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Art›k
ﬁempanzelerin
de Gen Haritas›
Var!
Çeﬂitli üniversiteler ve
araﬂt›rma kuruluﬂlar›ndan bir
grup araﬂt›rmac›, insan›n en
yak›n akrabas› olan
ﬂempanzelerin (Pan troglodytes)
gen haritas›n›n tasla¤›n›n
tamamland›¤›n› aç›klad›lar.
ﬁempanzelerin gen diziliﬂinin,
yaklaﬂ›k olarak % 99 oran›nda
insanlar›nkiyle benzer oldu¤u
san›l›yor. Araﬂt›rmac›lar, iki gen
haritas› aras›ndaki farkl›l›klar›n,
beynin ve dilin geliﬂimini kontrol
eden, ya da yaln›zca insanlarda
görülen Alzheimer ya da s›tma
gibi hastal›klarda rol oynayan
genlerden kaynaklanabilece¤ini
düﬂünüyorlar.
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Stardust’tan
Haber Geldi!
1999 y›l›n›n ﬁubat ay›nda uzaya
gönderilen Stardust uzay arac›,
3,22 milyar kilometre süren
yolculu¤unun sonunda, Wild 2 adl›
kuyrukluy›ld›za ulaﬂt›. Uzay
arac›n›n görevi, kuyrukluy›ld›z›n
çekirde¤ini çevreleyen toz
bulutunun içinden geçip bu
maddelerden örnekler toplayarak
Dünya’ya geri dönmekti. 2 Ocak
2004’te Stardust, kuyrukluy›ld›za
yaklaﬂarak çekirde¤inin
foto¤raflar›n› çekti ve toz
bulutundan örnekler toplad›.
Araﬂt›rmac›lar, bu görüntülerin
ﬂimdiye kadar elde edilen en iyi
kuyrukluy›ld›z görüntüleri oldu¤unu
belirtiyorlar. Stardust, toplad›¤›
örneklerle birlikte 2006 y›l›n›n
Ocak ay›nda Dünya’ya geri
dönecek. Araﬂt›rmac›lara göre bu
örneklerin incelenmesi, hem
kuyrukluy›ld›zlar hem de Güneﬂ
Sistemi’nin ilk zamanlar› hakk›nda
önemli bilgiler sa¤layacak.

Düzenli Spor
Kalbi Genç
Tutuyor
‹nsanlar yaﬂland›kça, zamanla
kalplerinin performans›n›n da
azald›¤› görülebilir. ‹ngiltere’den
araﬂt›rmac›lar, 60 yaﬂ›ndaki bir
insan›n kalbinin, 20 yaﬂ›nda
birininki kadar iyi olabilece¤ini
ortaya ç›kard›lar. Araﬂt›rmaya,
yaﬂlar› 20 – 70 aras›nda de¤iﬂen,
sa¤l›kl›, ancak düzenli spor
yapmayan erkeklerle, yaﬂlar› 50 –
60 aras›nda de¤iﬂen eski
sporcular kat›lm›ﬂ. Araﬂt›rmac›lar,
bu iki grubun kan ak›ﬂ› ve kan
bas›nc›na iliﬂkin verileri birbirleriyle
karﬂ›laﬂt›rm›ﬂlar. ‹lk grupta yer
alan deneklerde, yaﬂland›kça kalp
performans›nda bir düﬂüﬂ oldu¤u
gözlenmiﬂ. Örne¤in, 70
yaﬂ›ndakilerin kalp performans›,
20 yaﬂ›ndakilere göre % 20 daha
düﬂükmüﬂ. Ancak, yaﬂamlar›n›n
30 y›l› boyunca a¤›r egzersiz
yapan eski sporcular›n kalp
performans›n›n, 20 yaﬂ›ndaki
sa¤l›kl› ama spor yapmayan
erkeklerinkine eﬂit oldu¤u
görülmüﬂ!
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Dünyan›n En Eski Sanat Eserleri
Almanya’n›n güneyinde yap›lan bir arkeolojik kaz›da, dünyan›n en eski sanat eserleri olan minik
heykelcikler bulundu. Her biri yaklaﬂ›k 2 santimetre yüksekli¤inde olan heykelciklerden biri bir
at baﬂ›n›, biri suya dal›ﬂ yapan bir kuﬂu, biri de yar› insan yar› kedi bir canl›y› betimliyor.
Araﬂt›rmac›lara göre, 30.000 y›l önceden kalm›ﬂ bu heykelcikler, Avrupa’da yaﬂayan ilk
modern insanlarca yap›lm›ﬂt›.

Kanserden Koruyan Sebzeler Günün
Birinde ‹laç Olarak Kullan›labilir
Brokoli, kabak ve ﬂalgam gibi sebzeleri yemenin, kanser hastal›¤›na karﬂ›
koruyucu bir etkisi oldu¤u biliniyor. ABD’den araﬂt›rmac›lar, bu bitkilerden
elde edilen DIM (diindolilmetan) maddesinden yap›lan ilaçlar›n, kanser
tedavisinde kullan›labilece¤ini düﬂünüyorlar. Yapt›klar› araﬂt›rmada, bu
maddenin kanser hücreleri üzerinde etkili oldu¤u görülmüﬂ. Hayvanlar
üzerinde yap›lan denemeler de baﬂar›l› olunca, araﬂt›rmac›lar bu maddeyi
insanlar üzerinde denemek üzere kollar› s›vam›ﬂlar.

Mars’ta Hareketli
Günler

2003 y›l›n›n sonlar›nda Mars’ta hareketli günler
yaﬂanmaya baﬂlad›. Tüm dünyan›n dikkati, Avrupa Uzay
Ajans›’n›n Mars gezegeninin incelenmesi için uzaya
gönderdi¤i Mars Express yörünge arac› ve taﬂ›d›¤› Beagle
2 yüzey arac›na çevrilmiﬂti. Mars Express, baﬂar›yla Mars
yörüngesine girerek görevini yerine getirmeye baﬂlad›.
Ancak, Beagle 2’nin serüveni, hiç de umuldu¤u gibi
gerçekleﬂmedi. 25 Aral›k 2003’te b›rak›lan yüzey arac›n›n,
Mars atmosferine girdikten alt› dakika sonra gezegenin
yüzeyine iniﬂ yapaca¤› tahmin ediliyordu. Üç saat içinde de,
2001 y›l›nda bu yana Mars yörüngesinde olan ve NASA’ya
ait Mars Odyssey’le iletiﬂim kurmas› gerekiyordu. Ancak, bu
beklenti gerçekleﬂmedi. Sonraki günlerde de tüm çabalara
karﬂ›n Beagle 2’yle ba¤lant› kurulamad›. Tüm bunlar olurken,
NASA taraf›ndan uzaya gönderilen Spirit yüzey arac›n›n 4
Ocak 2004’te Mars’a iniﬂ yapmas› ve çekti¤i ilk foto¤raflar›
Dünya’ya göndermesi bizleri sevindirdi. NASA’ya ait bir
baﬂka yüzey arac› olan Opportunity de, 25 Ocak 2004’te
Mars’a iniﬂ yapacak. ‹ki arac›n da görevi, Mars’›n toprak
yap›s›yla ilgili veriler toplamak.
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Kusursuz Taﬂ
Kayd›rman›n S›rlar›
Taﬂ kayd›rmaca, insanlar›n binlerce y›ld›r oynad›¤›
oyunlardan biri. Eski Yunan döneminden bu yana da

Seyir Defterleri, ‹klim
De¤iﬂimine Iﬂ›k Tutuyor
‹klim araﬂt›rmac›lar›, geçmiﬂ yüzy›llardaki iklim
özelliklerini anlamak için yeni bir bilgi kayna¤› buldular:
Eski gemilerin seyir defterleri. 18. ve 19. yüzy›llardaki
‹ngiliz, Hollanda, Fransa ve ‹spanya donanmalar›ndaki
gemilerin seyir defterlerindeki kay›tlar, okyanuslardaki
hava olaylar›na ve iklime ›ﬂ›k tutuyor. Bu kay›tlardan,
1750 – 1850 tarihleri aras›nda, Pasifik Okyanusu
d›ﬂ›nda, dünyan›n tüm denizlerindeki günlük hava
koﬂullar›na iliﬂkin bilgiler elde edilmiﬂ. Araﬂt›rmac›lar,
bu bilgileri, günümüzdeki hava koﬂullar›yla
karﬂ›laﬂt›r›yorlar. Bu yolla, endüstrileﬂme Dünya
iklimini etkilemeden önce, okyanuslardaki hava
olaylar›n›n nas›l oldu¤unu anlamaya çal›ﬂ›yorlar.
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amac› de¤iﬂmemiﬂ: taﬂ› suda olabildi¤ince çok
sektirmek. Dünya taﬂ kayd›rma rekorunun sahibiyse,
1992 y›l›nda Blanco Nehri’nde bir taﬂ› 38 kez sektiren
ABD’den Jerdone Coleman-McGhee. Taﬂ kayd›rma
ustas› olmak isteyenlere müjde! Fransa’dan
araﬂt›rmac›lar, kendi geliﬂtirdikleri taﬂ kayd›rma
makinesiyle yapt›klar› deneyler sonucunda, daha iyi taﬂ
kayd›rman›n formülünü bulmuﬂlar. Araﬂt›rmac›lara
göre, taﬂ› çok sektirebilmek için, taﬂla suyun yüzeyi
aras›nda 20 derecelik bir aç› olmas› gerekiyor. Elbette
bunda taﬂ›n biçimi, h›z› ve kendi çevresindeki dönüﬂ h›z›
da etkili. Taﬂ, kendi çevresinde dönerek ilerliyorsa, suya
düﬂerek batma olas›l›¤› azal›yor. Buna göre, örne¤in
beﬂ santimetre çap›ndaki bir taﬂ, suyun yüzeyine 20
derecelik bir aç›yla f›rlat›ld›¤›nda, saniyede 2,5
metreden daha h›zl› yol almal›. Asl›nda, araﬂt›rman›n
amac› yaln›zca daha iyi taﬂ sektirmenin yollar›n›
bulmak de¤il, uzay arac› tasar›mlar›n› iyileﬂtirmek.
Çünkü, uzaydan Dünya’ya geri dönen uzay mekikleri,
Dünya atmosferine girdiklerinde t›pk› bir taﬂ gibi sekme
hareketi yap›yorlar.
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“Gaz” Vergisi!

bulunur. Bu bakteriler, bitkilerde hücre duvar›nda bulunan
selülozu parçalayarak sindirime yard›mc› olur. Bu süreç
s›ras›nda metan gaz› ortaya ç›kar. Metan gaz›n›n
atmosferde birikmesi, sera etkisinde önemli rol oynuyor.
Çünkü bu gaz, yeryüzünden yans›yan ›s›n›n Dünya
atmosferinde hapsolmas›na neden oluyor. Enerji üretimi,
tar›m etkinlikleri, insan at›klar› ve endüstri etkinlikleri,
metan gaz›n›n atmosferde birikmesinin belli baﬂl›
nedenleri. Çiftlik hayvanlar› da bu listeye eklenebilir
elbette! Yeni Zelanda’da, beﬂ milyon büyükbaﬂ çiftlik
hayvan› oldu¤u saptanm›ﬂ. Çiftlik hayvanlar› için metan
gaz› vergisi konmak istenmesinin amac›ysa, metan
yay›l›m› araﬂt›rmalar› için para kayna¤› sa¤lamak.
Foto¤rafta, araﬂt›rma amac›yla, ge¤irdiklerinde ç›kan
metan gaz› miktar›n› ölçen özel yelekler giydirilmiﬂ
koyunlar görülüyor.

Geçti¤imiz sonbahar aylar›nda Yeni Zelanda’da çiftçileri
ayakland›ran bir olay gerçekleﬂti. Ayaklanman›n nedeni,
hükümetin çiftlik hayvanlar›ndan ç›kan “gaz”›
vergilendirmek istemesi! Otla beslenen inek, keçi ve koyun
gibi çiftlik hayvanlar›n›n midelerinde baz› özel bakteriler

“Bana Nas›l Uyudu¤unu
Söyle, Sana Kim Oldu¤unu
Söyleyeyim”

Fetüs (top gibi k›vr›larak
uyuyanlar): Utangaç ve
duyarl› kimseler
Denizy›ld›z› (S›rtüstü,
kollar›n› baﬂlar›ndan
yukar›ya uzatarak
uyuyanlar): ‹yi birer
dinleyici, yumuﬂak,
kolayca arkadaﬂ edinen
kimseler
Asker (S›rtüstü, kollar›
bedenine yap›ﬂ›k
uyuyanlar): Kendileri için
yüksek standartlar koyan
kimseler
Serbest Düﬂücü
(Yüzüstü, kollar› yanlara
aç›k uyuyanlar): At›lgan
ve d›ﬂadönük kimseler
Kütük (Yan yatarak,
kollar› bir yanda,
bacaklar› aç›k uyuyanlar):
Rahat ve toplumsal
kimseler

‹ngiltere’de yap›lan bir araﬂt›rmaya göre,
insanlar›n kiﬂilik özelliklerini belirlemenin yollar›ndan
biri, nas›l uyuduklar›. Araﬂt›rmaya kat›lanlardan,
kendi kiﬂilik özelliklerini tan›mlamalar› istenmiﬂ ve
uyurken yatakta genellikle nas›l yatt›klar›
sorulmuﬂ. Sonuçta, birbirlerine benzer kiﬂilik
özelliklerine sahip insanlar›n, birbirlerine benzer
duruﬂlarda uyuduklar› ortaya ç›km›ﬂ. Araﬂt›rmac›,
bu sonuçlar›n kesin bir gerçek olarak kabul
edilemeyece¤i konusunda merakl›lar› uyar›yor.
Çünkü, araﬂt›rmaya kat›lanlar›n kiﬂilik özelliklerini
belirlemek için standart testlerden yararlanmak
yerine, kiﬂilerden kendi kendilerini tan›mlamalar›
istenmiﬂ. Gelecekte yap›lacak yeni araﬂt›rmalarla
daha kesin sonuçlara ulaﬂ›labilece¤i düﬂünülüyor.
Yine de, araﬂt›rman›n sonuçlar›na bakarak kendi
kendinizi s›nayabilirsiniz. ‹ﬂte belli baﬂl› uyku
pozisyonlar›:
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Asl› Zülâl
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