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“Le monde est 
dangereux à vivre. 

Non pas à cause 
de ceux qui font 
le mal, mais à 
cause de ceux 

qui regardent et 
laissent faire.”albErt EiNStEiN
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Vive les sciences !
Sciences de la vie et de la terre, physique-chimie,  
mathématiques devraient pouvoir intéresser chaque élève 
car elles sont notre quotidien. A la fin du19ème puis au 
début du 20è siècle l’homme attendait tout de la science et 
la concevait, dans un grand courant positiviste, au service de 
l’homme sans réel danger.
Aujourd’hui, parler des O.G.M, de Tchernobyl, de Fukusima, 
d’extraction du gaz de schiste, de guerre ou d’attentat 
bactériologique déclenche des peurs irraisonnées et ne 
donne pas toujours envie d’apprendre les sciences.
Et pourtant la science reste objet de découverte du monde, 
la science comme ambition pour améliorer le sort de chacun, 
sans nier les risques et en reconnaissant ses limites. La science 
reliée à l’éthique- le fameux «  science sans conscience n’est 
que ruine de l’âme » de François Rabelais.

Que ce premier journal scientifique préparé et conçu par nos 
élèves soit un support intéressant pour faire comprendre à 
chacun que la science comme toute autre activité humaine, 
fait partie d’un tout dans lequel chacun de nous à la 
responsabilité de ses choix. Libre ensuite à tous niveaux de 
la société d’intégrer telle ou telle technologie, tel nouveau 
produit, d’en réfuter le bénéfice immédiat.
Pour parvenir à cette prise de conscience il faut replacer la science 
dans son contexte, montrer son lien avec les techniques.
Aussi  est il essentiel et  tout à fait méritoire que des élèves 
se passionnent  pour les sciences au point de faire naître 
ce « journal scientifique pour tous » avec l’idée de rendre 
la science aimable, de montrer que l’on peut y trouver de 
l’intérêt, de la beauté, du plaisir. 
C’est aussi un encouragement pour la direction à inviter plus 
souvent  dans notre lycée des scientifiques, à renouveler des 
accords de projets et de travaux encadrés avec l’Université du 
Bosphore. C’est un encouragement à soutenir nos professeurs 
et à  valoriser le concours Kangourou des mathématiques, à 
susciter pourquoi pas  l’organisation d’un voyage scientifique 
en France ou en Suisse l’an prochain.

Qu’avec cette revue, chers élèves, toutes et tous ayez envie de 
« butiner la science » selon le mot d’ Einstein.

Yann de LANSALUT

Geçen sene CES’te kurduğumuz bilim komisyonunda büyük 
umutlarla giriştiğimiz işlerden biriydi bilim dergisi çıkarmak. 
İnsanların duydukları ilginç şeyler merak edip araştırma 
yapacakları, derste öğrendiklerini bilgileri projeler yaparak 
hayata geçirecekleri ve  hatta  proje   yarışmalarına katılacakları 
bir okul ortamı hayal etmiştik. İçinde hayatlarımızın önemli 
bir kısmını geçirdiğimiz bu okula ve öğrencilerine bir katkıda  
bulunmak istiyorduk. 
Uzun çabalar sonunda ilk bilimsel sayımızı çıkardık. Pek çok 
öğrenci geçen sene boş zamanlarından fedakarlık yaparak 
çıkaracağımız bilimsel sayımızla ilgili kafa yordu. Uzun çabalar 
sonunda ilk bilimsel sayımızı çıkardık. Ne yazık ki çaba vermiş 
Bengisu Aydos’un, Nazlı Güleryüz’ün, Emel Çay’ın ve İzel Naz 
Ertan’ın yazılarını teknik sebeplerden dolayı koyamadım.  
Ancak dergi için yazı yazmış ve emek vermiş herkese 
teşekkürlerimi sunuyorum. Bu işe çok katkısı olmuş, beraber 
başladığım Emre Özkan’a ve Ahmet Hoca’ya ve emeklerinden 
dolayı Selman Hoca’ya ve Suzan Hoca’ya da ayrıca teşekkür 
ederim. Madame Duquenne’e de dergiyi oluştururkenki 
gösterdiği sabır ve çabadan ötürü müteşekkirim. Bu dergi, 
öğrencilerin kendilerini ve çevrelerindekilerini geliştirmek için 
atılmış bir adımdır. Eğer sizlere ilham verebilirsek ne mutlu bize!

Sinan EREN

Sevgili Öğrenciler,
Başlangıçlar önemlidir. CES Bilim Komisyonu olarak çok önemli bir 
başarı elde ettiniz.
ScienCES dergisinde daha fazla bilgi sahibi olmak istediğiniz, 
ilgi duyduğunuz konuları okuldaki arkadaşlarınızla paylaşmayı 
seçtiniz. Böylece hem kendinizi hem de  dergiyi okuyacak olan 
arkadaşlarınızı bir adım ileri taşımış oldunuz.
Okul saatlerinin ve zorunlu programların dışına taşan bir eğitim 
anlayışımız var. Ortak programların dışında tüm öğrenciler 
ilgi alanına göre farklı çalışmalar yapıyor. Tiyatro ekipleri, 
sporcular, MUN-EYP grupları, orkestramız, çevrecilerimiz, 
sosyal sorumluluk projelerine gönül verenler derken bu yıl 
deney saatleri ya da bilimsel temalı söyleşiler  için okulda kalan 
ve öğretmenleriyle birlikte  etkinlikler yapan öğrencilerimizi 
görmenin mutluluğunu yaşıyoruz.
Ne mutlu bize!
Çünkü gerçek eğitim belki de tam da bu yaptığınız... Bir 
konuda zorunluluk olmadan oluşan öğrenme motivasyonu 
bugün en önemli eğitim teorilerinde yerini buluyor.
Okudukları makalelerden, kitaplardan derleme yapan sevgili 
öğrenciler, konu seçimleriniz o kadar  güncel, vurguladığınız 
noktalar o kadar önemli ki...
Bu dergiye makale yazmayı kabul eden velilerimize ve 
öğretim üyelerine çok teşekkür ederiz.
Bilimsel gelişmeleri ScienCES’tan takip etmek benim için 
ayrı bir keyif olacak.
Dergide emeği olan herkese sonsuz teşekkürler...
     Suzan SEVGİ



atatÜrk    ve bilim
Onun gözünde Kurtuluş Savaşı ne kadar büyük bir önem 
taşımışsa ve bu uğurda geceyi gündüze katarak nasıl çalışıp 
çabalamışsa, Türk Dili ve Türk Tarihi davasını da öylece her işin 
üstünde tutmuştur. Bu reformları gerçekçi ve bilimsel bir temel 
üzerine oturtmak için Alman ve Macar Türkologları Türkiye’ye 
çağırmıştır. Çankaya Köşkü ile Dolmabahçe Sarayı’ndaki yazı 
ve okuma odalarını kitaplık haline getirerek her soydan, her 
dilden Türkologların ve oryantalistlerin yazdıkları yüzlerce cilt 
eserle doldurmuştur.
Anıtkabir Derneği’nin yaptığı tespitlere göre Atatürk’ün 
okuduğu bilinen kitap sayısı 3997’dir. Bu kitapların 1741’i 
Çankaya Köşkü’nde, 2151’i Anıtkabir’de, 102’si İstanbul 
Üniversitesi Kütüphanesi’nde, üçü Samsun Gazi İl Halk 
Kütüphanesi’nde bulunmaktadır.
Atatürk, 13 Kasım 1937 tarihinde Sivas Lisesi’nde geometri 
(hendese) dersine girmiş ve eski terimlerle matematik öğrenimi 
ve öğretiminin zorluğuna bizzat tanık olmuştur. Eşkenar üçgen 
“müselles-i mütesavi-l-adla”, geniş açı “zaviyei münferice” 
olarak öğretiliyordu. Atatürk, “Bu anlaşılmaz terimlerle bilgi 
verilemez. Dersler Türkçe terimlerle anlatılmalıdır” diyerek, 
dersi, kendi buluşu olan Türkçe terimler ve çizimlerle 
anlatmıştır. Derste Pisagor teoremini de çözmüştür. 1937 
kışında da 44 sayfalık “Geometri Kitabı”nı yazmıştır. Bugün 
kullandığımız ve Atatürk’ün türettiği terimler: boyut, uzay, 
yüzey, çap, yarıçap, yay, çember, teğet, açı, açıortay, içters 
açı, taban, eğik, üçgen, dörtgen, köşegen, eşkenar, ikizkenar, 
paralelkenar, yamuk, artı, eksi, çarpı, bölü, eşit, toplam, oran, 
orantı, alan… Dilbilimci Agop Dilaçar, bu kitabın geometri 
dilinde bir devrim yarattığını, Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı, kitabın 
anıtsal bir eser değerinde olduğunu söylemiştir.
Atatürk Kültür Dil ve Tarih Kurumu’nun Ankara’da düzenlediği 
Atatürk Kongresine konuk olarak Çin’den katılan Prof. Dr. 
Hu Zhenhua: “Çin’de Mustafa Kemal Atatürk’ü bilmeyen 
lise öğrencisi yoktur; çünkü ülkemizde yıllardan beri lisede 
mecburî ders kitabı olarak okutulan “Yakınçağ ve Çağdaş 
Dünya Tarihi” kitabı, Mustafa Kemal ve onun önderliğindeki 
Türk Devrimi’ni de içermektedir. 9.600.000 kilometrekare 
toprağı olan Çin Halk Cumhuriyeti 1.300.000.000 nüfusu olan 
ve birçok etnik grubu barındıran bir ülkedir. Ülkemizde 33.200 
lise ve bu liselerde 29.138.000 öğrenci bulunmaktadır. Başka 
bir deyişle Çin’de her yıl bu sayıda genç insan Mustafa Kemal’i 
ve Türk Devrimi’ni öğreniyor ve algılıyor” demiştir.
ABD Başkanı milenyum mesajında şöyle diyordu: “Bugün 
milenyumun hiç şüphe yoktur ki, tek devlet adamı Mustafa 
Kemal Atatürk’tür; çünkü o, yılın değil asrın lideri olabilmeyi 
başarmış tek liderdir.”
Hiç şüphesiz, Büyük Önder, Türk halkının ve dünyanın 
nabzında en büyük canlılığıyla, sevgisiyle, saygısıyla hâlâ 
yaşayabilen dünyadaki tek liderdir. 

Avrupa’da Rönesans, reform ve Fransız İhtilâli gerçekleşirken 
Osmanlı’da bilim çöküşe geçmişti. 1575’te 3.Murat’ın 

Tophane tepesinde yaptırdığı rasathane, Şeyhülislam 
Kadızâde’nin padişaha gönderdiği mektup üzerine yıktırıldı. 
Gerekçesi,  rasathanenin eflâkin (gökler) sırlarını öğrenmeye 
teşebbüs mahiyetinde bir küstahlık olduğu, bu yüzden 
devletin de zevâl (yok olma) bulacağını bildirmesiydi. Diğer 
ibret verici olay ise, Vezir-i âzam Damat Ali Paşa’nın savaşa 
girip girmeme kararlarının müneccimlere danışır hale gelmiş 
olmasıydı.

Bilimsellik, olaylara bilimsel gözle bakmayı, gerçeği bilimsel 
metotlarla araştırmayı, hurafelere, dogmalara, peşin yargılara 
sapmadan, aklı hâkim kılar. Atatürk de bu yüzden aklı ve bilimi 
devletin ve toplumsal hayatın her alanına yaymaya uğraşmış, 
akla ve mantığa aykırı her şeyi reddederek, yenileşmenin 
şartlarını yerine getirmek için büyük bir azimle çalışmıştır. O, 
medenî ve müreffeh bir toplum olmanın yolunu, ancak ilim 
ve fennin rehberliği ile mümkün görüyordu. Onun milletine 
parolası şuydu: “Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat 
için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve 
fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalâlettir 
(sapkınlık).”
Akıl ve bilim Atatürk’ün hayat felsefesidir. Bu konudaki 
düşüncelerini: “Akıl, mantık ve zekâ ile hareket etmek bizim 
ülkümüzdür” diyerek dile getirmiştir. Onuncu Yıl Nutkunda, 
Türk Milletinin yürümekte olduğu terakki ve medeniyet 
yolunda, elinde ve kafasında tuttuğu meşalenin müspet 
ilim olduğunu ifade eder. Atatürk, bilimin insan hayatındaki 
önemli yerini, Kurtuluş Savaşımızın henüz sona ermediği 
dönemden başlayarak her sebeple tekrarlamıştır. 22 Ekim 
1922’de Bursa’da yaptığı bir konuşmada şöyle demiştir: 
“Yurdumuzun en bayındır, en göz alıcı, en güzel yerlerini üç 
buçuk yıl kirli ayaklarıyla çiğneyen düşmanı mağlup eden 
zaferin sırrı nedir? Orduların sevk ve idaresinde bilim ve fen 
ilkelerinin kılavuz edinilmesidir.” “Gözlerimizi kapayıp, yalnız 
yaşadığımızı varsayamayız. Ülkemizi bir çember içine alıp 
dünya ile ilgilenmeksizin yaşayamayız; tersine, gelişmiş, 
uygarlaşmış bir ulus olarak uygarlık alanının üzerinde 
yaşayacağız. Bu hayat ancak bilim ve fenle olur. Ben manevî 
miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir kalıplaşmış kural 
bırakmıyorum.  Benim manevî mirasım bilim ve akıldır.”
Atatürk, 30 Ağustos 1924 günü Dumlupınar’da yaptığı 
konuşmada da şöyle diyor: “Yaşamanın şartı uygarlık 
yolunda yürümek ve başarıya ulaşmaktır. Bu yol üzerinde 
ilerlemeyi değil de, geriye bağlılığı benimseyenler, böyle bir 
bilgisizlik ve gaflette bulunanlar, evrensel uygarlığın coşup 
gelen seli altında boğulmaya mahkûmdurlar. Uygarlığın 
yeni buluşlarının ve fennin harikalarının cihanı değişmeden 
değişmeye sürükleyip durduğu bir devirde, yüzyılların 
eskittiği köhne zihniyetlerle, geçmişe kölecesine bağlılıkla 
varlığımızı sürdürmemiz mümkün değildir.”
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dr. Nİhal NomEr karamaN



lES NouvEllES    du monde

 mÜGE mElİS CaNdoğaN, Su harma, SİNaN ErEN

nous créons dans l’obscurité flèchissent à 
la lumière dans une certaine proportion 
et accentuent ce fléchissement face une 
lumière plus intense. Cela constitue, à de 
nombreux points de vue, une situation 
atypique. “Cette recherche permet de voir 
que la lumière permet un fléchissement des 
nanoparticules situées dans les bouclettes 
grâce à la force répulsive plus puissante qui 
anime celles-ci.

http://www.sciencedaily.com/releases/2010/04 
/100428142324.htm

La Lumière fLéchit La matière

Il  a  fallu  3  ans aux ingénieurs de  
l’Université de Michigan et à leur 
équipe pour croire aux résultats de leurs 
recherches qui ont montré que la lumière 
fléchissait les bouclettes de matière 
monoparticulaire. Comme tout le monde 
le sait, la matière peut facilement fléchir 
la lumière. C’est cette même réalité qui 
est à l’origine du mécanisme qui nous 
permet de voir les lunettes optiques et 
les films à trois dimensions. Le directeur 
des recherches, Nicholas Kotov fait 
remarquer qu’il a rarement observé 
le fléchissement de la matière par la 
lumière. 
On savait déjà que la lumière flèchissait 
la matière moléculaire – molécules en 
quelques nanomètres – mais il n’avait 
jamais été observé que la lumière pouvait 
être la cause de flêchissement mécanique.
Dans ces recherches, les dimensions des 
particules nanométriques s’etendaient 
de 1 à 4 micromètre de longueur.  
(1m=1000.000.000nm) Les chercheurs ont 
commencé  leur expérience en répandant 
dans une solution d’eau, le nanoparticule 
d’une matière  peu  conductrice,   le   tellurure 
de cadmium. Ils ont analysé ces particules 
à l’aide des microscopes puissants à 
des intervalles réguliers. 24 heures plus 
tard, on a observé le regroupement 
des nanoparticules en bouclettes. 72 
heures plus tard, ces bouclettes avaient 
fléchi et s’étaient rassemblées. Particules 
des bouclettes longues, droites et 
indépendants les unes des autres – Kotov 
a dit: “Nous avons remarqué que les 
bouclettes droites de cette matière que 
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cerN a réaLisé 
10 miLLioNs de coLLisioNs

Dans le cadre de l’expérience du siècle qui 
a pour objectif de dévoiler les inconnues 
en ce qui concerne la constitution de la 
matière, l’atome a subi en une semaine près 
de 10 millions de collisions. Ces particules, 
dans la grande collision de hadrons du 
CERN, se sont heurtées dans un tunnel 
ovale de 27 kilomètres à une vitesse 
record énergetique de 7 TEV, c’est à dire 
une vitesse proche de celle de la lumière. 
On a observé une augmentation dans le 
nombre des désintégrations des particules 
dans les enregistrements. Dans les collisions 
précédentes on avait observé 50 millions 
de vues par seconde mais à ce nouveau 
stade de l’expérience, le chiffre a atteint 100 
millions.  

http://www.ntvmsnbc.com/id/25079325/
http://www.istanbulfizik.com/haberOku.asp?Id=252

des microbes maNgeurs de méthaNe 
produiseNt Leur propre oxygèNe

Certaines bactéries pouvaient assurer leur 
survie en l’absence de plantes productrices 
d’oxygène grâce à leur propre métabolisme. 

Les chercheurs ont découvert un nouveau 
type de bactéries pouvant “respirer” grâce 
à leur propre oxygène. Les observations 
ont montré que certains microbes, se 
trouvant dans des lieux dépourvus de 
plantes produisant de l’oxygène, utilisaient 
leur propre oxygène pour pouvoir puiser 
de l’énergie dans le méthane (CH4).
Mike Jetten, biologiste à l’Université 
Radboud dit que le mécanisme dont 
ils ont fait la découverte montre que 
ces organismes puisaient déjà dans les 
ressources m ondiales de méthanes dans 
des temps reculés. 
Cette bactérie, appelée Methylomirabilis 
Oxyfera, prolifère dans les endroits pauvres 
en oxygène et riche en méthane tel que le 
bord des rivières ou des lacs. 

http://www.nature.com/news/2010/100324/full/
news.2010.146.html

si vous N’eNteNdez pas Les 
directives routières, Laissez vos 
doigts coNduire!
Si les conducteurs parlent au téléphone 
ou s’ils n’entendent pas les directives 
telles que tournez à gauche  ou à droite  
communiquées par les voyageurs 
ou vu le navigateur alors ils peuvent 
recevoir ces directives via le volant et 
les autocollants à leurs doigts.
Les chercheurs espèrent pouvoir 
développer ce système afin de permettre 
aux malentendents et aux motocyclistes 
de conduire leurs véhicules de façon 
plus sûre – cette technologie permet 
dans un même temps d’aider les piétons 
malvoyants grâce aux signaux envoyés 
par leur canne à leur puce.
William Provancher, professeur agrée 
à l’Université de Utah, précise que ce 
mécanisme marche en fonction du 
“modèle plurissources”. C’est-à-dire que ce 
modèle basé sur le fait que les informations 
provenant des sens tels que la vue, l’ouie et 
le toucher sont communiquées au cerveau 
et servent de sources en informations.  

ciencedaily.com
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Üretimi kolay ve insanların yaşamsal ihtiyaçları için dizayn 
edilmiş bölümlere gerek duyulmaması, araştırma-geliştirme 
ve işletme gideri maliyeti; tehlikeli bölgelerde kullanıcı 
personel riskinin bulunmaması; görünür ses, kızıl ötesi 
(Infrared) ve radar izlerinin düşük olması sebebiyle daha 
küçük, daha az maliyetli bu uçakların tahrip edilme olasılığı 
da daha düşüktür. Ayrıca pilotsuz hava yolculuğu yapmaları 
ve uzaktan yönlendirilmeleri sayesinde pilot ve uçaktan 
kaynaklanan uçuş kısıtlamalarının olmaması, sistemin 
genelde mobil olması nedeniyle hareket kabiliyetinin insanlı 
uçaklara nazaran daha fazla olması gibi artıları vardır. Bunun 
yanında sinyal karıştırma veya uzaktan radyo dalgalarıyla 
yapılan kontrolü ele geçirme gibi risklere karşı henüz çok 
büyük bir gelişme kaydedilemedi. Günümüzde insansız 
uçaklar teknoloji alanında gelişmiş ülkelerce yaygın olarak bu 
alanlarda çok ileri gidememiş ülkeler üzerinde  kullanılıyor, 
Amerikan insansız uçaklarının Irak’ta, Afganistan’da 
kullanılması gibi. Yani iki taraf arasındaki teknoloji 
seviyesindeki bu dengesizlik sonucunda bu uçakların radar 
ve sinyal karıştırma gibi tehditlere karşı ne derece güvenli 
olduğu konusunda pek bir veri bulunmamakta.
Bugünkü kullanım alanlarını incelersek keşif, gözetleme 
ve istihbarat toplamak, hedef tespiti ve teşhisi, topçu 
atışlarının tanzimi, hasar tespiti, hudut güvenliği, mayın 
tarlası tespiti, elektronik harp platformu, taarruzi amaçlı silah 
platformu, iletişim, gerçek zamanlı bilgi aktarımı, bölgesel 
denetim gibi faaliyetler karşımıza çıkıyor. Fark edilmeden 
bir aracın plakasını bile belirleyebilecek görüntüleme 
sistemine sahip bu uçaklar istihbarat merkezleriyle 18 
000 saat canlı video iletişimi sağlayabiliyor. Bu durumda 
kuşkulu araçlar, bombalar, tuzaklar havadan saptanıyor 
ve bu bilgi gerekli merkezlere ulaşıyor. Bunun dışında 
orman yangınlarının önlenmesinde, emniyet teşkilatında, 
volkanların hareketlerinin araştırılmasında ve meteorolojik 
incelemelerde insansız uçakları ön planda görüyoruz.

E vet farkındayım, kulağa pek “güvenli” gelmiyor olabilir... 
Hele de içinde 300 kişiyle beraber çok sıkı eğitimlerden 

geçmiş deneyimli pilotların bulunduğu uçaklarda bile “ayağı 
yerde olmadığı için” korkuya kapılanlara... Sonuçta içinde ne 
pilot ne teknisyen bulunan bir hava taşıtından bahsediyoruz. 
İnsansız hava araçları (İHA) olarak adlandırılan ve günümüzde 
çoğunlukla askeri alanlarda kullanılan bu taşıtların asıl amacı 
tehlikeli askeri uçuşlar sırasında asker kaybını önlemek. 
Ama hedefleri de göz önünde bulundurduğumuzda insan 
kaybını önlemenin çoğunlukla sadece uçağın içindekileri 
kapsadığını görüyoruz.
İnsansız uçakların çalışma prensibi radyo dalgalarına 
dayanıyor. Bu dalgalarla uzaktan kontrol edilebildikleri gibi 
daha önceden belirlenmiş ve  yer  kontrol     istasyonundan 
aldığı koordinatları takip ederek de uçuşlarını 
gerçekleştiriyorlar. Kullanım amacına uygun olarak çok 
değişik tiplerde İHA’lar üretilmiştir. Elle fırlatılabilen, uçak 
gibi bir pistten kalkıp inebilen, helikopter görünümünde 
ve kabiliyetinde olan, bir roket gibi rampadan fırlatılan ve 
paraşütle hava yastığı üzerine inebilen İHA’lar mevcuttur. 
İnsansız uçaklar tek kullanımlık ya da tekrar kullanılabilir 
olabilirler. İnsansız hava araçları 5 sınıftan oluşur: mikro, 
mini, taktik, operatif ve male. Mikro, menzili kısa ve boyutu 
ufak olanlardır. Mini 5 kiloyu geçmeyen uçaklardır. Taktik 
150- 450 kilogram arası,  operatif 450 kilogram ile 1.5 ton 
arası ve  male,  ağırlığı 1.5 tondan yukarı olan uçaklardır.
Günümüz tanımındaki ilk insansız  uçaklar ilk defa 1964 
yılında Kuzey  Vietnam ve Çin üzerine yapılan keşif 
uçuşlarında Amerikan Hava Kuvvetleri tarafından kullanıldı. 
Daha sonra da bu tür tehlikeli keşif görevlerinde    uzaktan 
kumandalı insansız uçaklar büyük rol üstlendiler. Yani 
yaklaşık 45 yıldır kullanılan bu teknolojinin çıkış noktası 
yine askeri nedenlerdir. İnsansız uçaklara olan ilgi, gelişen 
bilgisayar ve bilgi depolama teknolojisinin ışığıyla 1990’lı 
yıllarda büyük bir artış gösterdi.

uçaklar...     hem de insansız...

mÜGE mEliS CaNdoğaN
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Bugün kullanılan insansız hava araçlarını örneklendirmek 
gerekirse, Phantom Ray (radar karıştırıcı, füze savunma 
sistemi, izleme özellikleri mevcut), Vulture( Güneş ışığı 
ve pille çalışıyor, bu sayede 5 yıla kadar havada kalması 
mümkün), Zephyr (elle uçurulan ve 3 saate kadar havada 
kalabilen bu uçak, silikondan elde edilen güneş hücreleriyle 
çalışıyor, henüz deneme aşamasında), Embla ( çapı 61 cm 
ve yalnızca 5 kg) Robobee (bir badem boyutlarında, sayısı 
giderek azalan bal arısı nüfusu üzerine araştırmalar yapmak 
için kullanılacak),Sensorfly (mini helikopter, her türlü 
çarpmaya karşı dayanıklı, radyo alıcısı, hızlandırıcı ve bir de 
pusula barındırıyor, havada kalma süresi 5 dk), Dragonfly 
(içinde oldukça hassas bir dinleme sistemi bulunan 
aygıt, tamamlandığında Amerikan askerleri tarafından 
kemerlerinde taşınacak ve düşmanı gizlice dinlemek için 
kullanılacak) gibi uçakları sayabiliriz.
Türkiye de insansız uçaklara talep gösteren ülkeler arasında. 
Özellikle terörle mücadelede zor arazi koşullarında düşmanın 
yerini tespit etmek için kullanılan insansız uçakların yerli 
yapımları da mevcut. Türk yapımı insansız uçaklardan 
bazıları:
TUSAŞ tarafından üretilen Türk yapımı TİHA, Gözcü ( ilk 
taktik insansız uçağı, 10 000 ft yüksekliğe ulaşabilir, katapult 
ile fırlatılıp paraşüt ile iniş yapar), Çaldıran (İsrail yapımı 
Heron’lara benzeyen ve daha üstün yazılımlara sahip ilk 
Türk yapımı insansız casus uçağı), Turna (insansız atış hedef 
uçağı) , Keklik (takip hedef uçağı) Pelikan (hava istihbarat 
uçağı), Martı (TUSAŞ tarafından üretilen keşif ve gözetleme 
helikopteri), Baykuş,  Karayel (Vestel Savunma Sanayi’nin 
üretimi olan casus uçak, yapılan testlerde NATO standartları 
üzerinde sonuç verdi, yazılılmları Türk mühendisler 
tarafından geliştirildi), Efe, Ege ve Arı (Vestel’in üretimi olan 
ve 1,5-2 saat havada kalabilen uçaklar).
TAİ`nin, ürettiği hava sistemlerinin satışından Türkiye 1 
milyar 300 milyon dolar kazanç elde etti. Pelikan, keşif, 
gözetleme ve istihbarat amaçlı olarak Türk güvenlik 
birimlerince kullanılmaya başlandı. Turna ise hava savunma 

sistemlerinin atış eğitiminde kullanılıyor.  Turna ve Keklik, 
Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren ilk Türk tasarımı ve 
üretimi hava sistemleri ünvanıyla da tarihe geçti.
Gelişen teknolojinin getirdiği yeni arayışlara ve taleplere 
cevap veren, bunun yanında kendi alanında da sürekli 
ilerleyen insansız hava araçları savaş, yangın gibi zor ve 
tehlikeli durumların vazgeçilmezi olacak gibi görünüyor.

kAynAkçA

NTV Bilim Dergisi (Eylül 2009 sayısı)
http://www.tai.com.tr/prog.aspx?contentDefID=9

http://www.bilimarsivi.com/vestel-den-insansiz-ucak/
http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/470807.asp
http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/457200.asp

hürrıyet Arşıv

http://arama.hurriyet.com.tr/arsivnews.aspx?id=12596150
http://arama.hurriyet.com.tr/arsivnews.aspx?id=11467603

http://arama.hurriyet.com.tr/arsivnews.aspx?id=8637650
http://arama.hurriyet.com.tr/arsivnews.aspx?id=4148378

http://arama.hurriyet.com.tr/arsivnews.aspx?id=11675899

vAtAn Arşıv

http://w9.gazetevatan.com/haberprint.asp?Newsid=29
0452&tarih=28.02.2010&Categoryid=30
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EvrENdEkİ        en gizemli nesne

PÜrEN aktaŞ

Bilim insanlarına evrendeki en gizemli nesnenin ne olduğunu 
sorduğumuzda büyük çoğunluğundan aynı yanıtı alırız: 

Karadelikler! Karadelikleri doğrudan gözlemleyemesek de 
onlar hakkında pek çok şey biliyoruz.
Bir yıldızından bahsederken, onun da doğduğu, geliştiği ve 
öldüğü söylenir. Yıldızların yapısında yüksek oranda hidrojen 
vardır. Bu nedenle hidrojenin bolca bulunduğu yerlerde, 
yani bulutsularda doğarlar. Bulutsularda sıkışmaya başlayan 
hidrojenin ısısı giderek artar. Sıcaklık yaklaşık 10 milyon dereceye 
ulaştığında hidrojen atomları birleşerek helyuma dönüşmeye 
başlar ve oluşan helyumla beraber yüksek miktarda enerji 
açığa çıkar. Bu enerji kütle çekiminin tersine bir kuvvet uygular 
ve bu sayede yıldız daha fazla çökmekten kurtulur. Ve yıldız 
doğmuştur. Ortalama bir yıldız milyonlarca yıl bu aşamada 
kalır; yani yaşar. Yıldızın yakıtı azaldığında merkezinde çeşitli 
tepkimeler başlar ve yıldızın çapı yaklaşık yüz kat artar. Yıldızın 
yakıtı tükendiğinde enerji kaynağı da tükenmiş olur. Yıldız, 
kütle çekimini dengeleyen bir kuvvete sahip olmadığı için hızla 
çöker, yani ölür. Bizim konumuzu ilgilendiren kısım ise şimdi 
başlıyor.

Eğer bahsettiğimiz yıldız, Güneş gibi küçük kütleli bir yıldızsa 
beyaz cüceye dönüşür. Fakat çekirdeği 1,4 güneş kütlesinden 
fazla ise bir nötron yıldızına dönüşür. Nötron yıldızları; sadece 
nötronlardan meydana gelen çok yüksek yoğunluktaki 
yıldızlardır. Bu aşamadan sonra nötronlar bir süreliğine kütle 
çekimine karşı koyabilirler. Fakat yıldızdan arta kalan maddenin 
kütlesi 3 güneş kütlesini aştığı zaman nötronlar bu kuvvete karşı 
koyamıyor. Ve madde; evrende bilinen en gizemli gökcismine 
dönüşüyor; yani bir kara deliğe.
Kara deliklerin, gökadaların, kütle çekim kuvvetiyle bir arada 
bulunan yıldızlar, toz ve plazmanın oluşturduğu sistemlerin, 
oluşumunda büyük rol oynadıkları düşünülüyor. Bunun nedeni 
ise çoğu gökadanın merkezinde oldukça büyük kütleli karadelik 
olması. Örnek vermek gerekirse Samanyolu’nun merkezindeki 
kara deliğin kütlesi yaklaşık 2,5 milyon güneş kütlesi kadar.
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KaradelİKler     

PÜrEN aktaŞ

görülememesi. Karadelikler ışığı emdikleri 
için içeriyi görmek mümkün değildir. 
Fakat bilim insanları karadeliklerin içinden 
dışarıyı görmenin olası olduğunu 
düşünüyorlar. Bunun nedeni; karadeliğe 
ışığın girişinin serbest olması.

pekİ kArAdelİklerİn bİr sonu vAr mı ?

Genel görelilik evrendeki kara deliklerin 
birbirleriyle bir şekilde  bağlantılı  
olduklarını gösteriyor. (Genel görelilik: 
Nasıl hareket ediyor olurlarsa olsun, 
bütün gözlemciler için bilim yasalarının 
aynı olması düşüncesi dayanan Einstein’ın 
kuramı.) Bu yapıda kara delikleri birbirlerine 
bağlayan koridorlar; alışılmış adıyla “kurt 
delikleri” ya da nadir kullanımıyla Einstein-
Rosen delikleri olarak bulunuyor. Bu 
konudaki düşünceye göre, kara delikler 
bir başka evrene açılmaktadır ya da bu 
ikinci evrene geçiş kapılarıdır. Bu yeni 

pekİ, kArAdelİklerİn İçİne düşen 
mAddeye ne oluyor ?

Öncelikle şunu belirtmekte yarar var: 
Olay ufkunun içine düşen hiçbir madde 
karadelikten kaçamaz. Işığın ve maddenin 
karadeliğin  çekim kuvvetinden 
kaçmasının mümkün olmadığı bölgenin 
başlangıcına “olay ufku” diyoruz. 
Karadeliklerin çekim kuvvetinden 
kaçmanın mümkün olmamasının nedeni 
ise, karadeliklerden kaçmak için gereken 
hızın ışık hızından (300.000 km/s) fazla 
olması. Fizik kurallarına göre, hiçbir madde 
ışıktan hızlı olamaz. Buradan ışığın dahi 
karadelikten kaçamayacağı sonucunu 
çıkarabiliriz. Aslını söylemek gerekirse kara 
deliklerin içine düşen maddeye ne olduğu 
tam olarak bilinemiyor. Bunun birinci 
nedeni; kara deliğe düşen maddenin 
dışarıya çıkamaması. Yani doğrudan 
gözlem yapmak imkânsızdır. İkinci nedeni 
ise; karadeliklerinin içinde ne olduğunun 

evrene açılan kapıya ise “akdelik” deniliyor. 
Bazen akdelik yalnızca başka bir evrene 
değil, başka bir zamana bile açılabiliyor.
Karadelikleri göremediğimizden yukarıda 
bahsetmiştik. Nasıl oluyor da varlıklarından 
bu kadar eminiz? Karadelikleri ele veren, 
çok güçlü kütle çekimleri. Bu kütle 
çekimi çevresindeki maddelere çeşitli 
etkilerde bulunuyor. Örnek vermek 
gerekirse, bir karadeliğin içine düşen bir 
madde çok güçlü dalga boylarında ışıma 
yapıyor. Evrendeki en parlak cisimler 
olan kuasarların karadelikler nedeniyle 
oluştuğu düşünülüyor. Şuana kadar 
herhangi bir akdeliğe rastlanılmış değil. 
Zaten bilim insanları da akdeliklere ve kurt 
deliklerine biraz temkinli yaklaşıyorlar. 
Çünkü matematiksel olarak olanaklı 
olmaları, onların varlığını kanıtlamıyor. 
Ama karadeliklerin varlığıysa gerçek. Onlar 
hakkında birçok şey bilmemize rağmen, 
gizemlerini hala koruduklarıysa açık.

Cygnus-X1
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NaNoteKNolojİ    

yaŞarCaN baytiN

tAnım

Nano bir ünitenin milyarda biri anlamına gelen bir önektir. 
Nanoteknoloji ise kabaca nanometre seviyelerinde yapılan 
teknoloji demektir. Nanoteknolojinin günümüzde hâlâ 
resmi bir tanımı bulunmamakla birlikte, en yaygın kullanılan 
nitelendirme şu şekildedir: 1-100 nm arasındaki boyutlarda 
malzemelerin incelenmesi, özelliklerinin ortaya çıkarılması ve 
bu boyutlarda yapılar oluşturmak.

AmAçlArı

Nanoteknolojinin amaçlarının belli başlılarını şu şekilde 
sıralayabiliriz; 

• Nanometre ölçekli yapıların analizi,

• Nanometre boyutunda yapıların fiziksel özelliklerinin 
anlaşılması,

• Nanometre ölçekli yapıların imalatı,

• Nano hassasiyetli cihazların geliştirilmesi,

• Nano ölçekli cihazların geliştirilmesi,

•  Uygun yöntemler bulunarak nanoskopik ve 
makroskopik dünya arasındaki bağın kurulması.

Çağımızın çok hızlı ilerleme kaydedilen alanlarından belki 
de en önemlisi şüphesiz ki nanoteknoloji ve nano ürünlerdir. 
Yaklaşık yirmi-yirmi beş seneye yakın tarihi olan nanoteknoloji 
en büyük atağını son yıllarda gösterdi. Artık büyük yatırımların 
yapıldığı ve çok çeşitli yatırımcılara ev sahipliği yapan bir 
pazar haline dönüşmüş durumda. Nanoteknolojinin zamanla 
tüm alanlara yayılacağı ön görülmekte. Günümüzde özellikle 
bilgisayar sanayisinde gelişme gösteren nanoteknoloji 
zamanla sağlıktan, tekstile, tarımdan, sanayiye tüm alanlara 
da yayılacak ve gelişecektir. Bunun sonucunda şu hayalini 
dahi kuramayacağımız noktalara gelebileceğiz...
Nanoteknolojinin atağa kalkmasının temel nedeni, 
bilinen maddelerin nano boyutta nasıl tepki vereceğinin 
bilinememesidir. Bu da bilim adamlarını inceleme ve araştırma 
imkânı vermekte ve onları bu derin sulara yöneltmektedir. 

Örnek verecek olursak; alüminyum folyoyu küçük şeritler 
hâlinde parçaladığınızda  –mikroskopla görülebilecek kadar 
küçük parçalara ayırsak dahi – hâlâ alüminyumun fiziksel 
özelliklerine sahip olacaktır. Ama parçalamayı sürdürürsek, 
belirli bir noktadan sonra – bu nokta alüminyum için 20 ila 
30 nanometre – parçalar özelliklerini kaybedecektir. Her 
malzeme, nano ölçekte bu tür yararlı özellikler sergilemeyebilir 
(Ör; roket yakıtına nano–alüminyum eklemekten söz 
ediliyor). Ama bazılarının bu özellikleri sergiliyor olması bir 
avantaj. Uzmanlar, bunları kullanarak, elektrik ileten plastik 
ve demirin paslanmasını engelleyen kaplama malzemeleri 
gibi çeşitli malzemeler üretebiliyor. Hemen her gün mikron 
boyutlarında yaşanan gelişmeler sadece masaüstü ya da 
diz üstü bilgisayar sistemler için geçerli olmaktan çıktı. 
Bilgi işlemci arenasındaki yarışta hayati önem taşıyan nano 
teknoloji, artık hayatımızın her noktasında kendini gösteriyor. 
Tarım, biyoloji, mekanik, elektronik, tıp ve kimya alanlarında 
uygulanan yeni yöntemlerde de, nano teknolojinin 
nimetlerinden faydalanılıyor. Bu sayede geliştirilen yeni ürün, 
hizmet ve yöntemler, günlük hayatımıza girmeye hazırlanıyor. 
Geçmişine baktığımızda ‘taze’ olarak nitelendirebileceğimiz 
nano teknoloji üzerine yapılan çalışmalara artarken, ciddi 
firma ve akademik kurumların bu alana yaptığı yatırımlar 
milyar dolarlara ulaşmış durumda. Hâl böyleyken nano 
teknolojinin getirilerinin somut örneklere dönüşmesi ise çok 
şaşırtıcı değil.
Nanoteknoloji denizine artık ülke çapında katılımlar oluşmaya 
başladı. Günümüzde ABD önderliğinde sürdürülen bu yarışta 
Japonya, Çin ve Güney Kore de başta olmak üzere bazı 
ülkelerin de bu alana büyük bütçeler ayırdıkları ortadadır.
Bu arenada emin adımlarla yürüyen bir ülkede Rusya’dır. 
Rusya 2015 yılına kadar nanoteknolojik ürünlerde sağlayacağı 
gelişim ve pazarlama ile 163 milyar dolarlık satış hedefliyor. 
Moskova nanoteknoloji sanayinin gelişmesi için de 
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önümüzdeki 5 yıl içinde 200 milyar ruble (yaklaşık 8,2 milyar 
dolar) harcayacak. Rusya Nanoteknoloji Şirketi Genel Müdürü 
Leonid Melamed yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki 5 yıl 
içinde Rusya’da nanoteknoloji araştırmaları ve nanoteknoloji 
endüstirsinin gelişmesini sağlayacak çalışmalar için çeşitli 
kaynaklardan 200 milyar rubleye yakın yatırım yapılacak. 
2015 yılında nanoteknoloji ürünlerin üretimi sayesinde 163 
milyar dolar gelir hedefliyoruz.” şekinde konuştu. ABD’de 
sadece geçtiğimiz yıl nanoteknoloji sanayisi için 3 milyar 
dolarlık yatırım yapıldığını hatırlatan Melamed, “Rusya’nın 
nanoteknoloji üzerine yatırımlarının artırması gerekiyor. 
Önümüzdeki 7-8 yıl içinde planımız dünyada %4’lük bir 
piyasayı kaplamak. Bu da 163 milyar dolarlık bir rakama denk 
gelecek.” öngörüsünde bulundu. Bu açıklama bile Rusyanın 
iddiasını ortaya göstermekte ve bu pazarın gelişme ve 
yenileşmeye olan açıklığını ortaya koymakta. 
Türkiye’nin de bu pazara kayıtsız kalmadığı görülmektedir 
lakin bizim ülkemizdeki yatırımlar rakiplerimize nazaran çok 
çok düşük kalmaktadır. Avrupa Birliğinin 6. Çerçeve Programı 
sayesinde nanoteknoloji araştırmalarımız yeniden yapılanma 
ve ivme kazanmış durumda. Bu arada nanoteknoloji, TÜBİTAK 
tarafından hazırlanan Vizyon 2023 Programına öncelikli 
alanlardan biri olarak alınmış bulunmakta. İlki Bilkent’te 
düzenlenen Nanoteknoloji Konferansına ise geniş bir katılım 
oldu ve nitelikli bilimsel bildiriler sunuldu. Bilkent Üniversitesi 
özellikle Fizik Bölümü’ndeki nano teknoloji alanında çalışmalar 
yapılmaktadır. Bu çalışmalardan ilginç bir taneside yine Bilkent 
Üniversitesinde yapılan nano boyutta bir Türk bayrağı resmidir.

Ülkemizde sadece Gebze İleri teknoloji Enstitüsü, Sabancı, 
Bilkent, ODTÜ ve ITÜ‘de küçük çaplı çalışmalar var. Nano 
teknoloji çağı için ülkede 77 üniversitenin birlikte çalışması şart. 
Nano teknolojinin açıklanması ve herkesin öneminin kavraması 
gerekiyor. Özellikle üniversitelerde ilgili bölümler açılmalı ve 
gençlerin dikkati çekilmeli. Triboloji alanında bir deha olarak 
kabul edilen bilim adamı Prof. Dr. Ali Erdemir nano teknoloji 
kullanarak geliştirdiği yapay elmas özelliği taşıyan buluşuyla 
Nobeli R&D ödülünü üçüncü kez kazandı. Prof. Erdemir ‘e 
ödül kazandıran yeni buluşu, karbür temelli malzemelerin 
nano yapılı, bütünleştirilmiş bir karbon tabakasına 
dönüştürülmesiyle ilgili. Sayısız cihazda kullanılabileceği 
belirtilen karbon teknolojisi ile karbon gazların büyüklüğü 
5-10 nanometre boyutuna kadar indirilebiliyor. Prof. Erdemir 
’in geliştirdiği nano özellikli karbon elmas tabakada sürtünme 
katsayısı çok düşük: bunun yanında ısıya dayanıklılığı ise son 
derece yüksek. Her iki özellik de beklentileri karşılayacak kadar 
güzel bir başlangıç. 1977 yılında İTÜ Metalürji bölümünden 
mezun olan ve 1987 yılından beri de ABD ‘de Chicago kenti 

yakınlarında bulunan Argon laboratuvarında araştırmalarını 
sürdüren Prof. Erdemir, geliştirdiği maddenin, suni bir elmas 
gibi düşünülebileceği ve aynen gerçek elmasın özelliğine 
sahip olduğunu kaydediyor. Geliştirilen bu teknik ile kesici ve 
delici aletlerin uçları ısıya çok dayanıklı bir hale getirilebilecek. 
Diğer yandan uzay araçlarında kullanılan birçok cihaz da uzun 
ömürlü olabilecek.

nAno teknolojİnİn hedeflerİ :
• Uygun atomları ya da molekülleri doğru biçimde bir 

araya getirerek istenen yapıyı oluşturmak.
• Yapı bölümlerinin kontrollü biçimde kendi kendilerinin 

kopyalamalarını ve büyümelerini sağlamak.
• Moore Yasası ile öngörülmüş ve gerçekleşmiş olandan 

çok daha hızlı bir gelişme sağlamak. 
• Canlı yapılara cansız yapılanların bir arada işlev 

görmesini sağlamak. 

Büyük devletler savunma sanayinin gelişmesi adında bu 
çalışmalara yüz milyonlarca dolar aktarıyor. Nano tabanlı 
projeler arasında bir hafta uykusuz kalabilmesine rağmen 
yüksek performansından hiç bir şey kaybetmeyen süper 
askerler, insansız uçabilen ve arıza yaptığında kendini tamir 
edebilen uçaklar gibi çalışmalar bulunuyor.

Her 18 ayda bir tümleşik devre üzerine yerleştirilebilecek 
bileşen sayısının iki katına çıkacacağını, bunun bilgisayarların 
işlem kapasitelerinde büyük artışlar yaratacağını, üretim 
maliyetlerinin ise aynı kalacağını, hatta düşme eğilimi 
göstereceğini öngören deneysel gözlem.
Nanotüp , içi boş silindir halinde sarılmış karbon atomu 
yaprakları. Çelikten on kat güçlü, altı kez hafif olan nanotüpler, 
köprü, uçak ve uzay asansörü yapmaya çok uygun.
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kuaNtum dÜNyaSiNda   maddeye nasıl bakacağız?

 bEkir karaoğlu
fizik ProfESörÜ

İStaNbul aydiN ÜNİvErSitESi

Dalga özelliğini en yalın şekilde yansıtan meşhur bir deney 
var: Young çift-aralık deneyini optik derslerinden hatırlarsınız : 
Şekilde iki yarıklı bir engelden geçen iki dalganın etkileşmesi 
sonucu ekranda girişim yaptıkları görülüyor. İki dalga 
ekranda bir noktaya birlikte maksimum genlikle geldiklerinde 
toplanırlar ve iki kat parlak bir nokta oluşur. Fakat, biri 
maksimum diğeri minimum genlikle karşılaşırlarsa cebirsel 
toplamları sıfır olur ve orası karanlık kalır. 

Bilimin gelişmesi ancak genç kuşakların ilgisiyle sürdürülebilir. 
Bu yüzden Notre  Dame  de Sion öğrencilerinin bir bilim 

dergisi çıkarma çabalarını duyduğumda, ülkem ve insanlık 
adına sevindim ve bir yazıyla katkıda bulunmak istedim. 
Umarım fazla teknik bir yazı olmaz.

İlimdeki yeni gelişmeler, maalesef uzun yıllar sonra ders kitaplarına 
girebiliyor. Yeni kavramları öğrencilere bir an önce aktarmak 
önemlidir. Mesela, maddenin temel yapıtaşları, 1970li yıllardan beri 
artık nötron, proton elektron değil. Nötron ve protonların «kuark» 
denilen daha küçük parçacıklardan oluştuğunu artık biliyoruz.
Maddenin yapısını anlamamızı sağlayan modern bir teori var. 
1930lu yıllarda kurulan «Kuantum Teorisi» artık klasik fiziğin cevap 
veremediği soruları açıklayabiliyor.
Fakat, bunun bir bedeli var: Kuantum bakış açısında klasik 
fizikten veya sezgilerimizden gelen bazı kavramları terk etmemiz 
gerekiyor. Ben bu yazıda iki kavramı değiştirmeniz için sizi ikna 
etmeye çalışacağım : 

1. elektronlAr sAdece bilArdo topu değildir, dAlGA dA 
olAbilirler.
Bir vapurun ardından denizde yayılan dalgaları izlediniz mi? 
Gözümüz ilerleyen bir şey görüyor, ama suyun ilerlediğini 
sanmayın. Mesela dalga, suda yüzen bir şişeyi sadece yukarı-
aşağı hareket ettirip geçer. Suyu oluşturan moleküller de 
ilerlemezler, onlar da uyum içinde yukarı-aşağı hareket ederler. 
O halde nedir iletilen şey?
Dalga, bir ortamda ilerleyen bir tedirgemedir, enerji ve 
momentum iletir. Burada dalganın iki özelliğini vurgulamak isterim :

(i) Dalganın kütlesi yoktur, ama enerji ve momentum taşır.
(ii) Dalga uzayda sonlu bir yer kaplamak zorundadır, noktasal 
bir dalga olmaz.

Denizde ilerleyen bir dalga şişeyi yukarı-aşağı oynatıp geçer   
     (Fotolia)

Bu girişim özelliği sadece dalgalara mahsustur, kütlesi olan 
bilardo toplarında yoktur. Böyle iki yarıklı bir engele bilardo 
topları gönderirsek, ekranda sadece iki yarığın izdüşümü olan 
iki çizgi gözlenir. 

Young Çift-Aralık Deneyi 
(ChemEd Digital Library)

Bilardo toplarıyla Young Deneyi sonucu böyle olurdu.  
   (S. Whitt)



S C i E N C E S  / 1 3

Bu deney kuantum teorisinin kuruluşu sırasında çok kritik bir 
rol oynadı, size bunu anlatmak isterim.
Kuantum Teorisinin kurulduğu ilk yıllarda Fransız fizikçi Louis 
de Broglie, kuantum bakış açısında elektronların da birer 
dalga gibi davranabileceğini ileri sürdü (1927) ve dalgaboyu 
(λ) için şöyle bir ifade verdi : 

λ=h/p
Bu formülde p=mv elektronun momentumunu, h ise Planck 
sabitini gösterir. 
De Broglie’nin varsayımı 1927 yılında doğrulandı: Davisson 
ve Germer adlı iki Amerikalı fizikçi elektronlarla kırınım 
(diffraction) deneyini gerçekleştirdiler. Yani, bu deneyde 
elektronların dalga gibi davrandığını gösterdiler. (Aynı yıl de 
Broglie Nobel fizik ödülü aldı.)

Louis de Broglie (1892-1987). 1927 Nobel Fizik Ödülü sahibi. 
(AIP)

Bu haber fizik dünyasını bir deprem gibi sarstı. O zamana 
kadar bilardo topu gibi varsayılan elektronlar, nasıl girişim 
yapabilirlerdi? Bunun doğru olabilmesi için, deneydeki her 
elektronun yarı yolda ikiye ayrılıp iki yarıktan birden geçmesi 
gerekirdi. İnanılması güç bir varsayım ! 

Dr. Tonomura’nın elektron girişim ölçümleri : Elektron 
sayıları (a) 10, (b) 200, (e) 140 000.   

Fizikçiler şöyle daha basit bir açıklama olabileceğini de 
düşündüler: «Belki de iki elektron aynı anda iki yarıktan geçiyorlar 
ve çıkışta birbirleriyle etkileşerek girişim yapıyor olmasınlar?» 
Bu ihtimali test etmek üzere, kaynaktan çıkan elektron miktarını 
azaltarak aynı deneyi tekrarladılar. Böylece, iki yarıktan aynı 
anda iki elektronun geçme ihtimali azalmış oluyordu. Ama 
çabaları boşunaydı, kırınım olayı yine gözleniyordu. Başlangıçta 
elektronlar ekranda rastgele yerlere düşüyorlardı, ama uzun 
süre beklendiğinde girişim olayı gerçekleşiyordu.
Bu deney daha sonra nötronlarla da tekrar edildi ve yine kırınım 
etkisi gözlendi. Böylece,  kaçınılmaz  sonuç  ortaya çıktı: Elektronlar 
dalga özelliği de gösterebiliyorlardı. De Broglie formülüne göre, 
parçacığın kütlesi ve hızı ne kadar büyükse dalgaboyu o kadar  
küçük olacaktı. Nitekim, günlük hayatımızdaki futbol topu, araba 
gibi cisimler için hesap yapılırsa, dalgaboyu gözlenemiyecek 
kadar küçük olur, yani kuantum etkiler ihmal edilebilirler.
Elektron, proton gibi parçacıkların dalga özelliğine sahip olması 
ne gibi sonuçlar doğurur? Dalganın uzayda bir genişliği olması 
gerekiyor demiştik. Artık, bir atomda çekirdek çevresinde 
dönen elektronların yörüngelerini tam olarak bilemeyeceğiz, 
onları ancak bir bulut gibi düşünmemiz gerekiyor. (Aslında, 
yandaki şekilde kuantum gösterimde bir hata var, onu bulabilir 
misiniz?)
Atoma eski ve yeni bakış açısı

Goerge Gamow’un top gözleme dedektörü.    
 («Bay Tompkins» kitabından.)

a b c d e

2. Gözlemci deneyin bir pArçAsıdır

Terk etmenizi istediğim ikinci bir kavram daha var. Bunu 
anlatabilmek için tekrar çift aralık deneyine dönelim.
Fizikçiler  elektronun bir dalga gibi iki yarıktan birden 
geçebileceğini kolay kabullenemiyorlardı. Şöyle bir deney 
düşündüler: «Her bir aralığın yanı başına birer detektör koyalım, 
elektronun hangi yarıktan geçtiğini bize söylesin.»
Böylece, iki yarığın kenarına birer elektron dedektörü konulup 
deney tekrarlandı. Çıkan sonuç şaşırtıcıydı: Girişim olayı artık 
gözlenmiyordu.
Ne olmuştu? 
Fizikçiler bunun sebebini anlamakta gecikmediler. Bir düşünün, 
elektronu nasıl gözlersiniz?(Büyük fizikçi George Gamow’un 
meşhur «Mr. Tompkins» popüler bilim kitaplarında önerdiği 
yöntemi yandaki şekilde görebilirsiniz. Gamow’un kitaplarını 
bulursanız kaçırmayın, modern fiziği çok eğlenceli bir dille 
anlatır.)
Elektronu gözlemenin en basit yöntemi, elektronun geçebileceği 
yola bir ışık tutmaktır, elektron oradan geçerken ışığın bir kısmını 
mikroskopa yansıtır ve biz de «İşte orada!» deriz.
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Gamow, gözleyen ışığın elektronu nasıl yolundan saptırdığını 
böyle çizmişti.
Ama, ışığın da bir dalga olduğunu, enerji ve momentum 
taşıdığını hatırlayın. Elektrona çarpan bir ışık onun enerjisini ve 
momentumunu değiştirecektir. Böylece, gözlemek istediğimiz 
deneyi bozmuş oluruz. Artık bu elektronun girişim yapması 
beklenemez.
Işıktan başka da gözlem yöntemleri vardır, ama herbiri mutlaka 
gözlenen parçacıkla etkileşecek ve onun ilk durumunu bozacaktır. 
Mesela, CERN de yapılan deneylerde «kabarcık odası tekniği» 
kullanılır, kaynamaya hazır sıvı hidrojen içindeki ilk kabarcıklar 
geçen parçacığın yolu üzerinde oluşurlar.
İşte burada Kuantum Teorisinin en temel kavramlarından biriyle 
karşılaşıyoruz: Her ölçme olayı incelediği sistemin bir parçasıdır, 
onunla etkileşir. Yani, sistemin durumunu bozmadan gözlemek 
mümkün değildir.

Kuantum dünyasında daha pek çok kavram sizleri şaşırtacaktır. 
Ama şimdilik sizlere, kuantum dünyasındaki şu iki temel kavramı 
asla unutmayın diyorum : 

1. Parçacıklar hem madde hem de dalga özelliği taşırlar.
2. Ölçme işlemi daima incelenen sistemi değiştirir.

Bu konulara merak duyanlar için, şu kaynak kitapları öneriyor ve 
derginize başarılar diliyorum.

kAynAkçA

Marcus Chown, «Biraz Kuantum’dan Zarar Gelmez «, Alfa Yayınları, 2009

George Gamow, «Bay Tompkins’in Serüvenleri», Evrim Yayınları.

John Gribbin, «Schrödinger’in Kedisinin Peşinde: Kuantum Fiziği ve 
Gerçeklik», Metis Yayınları, 2



 birleşerek bir rüzgâr çiftliğini 
oluştururlar. 100 kW altındaki 
(küçük türbinler genelde 
50 kW’a kadar elektrik 
üretecek kapasitede olurlar) 
tek türbinler, evlerdeki 
telekomünikasyon antenleri, 
jeneratörler için kullanılırlar.
İkinci gruptaki rüzgâr türbinleri 
binaya bağlıdırlar. Binayı bir 
kule olarak kullanırlar. İkinci 
gruba örnek olarak Dubai’deki 
Lighthouse Tower binasını 
örnek verebiliriz. Binada 
üç tane 29 metre çapında 
türbin vardır. Bina yapıldıktan 
sonra bunlar 225 Kw enerji 
üreteceklerdir. Binanın 
tepesinde bulunurlar. 

Ama binanın şekli, özellikle rüzgârın pervanelerden 
geçmesini sağlamak için yapılmamıştır. Bu binada ayrıca 
4000 tane güneş paneli bulunmaktadır. Güneş panelleri ve
rüzgâr türbinleri ile binanın 
e n e r j i s i n i n  %  6 5 ‘ i n i n 
yeni lenebil i r  enerj iden 
kazanılması düşünülmektedir.
Üçüncü   grubun      binalarında 
tasarımlar rüzgâr enerjisi 
kullanımını temel almaktadır. 
Yani binanın şekli rüzgârın 
pervanelerden geçmesini 
sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. 

Üçüncü gruba örnek olarak Dünya Ticaret Merkezi’nden 
bahsedebiliriz. Dünyada ilk defa bu binanın dizaynına  
rüzgâr türbinlerini  eklenmiştir. Bu Dünya Ticaret 
Merkezi iki kuleden oluşmaktadır. Kuleler üç tane 
gökyüzü köprüsü  ile birbirlerine bağlıdır. Bu köprülerin 

üzerinde üç tane 225  
KW lık rüzgârtürbinleri    
bulunmaktadır. Kulelerin 
şekli rüzgârı pervanelere 
doğru yönlendirecek şekilde 
yapılmıştır. Bu türbinler 
çalıştığı zaman yılda 1100 ila 
1300 kW enerji üreteceklerdir.   
Bu,  inanın enerjisinin %15’ini 
karşılamaktadır, aynı  zamanda 
yaklaşık üç yüz evin elektriğine 
karşılık gelmektedir.
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Çevrecİ    binalar 

ahmEt GErmirli

İlk çevreci tasarımlar, odak noktası olarak ya enerji 
verimliliğini ya da geri dönüşümlü maddelerin 

kullanımını esas alıyordu. Oysa 1990’lı yıllarda çevreci mimarlar, 
her iki faktörün birleştirilebileceğini ve en iyi sonuçların 
bu şekilde alınabileceğini fark ettiler. Çevreci binalar diğer 
binalara oranla % 50’ye varan enerji tasarrufu sağlarlar.
Çevreci bina nedir? Çevreci binalar, diğer binalardan farklıdır. 
Enerji tasarrufu ön planda tutulur. Diğer binalardan pahalıya 
yapılırlar ama tasarruf ettiği enerji sayeside hem binanın 
sahibi kâr eder hem de dünyamız daha az kirlenir. Bu binalarda 
kullanılan ısıtma, soğutma gibi sistemlerde yenilenebilir 
enerjiden yararlanılır. ABD’de yapılan bir araştırmaya göre, 
ülkedeki elektriğin %65’inden fazlası, binalarda tüketiliyor.  
Sera gazı üretiminin %30’u binalar tarafından gerçekleştiriliyor, 
içme suyunun %12’si de yine binalarda tüketiliyor. Verilere 
bakıldığında, binaların tüketiminin çok fazla olduğu görülüyor. 
Oysa çevreci binalar %’30 daha az enerji, %35 daha az 
doğalgaz ve %30- 50 daha az su tüketirken, atık maliyetlerin, 
%50-90 oranında azaltıyor.

Rüzgâr Enerjisi : Rüzgâr 
enerjisi, hava akımının sahip 
olduğu enerjidir. Eskiden 
yel değirmenlerinde 
kullanılan rüzgâr enerjisi, 
bugün enerji üretiminde 
kullanılmaktadır. Temiz 
bir enerji türüdür yani 
atmosfere gaz salınımı 
yapmaz. Günümüzde en 
çok kullanılan yenilenebilir 
enerji türlerinden biridir. 
Rüzgâr enerjisinde elde 
edilen toplam güç 159.213 
MW kadardır. Yüksek 
bir binanın tepesinde 
rüzgâr hızı yerdekinden 
kat kat fazladır. 100 – 
200 km hıza ulaşabilir.  
Tepeye rüzgâr türbinleri 
yerleştirerek rüzgârın  
enerjisini elektirik enerjisine 
çevirerek binanın fosil 
yakıtlara olan bağlılığını 
azaltmış oluruz.

Asansörlerin çalışması için gereken enerjiyi, ışıklar için gereken 
elektiriği bu yol ile elde ederiz. Rüzgâr türbinleri üç şekilde 
yapılarda kullanılabilir.
İlk grup binalara bağlı olmayan rüzgâr türbinleridir. Örnek 
olarak rüzgâr çiftliklerini gösterebiliriz. Rüzgâr çiftlikleri birçok 
rüzgâr türbininin yan yana yerleştirilmesiyle oluşturulur. 
Türbinler genel olarak 100 kW dan büyüktürler. Bu türbinler
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Bahreyn’deki örneğin 
dışında Çin’in Guangzhou 
kentindeki Pearl River 
Tower’ın da tasarımı 
rüzgâr enerjisi kullanımın 
temel almıştır. Binanın 
cephesinde girintiler 
vardır. Bu boşluklar 
mekanik katlardır. Bu 
katlarda rüzgâr türbinleri 
bulunmaktadır. Tasarımda 
esas alınan rüzgârın bu 
boşluklardan girmesidir. 
Binanın içine giren rüzgâr 
türbinleri çalıştırarak 
binanın ısıtılmasına, 
soğutulmasına yarayan 
enerjiyi üretecektir.

prensibi basittir. Evin ana şebekesinden tankın alt tarafına 
su gelir, tanktaki su kolektörler tarafından ısıtılır. Bunlarda 
pompalama ve dolaşımı sağlamak için elektrik kullanılmaz. 
Aktif sistemlerde tank ve kolektör arasında pompa bulunur. 
Pompa sayesinde tank istenilen yere konabilir. Böylece enerji 
kaybı en aza indirilebilir. Pompalar çalışmak için az bir enerji 
tüketirler bu günlük elektriğin %3 ü kadardır.

İkinci grup hava ısıtmalı güneş kolektörleridir. Bu tip sistemler 
hem binaların ısıtmasında hem de tarımsal ürünlerin 
kurutulmasında rahatlıkla kullanılabilir. Bu sistem metal bir 
kutudan oluşur. Kutuda cam veya plastik bir üst ve radyasyonu 
emen madde bulunur. Bu sistemlerde emici bir materyal 
güneşten gelen radyasyonu alır kolektörün içindeki tüplere 
verir. Bu tüplerin içinde genelde hava olur. Suyun kaynama 
sıcaklığından az, genelde 30 ila 70 dereceler arasında bir 
sıcaklıktadır.

Bu iki seçenek dışında başka alternatiflerde bir binayı çevreci 
yapabilir. Mesela büyük binaların çatılarına bitkiler ekerek o 
binanın üzerindeki ısıyı azaltmış oluruz. 

Yeşil Çatılar: Binanın çatısının 
sıcaklığını azaltmak için 
çatılara bitkiler yerleştirmek 
çok işe yarar. Peki, binanın 
çatısını niye soğutalım? 
Çatılar güneş enerjisini çok 
fazla aldığı için çok sıcak 
oluyor. Sıcaklık artınca klima 
kullanımı artıyor, elektrik 

kullanımı artıyor. Elektrik kullanımı artınca şehirler ısınıyor. Bu 
da bizi küresel ısınmaya götürüyor. Bu tip binaların çevre için 
yaraları şunlardır:

1) Bina için, ısıyı azaltırlar, binanın soğutma yükünü %50, 
%90 a kadar azaltırlar.

2) Binanın ses geçirgenliğini azaltırlar.
3) Çevre için, yağmur suyunun boşa gitmesini engellerler, 

karbondioksiti filtre ederler.
Çevre için, yağmur suyunun boşa gitmesini engeller, 
karbondioksiti filtre eder. 

Güneş Panelleri: Güneş panelleri güneş pillerinden 
oluşmuştur. Güneş pilleri, üzerinde güneş enerjisini emmeye 
yarayan bir çok hücre bulunduran enerji kaynaklarıdır. Emici 
edici madde genelde küçük tüplerden oluşur. Güneş panelleri 
(+), (-) yüklü yarı iletken silikon bir maddeden yapılmışlardır. 
Güneş ışınlarının üzerine düşmesiyle iyonlar etkileşerek 
elekrik enerjisini oluştururlar. Güneş panelinin çıkışına takılan 
regülatörde akü şarj edilir. Aküde depolanan enerji bir çevirici 
ile 220 V AC akımına çevrilir. 8-24 panellik bir sistem rüzgâr
 enerjisi ile birlikte normal bir 
evin tüm elektrik ihtiyaçlarını 
karşılayabilir. Sadece belirli bir 
dalga boyundaki ışık elektriğe 
dönüştürülebilir. Geri kalan ya 
emilir ya da yansıtılır. Paneller 
gerektiği zaman ışığın geliş 
yönüne doğru ayarlanılarak
 tüm mevsimlerde kazanç elde edilir. Bir güneş hücresinin 
performansı verimi ile ölçülür. İçine aldığı enerjinin ne kadarını 
kullanılabilir elektriğe çevirdiği onun verimini belirler. Bunları 
elektrik üretmekte, suyu ve binayı ısıtmakta kullanırız.
İlk grup sıcak sulu güneş kolektörleridir. Bu tip sistemler, güneş 
ışıklarını toplayan güneş panelleri, ısınan suyun toplandığı 
bir depo ve bu ikisinin arasındaki iletimi sağlayan yalıtımlı 
borulardan oluşmuştur. Genelde evlerde kullanılan bu 
sistemlerde sular ısıtılır. Bu su evlerde, iş yerlerinde, havuzların 
ısıtılmasında kullanılabilir. Bu sistem bir evin sıcak su ihtiyacının

 % 85 ini karşılayabilir. Tropikal 
yerlerde günde 7 kW’a kadar 
enerji üretilebilir. Günün daha 
az olduğu yerlerde bu 3,2 kW 
kadardır. Pasif ve aktif olarak 
ikiye ayrılırlar. Pasif olanlarda 
su tankı aynı zamanda suyun 
depolandığı yerdir. Çalışma



S C i E N C E S  / 1 7

LEED Sertifikası: Leadership 
in Energy and Environmental 
Design. ABD’de çevre dostu 
binalar konseyi tarafından 
geliştirilen bir dizi ölçütler 
listesidir.
Bu sertifika için binalar altı 
başlıkta değerlendirilir:

1) Doğanın dengesini bozmamak,
2) Su tasarrufu yapmak,
3) Yeniliğe açık olmak,
4) İç havasının kaliteli olması,

Bu sertifika sadece bir yerden verilir. Bunun amacı ise herkesin 
tek başına ve koordinesiz olarak eko bina yapması yerine yol 
gösterici ve gönüllü bir sertifika uygulamasına geçilmesinin 
sağlanması böylelikle ekolojik sürdürülebilirliğe ve enerji 
verimliliğine daha koordine olunmasının sağlanmasıdır.

dünyAdAn bAzı çevrecı bİnA örneklerİ :

Bank of America Tower: New York’ta bulunan bu kule 
dünyada çevreye saygılı ilk gökdelenlerden biridir. Binadaki 
bazı özellikler şunlardır. Yağmur kullanma, binaya giren ve 
çıkan havanın filtre edilmesi, yapımında geri dönüştürülmüş 
malzemelerin kullanılması. Ayrıca kullanılan camların 
özelliği ısının dışarı kaçmasını engellemektir. Kulede bir de 
4.6 megawattlık kojenerasyon yani doğalgazdan elektrik 
üretmeye yarayan bir santral vardır. İlk leed platinium 
sertifikasını alan binadır.

Herst Tower: Bu bina New York’taki ilk yeşil binadır. Üçgensel 
yapılması sayesinde çelikten %20 tasarruf edilmiştir. Katların 
altına içi su dolu polietilen tüplerden döşenmiştir. Bu tüplerdeki 
su yazın soğur ve kışın ısınır. Yağmur suları depolanır. Binanın 
yapımında kullanılan çelik %90 geri dönüşümdür. Ve bina 
ayrıca New York’ta bir bina için gereken enerjiden % 26 az 
kullanacak şekilde yapılmıştır.
Sapphire İstanbul: İstanbul Levent’te bulunan bu bina 
Türkiye’nin ilk ekolojik binasıdır. Binada enerji tüketimi kontrol 
edilmektedir, her üç katta bir bahçe vardır.

Commerzbank: Bu bina Avrupa’nın ilk ekolojik binasıdır. Bina 
üç bölümden oluşmuştur. Bu üç bölümün arasında bahçeler 
vardır. Dokuz katta bir binanın bir bölümünde açıklık vardır. 
Bu açıklıklarla orta kısım hava alır. Bunların yanında çevreci 
teknolojilerde kullanılmıştır.

kAynAkçA

Bir Havalı Güneş Kolektörünün Tasarımı, imalatı ve Deneysel Analizi 
Hüsamettin Bulut ve A. Fatih Durmaz

Yeşil  çatılar vesürdürülebilir bina değerlendirme sistemleri  
Yard. Doç. Dr. Selda Kabuloğlu Karaosman,  Çevre Çözümlemesi  

ve Denetimi Bilim Dalı, M.S.G.S.Ü. Mimarlık Bölümü

Bir Mimari Tasarım Kriteri Olarak - Rüzgâr Enerjisi Kullanımı
Dr. Ögr. Gör. M. Halis Günel ve Y. Mimar H. Emre Ilgın

Yeşil binalarda aydınlatmanın yeri , Ö.Dilda YAMAN

Çevre Dostu Yeşil Bina, Enis Tayman ve Ahmet Korhan Binark
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biG baNG        

SiNaN ErEN 

bİr evrenİn İçİNde olduğumuzu bİlİrİz. AncAk bu evrenİn nAsıl oluştuğu ve nAsıl şu An İçİnde 
bulunduğumuz durumA Geldİğİ konusundA pek de bİlGİ sAhİbİ değİlİzdİr. bu yAzıdA evrenİn nAsıl 
bu hAle GeldİğİNİ, bununlA İlGİlİ yAyGın teorİlerİ, Gök AdAlArın nAsıl oluştuğunu, şİşme kurAmının, 
kArAnlık mAddenİn ve kArAnlık enerjİnın neler olduğunu öğreneceksİnİz....

kozmik ArkA plAn ışımAsı

Geceleri gökyüzüne baktığımızda sonsuz 
bir siyahlık görürüz. Dünyamızdaki 
yapay ışıklar, yıldızlar ve güneşin etkisiyle 
parlayan bazı gezegenler ve uyduları 
dışında her yer kapkaranlıktır. Ancak 
bizim gözümüze göre kapkaranlıktır.
Kendinizi 10-20 yıl kadar ileride hayal 
edin. Günümüzden çok daha teknolojik 
ürünler çıkmış. Elinizde de yeni 
teknoloji ürünü, etrafınıza farklı şekilde 
bakmanızı sağlayacak bir gözlük var. 
Bu gözlük normalde insan gözünün 
göremediği her türlü ışığı görmek 
için üretilmiş. Bu gözlüğün hava 
karardığında size simsiyah uzaydan 
farklı bir görüntü göstereceğini umarak 
havanın kararmasını bekliyorsunuz ve 
hava karardığında gözlüğünüzü alıp 
dışarı çıkıyorsunuz. Hava soğuk, ama 
bulutsuz. Yukarıda yıldızlarla kaplanmış 

bir gökyüzü var. Gözlüğü takıyorsunuz. 
Güneşten çok daha sıcak yıldızlardan 
gelen morötesi ışığı görüyorsunuz. 
Aşina olduğunuz bazı yıldızlar ortadan 
kaybolmuşken, yerlerine yenileri 
eklenmiş. Ancak gökyüzü simsiyah. 
Gözlüğün çerçevesinde bulunan bir 
tuşa basıyorsunuz ve gözlüğünüz 
cam değiştiriyor, kızılötesi moduna 
geçiyor. Artık güneşten çok daha 
soğuk, sönmekte olan yıldızları 
görebiliyorsunuz. Şimdi baktığınızda 
gökyüzü sönmüş yıldızlardan gelen 
soğuk ışıklarla kaplı durumda. Ancak  
gökyüzü hala simsiyahtır. Camı bir 
daha değiştiriyorsunuz.  Artık cep 
telefonlarında kullanılan mikrodalgalarla 
bakıyorsunuz ancak ters giden bir 
şeyler var. Gökyüzünü bembeyaz 
görüyorsunuz!

Gördüğünüz şey kozmik arka plan 
ışımasıdır, Büyük Patlamadan kalma 
en eski fosildir ve evrenimizdeki ışık 
parçacıklarının %99’unu oluşturmaktadır 
(Geriye kalan %1’de yıldızlardan gelen 
ışığı içerir). Evrenimizin 13.7 milyar yıl 
önceki bebeklik zamanlarına dair çok 
değerli bilgiler içerir. Kozmik arka plan 
ışıması aynı zamanda doğadaki en 
soğuk şeydir de; ulaşılabilecek en düşük 
sıcaklık olan mutlak sıfır noktasının 
yalnızca 2.7 derece üstündedir; -270 
derece. Bu ışık parçacıkları her zaman 
bu kadar soğuk değildi elbette. 

pAtlAmAyı Görebilseydik muhtemelen 
neler Görürdük? kozmik ArkA plAn 
ışımAsı nAsıl oluşmuştur ?
Bir şeyi daha küçük bir hacmin içine 
sıkıştırdığımızda madde ısınır. Madde, 
atom altı parçacıklarından meydana 
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gelir. Bu parçacıklar atomları oluştururlar. 
Atomların ise çok büyük bir yüzdesi 
boşluktur. Aslında etrafınızda gördüğünüz 
her şey gözle görülemeyen çok büyük 
boşluklara sahiptir. Bu büyük boşluklar 
ancak çok büyük sayıda atomların bir 
araya gelmesiyle doldurulabilir. Yani 
dünyamızı bir portakal büyüklüğüne 
sığdırmak mümkün olabilir.
Bugün evrenin soğuk olduğunu ve 
evrenin 13.7 milyar yıl önce evrenin 
bir noktada, sıfır yarıçaplı bir küre 
içinde bulunduğunu göz önüne alırsak 
Büyük Patlama’dan sonraki evrenin 
sonsuz sıcaklıkta olduğunu rahatlıkla 
söyleyebiliriz. Evren’in sıfır hacimli bir 
kürede olması, onun yoğunluğunun 
sonsuz olması anlamına gelmektedir.
Teoriye göre Büyük Patlama anından 
sonra 1 milyar derecede henüz nasıl bir 
mekanizmayla oluştuğunu bilemediğimiz 
bu yoğun maddeden dağılmış protonlar, 
nötronlar, elektronlar, pozitronlar (anti-
elektronlar), fotonlar ve nötrinolar vardır. 
Evren genişledikçe soğur ve ısısı düşer. 
Isı basit bir şekilde parçacıkların ortalama 
enerjilerinin ölçüsüdür. Evren’in ilk 
anlarında çok yüksek ısılardaki parçacıklar 
o kadar yüksek bir hızla hareket ederler ki, 
birbirlerinin çekim alanlarından  açabilirler. 
Bu durum atom çekirdeğiyle elektronları 
bir arada tutan elektromanyetik kuvvetin 
doğmasına sebep olur. Büyük Patlama’dan 
sonra Evren 10 milyar dereceye düşmesine 
yetecek kadar genişler. 
Bu sıcaklık Güneş’in merkezindeki 
sıcaklığın 1000 katıdır. Bu genişlemeye de 
“Şişme Kuramı” denmektedir. Soğumakta 
olan parçacıklar elektromanyetik kuvvetin 
etkisiyle birbirlerini çekmeye başlarlar 
ve bazı nötronlar ya protonlarla birleşip 
hidrojenin izotopu, ağır bir hidrojen 
olan döteryumu oluştururlar, ya da 
elektronlarla dağılırlar. Evren daha da 
soğudukça elektronların atom 

çekirdeğiyle birleşip nötr atomları 
oluşturduğu sıcaklığa ulaşırlar. Fakat bu 
birleşmeden önce Evren bulanık görünür 
çünkü ışık, serbest elektronların yüzünden, 
tıpkı güneş ışınlarının bulutlardaki su  
taneciklerinin etkisiyle dağıldıkları gibi 
dağılır. Fakat bu serbest elektronlar, 
nötronların oluşturulması için çekildikleri 
anda Evren berrak (saydam) hale gelirdi. 
İşte o zaman aralığında Evren’i saydam 
hale getiren fotonlar, bugün bildiğimiz 
“kozmik arka plan ışıması”dır. 
GÖK ADALARIN OLUŞUMU
Büyük Patlama’dan sonra ortaya 
çıkan, bahsettiğimiz atom altı 
parçacıklarını ateş  topu olarak 
isimlendirelim. Büyük Patlama’dan 
sonra bildiğiniz gibi ateş topu diye 
isimlendirebileceğimiz madde ve ışık 
parçacıkları   oluşmuştur ve bu parçacıklar 
uzayda dağılmışlardır. Işık parçacıkları 
zamanla soğumuşlardır ve çok soğuk 
cisimlerin yaydığı bir ışık türü olan, 
mikrodalgalara dönüşmüşlerdir. Peki ateş 
topundan gelen madde parçacıklarına 
ne olmuştur? Madde parçacıkları ışıkla  
birlikte genişleyen evrene eşit bir şekilde 
dağılmadıkları için kümelenmeye 
başlamışlardır  ve zamanla bugün 
bildiğimiz gök adalarını oluşturmuşlardır. 
N i t e k i m  1 9 9 2  y ı l ı n d a  B ü y ü k  
Pa t l a m a’d a n  g e r i ye  k a l a n  ı ş ı ğ ı n 
parlaklığındaki çok  ufak farklar, NASA’nın 
COBE uydusu tarafından saptanmıştır. 
Yani diğer bir  deyişle, Evren’in bazı 
kısımlarının, diğerlerine nazaran daha 
yoğun olduğu kanıtlanmış oldu. Fark 
edilen bu madde öbeklerinin kütle çekimi 
kuvvetiyle bugün Evren’de gördüğümüz 
galaksi kümelerini oluşturacak şekilde 
büyümüş olması gerektiği düşünüldü. 
Ancak bu noktada teorisyenlerin aklına 
gelen, 13.7 milyar yılın, COBE uydusu 
tarafından saptanan madde öbeklerinin 
kütle çekimi kuvvetiyle bugünkü gök 

adaları oluşturacak kadar uzun bir süre 
olmamasıydı. O halde Evren’de maddeyi 
çekerek gök adaları oluşturan başka bir 
madde bulunmalıydı.
EVREN’İN GENİŞLEMESİ VE KARANLIK 
MADDE
Evrenin büyük bir kütlesini oluşturan, 
gözlemlenemeyen, henüz doğası  
anlaşılamamış bu maddeye karanlık 
madde dendi. Karanlık maddenin varlığına 
işaret eden diğer bir kanıt ise gök adalarının 
çevresinde büyük bir hızla dönen yıldızların 
neden yörüngeden çıkmadıklarına 
verilecek cevaptır. Astronomlar, bu şaşırtıcı 
olaya, gökadalardaki yıldızlardan 6-7 kat 
daha fazla madde olduğu açıklamasını 
getirdiler. Karanlık madde, en çok gök 
adaların merkezinde bulunuyordu ve 
merkezden uzaklaştıkça da azalıyordu. 
Eğer Evren, normalin 6-7 katı kadar karanlık 
madde içeriyorsa, bu karanlık maddenin 
getireceği ilave kütle çekimi, 13.7 milyar 
yılda, COBE tarafından saptanan madde 
öbeklerinin, günümüzün galaksilerine 
dönüşmesi için yeterlidir.  Bu, aynı zamanda 
karanlık maddenin Evren’de en çok kütleye 
sahip olan madde olduğunu gösterir.
ŞİŞME KURAMI
Isı, sıcak bir cisimden soğuk bir cisime 
geçerek, bu cisimleri aynı sıcaklığa 
getirir. COBE uydusunun ulaştığı diğer 
bir sonuç ise Evren’in çok homojen bir 
yapıda olduğudur. Evren’in birbirine 
çok uzak olan bölümleri nasıl olmuş da 
hemen hemen aynı sıcaklığa ulaşmışlar? 
Bu ve başka evrenbilimsel problemleri, 
Büyük Patlama’dan sonra Evren’in çok 
kısa bir zaman aralığında çok büyük bir 
genişleme süreci yaşadığı açıklıyor. Buna 
“Şişme Kuramı” deniyor.
Evren’in genişlemesini bir film gibi geriye 
saracak olursanız, Evren’in oluşumundan 
yaklaşık 300.000 yıl sonra ortaya bir sorun 
çıktığını görürsünüz. Evren’in zıt taraflarında 
olan sıcak ve soğuk olan parçalar, ısının bir 
taraftan diğerine geçemeyeceği kadar 
uzaktaydı. Isının iletilebileceği en yüksek 
hız ışık hızıydı. Bu hız bile ısının iletişimi 
için yeterli değildi. Bu iletişimin tek şartı, 
Evren’in, ısının iletilebileceği kadar küçük 
olmasıydı. Uzay kesimleri birbirlerine 
sandığımızdan daha yakın oldukları 
durumda ısının sıcak kesimden soğuk 
kesime kadar ulaşabilmesi için yeteri kadar 
vakit olabilirdi. Fakat Evren ilk anlarında o 
kadar küçükse, günümüzdeki boyutuna 
gelmiş olabilmesi için büyük bir sıçrama 
yapmış olması gerekirdi. Aksi takdirde 
günümüzde Evren çok daha küçük bir 
boyutta olmalıydı. İşte bu sıçrama “Şişme 
Kuramı”dır.
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kAynAkçA

http://www.sciencedaily.com/releases/ 
2009/06/090609073156.htm

http://science.nasa.gov/astrophysics/focus-
areas/what-powered-the-big-bang/

http://science.nasa.gov/astrophysics/
focus-areas/what-is-dark-energy/

Biraz Kuantumdan Zarar Gelmez  
Marcus Chown

Zamanın Daha Kısa Tarihi 
Stephen Hawking 

KARANLIK ENERJİ
Evrenin yapı taşlarının gök adaları 
olduğunu ilk kez ortaya koyan Edwin 
Hubble, 1929 yılında gök adalarının 
birbirinden uzaklaşmakta olduklarını 
duyurdu. Evren niçin durağan değil ki? 
Evren’deki tüm maddelerin kütle çekimi 
kuvveti bu genişlemeyi durdurmaya 
çalışıyor. Burada akıllara gelen iki olasılık 
vardır. İlk olasılık, Evren’in genişlemesini 
yavaşlatarak, tersine  döndürebilecek 
kadar madde içeriyor olmasıdır. Bu olasılığa 
“Büyük Çöküş” denir. Diğer olasılıksa, 
Evren’in genişlemeyi durduramayacak 
kadar madde içermesidir. Bu durumda 
Evren sonsuza dek genişlemeye devam 
eder. Ancak burada ortaya çıkan üçüncü 
bir olasılık daha bulunmaktadır. Bu 
olasılığa göre Evren genişlemeye devam 
edecek, aynı zamanda yavaşlayacak ve 
sonunda tüm gücünü tüketecektir. Bunun 
olması için Evren’in kritik bir kütleye sahip 
olması gerekmektedir. Sorun şu ki, karanlık 
madde dahil Evren’deki tüm kütleler 
hesaba katılsa bile, bu kritik kütlenin 
sadece üçte birine ulaşılmaktadır. Bu kütle 
ise Evren’in genişleten karanlık enerjidir.
Evren’in ne kadar karanlık enerji 
bulundurduğunu, Evren’in genişlemesini 
nasıl etkilediği için biliyoruz. Gerisi ise 
bilinmiyor. Fakat bu çok önemli bir 

bilinmeyendir. Evren’in yaklaşık %70’inin 
karanlık enerjiyle dolu olduğu saptandı.
Karanlık madde de Evren’de %25’lik bir  
yer kaplamaktadır. Geriye kalan normal 
madde de (yıldızlar, gezegenler vb.) 
Evren’in %5’lik bir kısmını oluşturmaktadır. 
Evren’in “normal” maddeden bu kadar az 
içerdiğini göz önüne alırsak, buna “normal 
madde” demek pek de doğru olmaz.
EVREN’İN NERESİNDE BULUNUYORUZ?
EVREN’İN BİR SONU VAR MI?
Dev bir üzümlü kek hayal edin. Kekin 
üzümlerinin üzerinde bulunan bir 
taneciksiniz. Kek fırında kabardıkça 
etrafınızdaki üzümlerin uzaklaştıklarını 
görürdünüz. Ancak seyredeceğiniz 
manzara, diğer üzümlerin üzerinde 
seyredeceklerinizle aynı olurdu. 
Evren’de de durum böyledir. Galaksiler 
üzümlerdir ve bizden uzaklaşmaktadırlar. 
Evren’in neresinde bulunursanız 
bulunun, her yerinde galaksilerin sizden 
uzaklaştıklarını görürdünüz. Yani Evren’in 
merkezi diye isimlendirebileceğimiz bir 
yeri yoktur.
Evren’in sonuna gidip kafanızı dışarı 
doğru uzatmak isterseniz tekrar başa 
döndüğünüzü fark edersiniz.



S C i E N C E S  / 2 1

çEvrEmİzdEkİ         evrim 

 EmrE özkaNi

Olay şuydu:
İlk baştaki orijinal güve toplumu çeşitli bireylerden 
oluşmuştu. Bunların çoğu açık renkliydi, fakat toplam 
toplum içerisinde birkaç koyu renkli çeşit vardı. Sanayileşme 
ve birlikte getirdiği kirlenme öncesinde, açık renkli güveler, 
daha koyu renkte olan güvelerin sayısından daha fazlaydı. 
Koyu renkli güveler açık renkli güvelerin açık renkli ağaç 
kabuklarında gerçekten göze çarpıcı durumda ve kuşların 
hedefi durumunda olacaklardı. Böylece kuşlar onları açık 
renkli güvelerden daha sık avlayacaktı. Bu yüzden o ortamda 
açık renkli bireyler koyu renkli  güvelere göre biyologların 
“ayrımsal üreme üstünlüğü” olarak adlandırdıkları niteliğe 
sahipti. Bu açık renkli güvelerin koyu renkli güveler kadar  
sık yenmedikleri için ortalama hayatta kalabilme oranlarının  
daha çok olduğu ve bu yüzden de yavru döllerini daha çok 
üretme ve yaşatma olanakları olduğu anlamına gelmektedir. 
Kanat rengi genetiksel kalıtım yolluyla geçebilen bir özellik 
olduğu için, bu özellik soy boyunca yavruya aktarım 
yoluyla devam ediyordu. Ağaç kabuğu renkli kaldığı 
sürece, açık renkli güvelerin koyu renkli güvelere karşı 
“seçilici bir üstünlüğü” vardı. İşte bu yüzden güve topluluğu 
neredeyse tek tür güveden oluşmaktaydı. Yalnız bu yaşam 
ortamında nadir olmakla birlikte hala koyu kanatlı güveler 
bulunmaktaydı.
Çevre değişikliği ve ağaçların isle kararması sonucunda, 
bu durum dramatik bir şekilde değişmeye başladı. O 
bölgedeki genetik havuzda siyah kanatları sağlayan 
genetik bilgiler tamamen kaybolmamıştır. Ve bu değişiklikle 
birlikte ortamda az rastlanan siyah kanatlı bireyler önemli 
bir üstünlüğe sahip oldular. Arık kuşların yiyecek ararken 
gözden kaçırdıkları onlardı. Bu sayede siyah güveler daha 
fazla hayatta kalabilmekte ve daha fazla yavru döl üretebil 
hale gelmekteydiler. Bu şekilde bir dizi nesil boyunca renkli 
kanatlı güvelerin sayısı arttı. Ve toplam toplumun giderek 
artan bir oranın oluşturdu. Sıradan bir günde büyük olasılıkla 
göreceğiniz tek güve türünün koyu kanatlı olanlar olduğu 
bir noktaya dek bu sürdü.

evrime küçük bir yArdım

Evrimsel değişim ancak bir dizi nesil boyunca olduğundan, 
yeni nesillerini çok hızlı şekilde üreten bitki ve hayvanları 
inceleyebilmek daima faydalıdır. İşte bu noktada hayatı 
çoğu bize zindan eden minik sivrisineklerin önemi çok 
fazla. Sivrisinekleri kontrollü bir laboratuvar ortamında 
yetiştirmek oldukça kolaydır; yalnızca birkaç ay içerisinde 
birkaç tür üretilebilir ve DNA yapıları üzerinde araştırma 
yapılabilmesi için nispeten daha kolaydır. 20. yüzyılın ilk 
yarısında, genetikçi Theodosius Dobzhansky gibi bilim 
insanları sivrisinekleri laboratuvarda ve doğal ortamlarında 
incelenmiştir. Dobzhansky sivrisineklerini göz rengi, kanat 
şekli, bacak sayısı veya konumu vb. gibi özellikler açısından 

Üç buçuk milyar yıllık yaşam sürecine imzasını atmış büyük 
ölçekli evrimsel değişmelerle ilgili pek çok somut kanıt vardır. 
Fakat evrim yalnızca geçmişte olmuş bir şey değildir: Evrim 
bütün canlılarda her zaman devam eden bir süreçtir.  Hatta 
bu süreç şu anda bile devam etmektedir. Bitki ve hayvan 
toplumları ve türleri içinde yer alan evrimsel değişmelere 
“mikro evrim” denir. Bunlar, milyonlarca, yüz milyonlarca yıla 
yayılmış daha büyük ölçekteki tür üstü grupların gruplarının 
ortaya çıkışı ve kollara ayrılması gibi olayları içeren evrim 
örnekler olan ve “makro evrim” denen kavramdan farklı 
evrimsel değişimlerdir.
Peki günümüzde evrimi gerçekten iş başında görebilir miyiz? 
Kesinlikle
Canlı bir maddenin temel özelliği olan evrim daima devam 
etmektedir. Her ne kadar  evrimin ana ögesi değişen 
bireylerin kalıtımla geçen özelliklerinde bulunabilse bile, 
bütün evrimsel değişimin, bitki ve hayvanların bütün 
toplumları ve bütün türleri düzeyinde geçen yıllarda ve 
devam eden soylarda iyi gözlemlenen bir şey olduğunu 
unutmamak gereklidir.

etrAfımızdAki hızlı evrimsel süreç

Örnek olarak ‘biberli kelebek’ olarak bilinen güve türü Biston 
Betularia’yı alabiliriz. Bu güve türü İngiltere’de birbirini 
izleyen pek çok nesil boyunca incelenmiştir ve doğal 
ayıklanma yoluyla evrimin net olarak gözlemlenebilecek çok 
güzel bir örneğini sunar.
19 yüzyılın ortasına kadar, hemen hemen bütün B.Betularia 
güveleri çok açık gri renkteydiler. O zamana kadar o 
bölgede bulunan ağaçların kabuklarının renkleri de açıktı. 
Bu yüzden güveler gün boyunca  ağaçların gövdelerinde 
dinlendiklerinde, kendi renkleri fona karışma eğilimindeydi. 
Bu adaptasyon onlara etrafta bulunan böcek yiyen kuşlara 
karşı bir korunma sağlıyordu. Fakat sonra tuhaf bir şey 
oldu. 19. yüzyıl sonlarından başlayarak sanayideki gelişimin 
artmasıyla birlikte, hava yerel fabrikalardan gelen siyah kir 
ve isle giderek kirlenmeye başladı ve bunun bir sonucu 
olarak, o bölgedeki ağaç kabukları giderek koyulaştı. Bu 
tek başına çok da şaşırtıcı değildi. Aşırı şaşırtıcı olan şey 
bu doğa katliamının içinde yatıyordu. Bu bölgedeki güve 
toplukların da koyulaşmasıydı! Çok geçmeden açık renkli 
güvelerin yerini neredeyse tamamen siyah kanatlı güvelere 
bırakmaları insanların dikkatini çekti. İnsanları burada şahit 
olduğu şey ise gerçekleşmekte olan evrimdi. Buna eylem 
halindeki eylem de diyebiliriz. Bu durumda, güve nüfusunun 
fabrika atıkları ve kirlilik sebebiyle değişen çevrelerine çarpıcı 
şekilde ayak uydurmasına sebep olan, doğal seçilim yoluyla 
basit evrimsel değişim türünün klasik bir örneğiydi.



 2 2/ S C i E N C E S

yapay olarak seçerek birçok deney 
yürütmüştür. Ve bu farklı özelliklere 
sahip bireylerin farklı koşullarda, nesiler 
boyunca olan değişimi gözlemlemiştir.
Theodosius Grygorovych Dobzhansky 
(doğum 24 Ocak 1900-ölüm 18 Aralık 
1975) Ukraynalı genetikçi ve evrim 
biyoloğu. Evrimin Çağdaş Sentezini 
şekillendirerek, evrimsel biyoloji 
konusunda çok önemli rol oynamışıtır.
Bu tür incelemeler kalıtımın ilkelerini 
daha iyi anlamayı ve toplumlar 
evrimleştirdiğinde genetik anlamda 
tam olarak neyi olup bittiğini 
anlamaya mümkün kılmıştır. Bu 
deneyler sayesinde bireylere ait belli 
bazı özellilere  sahip bir toplumdaki 
bireylerin oranlarında oluşan değişimler 
arasında net bir şekilde yakın bağlar 
kurmak mümkün olmuştur.
Darwin, doğal seçilimin çeşitli birey 
toplumlarında evrimsel değişime 
neden olacak şekilde nasıl işlendiğini 
çözmüştü ve yalnızca kalıtımla 
geçebilen özelliklerin birbirini izleyen 
nesiller boyunca doğal seçilim  yoluyla 
olan evrimle ilgili olduğunu biliyordu. 
Fakat bireysel kalıtımla geçen bu 
çeşitliliğin kaynağının gerçekten ne 
olduğunu hiçbir zaman anlayamadı, 
çünkü o günlerde henüz hiç kimse 
genler, DNA ya da kalıtsal özelliklerin 
bir nesilden diğerine nasıl kalıtlandığı 
hakkında bir şey bilmiyordu.
Aslında Darwin’in evrim kuramıyla, 
Mendel’in kalıtım kuramı ve devamında 
geliştirilen genetik araştırmalar 20. 
yüzyılın ilk yarısında geliştirilen 
“Modern Sentez” atılımını mümkün 
kılmış ve evrimsel değişimin temel 
dinamiğinin çok daha bütünsel ve 
kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını 
sağlamıştır .Modern sentezin ana katkısı 
kalıtımın ve dolayısıyla evrimin temel 
birimi olan genler üzerine yeni edinilen 
bilgilerle evrimin mekanizması, yani 
doğal seçilim arasındaki bağlantıyı 
kurmuş olmasıdır.
Evrimin nasıl işlediğiyle anlayışımız 
ve bilgilerimiz gelişmesi, şimdi 
geçmiş evrimsel yolları daha doğru 
şekilde yeniden anlamaya çalışmak 
ve evrimsel hayat ağacının hangi 
noktalarında farklı ata ve yavru kökenli 
hatlarının birbirinden ayrıldığını 
tespit etmek için fosil kayıtları ve 
yaşayan türlerin DNA moleküllerinin 
analizi gibi farklı kaynaklardan 
çıkarılan kanıtları birleştirmek gibi, 
her türlü yeniliği yapmamıza izin 
vermektedir. Evrimin temel ilkeleriyle 
ilgili anlayışı genetik soyaçekimin 

genel prensipleriyle birleştirmek, aynı 
zamanda birçok hastalığın tedavilerini 
geliştirmek, insanlarda kullanmak 
üzere bakterilerden insülin türü ilaçlar 
üretmek ve ziraatta, yeni evcilleştirilmiş 
bitki veya hayvan soyları geliştirmek 
gibi aşamaları mümkün kılmıştır.
Şayet evrim doğru olmasaydı ve temel 
evrimsel mekanizmaları ve prensipleri 
anlamamış olasaydık, bunların 
hiçbirisi mümkün olmayacaktı. Veya 
günümüzdeki en popüler ve önemli 
meslek dallarından biri olan genetik 
mühendisliği hiç oluşmayacaktı. 

dünyA’dAki türler üzerindeki evrim etkisi
Bu gezegendeki yaşam formlarının 
zenginliği insanı hayrete düşürmektedir. 
Özellikle yağmur ormanlarındaki ağaç 
örtüsünün altında ve okyanusların 
en derin katmanlarında, bilimin daha 
önceden bilmediği bitki ve hayvan 
türleri toplam sayısının yaklaşık10 
milyon dolaylarında olduğu tahmin 
edilmektedir. Ve bunlar yalnızca 
günümüzde hayatta olanlardır. Önceki 
jeolojik çağlarda yaşamış dinozor gibi 
türlerin büyük çoğunun soyları şu anda 
tükenmiş durumdadır. Aslında öyle 
görünüyor ki bu gezegende şimdiye 
kadar yaşamış bütün türlerin %90’ ından 
fazlası artık bizimle değil.

2) Bütün toplumlar içinde 
bulundukları, kendileri de sürekli 
değişen ve türleri yeni evrimsel 
baskılar meydan okumalara karşı 
karşıya bırakan çevreleriyle etkileşim 
halinde devamlı evrimleşmektedir.

Fakat bu gezegenin tarihinde neden 
bu kadar farklı çeşitte türler olmuştur 
ve neden bugün dünyamızca yaşayan 
bu kadar farklı bitki, hayvan, bakteri 
ve mantar türü var? Başka bir değişle 
yaşamdaki bu çeşitliliğin temelinde 
yatan sebep nedir? Bu sorulara 
verilecek asıl yanıt, yaşamdaki 
giderek artan çeşitlenmenin yaşamın 
evrimleşmesinin basit bir yan ürünü 
olduğudur. Örneğin bu gezegende  
aşağı yukarı 10.000 farklı kuş türü ve en 
azından 27.000 farklı balık türü vardır.
Türlerin çeşitliliğinin sebepleri:

1) Bütün canlı toplumları nesiller 
boyu kalıtımla aktarılabilen değişim 
ve çeşitlilikleri biriktirerek sürekli 
evrimleşmektedir.

3) Arada sırada daha geniş kapsamlı 
bir ürün tek bir toplumunun 
nesiller boyu  biriktirdiği evrimsel 
değişimlerin niceliği ne niteliği, bu 
toplumun bireylerini karakterize 
eden anatomi, gelişim ve 
davranışlardaki yeterince önemli 
değişimler anlamında “ebeveyn” 
türünün geri kalanından ayrılmasına, 
kopmasına ya da dallanarak yepyeni 
ayrı bir tür haline gelmesine yetecek 
kadar belirgindir.

Yeni bir tür evrimleşirken her yol 
ayrımında ortaya çıkan yeni özelliklerle 
aynı temel süreç yüz milyonlarca yıldır 
kendini tekrar edip durmaktadır. Ve bu 
süreç ne kadar uzun süre devam ederse, 
o kadar çok altsoy türü kendi atalarının 
bazı özelliklerini devam ettirmekle 
beraber daha uzak atalarından farklı 
hale gelebilecektir. Bu da Dünya’daki 
çeşitliliği sağlamaktadır.
Yeryüzündeki bütün farklı türlerin 
önceden var olan atasal türlerinden 
evrimsel değişimler sonucunda 
meydana geldiğini artık kesin olarak 
bilmekteyiz. Bu bütün canlı türler 3,5 
milyar yıl önce dünyanın kimyasal 
“çorbasından” ortaya çıkan ilk ilkel 
yaşam formlarına gidecek kadar 
gerilere dayanan, ortak atalar silsilesi 
boyunca birbirleriyle akraba oldukları 
anlamına gelmektedir. 3,5 milyar 
yıllık ortak tarihimizde evrimin, farklı 
yıl ayrımlarında yaşamın birçok farklı 
yönde ve birçok farklı yol boyunca 
çeşitlenmesine yol açtığı belli olsa da 
hepimiz ortak bir atasal türden evrimsel 
değişimleri biriktirdiğimiz uzunca bir 
sürecin ürünüyüz.
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suyun içinde kAlAn pArmAklArımız 
neden buruşur?
Su derinin en üst tabakasındaki 
hücrelerin içine girer, onları şişirir ve 
biçimlerinin bozulmasına yol açar. 
Hücresel düzeydeki bu değişiklikler 
dokunun saydamlığını kaybetmesi ve 
buruşuk bir görüntü alması şeklinde 
kendini belli eder.

hıçkırık neden olur? hıçkırığı kesmek 
için bir şeyler yemek-içmek Gerekir mi?
Diyaframı çalıştıran frenik sinirin çeşitli 
etkenlerle (ilaç, aşırı sıcak ve soğuk 
gıda, acı veya baharatlı yiyecekler, 
mide asidi) uyarılması sonucu diyafram 
adalesinin sık ve düzensiz kasılması 
sonucu soluk alıp vermenin kesintili 
olmasıdır. Hıçkırığı iyileştirecek bir 
yiyecek yoktur.

bütün Gün otursAk ve hıç yorulmAsAk 
bile neden uykuyA Gereksinim duyArız?
Uyanık olmak aktivite gerektiren vücudun 
enerji harcayarak oluşturduğu bir 
durumdur. İstemli çalışan kaslarımız (iskelet 
kasları) istirahatte  olsa  bile istemsiz çalışan 
kaslarımız (kalp kası, sindirim sistemi, 
solunum sistemi kaslarımız) çalışmaya 
devam eder. Aynı zamanda hücresel 
düzeyde bütün metabolik faaliyetler devam 
etmektedir. Sadece insanlar değil bütün 
canlılarda çeşitli formlarda uyku dönemi 
vardır. Bunun en büyük amacının sadece 

tırnAklArımız ve sAçlArımız neden uzAr?
Tırnak ve saçlarımız sürekli yenilenen 
dokulardır yaşam boyu üretimleri 
devam eder. Dış etkenlerle yıpranmaya 
karşı daha derinden yenilenmiş kısımlar 
eskilerinin yerini alır.

dinlenmek değil ancak tüm hücrelerde ve 
DNA’larımızda yenilenme (rejenerasyon) 
aktivitesi olduğu bilinmektedir.

neden rüyA Görürüz?
Beyin uyku esnasında bir yandan 
bedenin kalan kısımlarına gereken 
komutları gönderirken bir yandan da 
gün içinde çeşitli uyarılardan aldığı 
verileri değerlendirir. Uyku beynin 
kapandığı bir dönem değildir aksine 
aktif olarak çalışmaya devam eder. 
Bundan dolayı hem gün içi yaşantılar 
hem de uyunmakta olan ortamın 
özellikleri beynin faaliyetlerini etkiler 
ve bu durum rüya olarak ortaya çıkar. 
Örneğin gergin ve öfkeli bir günün 
sonunda korkulu rüyalar veya soğuk bir 
ortamda uyunduğunda soğuk, üşüme 
ve kışla ilgili rüyalar görülebilir.

neden kAdınlAr AğızlArı kApAlı olArAk 
rimel süremezler?
Kirpiklerin hareketini sağlayan alt ve üst 
gözkapaklarındaki küçük adalelerin bu 
işlem esnasında hareketsizleştirilmesi 
için yüzdeki, ağız etrafındaki, 
yanaklardaki diğer kaslar da bu işleme 
eşlik eder. Ağız çevresi kaslarının 
kasılması ağzın açılmasına yol açarak 
bu görüntüyü oluşturur. Dolayısıyla bir 
erkek de rimel sürmeye çalışsa istemsiz 
olarak aynı durum ortaya çıkacaktır.

soğuk sudA yıkAnırken sıcAk sudA 
yıkAnmAyA Göre dAhA zor nefes 
Alıyoruz. neden?
Isı düşmesi (hipotermi) kasların 
kasılmasını engeller. Bu durumun 
uzun sürmesi ve daha düşük ısılarda 
olmasına donma denir. Soğuk su, 
solunuma yardımcı olan kaburgalar 
arasındaki (interkostal) adalelerin 
kasılarak solunum yaptırma işlevlerini 
kısıtladığı için nefes alma düzensizleşir 
ve kısa süreli kesintiye uğrar.

ellerimiz sıcAkken üstüne su dökünce 
ıslAk kAlır. fAkAt ellerimiz soğuk 
olduğundA üstüne su dökersek su 
kenArA çekılıp AkmAyA çAlışır. neden?
Sıcak havada terlemeye bağlı olarak 
derinin en üst katmanında ince bir su 
tabakası oluşur. Bu sırada dışarıdan su ile 
temas edilirse, su molekülleri birbirlerini 
çekeceği için temas eden su akıp gitmez 
ve derimiz ıslak kalır. Soğuk havada 
terleme çok azalacağından derinin en üst 
katmanında su tabakası oluşmaz ancak 
sadece yağ bezlerinin salgıladığı yağ 
tabakası olacağı için dışarıdan gelen su 
molekülleri ile derideki yağ molekülleri 
birbirlerini iterler ve tutunamayan su 
molekülleri akarak gider.

bİlİyor   muydunuz ? 
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SiNaN ErEN 

1) Quel est le mot parmi ces mots turcs qui n’est pas en 
accord avec les autres?
 TALAÇ
 KAKIŞ
 KATAB
 TÜVEK

2) Trouvez la lettre qui convient à la place du point 
d’interrogation.
  A Ç F 
 Ç G İ
 G J ?

3) Trouvez le nombre qui convient à la place du point 
d’interrogation.
 5 7 4 6 3 ?

4) Trouvez le nombre qui convient à la place du point 
d’interrogation.
 7 10  ? 94 463

5) Deux garçons sont nés d’une même mère, en même temps. 
Mais ces garçons ne sont pas des jumeaux. Comment cela se 
passe?

  LA QUESTION RECOMPENSE
 (Pour ceux qui comptent sur leur intelligence)(On attend aussi 
les réponses des professeurs)
Il y a un lien entre les mots ÖZGÜRLÜK et VURDUMDUYMAZ. 
Quel est l’autre mot qui a un lien avec le mot VİZİTE?
MÜSAİT  BASKIN  DOKTOR   SÜREKLİ  SAKLAMBAÇ

les jeux       d’intelligence et Soduko

LES REPONSES
1) Küvet. Les autres mots appartiennent à la catégorie des équipments de la 
cuisine:çatal, kaşık, tabak.
2) Il y a deux lettres entre les lettres du premier ligne, il y a quatre lettres entre 
les lettres du  deuxième ligne et il y a six lettres entre les lettres de la troisième 
ligne.
3) Il existe deux séries différents. (5,4,3 ve 7,6,5)
4) Multiplier avec 2 le premier nombre et enlevez 4; multipliez avec trois le  
deuxième nombre et enlevez 5; multipliez avec 4 la troisième nombre et 
enlevez 6 du résultat. Vous pouvez suivre l’alignement de cette façon.
5) Ce sont les deux garçons d’un groupe de triplés.

ZOR

8 2 5 7

1 7

6 9

4 5

1 2
5 8

9 4
9 7

2 6 8 9

KOLAY

1 7

4 7 3 2 9

1 6

8 3

6 8

2 6

3 4

8 5 9 1 2

9 5








