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‹klimbilimciler
A¤açlar› ‹nceliyor

‹sviçre’deki Basel Üniversi-
tesi’nden Christian Körner ve
arkadafllar›, yerden 35 m yük-
sekte kurulmufl olan laboratu-
varlar›nda dört y›ld›r çal›fl›yor-
lar. Bu, size pek ilginç gelmedi
mi? O zaman hemen laboratuvar›n Basel ya-
k›nlar›ndaki bir orman›n üstünde kurulu oldu-
¤unu söyleyelim. Araflt›rmac›lar burada, kar-
bondioksitin a¤açlar›n büyümesini nas›l etkile-
di¤ini ölçmeye çal›fl›yorlar. Bu nedenle de, la-
boratuvarlar›n› ormandaki tüm a¤açlardan
yüksekte kurmufllar. Fotosentez s›ras›nda bitki-
ler 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 uz-
manlar ormanlar›n, fosil yak›tlardan aç›¤a
ç›kan gazlar›n etkisini azaltmaya yard›mc› ola-
bilece¤ini söylüyorlar. Bu gazlar, arabalar›n
egzozlar›ndan ya da fabrika bacalar›ndan

yay›l›p küresel ›s›nmaya
yol aç›yorlar. Bu öner-
meden yola ç›kan bili-
minsanlar›, bu yolla at-
mosfere yay›lan karbon-
dioksitin a¤açlar›n büyü-
mesini h›zland›rd›¤›n› dü-
flünmüfller. Bunun üzeri-
ne Körner ve arkadaflla-
r›, ormanda birtak›m

araflt›rmalara bafllam›fllar. Öncelikle henüz
boylar› k›sa olan genç a¤açlara karbondioksit
verip geliflmelerini izlemeye çal›flm›fllar. An-
cak, zamanla karbondioksitin geliflmifl a¤aç-
lar›n yapraklar›na etkisini de ölçmeleri gerekti-
¤ini anlam›fllar. Ormandaki tüm a¤açlardan
daha yükse¤e kurduklar› laboratuvarlar› saye-
sinde bu ölçümleri gerçeklefltirmifller. Ancak
elde ettikleri sonuca göre karbondioksit,
a¤açlar›n yapraklar›n›n büyümesine etki etmi-
yormufl. Bu da, insanlar›n küresel ›s›nmaya yol
açan bu gazlarla savafl›m için baflka yollar
aramalar› gerekti¤i anlam›na geliyor. 

Kaynak: Science, 26 A¤ustos 2005

ABD’deki Pennsylvania Üniversitesi’nden
Larry Rome ve arkadafllar› yeni bir çanta üret-
tiler. 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 üretme-
ye 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

yerlefltirilmifl olan jeneratör taraf›ndan elektrik
enerjisine dönüfltürülüyor. Üretilen enerji saye-
sinde 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

Yürüyerek Elektrik Üretelim
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Televizyonu bir ç›rp›da kald›r›p s›rt çantan›-
za att›¤›n›z gibi istedi¤iniz yere götürebildi¤ini-
zi 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 ya-
k›nda gerçek olabilir. Biliminsanlar› flimdilerde
karbon nanotüplerinden süper güçlü ve say-
dam fleritler ve tabakalar üretmenin yollar›n›
ar›yorlar. Elektrik kullanarak bu tabakalar›, d›-
flar› ›s› ya da ›fl›k verir hale getirebiliyorlar. Elek-
trikle ›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 gü-
nefl ›fl›nlar›ndan yararlanarak uzayda süzüle-
cek çok güçlü yelkenleri üretebilmenin hayal-
lerini kuruyorlar. Karbon nanotüpler bulunduk-
lar› günden beri çok güçlü, esnek ve birçok
alanda kullan›fll› olmalar› gibi özellikleri saye-
sinde bilim dünyas›nda heyecan uyand›r›yor.

Ancak, bu mole-
küllerin bir sorunu
var; bir araya gel-
diklerinde bu özel-
liklerini sergileyemi-
yorlar. Bu da, bu moleküllerden büyük nesne-
ler elde etmeye engel oluyordu. Ne var ki,
Texas Üniversitesi’nden Mei Zhang ve arka-
dafllar› bu sorunun üstesinden gelmeyi baflar-
d›lar. Nanotüpler t›pk› ormandaki a¤açlar gibi
dikey olarak büyüdüklerinden, karbon atom-
lar›n› nanotüp moleküllerinden parçalar için-
de bir araya getirdiler. Bu sayede karbon na-
notüplerinden daha büyük nesneler elde et-
meyi baflard›lar. 

Kaynak: Science, 19 A¤ustos 2005

Makarna Fizi¤i
Piflmemifl haldeki bir çubuk makarna (spa-

getti) iki ucundan bast›r›l›p esnetilerek k›r›ld›-
¤›nda neden birkaç parçaya birden
ayr›l›r? Bu ilginç soru bilimin-
sanlar›n›n da akl›n› kurcala-
m›fl olacak ki, Fransa’daki
Paris 6 Üniversitesi’nden iki
araflt›rmac› bu konuda çal›fl-
malar yapm›fl. Araflt›rmaya
göre, makarna boyunca iler-
leyen esnek dalgalar bu k›r›l-
man›n nedeni. ‹lk k›r›lmadan
sonra esnek dalgalar, makar-

na boyunca yollar›na devam ediyorlar ve ge-
rilimi art›r›p baflka k›r›lmalara da yol aç›yorlar.
Araflt›rmac›lar bu savlar›n›, makarnan›n k›r›l-
mas› s›ras›nda elde ettikleri yüksek h›zdaki gö-

rüntüler sayesinde kan›tlam›fllar.
Bu veri, elbette yaln›zca ma-
karna fizi¤inin çözümünde kul-
lan›lmayacak; köprü ya da bi-
na 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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Çelikten Daha Güçlü ve Kullan›fll›
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Tüm dünyada biliminsanlar› en küçük bi-
yoçipi üretmeye çal›fl›yorlar. Bu biyoçipler,
birçok hastal›k için gerekli testleri yap›p,
an›nda sonuç verecek ve her fleyden önem-
lisi de ucuz ayg›tlar›n yap›m›nda kullan›la-
cak. Ne var ki, bugüne de¤in hem ucuz
hem de çok küçük boyutlu uygun güç kay-
na¤› bulunamad›¤› için böyle bir “denetim
teknolojisi”nin seri
üretimine geçile-
medi. Ancak, Sin-
gapurlu fizikçiler
bu sorunun üste-
sinden geldiler.
Yapt›klar› ilk kâ¤›t
pille, idrardan

elektrik üretmeyi baflard›lar. Özellikle fleker
hastal›¤› gibi hastal›klar›n kolayca ve k›sa sü-
re 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 ya-

p›lmas› istenen fley.
Bu nedenle, test
için al›nan idrar ay-
n› zamanda pil için
de güç kayna¤›
görevi görüyor.

Kaynak: Fizik Enstitüsü
Bülteni, 15 A¤ustos 2005

Biliminsanlar› ‹drar Gücünden Yararlan›yor

E¤er gözleriniz hayvanat bahçesinde bir
flempanzenin zeki bak›fllar›yla bulufltuysa,
hayvan›n gözlerindeki merak› da yakalam›fl-
s›n›z demektir. ‹nsanlarla flempanzeler ara-
s›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. Har-
vard Üniversitesi’nden Marc Hauser, 20 y›ld›r
flempanzeler üzerinde çal›fl›yor. fiempanze-
lerin 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 anlaya-
bilece¤imizi düflünüyor. K›sa bir süre önce

flempanzelerin gen haritas› da ç›kar›ld›. ‹nsa-
n›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 söyleye-
bilece¤ini düflünüyorlar. Ancak Hauser, ya-
sad›fl› avlanma ve ormans›zlaflt›rma gibi ne-
denlerden bir gün flempanzelerin soyunun
tükenebilece¤inden kayg›lan›yor.

Kaynak: Amerikan Bilimi Gelifltirme Derne¤i Bülteni, 1 Eylül 2005

fiempanzeleri ‹zleyerek 
‹nsanlar Hakk›nda 
Bilgi Edinebiliriz
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Biliminsanlar› bir süre-
dir, eski bir Güney Ameri-
ka uygarl›¤› olan ‹nka-
lar’la ilgili kefliflerde bulu-
nuyor. Ancak bu bulgu-
lar›, yaz›l› kaynaklar de¤il,
“khipu” ad› verilen dü-
¤ümlerden oluflan ip de-
metlerinden elde
ediyorlar. Çok yayg›n ola-
rak rastland›klar› için khipu’lar›n
önemli oldu¤u düflünülüyor, ama ne
anlama geldikleri ya da ne için kulla-
n›ld›klar› bilinmiyordu. Yap›lan araflt›r-
malar sonucunda, khipu’lar›n birta-
k›m say›sal kay›tlar tutmak için kulla-
n›ld›klar› düflünülüyor. Khipu’lar› olufl-
turan demetlerdeki her bir ip farkl›
renkte ve ipler üzerindeki her dü¤üm
birbirinden farkl›. Dü¤ümlerin türü ve

ip üzerinde nerede bulun-
duklar›na göre simgeledik-
leri rakam›n da farkl› oldu-
¤u düflünülüyor. Harvard
Üniversitesi’nden Gary Ur-
ton ve Carrie Brezine, ‹nka-
lar’›n yönetim merkezi ol-
du¤u düflünülen Puruchu-
co’da 21 tane khipu bul-
mufllar. Yapt›klar› incele-

meler sonucunda, ‹nka ‹mparator-
lu¤u’nun 15. yüzy›lda kuruldu¤u ve
1532’de Avrupal› kâflifler gelinceye
de¤in yaflad›¤› gibi bilgilere eriflil-
mifl. Ayr›ca, erkek iflçilerin y›l içinde
belli bir süre devlet ifllerinde çal›fl-
mak zorunda olduklar› da khipu’lar-
dan ö¤renilenlerden.

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

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 geç-
mez. Ancak, Ko-
re’deki Seul Ulusal
Üniversitesi’nden
Heon Kang ve
meslektafllar› s›v›
haldeki suyu, kimi
özel koflullar alt›n-
da oda s›cakl›¤›n-
da dondurabildiler.
Kang ve arkadafl-
lar›, nano ölçekte
ve alt›n levhalarla

çevrili bir boflluk içine suyu hapsetmifller. Bu-
raya bir elektrik alan› uyguland›¤›nda suyun
donmaya bafllad›¤›n› görmüfller. ‹lginç olan-
sa suyun, normal koflullarda oda s›cakl›¤› ola-
rak kabul edilen 25 °C’de donmaya baflla-
mas›. Bu bulgular sayesinde, kayalardaki

çatlaklarda ya da biyolojik
ve elektrokimyasal ara yü-
zeyler gibi farkl› do¤al çev-
relerde buz oluflumu hakk›n-
da ayr›nt›l› bilgiler elde ede-
bilece¤iz. Kang, böylece
nano boyuttaki elektrikli ay-
g›tlar üretimi konusunda da
ilerleme sa¤lanabilece¤ini
söylüyor.

Kaynak:
http://physicsweb.org/articles/news/9/8/14

(24 A¤ustos 2005)

‹nkalar ‹çin Yaz›l› De¤il “Dü¤ümlü” Kay›tlar

Oda S›cakl›¤›nda Buz 
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