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Dergiler Artık Google Kitap Arama’da
“Magazin” kelimesi Arapça’da depo anlamına

Esra Tok Kılıç

tıklayabilirsiniz. Tarihi röportajları, kendi kendine

gelen ”makhazin” sözcüğünden türemiştir. Daniel

dene makalelerini yeniden keşfetmek için Popular

Defoe 1704’te dünyanın ilk İngilizce dergisini

Science, New York Magazine, ya da Bulletin of

yayımladığından beri dünyanın her yerinde neredeyse

Atomic Scientists gibi diğer yayınları araştırın. Bu

akla gelebilecek her türlü zevke hitap eden milyonlarca

dergiler çoğu yönüyle tam bir tarih kaynağı olmasa

dergi hazırlanmış, okunmuş ve kafeler, berberler,

da, bugünü anlamak için görüş açısı sağlayan bir

kütüphaneler ve evlerde elden ele dolaşmıştır. Eğer

pencere.

seksenlerde insanların hangi arabaları kullandığını

Google Kitap Arama’yla dergi arayabilirsiniz.

ya da otuz yıl önce modanın nasıl olduğunu merak

“Obama keynote convention” (Obama’nın kongre

ediyorsanız, bunların cevabını bir dergide bulma

açılış konuşması) ya da “world’s most challenging

şansına sahipsiniz. Ancak günümüzde henüz az sayıda

crossword” (dünyanın en ilginç çapraz bulmacası)

dergi arşivine çevrimiçi olarak ulaşılabiliyor.

gibi sorguları denediğinizde kitap sonuçlarının

Şimdi, daha çok dergi arşivini ve mevcut dergiyi

yanı sıra dergi makalelerini de bulacaksınız. Arama

çevrimiçi ulaşılabilir hale getirmek ve New York

yazılımı dergi makalelerini “Magazin” anahtar

Magazine, Popular Mechanics ve Ebony gibi çeşitli

kelimesiyle etiketli olarak göstermekte.

dergilerden milyonlarca makalenin sayısallaştırılması

Daha çok makale tarandıkça Google Kitap

için yayımcıların ortaklığında Google tarafından

Arama’da zamanla daha fazla derginin yer aldığını

başlatılan bir girişimi duyuruyoruz. Beyzbol tarihi

göreceksiniz. Son olarak, dergi sonuçlarını Google.

fanatiği misiniz? Google Kitap Arama’da örneğin

com ana arama sonuçlarıyla karıştırılmaya başlanacak

“Hank Aaron pursuing Babe Ruth’s record (Hank

ve böylece belki aradığınızı bile bilmediğiniz dergileri

Aaron, Babe Ruth’un rekorunun peşinde)” yazarak

bulmaya başlayacaksınız. Şimdilik dergi aramanızı

bir arama yapmayı deneyin. Hank Aaron, Babe

gelişmiş arama kullanarak Google’ın taradıklarıyla

Ruth’un sayı koşusu vuruşu rekorunu yakaladığında

sınırlayabilirsiniz.

1973’te Ebony’de yayımlanan makaleye ait bağlantıyı

Kitaplar, gazeteler ya da görüntülerden, yıllardır

bulacaksınız. Makaleyi tıpkı basılı dergideki gibi

mümkün olduğunca geniş veriyi çevrimiçi kılmak için

tamamen renkli ve orijinal içeriğiyle okuyabilirsiniz.

çaba sarf eden Google, daha fazla derginin çevrimiçi

Birkaç sayfa geri gidin, örneğin, iki sayfaya yayılmış

hale getirilmesini tüm dünyanın bilgisini erişime

olarak 1973’ün sonbahar modasını bulacaksınız.

sunma hedefine doğru önemli bir adım olarak

Daha fazlasını okumak isterseniz yıllarca yayınlanmış

görüyor.

olan derginin sayılarını görüntülemek için
“Browse all issues – Tüm sayılara göz at” uzantısını

‘Görünmez’ Nakil Dokuları Artık Gündemde
Hayvan organlarının insanlara nakli olarak bilinen

http://googleblog.blogspot.com/2008/12/search-and-findmagazines-on-google.html

Seçil Güvenç Heper

Bu yöntemi Pasadena’daki Kaliforniya Teknoloji

“ksenotransplant” işlemlerinin hızı, parasal kaynak

Enstitüsü’nden Carol Readhead ile Londra’daki

darlığı ve domuz klonlama yöntemindeki bazı sorunlar

Hammersmith Hastanesi’nden Robert Winston geliştirdi.

nedeniyle kesilmişti. Şimdi bu işlemi gerçekleştirmenin

İkili yaptıkları basın toplantısında, geliştirdikleri yöntemin

daha basit bir yolu geliştirildi. Yeni yöntemde, bir erkek

altı erkek domuzda işe yaradığını açıkladı. Domuzların

domuzun sperm hücrelerindeki (dolayısıyla ondan

spermleri yeşil bir işaret geni taşıyor. Bunların erkek

doğabilecek tüm yavruların hücrelerindeki) DNA

yavrularının kalıtımla bu geni alıp almadığını görebilmek

değiştiriliyor. Bu da istenen genleri taşıyan bir virüsün

için yavrulardan alınan dokuların incelenmesi planlanıyor.

erkek domuzun testislerine enjekte edilmesiyle yapılıyor.

http://www.newscientist.com/article/mg20026823.400-invisible-transplantorgans-now-in-sight.html?DCMP=OTC-rss&nsref=online-news

Domuzlar üzerindeki genetik
mühendisliği çalışmaları
sayesinde bağışıklık sisteminin
“görmeyeceği” dolayısıyla
da bedene nakledildiğinde
reddedilmeyecek organlar
10 yıl içinde kullanılmaya
başlanabilir.
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