

bu aynalar›n amac›, dairelerin yörünge

içindeki pozisyonlar›n› korumak. fieffafl›k

özellikleri, bu dümen sistemiyle birlikte

›fl›n›m bas›nc›yla uçup gitmelerini önlüyor.

Bu, Günefl ›fl›¤›n›n kendisinden kaynaklanan

bir bas›nç. Uçandairelerin toplam a¤›rl›ysa

yaklafl›k 20 milyon ton. Angel, f›rlatma için

de Sandia Ulusal Laboratuvarlar›nda

elektromanyetik f›rlat›c›lar için gelifltirilen

bir yöntemden yararlan›labilece¤ini, bunun

da maliyeti kilogram bafl›na 40 dolar gibi

görece düflük bir rakama indirebilece¤ini

söylüyor. Projenin önemli bir özelli¤i, flu

anda var olan teknolojilere dayand›r›lmas›.

Ancak Angel’›n israrla vurgulad›¤› nokta, bu

günefl flemsiyesinin, asl›nda ›s›nmaya karfl›

tek kal›c› çözüm olan yenilenebilir enerjinin

yerini asla tutamayaca¤›. fiöyle devam

ediyor Angel: “Ama bakt›k ki ifller kötüye

gidiyor, o zaman elde haz›r tutaca¤›m›z bir

çözüme sahip oldu¤umuzu bilmek, oldukça

iç rahatlat›c›.”

Arizona Üniversitesi Bas›n Duyurusu, 5 Kas›m 2006

Atmosfer Karbon

Dioksit Oranlar› Rekor

Düzeyde

Dünya Meteoroloji Örgütü’nün 3 Kas›m

tarihli raporuna göre, küresel olarak karbon

dioksitin atmosferdeki deriflimi, 2005 y›l›nda

flu ana dek kaydedilmifl en yüksek düzeye

t›rmanm›fl bulunuyor. Rapora göre 2004 y›l›

için ölçülen 377,1 ppm de¤eri, 2005 y›l›nda

% 0,53 oran›nda artarak 379,1 ppm’e

ulaflm›fl durumda.

Küresel ›s›nma ve iklim de¤ifliminin en

güçlü tetikleyicilerinden olan sera gazlar›

içinde, su buhar›ndan sonra en yayg›n olan

üç tanesi karbon dioksit, metan ve azot

oksit. Veriler, azot oksitin de 2005’te rekor

düzeye ulaflt›¤›n› gösteriyor. 18. yüzy›l

sonlar›ndan bu yana gerçekleflen % 35,4’lük

karbon dioksit art›fl›n›n en büyük kayna¤›,

fosil yak›tlar›n kullan›m›yla ortaya ç›kan

sal›mlar. Havaya sal›nan azot oksitin

1/3’üyse yak›t kullan›m›, biyokütle

yak›lmas›, endüstriyel süreçler ve yapay

gübre kullan›m› gibi insan etkinliklerinden

kaynaklan›yor. Metan düzeyi sorumlular›ysa

(% 60 oran›nda) yine fosil yak›tlar, pirinç

tar›m›, biyokütle yak›lmas›, arazi doldurma

çal›flmalar› ve gevifl getirici hayvanlar.

World Meteorological Organization, 4 Kas›m 2006

‹klim-Çevre

Uzayda Günefl

fiemsiyeleri

‹nsan› ‹nsan Yapan,

“Hurda” m›?

Adlar› bir kez “hurda”ya ç›km›fl olsa da,

DNA’n›n kodlama yapmayan ve oldukça bü-

yük yer tutan bölümlerinin de ifllevsel ola-

bilece¤ini art›k biliyoruz. ABD’deki Lawren-

ce Berkeley Ulusal Laboratuvar›’ndan bir

araflt›rma ekibinin yapt›¤› yeni bir çal›flmay-

sa bu DNA’n›n, insan evrimindeki önemli

s›çramalar için gerekli sinyallerin verilme-

sinden sorumlu olabilece¤ini ima ediyor.

Bulgular ayn› zamanda bizi biz yapan fle-

yin, yeni genlerin üretiminden çok, varolan-

lar›n nas›l ‘yönetildi¤ine’ ba¤l› olarak orta-

ya ç›kt›¤›n› öne sü-

ren 30 y›ll›k bir

varsay›m› da

destekler ni-

telikte. 

Araflt›rmac›lar,

genomun kod-

lama yapmayan

bölümünü ele ald›klar› bir tarama-

da, insan ve di¤er memelilerde büyük oran-

da benzer olan 110.549 DNA bölgesi sapt›-

yorlar. Bunlar ekibe göre, zaman içinde geli-

fligüzel biçimde mutasyona u¤ray›p de¤iflme-

diklerine göre, önemli ifllevler yüklenmifl ol-

mal›. Liste, daha sonra di¤er memelilerle

karfl›laflt›r›ld›¤›nda insanda önemli de¤ifliklik-

lere u¤ram›fl 992 bölgeye indirgeniyor. So-

ruysa flu: Bu DNA parçalar› düzenleyici nite-

likteyse, denetledikleri biyolojik ifllevler han-

gileri? Bulunduklar› bölgelerin beyin hücre-

lerinin ifllevleriyle (özellikle de beyin hücre-

leri aras›nda ba¤lant› oluflumuyla) ilgili gen-

lere yak›n olmas›ndan yola ç›kan araflt›rma-

c›lar›n yorumlar›, bunlar›n beyin hücre a¤la-

r›n›n düzenlenmesinde -yani insan evrimin-

deki en önemli s›çramada- ifle kar›fl›yor olabi-

lece¤i yolunda. Çal›flmay› çok ilginç buldu-

¤unu itiraf etmekle birlikte, kuflkulu nokta-

lar oldu¤unu vurgulayanlar da var: “H›zla

de¤iflen DNA, ifllev mi de¤ifltiriyor, yoksa

önemsiz mutasyonlar› öylesine biriktiriyor

mu?” Bir baflka deyiflle “Bu de¤iflimleri tetik-

leyen, do¤al seçilim mi?” Ancak araflt›rma,

kodlama yapmayan DNA’yla ilgili benzeri

baflka çal›flmalarla da flimdilik uyum içinde.

Nature, 8 Kas›m 2006
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