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Bitkiler tıpkı öteki canlılar gibienerjiye gereksinim duyar. Fakatenerjilerini öteki canlıların yaptığıgibi hazır olarak dışarıdan, yani
besinlerden almazlar. 

Ormanların yok olması küresel ısınmayayol açıyor. Tüm bunlar oksijenin azalarakatmosferdeki karbondioksit oranının art-ması demek. Hepimize bitkileri korumakiçin görev düştüğü çok açık. Bu değirme-nin suyu kurumasın, derin bir soluk alın. 

İşte bitkilerin yaptığı bu işleme fotosentez denir. Fotosentez
sırasında bitki, ışık enerjisini yapraklarındaki özel moleküllerin

yardımıyla yakalar ve bu enerjiyi karbondioksit ve sudan,
glikoz yapmak için kullanır. Bir tür şeker olan glikoz, hem
enerji kaymağı olarak hem de büyümek için gerekli mad-
delerin yapımında kullanılır. Fotosentez yalnızca bitkinin
gereksinimleri için değil, doğadaki öteki canlılar için de
çok önemli bir işlemdir. Bunun anlamı şudur: Bitkiler, fo-

tosentezle kendilerine besin ve enerji sağlamakla kalmaz,
öteki canlılar onlarla beslendiğinden bu canlılara da enerji

sağlarlar. Ayrıca, fotosentez sonucunda ortaya oksijen çıktı-
ğından, atmosfer için oksijen kaynağıdır. 

Fotosentez, bir yetenektir. Yeryüzünde yaşam
kuramsal olarak 3,5-4 milyar yıl önce oluşmaya
başladığında, atmosfer inceydi. Bu atmosferde
metan, karbondioksit ve su buharı vardı. Gaz
halindeki oksijen de bazı maddelerin oksitlen-
mesi yüzünden hemen tükeniyordu; çünkü
dünya çok sıcaktı. 

Su buharı yoğunlaşarak göletler oluştur-
maya başladı. Su buharlaştıkça göletlerde be-

sinler birikti. Buralar
besince zengin duruma
geldi. İlk organizmalar
buralarda kümelen-

diler. Büyük molekülleri
parçalayarak karbondioksit

ve su gibi küçük molekül-
ler oluşturdular. 

Güneş ışığının ne kadar önemli oldu-
ğunu biliyoruz. Bunu kışın ve yazın, bitkile-
rin davranışlarına bakarak da anlayabiliriz.
Yazın fotosentez yapan bitkiler kışın yeterli
güneş ışığı olmadığı için fotosentez yapa-
mazlar ve yapraklarını dökerler. Fotosen-
tez, ışık( güneş ışığı ya da yapay ışık)
bitkinin yeşil yapraklarına ulaştığı anda
başlar. Çoğu bitki fotosentezi yaprakla-
rında yapar. Yapraklar güneş ışığına dönük
durur ve birbirinin üzerine gelmeyecek ve
ışığı kapatmayacak biçimde dizilirler. 

Her yıl yaklaşık 280 bin hektarlık tropik
orman kesilip yakılarak tarım arazisine
dönüştürülüyor. 

Fotosentez Nerede 
ve Nasıl Olur?

Fotosentez Nerede 
ve Nasıl Olur?

Çiçekleri ezme yavrum

Çiçekler bir yüreğe benzer

Çiçek ezen, insan ezer.

Sakın sen kuş vurma yavrum

En engin bir kardeşlikte

Uçar kuşlar gökyüzünde.

Tüfekle Oynama yavrum

Şakacığı bile çirkin

Bir canlıyı öldürmenin

Gel bir çiçek ol sen yavrum

Kendi ülkenin renginde

Şu yeryüzü demetinde.A
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Matematik nedir? sorusunun cevabı en
basit haliyle şudur: Matematik, kağıt ve kalemle
oynadığımız bir oyundur. Bu oyunun en önemli
kuralı ise, kuramın başında belirlenmiş tanım-
lara ve aksiyomlara sadık kalmaktır. Aksiyom-
lar, doğruluğu tartışılmadan kabul edilen
cümlelerdir. Oyunun amacı, başlangıçta verilen
bu temel bilgilerle tamamen tutarlı yeni bilgiler,
yani teoremler üretmektir. 

Oyuncular, aralarındaki iletişimi, matema-
tiğin kendine özgü diliyle sağlarlar. Bu dilin
günlük dillerden farkı ise, sınırlarının belirli, yo-
ruma açık cümlelerden uzak oluşudur. Matema-
tikçiye göre matematik, bu zevkli oyunu oynayıp
yeni teoremler ve teoriler üretmektir.

www.matokulu.com, matematiği tanıtan ve
sevdirmeyi amaçlayan harika bir öğ-
renme sitesi. Ödüllü yarışma-
ları ile ziyaretçileri arasında
tatlı bir rekabet ortamı
oluşturan sitede, çözümle-
riyle birlikte verilen pek çok
matematik sorusu da var.

Paraşüt

Öğretmen sordu:
- Söyle bakalım Ali. Şeffaf ne demektir?
Ali “Bilmiyorum,” dedi. Oysa öğretmen
hatırlatmak istiyordu:
- Bir tarafından bakıldığında, diğer ta-
rafı görülebilen cisimlere şeffaf denir,”
dedi. “Şimdi sen de bir örnek ver baka-
lım...
Ali’nin gözleri birden parladı:
-Buldum efendim, anahtar deliği...

Şeffaf Neymiş

Paraşüt okulunda öğretmen, öğrencilerini toplayıp,
anlatmaya başladı:
- Arkadaşlar, ilk atlayışınızı 800 metre yükseklikten
yapacaksınız.
Adaylardan biri elini kaldırdı:
- Affedersiniz... Şey... 800 metre biraz yüksek değil
mi? Mesela on metre yeterdi...
- İyi de 10 metreden atlayınca paraşüt açılır mı?
- Ha! Ben paraşütle atlayacağımızı bilmiyordum.

M AT E M AT İ K
B i r  O y u n d u r !

Matematik kelimesi, Eski Yunanca’da,
bilim, bilgi ve öğrenme anlamına gelen

‘máthema’ sözcüğünden türemiş
‘mathematikós’ kelimesinden gelir.
‘Mathematikós’ kelimesi de öğren-
mekten hoşlanan anlamına gelir. 

www.matokulu.com

Burada ne oluyor? Burada ne olmuş?

Adamın ağzı laf yapıyor.

Duvara çarpar. Kafa şişirmek için.

Aşkın gözü kör olsa 
ne yapar?

Bir davul ile boksör arasındaki 
fark nedir?

Bebekler neden ağlar?

Davul tokmakla, boksör
yumrukla dayak yer.

Damlaya damlaya göl olmuş.

Yılın en kısa günleri hangileridir?

Tatil günleri.

biliyor musunuz?biliyor musunuz? ??
? ?
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?

biliminsanları

Eski çağlarda insanların gereksinimleri
daha basitti. Günümüzdeki gibi karmaşık he-
saplara gerek duyulmuyordu. Nüfus arttıkça,
ticaret ve bilim geliştikçe, karmaşık hesaplar
yapabilen aletlere gereksinim duyuldu. Bilim
tarihi boyunca pek çok düşünür ve biliminsanı
günümüzde bilgisayar adını verdiğimiz aletin
geliştirilmesine çeşitli katkılarda bulundular. 

Bu insanlar-
dan biri de Ada
Lovelace adlı bir
kadındı. Yaşamı
çok uzun sür-
mese de bilgisa-
yar dünyasına
yaptığı katkılarla
sonsuza dek tari-
hin sayfalarındaki yerini aldı. Bugün onun adı-
nın verildiği bir bilgisayar programı var. Ada
Lovelace’ın açtığı yolda ilerleyen programcılar

günümüz dünyasını şekillendiriyorlar. 
Matematik ve bilimle uğraştığı yaşamının

dönüm noktası 1833 yılı oldu. Londra’da ta-
nıştığı bir grup arkadaşı, bilimin birçok ala-
nıyla ilgileniyor, farklı konularda
uzmanlaşıyordu. Onyedi yaşındayken tanıştığı
Charles Babbage onlardan biriydi. Babbage,
Cambridge Üniversitesi’nde matematik pro-

fesörüydü. Hesap yapmaya
yarayan bir makine tasarla-
mıştı ve bu makineyi geliş-
tiriyordu. Her ikisi de
dostluklarını mektuplarla
pekiştirdiler, düşüncelerini
paylaşarak işbirliği içine

girdiler. Çokça yazıştılar; konuları matematik,
mantık ve çeşitli ilgi alanlarıydı.

Babbage 1834’te, üzerinde çalıştığı ilk
makine bitmemiş olmasına karşın, yeni bir
hesap makinesi tasarladı. Buna “analitik ma-

kine” adını veriyordu. Kendisine mali destek
sağlayanlar, önceki bitmeden yeni makine için
daha fazla para aktarmayı istemiyorlardı.
Babbage, tüm bunlara karşın çalışmalarını
sürdürdü. 1842’de bir İtalyan matematikçi,
bu makine hakkında Fransızca yazılmış bir in-
celeme yayımladı. Babbage, Ada’yı çevirmen
olarak seçti ve bu incelemeyi o çevirdi. İki yıl
uğraştığı bu çeviri, ona konu hakkında yeni
görüşler kazandırdı.

Böceklerin insanlarınki gibi dilleri ve gırtlakları
bulunmaz. Yine de birbirleriyle iletişim kurma ko-
nusunda çok beceriklidirler. Örneğin, çekirgeler ka-
natlarını birbirine sürterek, karıncalar koku
salgılayarak, arılarsa özel uçuş dansları yaparak
iletişim kurarlar. 

Böcekler Neden Konuşamaz?

Bilgisayarlar günümüzün vazgeçilmez aletleri. Bilgisayarlar,
yaşamımızı birçok yönden kolaylaştırıyor. Hesap yapmaktan

tutun da, yazı yazmaya, internet üzerinden veri alışverişi
gerçekleştirmeye kadar pek çok alanda bilgisayarları
kullanıyoruz. Bu noktaya elbette bir anda gelinmedi.

Karıncalar böcek, tohum, meyve gibi yiyeceklerle beslenir.
Buldukları yiyecekleri de yuvalarına taşırlar. Kimi zaman ta-

şıdıkları yiyecekler kendilerinden çok daha ağır olabilir. Bu
ağır yiyecekleri nasıl taşıdıklarına gelince!...Karıncaların da
kasları vardır. Ancak karıncaların kütlesi çok hafiftir. Bu ne-
denle “kendilerini taşımak” için çok fazla kas gücü kullanma-

ları gerekmez. Tüm güçlerini, kendilerinden kat kat ağır
yiyecekleri taşımak için kullanabilirler. Bizim de

kaslarımız var. Ancak biz, kas gücümüzün
önemli bir bölümünü “kendimizi taşımak” için
kullanırız. Çünkü bizim kütlemiz karıncaların-
kinden çok daha fazladır. Bu yüzden kendi-

mizden çok ağır
nesneleri taşıya-

mayız. 

Karıncalar 
kendilerinden 

ağır yiyecekleri 
nasıl taşır?
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