“EN”LER

BAE, Dubai’deki Burj
Khalifa (Khalifa Kulesi),
4 Ocak 2010’daki
açılışından beri en uzun
bina rekorunu elinde
tutmaktadır. 160 katlı,
828 m’lik bu bina, aynı
zamanda karada inşa
edilmiş en uzun insan
yapımı binadır.

Bina
828 m

Çin’in Henan Eyaleti,
Lushan İlçesi’ndeki
Zhongyuan Buda,
127,64 m yüksekliktedir.
Heykel 1 Eylül 2009’da
kutsanmış ve aynı sene 2
Aralık’ta da ölçülmüştür.
Zhongyuan Buda,
ortalama bir insandan
7.600 kat daha
uzundur.

Heykel
127,64 m

Bu posteri guinnessworldrecords.com/2018’den indirebilirsiniz.

> 500 m

“Hyperion”, Eylül 2006’da
ölçüldüğünde, boyu 115,54
m olan bir sahil sekoyasıdır
(Sequoia sempervirens). 25
Ağustos 2006’da, Kaliforniya,
ABD’deki Redwood Ulusal
Parkı’nda Chris Atkins ve
Michael Taylor (ikisi de ABD)
tarafından keşfedilen ağaç,
en uzun Noel ağacı’nın
neredeyse iki katıdır.

Ağaç (canlı)
115,54 m

100–500 m

Şenlik ateşi
47,39 m

İtalyan Tosca tarafından
üretilen 10,39 m’lik
çikolatadan Paskalya
yumurtası, 16 Nisan 2011’de
İtalya, Cortenuova’daki
Le Acciaierie Alışveriş
Kasabası’nda ölçülmüş
olan yumurtanın
genişliği 19,6 m,
ağırlığı ise fillere
yakışır şekilde
7,2 tondu.

Çikolatadan Paskalya
Yumurtası 10,39 m

Çin’in Hunan Eyaleti,
Bright Moon İlçesi,
Yujiang Köyü’nden
Zeng Jinlian’ın
(1964–1982) boyu,
13 Şubat 1982’de
ölümünden sonra
ölçüldüğünde
2,463 m idi.

Kadın (günümüze kadar)
2,463 m

Venezuela’daki Salto Angel
(“Angel Şelaleleri”), Carrao
Nehri’nin kollarından birinde
yer alır ve dünyanın en
yüksek şelalesidir. Suyun
düşüş mesafesi, en uzun tek
düşüş 807 m olmak üzere
toplam 979 m’dir.
Şelaleler ismini, 16 Kasım
1933’de Amerikan pilot
Jimmie Angel’in (8 Aralık
1956’da ölen) kayıt defterine
girmesine ithafen almıştır.
Şelalelerin varlığı, 1910’da,
Venezuela’lı kâşif Ernesto
Sánchez la Cruz tarafından
da bildirilmiştir.

Şelale
979 m

1957’de buzkıran USCGC
Eastwind, Grönland
açıklarında, su yüzeyinden
tahminen 167 m yükseğe
uzanan (55 katlı bir bina) bir
buzdağı bildirilmiştir.

Buz dağı
167 m

Şayet “yükseklik” bir
yapının dünya yüzeyinde
ne kadar yukarıya uzandığı
şeklinde tanımlanacak
olursa, Meksika Körfezi’nde
bulunan ve deniz tabanından
yüzer platformunun en
üstüne kadar 1.432 m olan
Magnolia Extended Tension
Leg Platformu, dünyanın insan
yapımı en yüksek yapısıdır.

Yapı
1.432 m

Cidde, Suudi
Arabistan’da Kral
Abdullah Meydanı’ndaki
bayrak direğinin
yüksekliği 171 m’dir.
Üzerinde, Olimpik havuz
büyüklüğünde
49,35 m’lik
bir bayrak
dalgalanmaktadır!

Bayrak direği
171 m

Yetişkin bir erkek zürafanın
(Giraffa camelopardalis)
boyu normalde 4,6 m
ile 5,5 m arasındadır.
Tüm zamanların en
uzun zürafası, 1959’da
İngiltere Chester Hayvanat
Bahçesi’ne gelen ve boyu
5.8 m olan Goerge adlı bir
Masai boğası
(G. c. tippelskirchi) idi.

Memeli
4,6–5,5 m

Everest, en yüksek dağ
(8.848 m) olarak bilinse de,
aslında ABD, Hawaii
Adası’ndaki Mauna Kea (Beyaz
Dağ), en yüksek dağdır.
Okyanus tabanından zirveye
kadar uzunluğu 10.205 m.,
deniz yüzeyinden zirveye olan
yüksekliği ise 4,205 m’dir.

Dağ
10.205 m

Norveç açıkları, Kuzey
Denizi’nde yer alan Troll A
gaz tesisinin uzunluğu
472 m ve ağırlığı yaklaşık
683.600 tondur. Su
yüzeyinin 303 m altında
duran Troll A, 15 Eyfel
Kulesi inşa etmeye yetecek
kadar çelik ve 215.000
konutun temellerini
oluşturacak kadar da
betondan yapılmıştır.
Aynı zamanda şimdiki
yerine taşınmış olan en
büyük insan yapımı
nesnedir.

Açık deniz gaz platformu
472 m

1994’de Oklahoma, ABD’de keşfedilen
dinozor kalıntılarının, dünyada yaşamış en
büyük yaratığa ait olduğu düşünülmektedir.
Yüksekliği, dört katlı bir eve karşılık gelen ve
18 m olan Sauroposeidon‘un ağırlığı 60 tondu.

Dinozor
18 m

Royal Caribbean’ın, sırasıyla
2009 ve 2010’da denize
indirilen Oasis sınıfı gemileri MS
Oasis of the Seas ile MS Allure
of the Seas’in gemilerinin
bacalarının 7 m’lik telekopik kısmı
tam açıldığında omurga-baca
yükseklikleri 81 m’dir.

Yolcu gemisi
72 m

Dünyanın en uzun kumdan
kalesini inşa etmek, Sand
Sculpture Company’den
(ABD) Ted Siebert ile
ekibinin iki haftasını
almıştır. Ekim 2015’de
Miami, Florida,
ABD’deki Virginia
Key Plajı’nda inşa
edilen heykelin
boyu 13,97 m idi.

Kumdan kale
13,97 m

Tıp tarihindeki en uzun boylu
erkek, 27 Haziran 1940’daki son
ölçümünde 2,72 m olan Amerikalı
Robert Pershing Wadlow’dur.
Beş yaşındayken boyu 1,63
m olan ve 17 yaşındayken
2,45 m’yi aşan Robert,
aynı zamanda doğal
olarak en uzun ergendi
(tüm zamanların). 22
yaşında öldüğünde, 3,28
m uzunluğunda bir tabutla
gömülmüştür. Bu olağandışı
adam hakkında daha fazla bilgi
için bkz. s. 66.

Erkek (günümüze kadar)
2,72 m

Aralık 1950’de, Seattle,
Washington, ABD’deki,
Northgate AVM’si, yeni Noel
ağacının açılışını yaptı. Bu,
bildirilere göre, uzunluğu 67,36
m olan ve baştan aşağıya
süslenmiş bir Douglas çamı
(Pseudotsuga menziesii) idi.

Noel Ağacı
67,36 m

Dünyanın en uzun piramidi Gize,
Mısır’daki Keops’dur. Büyük Piramit
olarak da bilinen bu piramidin yaklaşık
4500 sene önce inşaası bittiğinde
yüksekliği 146,7 m idi. Fakat erozyon
ve hırsızlık yüksekliğinin 137,5 m’ye
düşmesine neden
olmuştur.

Piramit
146,7 m

25 Haziran 2016’da
Slinningsbålet adlı bir
kutlama için, Norveç’in
Ålesund Kasabası’nda, elle
yapımı yaklaşık üç ay sürmüş
olan 47,39 m’lik bir şenlik ateşi
yakıldı.

Paskalya Adası’nda
(Rapa Nui) halen ayakta
duran heykeller - veya
moai – arasında en uzunu
9,8 m’dir. Ahu Te Pito
Kura’da bulunan
74,39 tonluk
heykele
“Paro” adı
verilmiştir.

Moai (ayakta duran)
9,8 m

Ortalama insan
boyu
1,66 m’dir.

Şubat 2008’de, ABD, Bethel,
Maine sakinleri, boyu 37,21 m olan
bir kardan adam (Olympia adlı...
yani teknik olarak kardan
kadın) yaptılar. Bu endamlı
hanımın kolları ladin
ağacından kirpikleri ise
skilerdendi.

Kardan adam
37,21 m

30–100 m

26 Aralık 2013’te Amerikalı
Richie Trimble, en uzun
zürafaya tepeden
bakabilmek için yaptığı
6,15 m Stoopidtaller‘ın
binilebilir olduğunu
ispatlamak için
bisikletini Los
Angeles, CA,
ABD’de en az 100
m mesafe boyunca
sürmüştür.

Bisiklet
6,15 m

6–30 m

4 Ekim 2011’de ölçüldüğünde,
Otsego, Michigan, ABD’li
Doorlag ailesinin Danua
cinsi köpeği Zeus’un
(2008–14) yerden omuz
yüksekliği 1,11 m
idi.

Köpek (günümüze kadar)
1,11 m

0–6 m

Hangisi daha büyük? En uzun kardan adam mı yoksa en büyük dinozor mu?
En büyük yolcu gemisi mi yoksa en yüksek heykel mi? Peki ya siz? En uzun
adamdan daha kısa olduğunuz kesin fakat en uzun köpekten uzun musunuz? İşte
size keşfetme şansı!

En Uzun Boylu…

