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Bit Genleri ve ‹lk Giysiler
Almanya’daki Max Planck Enstitüsü’nden araﬂt›rmac›lara göre, insanlar,
günümüzden 70.000 y›l önce giyinmeye baﬂlam›ﬂlar. Bunu ortaya ç›karmak için
izledikleri yöntemse gerçekten çok ilginç. Araﬂt›rmac›lar, yaﬂama alan› olarak
insan bedenini seçen giysi bitiyle (Pediculus humanus humanus), saç biti
(P. humanus capitis) genlerini karﬂ›laﬂt›rm›ﬂlar. Giysi bitlerinin, günümüzden
70.000 y›l önce saç bitlerinden evrimleﬂmiﬂ oldu¤u ortaya ç›km›ﬂ.
Araﬂt›rmac›lara göre, giysi bitlerinin ortaya ç›k›ﬂ›, insanlarda giysi giymenin bir
al›ﬂkanl›k halini almas› sayesinde gerçekleﬂmiﬂti.

Balonla 40.000 Metre
‹ngiltere’den iki macerac›, balonla dünyan›n “çat›s›na” ç›kmay› planl›yorlar! Andy
Elson ve Colin Prescot adl› iki arkadaﬂ›n amac›, bir balonla 40 kilometre
yükselerek bu konudaki dünya rekorunu k›rmak. QinetiQ adl› balon, bu uçuﬂ için
özel olarak tasarlanm›ﬂ; 440 metreden fazla bir yüksekli¤e sahip. ‹ki macerac›,
bu yolculuk s›ras›nda, Rus kozmonotlar›n uzay giysilerinden bozma özel giysiler
giyecekler. Her ﬂey yolunda giderse, yükselmeye baﬂlad›ktan 5-6 saat sonra
40 kilometre yüksekli¤e varacaklar; burada bir saat kadar durduktan sonra da
iniﬂe geçecekler. Ne dersiniz, 40 kilometre yükseklikten yeryüzüne bakmak, belki
de her türlü güçlü¤e de¤er?

11 y›l önce denizde kaybolan plastik oyuncaklar, okyanus dalgalar› ve rüzgârlar
üzerinde çal›ﬂan araﬂt›rmac›lara eﬂsiz bilgiler sa¤l›yor. Oyuncaklar›n denizdeki bu
uzun serüvenleri, 1992 y›l›n›n ocak ay›nda, 29.000 plastik banyo oyunca¤›
taﬂ›yan ve Hong Kong’tan ABD’ye gelen bir geminin, Alaska k›y›lar›nda batmas›yla
baﬂlam›ﬂ. ABD’den iki okyanusbilimci, bu olay›n, araﬂt›rmalar› aç›s›ndan önemli bir
f›rsat oldu¤unu fark edip, plastik oyuncaklar›n, okyanus dalgalar› ve rüzgâra
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kap›l›p gittikleri yollar› izlemeye baﬂlam›ﬂlar. ‹lk baﬂta hepsi birlikte yüzerlerken,
k›sa bir süre sonra okyanus dalgalar› onlar› ay›rarak dünyan›n çeﬂitli yerlerindeki
denizlere sürüklemiﬂ. Oyuncaklar›n gitti¤i yollar› izleyen araﬂt›rmac›lar, bu
deneyimin, okyanuslar›n birbirine nas›l ba¤l› oldu¤unu daha iyi anlamalar›n›
sa¤lad›¤›n› belirtiyorlar. Bu arada, art›k ünlü olan oyuncaklar›n yolculu¤u da sona
ermek üzere gibi. Çünkü, geçti¤imiz günlerde oyuncaklar› üreten firma, onlar›
denizde bularak kurtaranlara çeﬂitli ödüller vermeyi vaadetmiﬂ.
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‹nternet’te Sanal Müzik Müzesi
Dünyan›n en eski yerleﬂim bölgelerinden biri olan Anadolu, binlerce y›ll›k geçmiﬂi ve tarihindeki birçok farkl›
kültürün etkisiyle, ender görülen bir kültürel zenginli¤e sahip. Bu zenginlik, do¤al olarak müzik kültürümüze de
yans›m›ﬂ. Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’ndan araﬂt›rmac›lar, ülkemizin müzik türlerinden örneklerin, çalg›lar›n,
bunlarla ilgili çeﬂitli belgelerin bir araya getirildi¤i bir müzik müzesi kurma çal›ﬂmalar› yürütüyorlar.
‹nternet’teki Sanal Müzik Müzesi de, iﬂte bu çal›ﬂmalar›n ürünlerinden biri. Müzede, ça¤daﬂ Türk sanat müzi¤i, popüler müzikler,
geleneksel ve yerel müziklerden ve bu müzik türlerinde kullan›lan çalg›lardan örnekler var. Sanal Müzik Müzesi’nin en ilginç yanlar›ndan
biri de, müzede Anadolu’nun geçmiﬂinde yaﬂam›ﬂ uygarl›klara ait, ﬂimdiye kadar bulunabilmiﬂ ve belirlenmiﬂ çalg›lardan örneklerin de
bulunmas›. Sanal Müzik Müzesi’ne, Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’n›n ‹nternet adresinden ulaﬂabilirsiniz: http://www.kultur.gov.tr

Borneo’nun Filleri Çok Özel!
Yeni bir araﬂt›rma, Borneo’da yaﬂayan fillerin geçmiﬂine ve kökenine ›ﬂ›k
tutuyor. Söylencelere göre, Borneo’da yaﬂayan filler, 250 y›l önce, Sultan
Sulu’ya arma¤an olarak adaya getirilen fillerin torunlar›yd›. Ancak, genetik
bulgular, fillerin, 18.000 y›l önce adan›n anakaradan kopmas›ndan sonra
farkl›laﬂan, yaln›zca bu adaya özgü bir topluluk oldu¤unu ortaya koydu.
Daha önceleri, adaya d›ﬂar›dan gelen canl›lar olduklar› düﬂünüldü¤ünden,
kimse fillerin gelece¤iyle pek ilgilenmemiﬂ. Ancak, ﬂimdi uzmanlar, say›lar›
yaln›zca birkaç bin kalan Borneo filleri için bir koruma program›n›n
baﬂlat›lmas› gerekti¤ini belirtiyorlar.

Bal›k Zekâs›

‹ngiltere’deki çeﬂitli üniversitelerden bir grup
bilimadam›, bal›klar›n psikolojik özellikleri ve
zihinsel kapasiteleriyle ilgili bilgilerimizde son
y›llarda büyük bir art›ﬂ oldu¤unu aç›klad›lar.
Art›k, bal›klar yaln›zca içgüdüleriyle hareket
eden basit canl›lar de¤il, ak›ll›, sorunlar›na
zekice çözümler bulan, toplumsal zekâya sahip
canl›lar olarak kabul ediliyor. Araﬂt›rmalar,
baz› bal›k türlerinin, kendi sürülerindeki öteki
bal›klar› tan›d›klar›n›, öteki bal›klarla farkl›
iliﬂkiler geliﬂtirdiklerini ve toplumsal
ayr›cal›klar›n fark›nda olduklar›n› gösteriyor.
Araﬂt›rmac›lar, farkl› bal›k topluluklar›n›n farkl›
kültürlerinin oldu¤unu, düﬂmanlar›n›n yerini
belirlemek ve yiyecek bulmak için iﬂbirli¤i
yapt›klar›n› gözlemlemiﬂler. Baz› bal›k türlerinin
araç kulland›¤› ve uzun süreli belleklerinin
bulundu¤unu gösteren araﬂt›rmalar da var.
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Biz Iss›z
Adadayken...

Anket defterlerinin vazgeçilmez sorular›ndand›r: “Iss›z bir adaya düﬂecek
olursan›z, yan›n›za alaca¤›n›z üç ﬂey ne olurdu?” Peki, bir grup mühendisi ya
da bilimadam› üç günlü¤üne ›ss›z bir adaya götürülüp orada bulacaklar›
malzemelerle, çeﬂitli araçlar ya da ayg›tlar yapmalar› istense acaba neler
olurdu? ‹ngiltere’deki bir televizyon yay›n kuruluﬂu ve Aç›k Üniversite, iﬂte bu
sorunun yan›t›n› bulmak üzere bir program haz›rlam›ﬂlar. Programa kat›lan
bilimadamlar›, gruplar halinde Karayipler, Akdeniz ya da Yeni Zelanda’daki
adalara b›rak›l›yorlar. Her gruba, üç gün içinde foto¤raf makinesi, sabun,
radyo, böcek ilac›, pusula, diﬂ macunu, ses kay›t ayg›t›, kâ¤›t ve mürekkep,
zaman› do¤ru gösteren bir saat ya da havai fiﬂek gibi bir eﬂya, ayg›t ya da
ürün yapmalar› söyleniyor. Sonuçta ortaya, birbirinden ilginç ve yarat›c›
ürünler ç›k›yor. ‹ﬂte, sizlere gerçek bir ›ss›z ada maceras›!

Europa’n›n
Buzlu
Tepeciklerinin
Gizemi
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Jüpiter’in uydusu Europa ve bu
gökcisminin yüzeyini kaplayan buzlu
tepecikler, Dünya d›ﬂ› yaﬂam arayan
araﬂt›rmac›lar›n ilgi odaklar›ndan
biri. ABD’deki Colorado
Üniversitesi’nden araﬂt›rmac›lar,
Europa’n›n buzlu yüzeyinin alt›nda
bir okyanus bulunabilece¤ine iliﬂkin
yeni bulgular ortaya ç›kard›lar. E¤er
böyle bir okyanus varsa, burada
mikroskopik canl›lar da ortaya
ç›km›ﬂ olabilir. Araﬂt›rmac›lara göre,
Europa’n›n yüzeyindeki gizemli buz
tepecikleri, yüzeyinin alt›nda bulunan
ve s›cakl›¤› daha yüksek buzlar›n,
sülfürik asit gibi maddelerin etkisiyle
püskürmesi sonucu oluﬂmuﬂ.
Araﬂt›rmac›lar, bunu, tencerede
kaynayan çorban›n hareketine
benzetiyorlar: Tencerenin alt›nda
yanan ateﬂ de, çorban›n en s›cak
bölümünün yüzeye püskürmesine
neden oluyor.

110. Elementin
Art›k Bir Ad› Var:
Darmstadtium
Geçti¤imiz ay Kanada’da yap›lan
Uluslararas› Temel ve Uygulamal› Kimya
Birli¤i toplant›s›nda, 1994 y›l›nda
Almanya’da keﬂfedilen 110. kimyasal
elemente, keﬂfedildi¤i laboratuvar›n ad›
verildi. Yeni elementin simgesiyse “Ds”.
Darmstadtium, do¤al bir element de¤il.
Do¤al elementlerin 92’ncisi ve
sonuncusu olan uranyum, 1939 y›l›nda
keﬂfedilmiﬂti. Daha sonra, ABD’deki
California Üniversitesi’nden
araﬂt›rmac›lar, uranyumu bir nötron
demetiyle bombard›mana tutarak 93.
element olan neptünyumu
yaratm›ﬂlard›. Yeni elementler bulmak,
çok geçmeden bir yar›ﬂa dönüﬂtü. Yeni
bir element yaratmak için tercih edilen
yöntem, a¤›r atomlardaki atomalt›
parçac›klar› bulmak. Bunda amaç,
atom çekirde¤ine daha fazla proton
eklemek. Çünkü, elementler, atom
zincirlerindeki protonlar›n say›s›na göre
tan›mlan›yorlar.
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Geçti¤imiz y›llarda, Antarktika’da, k›tay› kaplayan ve kal›nl›¤›
4000 metreyi bulan buz tabakas›n›n alt›nda bulunan Vostok
Gölü’nün keﬂfi, büyük bir heyecan yaratm›ﬂt›. Bunun nedeni, gölün
binlerce y›ld›r yeryüzüyle ve bizleri çevreleyen havayla hiçbir
iliﬂkisinin olmamas›. Çeﬂitli üniversitelerden ve NASA’dan
araﬂt›rmac›lar, gölün sular›ndan örnekler alarak gölde evrimleﬂti¤i
düﬂünülen canl› türlerinin özelliklerini keﬂfetmek için çal›ﬂmalar
yürütüyorlar. Buz tabakas›nda birkaç bin metre derinli¤inde bir
kuyu kaz›larak, gölün hemen üstündeki bölüme ulaﬂ›ld›. Ancak,
kimse gölün sular›na ulaﬂ›ld›¤›nda neler olabilece¤ini bilmiyor.
Birçoklar› da, göle ulaﬂmak, bu eﬂsiz yeri kirletmek anlam›na
gelece¤i için buna karﬂ› ç›k›yor.

Vostok
Gölü’nün
Gelece¤i Ne
Olacak?

Geçti¤imiz günlerde, Vostok Gölü’ndeki gazlar›n deriﬂimi üzerinde
çal›ﬂan araﬂt›rmac›lar, ilginç bir gerçe¤e daha ulaﬂt›lar. Öyle
anlaﬂ›l›yor ki, gölün sular›nda san›landan çok daha fazla miktarda
oksijen ve nitrojen s›k›ﬂm›ﬂ olarak bulunuyor. Uzmanlar, gölün
üzerindeki buz tabakas› aç›l›rsa büyük bir patlaman›n
gerçekleﬂebilece¤ini ve bunun araﬂt›rmac›lar›n yaﬂam›n› tehlikeye
ataca¤›n› aç›klad›lar. Öte yandan, oksijen ve nitrojen fazlal›¤›,
göldeki canl›lar›n, san›landan çok daha ilginç özellikler geliﬂtirmiﬂ
oldu¤una iﬂaret ediyor.

dayan›yor. Plastik al›ﬂveriﬂ torbalar›, kesekâ¤›tlar›na
göre % 40 daha az enerji gerektiriyor; bu süreçte kat›
at›k oran› % 80, kirlilik yap›c› gaz oran›ysa % 80
azal›yor. Dünyada her y›l bir trilyon kadar plastik
al›ﬂveriﬂ torbas› kullan›l›yor. Çöpe at›lan plastik
torbalar›n önemli bir bölümü akarsulara ve denizlere
ulaﬂ›yor; kent d›ﬂ›ndaki k›rl›k alanlara, çöp alanlar›n›n
çevresine yay›l›yor. Sonuç olarak hem büyük bir kirlilik
yarat›yor, hem de çeﬂitli canl›lar›n yaﬂam›n› tehdit
ediyor. Uzmanlara göre çözüm, yeniden kullan›labilen
malzemelerden yap›lan al›ﬂveriﬂ torbalar›n›n
yayg›nlaﬂt›r›lmas›. Çeﬂitli yollarla çevreye yay›lan
plastik torbalar, ‹rlanda, Tayvan, Güney Afrika ve
Avustralya gibi kimi ülkelerde öyle büyük bir sorun haline
gelmiﬂ ki, bu ülkelerin baz›lar›nda plastik torba kullan›m›
yasaklanm›ﬂ, baz›lar›ndaysa bu konuda a¤›r vergiler
getirilmiﬂ. ‹ngiltere’de ve ABD’nin kimi bölgelerinde de,
konunun uzmanlar› benzer önlemler almak üzere
çal›ﬂmalar yürütüyorlar.

Plastik Torbalar ve Çevre
Plastik torbalar›n kullan›m›, 1990’l› y›llarda
yayg›nlaﬂmaya baﬂlad›. Ancak bugün onlara el
de¤memiﬂ do¤al alanlarda bile rastlamak olas›. Kolay
de¤il, onlar› yaﬂam›m›z›n hemen her alan›nda
kullan›yoruz. Plastik torbalar›n yayg›n olarak
kullan›lmas›, ucuzlu¤una ve üretim sürecinin kolayl›¤›na
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