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Gökbilim

deneyler sonunda, bedenin baz›
bölgelerinden gelen hücrelerin kimlik
de¤iﬂtirerek çok çeﬂitli baﬂka hücrelere
dönüﬂtükleri gözlendi. Bu kiﬂilik
de¤iﬂtirme sürecinin denetim alt›na
al›nabilmesi durumunda, yaralanma ya da
hastal›k nedeniyle hasar görmüﬂ
dokular›n, sa¤l›kl› yetiﬂkin hücreler
arac›l›¤›yla onar›lmalar› sa¤lanabilecek.
Hücrelerle araﬂt›rma yapan baﬂka
araﬂt›rmac›larsa, domuzlar› klonlamay›
baﬂard›lar. Hücrenin al›nd›¤› hayvan›n
kal›tsal kopyas› olan bu hayvanlar,
insanlar için nakledilebilir organ depolar›
oluﬂturulmas› için umut ›ﬂ›¤› yakt›.

Plastik Elektronik

Asteroidle Randevu
Alt› aya yakn bir süre Eros adl› asteroidin çevresinde dolanarak yap›s›n› inceleyen
NEAR Shoemaker uzay arac›, bu büyük kaya parças›n›n, Güneﬂ sistemindeki
maddenin en ilkel baz› biçimlerini içerdi¤ini ortaya koydu. Keﬂif, Eros ve benzeri
öteki asteroidlerin, Dünya’ya en yo¤un biçimde düﬂen meteoritlerin kayna¤›
olduklar›n› da gösterdi. Araﬂt›rmac›lar ﬂimdiye de¤in "s›radan kondrit" denen ve
Güneﬂ Sistemi’nin de¤iﬂikli¤e u¤ramam›ﬂ temel yap› taﬂlar›ndan olan bu meteoritlerin
kayna¤›n› bulam›yorlard›. NEAR Shoemaker’›n yak›n gözlemleri, Eros’un element
bileﬂiminin, s›radan kondritlerin element yap›s›yla ayn› oldu¤unu ortaya ç›kard›.

Atalar›m›z›n Göçü
Gürcistan’›n Dmanisi bölgesinde yap›lan
kaz›larda ortaya ç›kar›lan 1.7 milyon
y›ll›k iki kafatas› fosili, Afrika’dan göç
eden ilk atalar›m›za ait olabilir.
Araﬂt›rmac›lara göre bunlar, Afrika
d›ﬂ›nda bulunan ve Afrika kökenli
olduklar› konusunda tart›ﬂ›lmaz kan›tlar
taﬂ›yan ilk fosiller. Antropologlar,
bunlar›n ilk hominidlerden olan Homo
erectus’un Afrikada yaﬂam›ﬂ karﬂ›l›¤›
olan Homo Eergaster’a ait olabilece¤ini
düﬂünüyorlar. Kaz› yerinde bulunan ilkel
taﬂ aletler, ilk insanlar›n Afrika’dan
san›ld›¤›ndan da önce, el baltas› gibi
görece geliﬂkin aletlerin henüz ortaya
ç›kmad›¤› bir dönemde göç etmiﬂ
olabileceklerini gösteriyor.
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Eski Hücrelere
Yeni Hünerler
Bilim adamlar› geçti¤imiz y›l,
farkl›laﬂm›ﬂ, yetiﬂkin hücrelerin kimlik
de¤iﬂtiremeyecekleri yolundaki yayg›n
inan›ﬂa kesin bir darbe indirdiler. Fareler
ve organ nakledilen insanlarla yürütülen

Geçti¤imiz y›l iletken plastikler, ucuz ve
çok kullan›ﬂl› organik moleküllerden
yararlanan pek çok teknolojik buluﬂun
temelini oluﬂturdu. 2000 y›l› Nobel Kimya
Ödülü de, bu plastikleri keﬂfeden üç bilim
adam›na verildi. Y›l›n en ilgi çeken
buluﬂlar›n›n baﬂ›nda, bükülebilir plastik
üzerinde, gelecekte ka¤›t biçiminde
televizyon yap›m›nda kullan›labilecek
yüzlerce organik çip parças›ndan oluﬂan
dizgeler geliyor. ‹kincisiyse, "tetrasen"
molekülleri elektrikle uyar›ld›¤›nda ›ﬂ›k
yay›mlayan bir organik lazer.

Kuantumda Yeni
Gariplikler
Kuantum dünyas›n›n kavranmas› zaten
kolay olmayan gariplikleri, büyük ölçekli
dünyam›zla aras›ndaki s›n›r›n y›k›lmaya
baﬂlamas›yla birlikte 2000 y›l›nda yeni
boyutlar kazand›. Cisimlerin ayn› anda
iki farkl› yerde birden bulunabilme gibi
mant›¤›m›za ayk›r› gelen baz› özellikleri,
ﬂimdiye kadar yaln›zca mikroskopik
dünyaya özgü say›l›yordu. Oysa
geçti¤imiz y›l fizikçiler bu olguyu çok
daha büyük ölçeklerde gözleyerek, bir
elektrik ak›m›n›n süper iletken bir tel
halka üzerinde ayn› anda ters yönlerde
ilerleyebildi¤ini aç›klad›lar. Ayr›ca Ocak
ay›nda bir baﬂka fizikçi, yayg›n inan›ﬂ›n
tersine, kuantum bilgisayarlar›n
karmaﬂ›k problemleri y›ld›r›m h›z›yla
çözebilmek için "dolan›kl›k" denen bir
kuantum özelli¤inden yararlanma
zorunda olmad›klar›n› gösterdi.
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