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Biyoloji

Denizin Diflleri
"Bir gün karfl›lafl›rsan›z yarar› olur" demek biraz saçma
kaçacak, ama bu sitede köpek bal›klar›n› yak›ndan tan›mak
olana¤›na kavufluyorsunuz. Asl›nda biraz korku da
vazgeçemedi¤imiz bir gereksinim. Florida Üniversitesi Do¤a
Tarihi Müzesi’nce haz›rlanan sitede her türlü gereksinime

yan›t var. Merakl›s›,  bu ilginç hayvanlar›n
s›n›fland›r›lmas›n›, huylar›n› sular›n›, yeme al›flkanl›klar›n›,
yaflam alanlar›n› ö¤renebilir, isteyen 100’den fazla foto¤raf
ve çizimi izleyebilir, ya da 2700 köpek bal›¤› sald›r›s›n›n
anlat›m›n› içeren arflivi kar›flt›rabilir.
http://www.flmnh.ufl.edu/fish/Sharks/sharks.htm

Güney Afrikal› bir bal›kç› 1938 y›l›n-
da 1.5 metre uzunlu¤unda mavi ve
mor renkte, kasl› yüzgeçleri olan bir
bal›k yakalad› ve tabii hemen av›yla
birlikte bir foto¤rafç›n›n yolunu tut-
tu. Resmi gören bir müze müdürü
hayretten donakald›. Karfl›s›nda co-
elecanth diye adland›r›lan, tüm kara
omurgalar›n›n ortak atas› olarak bili-
nip 65 milyon y›l önce ortadan kalk-

t›¤› san›lan bal›¤›n bir akrabas› duru-
yordu.  O günden bu yana Hint Ok-
yanusu’nun güneybat›s›nda baflka co-
elecanthlar da ele geçirildi. 1998 y›-
l›nda da araflt›rmac›lar bal›¤›n bir
baflka türüne de Endonezya aç›kla-
r›nda rastlad›lar. Site, bu antik bal›k-
lar›n biyolojileri, tarihleri ve bunlar›
koruma çabalar›yla ilgili bilgiler içeri-
yor. Bilgiler, merakl›lar için kapsaml›
bir bibliyografya, orijinal çizimler ve
foto¤raflarla desteklenmifl. Ayr›ca
sayfay› haz›rlayan Jerome Hamlin’in
bir mini denizalt›yla bal›¤›n derin
sulardaki yuvas›na yapt›¤› dal›fl›n öy-
küsünü kendi a¤z›ndan dinleyebilir,
bu ilginç canl›n›n bilim dünyas›nda
yol açt›¤› kavga ve skandallar› ö¤-
renebilirsiniz.
www.dinofish.com

Bal›klar›n Dinozoru
Avustralya Müzesi Bal›k Bölümü’nde

k›tay› çevreleyen sularda yaflayan 4100
tür bal›ktan 2000’ine ait 1 milyon kadar
örnek bulunuyor. Uzmanlar›n gereksinme-
lerini karfl›laman›n d›fl›nda site, ö¤renciler
ve amatör ziyaretçiler için de 300 kadar
resim ve tan›t›m sayfalar› sunuyor. ‹steyen
için de, koleksiyonu daha genifl bir pen-
cereden görebilmek için sanal müze turu. 

www.austmus.gov.au/fishes

Güney Bal›klar›

Site cetacean diye bilinen denizmemelileri ta-
k›m›na ait 81 balina ve yunus türünün tümü
hakk›nda bilgiler içeriyor. Politik bask›lar ne-
deniyle balina avc›l›¤›n›n önüne geçilememesi
sonucu, yaflayan en büyük memeli olan mavi
balinalar›n say›s›, yüz y›l içinde yar›ya inerek
yaln›zca 3000’e düflmüfl. Baz› türler ise yok
olmaya daha yak›n. 

www.cetacea.org

Deniz Memelileri

Akdeniz’in çevresi, biny›llar bo-
yunca baflka yerlerden gelen

kavimlerin istilas›na tan›k ol-
mufl. Anlafl›lan, içi de farkl›
de¤il... Akdeniz’in Bilimsel
Araflt›r›lmas› için Uluslarara-
s› Komisyon (CIESM) tara-
f›ndan haz›rlanan bu sitede

Cebelitar›k Bo¤az› ya da Sü-
veyfl Kanal›’ndan Akdeniz’e s›-

zan ya da insanlar taraf›ndan ta-
fl›nan (Ör: gemilerin sintine sular›y-

la) canl›lar konusunda her türlü bilgiye
eriflebiliyorsunuz. Sitede  istilac› kabuklular, eklembacakl›lar ve ba-
l›klar  (köpekbal›klar› dahil) hakk›nda flimdilik 250 dosyada istilac›-
n›n ortaya ç›k›fl tarihi, ekolojisi, davran›fl›, da¤›l›m› girifl yolu,
ekonomik önemi ve gelmifl oldu¤u yer hakk›nda ayr›nt›l› bilgiler var. 
www.ciesm.org/atlas

Akdeniz’de 
Yabanc›lar

Okurlar›m›zdan gelen isteklere yan›t olmak üzere bilim siteleri tan›t›m›m›z›
sürdürüyoruz. Bu say›m›z›, gelecek y›llarda büyük at›l›mlara gebe olan biyoloji, genetik
ve ekolojiyle ilgili sitelere ay›rd›k. BTD
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Okyanus
Taban›nda

Yaflam

‹flte saatler boyu içinde
gezinmekten b›kmayaca¤›n›z bir
dünya. ABD’nin Ulusal Okyanus ve
Atmosfer Dairesi (NOAA) taraf›ndan
oluflturulmufl 
zengin sitede, okyanusbilimin temel
konular›yla ilgili aç›klamalar›n
yan›s›ra neredeyse s›n›rs›z bir
foto¤raf, video ve animasyon arflivi
bulunuyor. Sitede okyanus
diplerindeki s›cak su kaynaklar›
çevresinde yaflayan canl›lar›
izleyebiliyor, çok say›da deniz
canl›s› türünü foto¤raflar› üzerine
t›klayarak büyütebiliyorsunuz.
Ayr›ca isterseniz denizalt›
dünyas›n›n keflfiyle ilgili görüntü ya
da videolar› izleyebiliyorsunuz.
Derinlik sarhofllu¤una dikkat!..

Sudaki
Kardeflimiz
Memeli hayvanlar›n
embriyolar›n›, ilk
geliflim evrelerinde
birbirinden
ay›rmak neredeyse
olanaks›z. Haftalar
geçtikçe farkl›laflmay› izlemek
heyecan verici. Hele söz konusu
memeli, bir deniz memelisi olursa.

Bu sitede de Carnegie evreleri denen
geliflim aflamalar›nda bir yunusun
“ellerinin” nas›l yüzgeç haline

geldi¤ini, kuyru¤un, sinir sisteminin
oluflumunu izleyebilirsiniz. 
www.neoucom.edu/DLDD

fiimdiye kadar pek bilmesek de
borçlu oldu¤umuz canl›,
Amerikan atnal› yengeci diye
bilinen Limulus polyphemus.
Anlafl›lan hayvan kal›n z›rh›yla
avc› düflmanlar›na karfl›
önlemini al›rken, daha sinsi
düflmanlar› da gözard› etmemifl.

Yengeç, her milimetre
kübünde milyarlarca
bakterinin kaynaflt›¤›
bulan›k s›¤ k›y›larda
yaflad›¤›ndan ve ba¤›fl›kl›k
sistemi de
bulunmad›¤›ndan, herhangi
bir mikrobu belirledi¤inde

kan›n› p›ht›laflt›rarak yaray›
t›kayan bir kimyasala sahip. 
Bu kimyasal›n, fliflelenen
ilaçlar›n steril olup olmad›¤›n›
kontrol için ilaç sanayiinde
yayg›n olarak kullan›ld›¤›n› da,
birbirine çok benzer 
bu iki sitede ö¤renmifl olal›m. 
www.ocean.udel.edu/horseshoecrab
www.horseshoecrab.org

Sa¤l›¤›m›z› 
Borçlu Oldu¤umuz 
Yengeç

Diatomlar
fiöleni
Silisyum dioksit’ten
yapt›klar› zarif, süslü
kabuklar›yla
denizlerin bu
mikroskobik canl›lar›,
ustal›kta dünyan›n en hünerli
mücevhercilerine meydan okuyorlar.
Diatomlar, yaflamlar›n› kendi ördükleri bu
süslü ev, ya da hapishanede geçiriyorlar.
California Bilimler Akademisi’nce haz›rlanan
siteyi ziyaret eden merakl›lar, 59.000 örne¤i
kapsayan 70 diatom türünün aç›klamal›
görüntülerini izleyebilir, diatom biyolojisi
konusunda haz›rlanm›fl bir kitapç›¤›  ya da
bu canl›larla ilgili son haberleri ve bulgular›
okuyabilirler.
www.calacademy.org/research/diatoms

oceanexplorer.noaa.gov
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Kafa Derisinin
Alt›ndakiler
Adresi t›klad›¤›n›zda
karfl›n›za gelen
gülümsemenin
rüyalar›n›za
girmesini
istemeyebilirsiniz. Ancak,
kafataslar›n›n de¤iflik
hayvanlar hakk›nda
söylediklerini kaç›rmak
isteyece¤inizi sanm›yoruz.
Çeflitli hayvanlara ait kafataslar›n›,

üzerine t›klay›p tutarak
360 derece

döndürebiliyor,
ayr›ca hayvan›n
“giydirilmifl”
görüntüsünü
inceleyebiliyor,

kafatas›n›n
yap›s›ndan hayvan›n

davran›fl› ve evrimi
konusunda bilgi

edinebiliyorsunuz.

www.calacademy.org/exhibits/skulls

Kozmetik firma-
s› L’Oreal’in
sponsorlu¤unu
yapt›¤› bu sayfa-
da berberinizin

bile sahip olmad›¤› bilgilere ulaflabilir-
siniz. Saç›n uzamas›, yap›s›, rengi ve
etnik farklar gibi sayfalar›n yan› s›ra,
saçlar›n söyledikleri: Örnek: Napol-
yon’un arsenikle zehirlenmifl oldu¤u,
Beethoven’in san›ld›¤› gibi frengi ne-
deniyle ölmemifl oldu¤u.
www.hair-science.com

Saç›n›z›n
Sayfas›

Yolun Bafl›nda

Bu sitede, yaflam serüveninin
bafllang›c›ndaki k›sa bir süreye,
hamileli¤in 22. gününden,
embriyonun cenin haline geldi¤i
56. güne kadar olan döneme bir
yolculuk yap›yorsunuz. Sitede
manyetik rezonans (MR)
görüntüleriyle embriyonun
herhangi bir gündeki kesitlerini
çeflitli aç›lardan görebiliyor,
yaflam›n geliflmesini üç boyutlu
animasyonlarla izleyebiliyorsunuz.
Link arac›l›¤›yla benzer baflka
sitelere ulaflabiliyor, isterseniz
oyun köflesini ziyaret
edebiliyorsunuz. 
embryo.soad.umich.edu

Yaklafl›k 56 günlük
insan embriyonu

‹nsan Olurken
Avustralya’daki New South Wales
Üniversitesi’nden Mark Hill
taraf›ndan haz›rlanan sitede
ö¤renciler ve anne adaylar› ana
rahmindeki bebe¤in geliflimini
videolar, foto¤raflar ve hareketli
görüntülerle izleyebiliyorlar.
Sitedeki bölümlerden biri,
bebe¤in ilk iki ayl›k gelifliminin
“Carnegie evreleri” denen
aflamalar›n› gösteriyor. Örne¤in, 8
ayl›k bir insan embriyosunda göz
kapaklar›, kulaklar ve el ve ayak
parmaklar› oluflmufl durumda. Baflka
bölümlerde, çeflitli uzuvlar›n,
örne¤in kafan›n geliflimi üzerinde
odaklan›l›yor. Ya da embriyonun

s›rt›ndaki bir yar›¤›n nas›l
katlanarak omurilik haline geldi¤ini
görebiliyorsunuz. Sitede anormal
geliflim konusunda da bilgilere
ulafl›labiliyor.
anatomy.med.unsw.edu.au/cbl/embryo/
embryo.htm

51. gün

Mankenimiz, yaflama fare olarak
ad›m atacak bir embriyo. En
az›ndan bafllang›ç evrelerinde, insan
embriyosuyla aras›ndaki tek fark,
geliflimini daha h›zl› sürdürmesi.
Öyle ki, 5 haftal›k bir insan
embriyosu ile 11 günlük fare
embriyosu neredeyse birbirinin ayn›.
Geliflmeye bafllam›fl omurga,

sonradan el ya da ayaklar halini
alacak küçük ç›k›nt›lar, beyin haline
gelecek küçük bir fliflkinlik vb.
Sitedeki aç›klamal› görüntü ve
animasyonlarla, gözlerin, kulaklar›n,
kalbin ve öteki gövde yap›lar›n›n
ortaya ç›k›p geliflti¤ini
izleyebiliyorsunuz. 
www.med.unc.edu/embryo_images

Yaflam›n Bafllang›c›ndan Canl› Yay›n
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Nas›l Görüyoruz?
Siz bu sat›rlar› okurken, önü-
nüzdeki sayfadan yans›yan fo-

tonlar gözlerinizin arkas›ndaki ›fl›¤a duyarl› retina
tabakas›n› bombard›man ediyor. Retina üzerinde bir
a¤ oluflturan çubuk ve koni biçimli hücreler, bu fo-
ton ya¤murunu yakalay›p elektrik sinyallerine çevi-
riyor ve beyin de bu sinyalleri yorumlay›p bir gö-
rüntü oluflturuyor. Görme mekanizmas›n›n en basit
anlat›m› bu.
Zihninizde
daha ayr›nt›l›
bir görüntü
oluflturmak
istiyorsan›z,
memeli reti-
nas›n›n ana-
tomisi ve ifllevi konusunda Utah Üniversitesi’nce ha-
z›rlanan bu online e¤itim metnini kar›flt›rman›z ge-
rekiyor. Göz anatomisiyle bafllayan dersler, koni ve
çubuklar›n biyokimyas›na, retinadaki hücreler
aras›ndaki kimyasal iletiflime ve beyindeki görme
korteksinin nas›l çal›flt›¤›na kadar derinlefliyor.
www.webvision.med.utah.edu

Mercek

‹ris Otik sinir

Silier cisim

Retina

Ifl
›k

Damarl› tabakaGöz ak›

Saydam tabaka

Gözbebe¤i

Sebil Biyoloji
Eh, bu say›da da k›smet biyologlar›n. ‹flte size istedi¤iniz kadar
indirip serbestçe kullanabilece¤iniz 1500’den fazla foto¤raf.
Ço¤u da yüksek çözünürlükte. Fazla söze gerek yok. Kolay
gelsin...
bio.ltsn.ac.uk/imagebank

Kelin Merhemi
Olsa... 

Ne yaz›k ki, yok. Bu nedenle
gereksinim ortaya ç›kmadan
ziyaret edilmesi gereken bir site.
Kozmetik firmas› L’Oreal
taraf›ndan haz›rlanm›fl bu renkli
ve zengin içerikli site, saçlar›n›z
konusunda bilmek istedi¤iniz her
fleyi size sa¤l›yor. Üstelik, titizlikle
haz›rlanm›fl, üzerindeki bölümleri

t›klayarak ayr›nt›lar›na
ulaflabildi¤iniz çizimlerle. 
http://www.hair-science.com/-en/-ww/

Bu site de biyoloji ani-
masyonlar› sunuyor; ama
konu yaln›zca insan be-
deni de¤il. Animasyonla-
r›n say›s› da bir hayli mü-
tevazi. Ama, kök hücrele-
rin oluflumundan, sivrisi-
nek ve s›tma paraziteleri-
nin iliflkisine kadar bir-
çok konu, yal›n ve anlafl›-
l›r bir görsellikle izleyici-
ye kavratt›r›l›yor.

www.sumanasinc.com/scienceinfocus/scienceinfocus.html

Yine Biyoloji
Biyoloji, ça¤›m›zda itibar› yükselen
bir bilim dal›. Ancak öteki disiplin-
lerle içiçe geçen alt dallar›, hergün
yeni bulufllarla geniflleyen bilgi biri-
kimiyle ö¤renmesi giderek karma-
fl›klaflan, güçleflen bir bilim. Arizo-
na Üniversitesi (Tucson) araflt›rma-
c›lar›nca haz›rlanan bu site de içer-
di¤i görüntüler, çizimler, sözlükler
ve küçük testlerle biyoloji ö¤renimi-
ne biraz renk getirmeyi hedefliyor.
Sitenin en güzel köflelerinden biri
de çeflitli organizmalar›, hayvan ve
bitki hücrelerini interaktif java
araçlar›yla tan›tan bir link. 
www.biology.arizona.edu

Daha Hareketli
Biyoloji Dersi
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Resimli
Biyoloji
Herhangi bir canl›, bir
biyoloji kitab›nda
istendi¤i kadar ayr›nt›l›
tan›t›ls›n, detaylar›n›,
parçalar›n nas›l bir
bütün oluflturdu¤unu, nas›l ifllev
gördü¤ünü zihinde canland›rmak kolay
de¤il. Oysa bir görüntü,  dendi¤i gibi
bin sözcü¤e bedel. Bu inançla hareket
eden araflt›rmac›lar, iflte sizin için böyle
bir site haz›rlam›fllar. Üstelik
görüntünün en çok gerekti¤i, küçük
canl›lar hakk›nda. Oku, görüntünün üstüne
getirdi¤inizde eksik kalan›, ekrana ç›kan k›sa ve kolay anlafl›l›r metinler
tamaml›yor. 
www.ebiomedia.com

Biyoloji Sinemas› 
Hem de iki film birden. Daha do¤rusu iki
seans demek laz›m. Çünkü her iki site de
k›sa filmler ya da animasyonlar koleksiyo-
nu. Oyuncular DNA parçac›klar›, kromo-
zomlar, hücreler, bakteriler; daha do¤rusu
yaflam›m›z› sürdürmemize  yard›mc› olan,
ama göremedi¤imiz akl›n›za gelen ne var-
sa…Örne¤in, kalsiyumun kaslar›n hereke-
tindeki rolü ve antikor genleri üretimi için gereken DNA kar›flma-
s›. Kuzey Karolina’daki Davidson Koleji’nden biyoloji profesörü
Malcolm Campbell’in haz›rlad›¤› birinci sitede* 60 kadar k›sa film
ve animasyonla genetik, moleküler biyoloji, büyüme ve ba¤›fl›kl›k
sistemiyle ilgili süreçler aç›klan›yor. Örne¤in, ö¤renciler bir grup

spermin yumurta hücresine girme çabala-
r›n› gözlüyor, ya da hastal›k yap›c› pato-
jenlerin bedenimizdeki ba¤›fl›kl›k hücrele-
rini nas›l harekete geçirdi¤ini animasyon-
larla izleyebiliyorlar. ‹kinci siteyse**, biyolo-
ji ö¤rencilerine ya da amatör merakl›lara
genetik bilimini daha iyi kavramalar›nda
yard›mc› olmak üzere Portland Eyalet Üni-
versitesi’nce haz›rlanm›fl. Bu sitede de,
DNA kopyalanmas›, mayoz bölünme gibi

süreçlerle bölünme bozukluklar› gibi genetik aksakl›klar 15 kadar
k›sa filmle gösteriliyor. 
*www.bio.davidson.edu/courses/movies.html
**www.irn.pdx.edu/~newmanl/moviepage.html

Sanal Beyin
Tezgah›
Neden bir farenin be-
yin loblar› düz de,
bir filin ki k›vr›ml›?
Uzmanlara göre, k›v-
r›mlar, marifetli hor-
tumundan gelen du-
yusal verileri iflleyen
fazladan nöronlara
ev sahipli¤i yap›yor
olabilir. Siteyi haz›r-
layan Wisconsin Üniversitesi’nden Wally Welker ile Michigan Eyalet Üniver-
sitesi’yle Ulusal Sa¤l›k ve T›p Müzesi’nden uzmanlar. Sitede insandan may-
muna, yunuslardan yarasalara 100 kadar çeflitli kara, deniz ve hava memeli-
sinin bütün beyin görüntülerini izleyebilirsiniz. Ayr›ca 15 türün renkli beyin
haritalar› da bu sitede. Görüntülerin d›fl›nda bir beyin bölgeleri sözlü¤ü de
bulunuyor. Hedef izleyici olarak zoolog, psikolog ve nöroanatomistler düflü-
nülmüfl olsa da, site ö¤retmen ve ö¤renciler için de oldukça popüler. 
brainmuseum.org

Hareketli Hücre
Bir düzineden fazla ayr›nt›l› ani-
masyon içeren site üniversite düze-
yinde biyoloji ö¤rencilerinin  hücre
biyolojisi ve moleküler biyolojideki
temel süreçleri daha iyi kavramalar›
için önemli bir yard›mc›. Renkli gra-
fikler, örne¤in protein sentezi, ma-
yoz bölünme, Krebs döngüsü, foto-
sentez  ve baflka temel süreçlerin
kolayca kavranmas›n› sa¤l›yor.
www.johnkyrk.com

Yeni kurulan bu sitede hücre çekirde¤ini
ifl bafl›nda gösteren video ve animasyonlar,
hücre çekirde¤i görüntüleri, araflt›rma kay-
naklar›na linkler, profesyoneller için ifl ola-
naklar› ve klasik "Molecular Biology of the
Cell" (Hücrenin Moleküler Biyolojisi) adl› ki-
tap elektronik ortamda ziyaretinizi bekliyor.
Sitenin Haz›rlay›c›s› Michael Hendzel ayr›ca
hücre çekirde¤i hakk›nda üniversite düzeyin-
de bilgi sa¤layacak bir ders dizisini de siteye
eklemeyi planl›yor. 
www.cellnucleus.com

Hücre Çekirde¤i



3fiubat 2005 B‹L‹M veTEKN‹K

Biyoloji
Çizgi Filmle Biyoloji
Ö¤retmen ve ö¤renciler için biyokimya, fizyoloji, genetik ya da hücre
biyolojisi gibi konularda temel süreçlerin kolayl›kla kavranmas›n› sa¤layan
100 kadar çizgi film ve animasyonlardan oluflan çok yararl› bir site.

http://science.nhmccd.edu/biol/ap1int.htm

Hareketli Biyoloji
Howard Hughes T›p Enstitüsü’nce
haz›rlanm›fl, lise ve daha üstü
ö¤renciler için haz›rlanm›fl site,
genetik, moleküler biyoloji,
imünoloji ve öteki biyot›p
konular›n› zengin animasyon ve
çizimlerle aç›kl›yor.  Örne¤in, iç
kulaktaki bir zar›n de¤iflik
bölgelerinin bir Bach parças›na tepkilerini izleyerek iflitme duyusunun
mekanizmas›n› izliyorsunuz. Bir sanal laboratuvarda  bir sülü¤ün
nöronlar›ndaki elektriksel etkinli¤i ölçüyor yas da bakteriyel enfeksiyonlar için
bir tan› testi uygulayabiliyorsunuz. Önümüzdeki olimpiyatlardaki olas›
skandallara bilimsel bir bak›fl için de, isterseniz atletlere uygulanan cinsiyet
testlerini ö¤renebilirsiniz. 
www.biointeractive.org

‹çimize Bak›nca...
Hani insan› çok zor duruma
düflüren bir soru vard›r: “Nas›l
yani?”. Özetle karfl›n›zdaki diyor ki,
“Öyle yar›m yamalak bilgiyle
elimden kurtulamazs›n; önce ö¤ren,
sonra anlat”. Hakl› olmas›na hakl›
da biyoloji ö¤renmek zor zenaat.
Hele konu, çok iyi tan›d›¤›m›z›
sand›¤›m›z kendi bedenimiz
olunca... Aç›yorsunuz kitab›,
insan›n dilini  kördü¤üm eden
isimler, ezberlenmesi gereken
ayr›nt›lar, takip edilmesi gereken
sinyal iletileri, 
o k›vr›m k›vr›m beyin kabu¤unun
içindeki ve alt›ndaki yaflamsal
merkezler, hareketimizi sa¤layan
kas koordinasyonu... Anlayaca¤›n›z,
görüntü flart!..Bu sitedeyse görüntü
istemedi¤iniz kadar. 3600’den fazla
görüntü ve  çizime ek olarak
videolar ve animasyonlar, en
karmafl›k konular› bile anlafl›l›r
k›l›yor. Ama yine de uzmanl›¤›n›z
biyoloji de¤ilse, kendi kendinizi
gaza getirip nutuk için masan›n
üzerine f›rlamay›n. 

www.healcentral.org

Biyoloji
Animasyonlar›
Biyolojinin ve geneti¤in
bazlarla, DNA zincirle-
riyle, enzimlerle dolu
yap›tafllar›n›n ifllevlerini

kafan›zda canland›rmak zor mu geliyor? Buyurun siteye! DNA
kopyalanmas›ndan hücre bölünmesine, kanser oluflumundan kaslar›m›z›n
kas›lmas›na kadar 100’den fazla animasyon, bilgileri kafan›za sokmak için
haz›r bekliyor. Basit ve anlafl›l›r k›sa metinlerle desteklenen animasyonlarla,
en karmafl›k süreçler bile akl›m›za resmediliyor.
science.nhmccd.edu/biol/ap1int.htm
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Böcek, Böcek, Daha
Çok Böcek ...  

Hem de istemedi¤iniz kadar. 5400
adet yüksek çözünürlükte dijital
görüntü. Her görüntüde böce¤in
taksonomik özellikleri, yaflam›nda
hangi evrede bulundu¤u, zararl› m›
oldu¤u, istilac› m› yerli mi oldu¤u
konusunda bilgiler, sizi içinden
kolay ç›kamayaca¤›n›z bir dünyaya
tafl›yor. 
www.insectimages.org

Canavar Sinekler

Tan›d›¤›m›z karasinekler yeterin-
ce rahats›z edici. Bunlar›n bir de
kan emici canavarlar oldu¤unu dü-
flünün. ‹nsana bilimkurgu fantezisi
gibi geliyor; ama, daha küçük canl›-
lar için öyle de¤il. Haydut sinekler
diye adland›r›lan Asilidae ailesinden
bu sinekler, herfleyden habersiz kü-
çük böceklerin, örümceklerin üzerine
pike yap›yor, kap›p kaç›r›yor ve özsu-
lar›n› emerek öldürüyorlar. Dünyada
7000 kadar ayr› tür kanatl› haydut
bulunuyor. Almanya’n›n Wiesbaden
Müzesi uzmanlar›ndan Fritz Geller-
Grimm ile master ö¤rencisi Torsten

Dikow’un
haz›rlad›klar› bu son

derece sistematik sitede istedi¤iniz
herfleye ( türlerin hemen tümü hak-
k›nda biyolojik bilgiler, çizimler,
elektron mikroskopu görüntüleri ve
sinekleri nas›l tan›y›p görün-
tüleyece¤iniz hakk›nda ipuçlar› ve
ö¤ütler) ad›m ad›m ulafl›yorsunuz. 
www.geller-grimm.de/asilidae.htm

Biyoloji

Böcekleri tan›tmak ve sevdirmek için
haz›rlanm›fl bu sitede kar›ncalar,
ar›lar, eflekar›lar›, bokböcekleri
çekirgeler, hamamböcekleri ve

asl›nda böcek olmay›p artropod
s›n›f›n› temsil eden örümceklere
ait 100’den fazla resme
ulaflabilirsiniz. Site ayr›ca bu
canl›lar› daha yak›ndan tan›mak
isteyenler için çok kapsaml›
bilgilerle dolu. Böceklerden
korkanlar bile ilginç fleyler
ö¤renebilirler. Örne¤in,
bokböceklerinin en büyük böcek

ailesini oluflturdu¤unu ve 250.000
ayr› çeflidinin bulundu¤unu.
www.bugbios.com

Böceklerin Renkli
Dünyas›

Asil
Bokböcekleri 
Galiba yaln›zca bizim di-
limize özgü afla¤›lay›c›
adlar›na karfl›n, damak
zevkleri biraz farkl› bu
hayvanlar do¤a ve in-
sanl›k için yararlar› yad-
s›namayacak böcekler-
den. Belki de yiyecekle-
ri konusunda fazla seçi-
ci olmamalar› onlar›
dünyan›n en yayg›n bö-
ceklerinden biri yapm›fl. Yaklafl›k
350.000 bokböce¤i türü biliniyor.
Ama içlerinden "Scarab" diye s›n›flan-
d›r›lan ve tüm türlerin onda birini
oluflturan bir aile var ki, insanl›k için
her zaman daha de¤erli olmufl. Eski
M›s›rl›lar bunlara tap›nm›fl, biçimleri

alt›ndan, mücevher-
den tak›lara verilmifl.
Canl›lar› hatta ölüle-
rine koleksiyoncular-
ca avuç dolusu para
dökülmüfl. Aralar›n-
dan baz›lar› çim ya
da tah›l yemek gibi
sap›kça zevkler gelifl-
tirmifl olsa da bu ai-
lenin öteki fertleri,
hayvan ölülerini ya
da d›flk›lar›n› yok
ederek hem çevre te-

mizli¤ine hizmet ediyor, hem de bitki-
lerin döllenmesine yard›mc› oluyor.
Sitede bu aileye ve çeflitli alt ailelere
mensup çok say›da örne¤e ait görün-
tü ve bilgi bulacaks›n›z. Tam bir
hazine...
www.museum.unl.edu/research/entomology/index.htm

Önemsiz boyutlar›na karfl›n baz›
böcekler tarihte büyük fatihlerden,
imparatorlardan daha büyük izler
b›rak›yorlar. Örne¤in, 1300’lü y›llarda
Avrupa’y› kas›p kavuran vebay› yayan
fare piresi. Ya da Birinci Dünya
Savafl›’nda S›rbistan’› Avusturya’n›n
istilas›ndan koruyan tifüs salg›n›n›n
sorumlusu bit.  Tüm bu hayvanlar› ve
neden olduklar›n› daha iyi tan›mak
istiyorsan›z bu siteye. Dikkat: kafl›nt›
yapabilir. 
scarab.msu.montana.edu/historybug

Böcekler,
Hastal›klar ve Tarih
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Eflek(cik) Ar›lar›
Eflek ar›s› deyince akl›m›za ne gelir?
fiöyle bal ar›lar›n›n birkaç misli
büyüklü¤ünde, sar›-siyah çizgili
tulum giymifl, tatil yerlerinde
mangallar›m›z› basan,
kebaplar›m›zdan pay isteyen kanatl›
haydutlar. Adlar› nereden gelmifl
bilinmez. Birisinin i¤nesiyle tan›fl›nca
eflek tepmifle dönmemizin rolü
olabilir. Ancak chalcidoid s›n›f›ndan
“eflek” ar›lar›n›n, bu ismi hak etmek
için böyle bir günahlar› da yok.
Nedeni, ortalama boylar›n›n 1,5 mm
kadar olmalar›. Ancak, 22.000 türü
olan chalcidoid eflek ar›lar› aras›nda
bu ortalamadan on kat daha
küçükleri de var. Efleklikleri de
insana karfl› de¤il. Aksine, tar›m
zararl›lar›na karfl› insanlar›n en etkili
müttefiklerinden. Biyomücadele
yönteminin bafll›ca araçlar›ndan olan

chalcidoid eflek ar›lar› üretilip
do¤aya b›rak›l›nca narenciye
bahçelerinde ya da tarlalarda
zararl›lar k›sa sürede yok oluyor.
Tabii, bu ar›lar›n içlerine
yumurtlad›¤› t›rt›l ya da böceklerin,
larvalar taraf›ndan canl› canl›
kemirildi¤ini gösteren görüntüler
“küçük sempatiktir” genellemesini
havada b›rak›yor.

www.nhm.ac.uk/entomology/chalcidoids

Amazon ormanlar›nda üzerimize do¤ru gelen milyonlarca
askerden oluflan bir ordu, ya da kahvalt› masam›zdan
bahçeye do¤ru uzayan çift fleritli bir yolla karfl›laflmad›kça
ilgilenmek akl›m›za gelmez. Ancak, toplumsal

yaflamlar›yla, mükemmel iflbölümleriyle, do¤aya uyum için
gelifltirdikleri silah ya da taktikleriyle kar›ncalar bu
gezegenin en ilginç canl›lar›ndan. Bizlerden çok önce
vard›lar ve bizler ortadan kalkt›ktan sonra da var
olacaklar. Bu canl›lar› yak›ndan tan›mak istiyorsan›z, iflte
size iki görüntü sitesi.  AntWeb (*), California’da ve
Madagascar adas›nda yaflayan 270 ilginç kar›nca türünü
tan›t›rken, Ants of Costa Rica da, bu Orta Amerika
ülkesinde yaflayan 400 kar›nca türünü mercek alt›na
al›yor. 

(*)   www.antweb.org
(**) www.evergreen.edu/ants/AntsofCostaRica.html

Kar›ncalar Mercek Alt›nda

Biyoloji

S›cak bölgelerde, özellikle
sahillerdeki a¤açl›k bölgelerde gece
gündüz, bitmez tükenmez flark›y›

hemen hepimiz biliriz. Asl›nda
k›zmamak gerek. Toprak alt›nda
y›llarca yaflad›ktan sonra flark›
söyleyip çiftleflmek sonra da yaflama
veda etmek için yaln›zca birkaç
aylar› var. Ancak, Amerika’da bir
türü var ki, toprak alt›nda geçirdi¤i
süre tam 17 y›l› buluyor. Afla¤›daki
sitelerde bu periyodik türün ilginç
özelliklerini ö¤renebilir,
anatomilerini izleyebilirsiniz. 

A¤ustos fiark›lar›

*   insects.ummz.lsa.umich.edu/fauna/michigan_cicadas/Periodical
** collections2.eeb.uconn.edu/collections/cicadacentralBokböcekleri Albümü

Bu yarat›klar bu köfleye s›kça gel-
meye bafllad›lar; ama kaç›n›lmaz.
Dünyadaki tüm türlerin yaklafl›k
beflte birini meydana getiriyorlar.
Herhalde eski M›s›rl›lar›n bunlara
tanr› diye tap›nmalar›n›n nedeni bu
olsa gerek. Site, bu canl›larla ilgili
baflka siteler kadar ayr›nt›l› olmaya-
bilir. Ancak görüntüleri verilen ör-
nekler, türün çeflitlili¤i konusunda
yeterince fikir verebiliyor. Sitede ba-
z› egzotik türlerin (tepesinde geyik
boynuzu gibi çatall› bir boynuzu
olan  sald›rgan Asya Bokböce¤i gibi)
videolar›n› izleyebiliyor, baz›lar›n›
(siteden yükledi¤iniz bir Powerpoint
5 appleti yard›m›yla) 360 derece
döndürerek inceliyor, baz›lar›n›ysa,
a¤›zlar›ndaki k›llara kadar gösteren
ayr›nt›l› çizimleriyle inceleyebiliyor-
sunuz. 

explore.cornell.edu/scene.cfm?scene=Beet-
le%20Science
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Biyoloji

Solucanlar›n Güzellik Yar›flmas›

Solucanlar›n güzeli mi olurmufl demeyin. Bunlar karada
toprak içinde yaflayan uzun, yuvarlak
kaygan canl›lardan de¤il. Denizlerde
yaflayan yass›solucanlar, renkleriyle,
su içinde sal›nan, kimisi  neredeyse
tabak büyüklü¤ündeki zarif
bedenleriyle büyülüyorlar. Heidelberg
Üniversitesi’nden moleküler biyolog
Wolfgang Seifarth’›n haz›rlad›¤›
sitenin taksonomi sayfalar›nda, s›cak
denizlere özgü bu canl›lar,
tak›mlar›na göre s›n›fland›r›l›yor.

Zengin görüntülerle desteklenmifl sitede, yass›solucanlar›n
anatomik özelliklerini, cinsel yaflamlar›n› (ço¤u, erkeklik
ve diflilik organlar›n› birarada tafl›yan hermafroditler) ne

yediklerini ve baflkalar›na yem
olmamak için neler yapt›klar›n›
ö¤renebilirsiniz. Örne¤in, içlerinden
baz›lar›, zehirli denizh›yarlar›na
benzeyecek biçimde evrimleflmifl.
Baz›lar›ysa güçlü zehirlere sahip ve bu
özelliklerini büründükleri canl›
renklerle düflmanlar›na bildiriyorlar. 

www.rzuser.uni-
heidelberg.de/~bu6/flatintr.htm

Bunlar fazla s›çrayamam›fl. Gerçi böyle i¤neye
geçirilince insan ac›yor; ama daha önce de

dedi¤imiz gibi bilim duygusall›¤a izin vermiyor. Bir
de hem nimetlerinden yararlan›p hem de
hayvanlar›n bilim ad›na öldürülmesine hay›flanmak
bir garip mi oluyor? Ne bileyim iflte... Merakl›s› için
15.000 türe ait resim var. Tam bir katliam...
Sustum.
www.tettigonia.com

Bir s›çrars›n...

Kelebekler Geçidi
Bahar›n müjdecisi bu narin hayvanlar, gözal›c› renkleriyle,
ak›lalmaz incelikteki desenleriyle hepimizi büyü-

ler. Ama e¤er merakl›s› de¤ilseniz, gö-
rüp tan›yabilece¤inizin say›s› befli

onu geçmez. Oysa dünyada
110.000 kelebek ve güve
türü yafl›yor. Lond-

ra’daki Do¤a Tarihi
Müzesi taraf›ndan ha-

z›rlanm›fl sitede 31.000 cin-
sin tan›m› yap›l›yor ve
131 kelebek ve güve
ailesini temsil eden
400’den fazla türün
resimleri yer al›yor. 
www.nhm.ac.uk/entomology/but-
moth

Mercek
Alt›nda
Günlük yaflam›m›z-
da karfl›laflt›¤›m›z
makro nesneleri
alg›lamak için dü-
zenlenmifl gözleri-
mizle, pek çok fle-

yin fark›na varamay›z. Örne¤in vücudumuzdan dökü-
len ölmüfl deri parçalar›. Örne¤in, bu ölmüfl deri par-
çalar›yla beslenen akarlar. Olur ya, bu mikroskopik
canl›lar›n nas›l çiftlefltiklerini merak ettiniz. Ya da si-
neklerin bileflik gözlerindeki küresel mercekleri tek
tek saymak akl›n›za geldi. Peynirin üzerindeki küf ya
da mantarc›klara daha yak›ndan bir bakmak istedi-
niz. Gidece¤iniz yer, Brüksel Serbest Üniversite-
si’nden mikrobiyolog Louis De Vos’un haz›rlad›¤› BI-
ODIC sitesi. Yüksek çözünürlükte 1100 görüntüye
eriflmek için siteye ücretsiz üye olman›z gerekiyor.  
www.ulb.ac.be/sciences/biodic

Bilinen 11.000 kar›nca türü hakk›nda istedi¤iniz her türlü bilgi
ve görüntüye ulaflabilece¤iniz gerçek bir hazine.  Amerikan Do¤a
Tarihi Müzesi’nden kar›nca taksonomisi (s›n›fland›rma) uzman›
Donat Agosti ile, Ohio Eyalet Üniversitesi’nden Norman
Johnson’›n haz›rlad›klar› sitede kar›nca türlerinin anatomileri,
yay›l›mlar›, biyolojik özellikleri gibi bilgilerin yan›s›ra, türleri
tan›tan renkli foto¤raflar› ve slide gösterilerini izleyebilirsiniz. 
www.antbase.org

Kar›nca Galerisi
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Sürünerek yaflamak, ya da
yaflam›n, yerin birkaç cm üzerinde
geçmesi kolay de¤il. Yine de
dünyam›zda 5700 kadar sürüngen
türünün yaflad›¤› biliniyor.
ABD’deki California Üniversitesi
(Berkeley) taraf›ndan haz›rlanan
bu sitede, bu türlerin hepsi
olmasa bile önemli bir bölümünün
tan›t›m› yap›l›yor. Bir madeni
paran›n alt›nda saklanabilen
Brezilya kurba¤alar›ndan,
timsahlarla boy ölçüflebilen
semenderlere kadar.  1000 kadar
tür hakk›nda bilgilere
ulaflabildi¤iniz site, 4000’den fazla
foto¤rafla desteklenmifl. 
www.amphibiaweb.org

Sürüngenler Sitesi

Biyoloji

Dünyam›z›n ci¤erlerini y›k›ma

u¤ratan yaln›zca orman
yang›nlar› de¤il. Küçük eflekar›s›
türlerinden kurtçuklara, hatta
mantarlara kadar düflmanla
bafletmekte zorlanan a¤açlar›n,
gezegenimizin en geliflmifl
canl›lar›n›n deste¤ine
gereksinimleri var. Sitede hem
düflmanlar tan›t›l›yor, hem de
mücadele yöntemleri gösteriliyor. 
tncweeds.ucdavis.edu/index.html

Orman
Zararl›lar›

Kurtlarla Dans
Sanal bir sinemaday›z ve kahraman›m›z,
genetik araflt›rmalar›nda çok fley borçlu

oldu¤umuz kurtçuk C.elegans. Site, 20 kadar laboratuvardan
derlenen video kliplerinin bir koleksiyonu. Kurtçuklar›n,

nas›l yeyip, çiftlefltiklerinden, kromozomlar›na kadar her
türlü bilgiye, hareketli
görüntülerle

erifliyorsunuz. Ancak filmler uzun oldu¤undan
(8-9 mb) aç›lmas› için biraz sab›r gerekiyor.
www.bio.unc.edu/faculty/goldstein/lab/movies.html

Kanada’daki Alberta Üniversitesi’nce
haz›rlanan bu zengin site, biyoloji ö¤-
rencileri ve ö¤retmenleri için gerçek
bir hazine. Siteyi ziyaret edenlerin kat-
k›lar›yla da biriken havuzda, daha çok
zooloji olmak üzere mikrobiyoloji den
imünolojiye kadar birçok alt dalla ilgili
2200’den fazla foto¤raf, video ve ani-
masyon yer al›yor. Örne¤in, ba¤›fl›kl›k
hücrelerinin üzerlerindeki proteinlerin,
vücudun hastal›k yap›c› yabanc› mad-
deleri tan›mas›na nas›l yard›mc› oldu-
¤unu ö¤reniyorsunuz ya da farkl›
örümceklerin ipek sald›klar› organlar›-
n› karfl›laflt›rabiliyorsunuz. Yüre¤inizin
kald›rd›¤› ölçüde, larvalar›n, analar› ta-
raf›ndan içine b›rak›ld›klar› canl›lar›
nas›l kemirdiklerini de görebilirsiniz.
Sitenin içindekilere eriflebilmeniz için
bir form doldurarak ücretsiz üye ol-
man›z gerekiyor. 
bio-ditrl.sunsite.ualberta.ca

YYaaflflaamm SSeerrggiissii

Ço¤umuz aya¤›m›za de¤di¤inde ir-
kiliriz; ama deniz yosunlar›n›n da
merakl›lar› var. Do¤rusunu söyle-
mek gerekirse hakl› nedenleri yok
de¤il. Alg denen deniz yosunlar›na
gelece¤in g›da kaynaklar› olarak
da bak›l›yor. Ön yarg›lar›n›zdan
s›yr›l›p bu canl›lar› daha yak›ndan
tan›mak istiyorsan›z, iflte size f›r-
sat. Sitede, Kuzey Amerika’n›n ba-
t› k›y›lar›nda bulunan 350 tür alg,
yaflam bölgeleri, bolluklar›,
da¤›l›mlar› ve öteki özellikleri ve
1000 kadar görüntüyle ile birlikte
tan›t›l›yor. 

www.piscoweb.org/cgi-
bin/qml/newalgaequery.qml

So¤uk, Yap›flkan fieyler

Timsahlar› 
Tan›y›n

Avustralyal› krokodil uzman› Adam
Britton’a tak›l›p bu büyük etobur sü-
rüngenleri biraz yak›ndan tan›maya
ne dersiniz? 23 türün tümünün özel-
likleri, yaflam alanlar›, üreme yöntem-
leri  hakk›nda bilgiler, haritalar ve
görüntülerle birlikte elinizin alt›nda.
Ayr›ca dramatik k›sa filmler…
www.crocodilian.com
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Dev Akarlar
K›saca akar ya da akarca diye tan›-
d›¤›m›z, deri döküntüleriyle besle-
nen bu küçük canl›lar, mikroskop
alt›nda devleflince ak›l almaz ayr›n-
t›da bir yap›ya kavufluyorlar. ABD
Tar›m Bakanl›¤›’ndan akarolog
Ronald Ochoa’n›n sayfas›, kendi
tan›mlamas›yla "iyi akarlar›" da
"kötü akarlar›" da kaps›yor. Örne-
¤in zaman zaman kafllar›n›z›n ara-
s›nda görülebilecek olanlar› zarar-
s›z.  Ancak baz›lar› ekinlere bü
Yük zarar veriyor. Varroa adl›s›y-
sa, ar› kovanlar›n›n baflbelas›. Oc-
hoa’n›n  akarlar› ve keneleri tan›tt›¤›
bu sayfan›n bir özelli¤i de baz› örnek-

lerin, s›v› azotla dondurularak hareket
halindeyken görüntülenmifl olmas›. 
www.sel.barc.usda.gov/acari/index.html

fiimdiye kadar herhangi bir fleye ne
kadar yak›ndan bakt›n›z? Bu siteyi
görmeden karar vermeyin. Belki hep
bir geyik kenesinin a¤z›n› merak

ederdiniz de bir türlü göremezdiniz.
Belki de geceleyin tepenizde
v›z›ldayan sivrisine¤in bafl›ndaki
saçlar›...Bilginizi ya da yak›flt›rma
gücünüzü s›namak için de bu siteye
baflvuru gerekiyor. E¤er tahmin
yapmaktan yorulduysan›z arflivi
kar›flt›r›p, canl› ya da  cans›z akl›n›za
ne geliyorsa taramal› elektron
mikroskobuyla çekilmifl görüntülerini
inceleyebilirsiniz. 
www.mos.org/sln/SEM

fifieeyyttaann AAyyrr››nntt››ddaadd››rr

Göze görünmeyen, ya da güç bela
farkedilebilen cisimlerin dev görün-
tülerini izlemek her zaman heyecan
verici. Ancak Bristol Biyot›p Görün-
tü Arflivi’nin amac› heyecanland›r-
mak ya da e¤lendirmek de¤il, hasta-
l›k yapan organizmalar›n ya da
ürünlerinin daha yak›ndan tan›nma-
s›. Örne¤in, kan damarlar› içinde yu-
valanan schistosome kurtlar› ya da
Alzheimer hastal›¤›ndan sorumlu be-
yin plakalar›. Sitede t›p, veterinerlik
ya da diflçilik alanlar›nda karfl›m›za
ç›kan organizmalarla ilgili 8500 ka-
dar görüntü yer al›yor. Yüksek
çözünürlüklü görüntülere eriflebil-
mek için siteye ücretsiz üye olman›z
yeterli. 
www.brisbio.ac.uk

Düflman›n› Küçük
Görme!

Paral› animasyonlar› d›fl›nda
paras›z görüntülerle destek-
lenmifl, e¤itici bir site. Örne-
¤in virüslerle, mikroplar›n,
spermlerin baflka hücrelerle

karfl›laflt›rmal› boyutlar›. Hüc-
re bölünmesinde gerçekleflen

evreler, ba¤›fl›kl›k hücrelerinin
kulland›klar› yöntemler vb. illüst-

rasyon ya da foto¤raflar deste¤inde
anlat›l›yor. 
www.cellsalive.com

Yaflayan
Hücreler

Mikroskobik dünyayla ister bir
Web merakl›s›, ister mikroskop kulla-
n›m tekni¤ini gelifltirmek isteyen bir pro-
fesyonel olarak ilgilenin, ünlü kamera ya-
p›mc›s› Nikon’un MicroscopyU sayfas›na

bir göz atmakta yarar var. Florida Eya-
let Üniversitesi mikroskopi uzmanlar›n-

ca haz›rlanan sayfada genifl bir yelpaze-
de ilgiye yan›t verecek zenginlikte malze-
me bulunuyor. Ayr›ca, Java kullan›m k›la-
vuzlar›yla sanal mikroskoplar› kullanabi-
lir, baflka merakl›larla bilgi ve tecrübe

al›flveriflinde bulunabilir, mikros-
kopi sözlü¤ünü kar›flt›rabilirsi-
niz. Göz kamaflt›r›c› sabit ve
hareketli görüntü galerile-

rinden söz etmeye gerek
bile yok. 

www.microscopyu.com

Küçüklerin
Dünyas›

Fare Atlaslar›
‹ki dijital atlas ve iki ayr›

Web sitesi. Konuysa ayn›: Bir
fare embriyonunun geliflimi.
California Teknoloji Enstitüsü
(Caltech) araflt›rmac›lar›n›n ça-
l›flmalar›n› sergileyen birinci
sitede (*), 13.5 günlük
embriyonun beyin dilimle-
rini, ya da geliflen fare
anatomisinin üç boyutlu,
istenen yöne çevrilebilen bil-

gisayar modellerini izleyebilirsiniz. Beyin
dilimleri sizi korkutmas›n, görüntüler ve
animasyonlar›, canl› embriyona hiçbir
zarar verilmeksizin mikroskobik manye-
tik rezonans görüntüleme tekni¤iyle elde
edilmifl. ‹skoçya’n›n Edinburgh kentindeki
T›p Araflt›rmalar› Merkezi’nin ‹nsan Geneti-
¤i Bölümü’nce haz›rlanm›fl ikinci atlasta
(+), döllenmeden sonraki 5.5 ve 9. Günler
aras›nda embriyonun de¤iflik doku bölge-
lerine ait yüksek çözünürlükte aç›klama-
l› görüntülere eriflebilirsiniz. Ayr›ca site-
den bir gen kodlama veribankas›na ula-
flabiliyorsunuz. Örne¤in, omurili¤e t›klad›-
¤›n›zda, bu doku üzerinde kodlanan genle-
rin bir listesini elde edebiliyorsunuz. 
(*) mouseatlas.caltech.edu
(+) genex.hgu.mrc.ac.uk
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C›v›lt›l› Site 
Kufl merakl›lar›, bu çad›ra!..
Çad›r hayli büyük. 
10.000 kadar kufl, yedi¤iyle,
içti¤iyle, göç yollar›yla, 
hangi ülkede nerede
bulunduklar›yla, ayr›nt›l›
biçimde tan›t›l›yor. Ancak, 
ne arad›¤›n›z› da bilmeniz
gerekiyor. E¤er çad›r dar
geldiyse, Kanada Kufl
Araflt›rmalar› Kurumu’nca
haz›rlanan sitede linkler
arac›l›¤›yla baflka çad›rlara da
girebiliyorsunuz. 
www.bsc-eoc.org/avibase/avibase.jsp Dünyada bitki ve hayvan zenginli¤i s›n›rs›z.

Ancak bu canl›lar›n yeflerip geliflece¤i alanlar
s›n›rl›. Giderek de daha s›n›rl› hale geliyor. Bu
nedenle, biyoçeflitlilik günümüzde küçülen
adac›klar içinde gözlenebiliyor. Say›lar› ancak
25’i bulan ve “biyoçeflitlilik s›cak noktalar›”
olarak tan›mlanan bu bölgeler, dünyadaki bitki
türlerinin yar›s›ndan, tüm omurgal›lar›n da
üçte birinden örnekler bar›nd›r›yor. Bu sanal
atlasla Güney Amerika’n›n Atlantik k›y›lar›nda,
20.000 bitki türü içeren ormanlar›, uçamayan
gece papa¤anlar›yla, fare büyüklü¤ündeki
çekirgeleriyle, garip “kadife solucanlar›”yla 
Yeni Zelanda’y› ve daha birçok s›cak noktay›
ziyaret edebilirsiniz.
www.biodiversityhotspots.org/xp/Hotspots

Biyoçeflitlilik
Adalar›

fiempanzeler
Aras›nda

Jane Goodall’› kim tan›maz? Hepimiz
ad›n› duyduk, filmlerde, televizyonda
çal›flmalar›n› izledik. Ancak, herhalde
kendisini en yak›ndan tan›yanlar,
incelemek için ömrünü adad›¤› ve
meflhur etti¤i Gombe Ulusal
Park›’ndaki (Tanzanya) flempanzeler.

Minnesota Üniversitesi ile Minnesota
Bilim Müzesi’nin ortaklafla
haz›rlad›klar› bu sitede Gombe
flempanzelerini, foto¤raflar›ndan, video
görüntülerinden ve önde gelen primat
araflt›rmalar›n›n anlat›mlar›ndan
tan›yaca¤›z. 20’den fazla video filmiyle
de flempanzelerin alet
kullanmalar›ndan, oyunlar›na kadar
günlük yaflamlar›ndan kesitler

izleyebilece¤iz.

Uçufla Haz›r m›s›n›z?
Art›k kufl gözlemcilerinin buluflabilecekleri ortak bir sayfa var. Henüz çok
yeni olan bu sayfa, kufllar, kufl gözlemcili¤i ve yap›lan etkinliklerle ilgili pek

çok bilgiyi bar›nd›r›yor içinde. Hatta ayn› anda siteyi ziyaret
eden insanlar kendi aralar›nda o an iletiflim kurabiliyor, bir-
birlerine mesajlar b›rakabiliyorlar. Her hafta yenilenen birbi-

rinden güzel kufllar›, sesleri ve görüntüleriyle tahmin
edebilece¤iniz minik testler de var bu sayfada. Ancak,
sayfan›n tüm olanaklar›n› kullanmak için, önce çok
zahmetsiz bir ifllemle üye olman›z gerekiyor. Onlar›n
deyimiyle “uçufl izni” ald›ktan sonra sitede diledi¤iniz
gibi uçabilirsiniz. 
http://www.kustr.org

Washington D.C.’deki Ulusal
Hayvanat Bahçesi’nin dünyan›n
dört buca¤›ndan gelmifl
sakinlerini webcam arac›l›¤›yla
izleyebildi¤iniz e¤lenceli bir
site. Siteden seçece¤iniz

bölgelerdeki hayvanlar hakk›nda
ayr›nt›l› bilgiler de edinebiliyorsunuz.
Sorun, e¤er bilgisayar›n›zda yoksa,

gerekli apletleri yüklemenin
biraz zaman almas›. Ancak,
sabr›n›z›n ödülünü
görüyorsunuz.

natzoo.si.edu/Animals

Memleket Nire?
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Üstelik kaflar peynirini kapt›rma
tehlikesi de yok. Zekalar› ile
ünlenen k›z›l tilkilerin yaflam›,
do¤umlar›ndan yetiflme
ça¤lar›na, yeni aileler
kurmalar›na kadar güvenli bir
uzakl›ktan sunuluyor. Bu arada
köpeklerle akraba bu
hayvanlar›n kedileri and›ran
özelliklerini de (bir çizgi haline
gelebilen gözbebekleri, duyarl›
uzun “b›y›klar” vb) ö¤reniyoruz. 
www.foxforest.com

Tilkileri Tan›yal›m

Smithsonian Enstitüsü taraf›ndan
haz›rlanm›fl sitede, küçük
kemirgenlerden, balinalara kadar
Kuzey Amerika k›tas›nda ve
k›y›lar›nda yaflayan 400 kadar
memelinin çizimlerine,
görüntülerine, kafatas› biçimlerine,
yaflam yerleri ve yaflam biçimlerine
ait bilgilere eriflebiliyorsunuz. 
web4.si.edu/mna

Kuzey Amerika
Memelileri

Primat Evi
Hayvanlar dünyas›n›n sevimli yaramazlar›, maymunlar› yak›n-

dan tan›mak için ziyaret edilmesi gereken site, Wisconsin Böl-
gesel Primat Araflt›rmalar› Merkezi’nce haz›rlanan Primat
Enformasyon A¤›. Site, her ay flempanzeler, goriller,
maymunlar, flebekler, lemurlar ve bunlar›n öteki akraba-
lar› hakk›nda bilgi edinmek isteyen 450 000 kifli taraf›ndan ziya-
ret ediliyor. Hem uzmanlara, hem de amatör merakl›lara hitap etmek üzere haz›rlan-
m›fl sitede 235 maymun türü hakk›nda bilgi edinebilir, primat türlerinin biyolojisi, s›-
n›fland›r›lmas› ve korunmas› konular›nda bilgilerinizi derinlefltirmek için yüzlerce link
ba¤lant›s›ndan yararlanabilirsiniz. Sitenin audio-visual koleksiyonundan yiyecek arayan
cüce flempanzelerin ç›¤l›klar›n› dinleyebilir, ya da sa¤daki gibi, 1833 y›l›nda bas›lm›fl
bir do¤a tarihi kitab›ndan al›nm›fl çizimlere eriflebilirsiniz. 
www.primate.wisc.edu/pin

Vahfli Do¤adaVahfli Do¤ada
KeflifKeflif
Belki gezegenimizin en
gizli yerlerinin haritas›
ç›kart›lm›fl olabilir; ama
daha evimizi, ve daha
da önemlisi yaflam
arkadafllar›m›z›
yeterince tan›d›¤›m›z›
söyleyebilmekten çok
uza¤›z.
Taksonomistlerce
(canl› türlerini
s›n›fland›ran bilim
insanlar›)
tan›mlanmay› bekleyen
milyonlarca tür var. Missouri Botanik
Bahçeleri araflt›rmac›lar›nca
haz›rlanan bu keflif sitesinde siz de,
biyoçeflitlili¤in henüz ayakta
kalabildi¤i alanlarda, örne¤in

Madagaskar adas›nda ya da
Venezuella’da yeni keflfedilen bitki ve
hayvan türlerinin tan›mlamas›na
kat›labilir, yeni türlerin görüntülerini
izleyebilir ve haklar›nda bilgi sahibi
olabilirsiniz.
ridgwaydb.mobot.org/mobot/photoessays

A¤açlar›ndan çiçeklerinden bö-
ceklerine, bal›klar›ndan memeli-
lerine canl›lar dünyas› ile flöyle

taksonomik listelere gerek kalmak-
s›z›n tan›flmak istiyorsan›z, iflte size

içinde keyifle dolaflabilece¤iniz bir site.
Gerçi sergilenen canl›lar yaln›zca Kuzey

Amerika’da bulunanlar; ama öteki k›talara endemik
birkaç tür d›fl›nda bir eksiklik hissetmiyorsunuz. Ya-

paca¤›n›z, tür listelerine t›klad›ktan sonra karfl›n›za ge-
len resimlerin üzerine t›klayarak daha büyük bir resimle
birlikte o türün özellikleri, yaflam alanlar›, varsa teh-
likeleri konusunda bilgilere ulaflmak. Resme tekrar t›k-
layarak daha da büyütebiliyorsunuz. 
www.enature.com

Gezegenimizi Paylaflanlar
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Onlar
Tarih 
Olmas›n
Resimdeki
kara ayakl›
da¤ gelinci¤i,
art›k soyunu
sürdürebile-
cek vahfli bir popülasyondan yoksun. Bu
gezegende kalma umudunu, birkaç
hayvanat bahçesinde ya da araflt›rma
kurumunda tutsak bireylerin üretilme
çabalar›na ba¤lam›fl. Felaket kap›y›
1980’li y›llarda çalm›fl. Do¤al yaflam
alanlar›n›n daralmas›n›n yan› s›ra,
hükümetin do¤al avlar› olan tarla
kemirgenlerini yok etme kampanyas›n›n
kurban› olmufl. Da¤ gelincikleri belki
yeniden ço¤alabilecek, ama sitedeki 100
kadar öteki türün do¤adaki yaflamlar›
daha da ince pamuk ipliklerine ba¤l›.
www.animalinfo.org

Güvenli Bir Evin Yararlar›
Biçimlerini yad›rgar›z. Hele hele bir
tavflan› geçebilece¤i masal›, küçük ço-
cuklar için de pek inand›r›c› olmam›fl-
t›r. Gene de kaplumba¤alar›n bu horgö-
rüye katlanmak karfl›s›nda ald›klar› ödül,
uzun yaflam olsa gerek. Neler görmemifl-
ler, nelerden kurtulmam›fllar. Dev dinozor-
lar›n yok olufluna tan›kl›k etmifller. Dünyay›

kaplayan buzullar kendilerini yok edememifl. Hatta oto-
mobiller bile. Amerikan Do¤a Tarihi Müzesi’nden  pale-
ontolog Eugene Gaffney’in haz›rlad›¤› sitede bu sü-
rüngenlerin anatomileri hakk›nda ilginç bilgiler
(omurgalar› kabu¤un içine yap›fl›k, omuzlar› ve le-

¤en kemikleri de kaburga kafesinin içinde)
edinebilir fosil bulgulara (boynuzlu kaplum-
ba¤alar) eriflebilirsiniz.

research.amnh.org/~esg

Nuh’un (Sanal) Gemisi
Efsanedeki gemiy-
le tufandan kur-
tulmay› baflaran
hayvanlar›n baz›-
lar›, art›k aram›z-
da yok. Ne yaz›k
ki suçlu da, efsa-
nede kendilerini
kurtaran türün

soyundan gelenler. ARKive Projesi, Dünyada soyu tüke-
nen ya da tükenmekte olan hayvanlarla ilgili verileri ar-

flivliyor. En sonuncusu 1936 y›l›nda hayvanat Avustral-
ya’da bir hayvanat bahçesinde ölen thylacine ya da Tas-

manya kaplan› diye adland›r›lan keseli y›rt›c› gibi. Arflivde,
1100 tür hakk›nda aç›klamalarla birlikte yaklafl›k 5000
görüntüyü izleyebilirsiniz.
www.arkive.org

Baz› hayvanlar aras›ndaki iflbirli¤i,
birbirlerinin s›rtlar›n› kafl›maktan
çok daha önemli. Pek çok hayvan,
simbiyoz denen bu iflbirli¤i
sayesinde yaflam›n› sürdürebiliyor.

Örne¤in, baz› mürekkepbal›klar›,
gece avlanmak için yuvalar›ndan
ç›kt›klar›nda bal›klara yem
olmamak için, ay ›fl›¤›nda
par›ldayan yakamoz taklidi yapmak
zorunda. Bu aldatmacada
kendilerine yard›mc› olansa, kolera
yapan mikrobun akrabas› olan
fosforlu bakteriler. Connecticut
Üniversitesi’nden mikrobiyolog
Joerg Graf, hayvanlar ve bakteriler
aras›ndaki iliflkinin dört ayr›
örne¤ini inceliyor. Ancak bu
iflbirli¤i, her zaman uzaktan
göründü¤ü gibi iyi niyetli oluyor.
Örne¤in, mürekkep bal›¤›, vücu-
dundaki kirac›lar› asl›nda
öldürmeye çal›fl›rken g›daya
bo¤uyor. Çünkü, bakteriler,
hayvan›n kendilerini yok etmek
için salg›lad›¤› kimyasallar›, kendi
salg›lar›yla etkisiz hale getirip
tüketiyorlar.

www.sp.uconn.edu/~mcbstaff/graf/Sym.html

Sen benim s›rt›m›…

‹deal
Maymun Evleri

Tek bafl›m›za bir odada yaflad›¤›m›z› düflünelim.
Hatta öyle de düflünmeyelim; çünkü oda, insanlar›n do¤al
bir ortam› da say›labilir. En iyisi kendimizi müebbet hücre

hapsine çarpt›r›lm›fl bir tutuklu yerine koyal›m. Delirmeden, ya
da herhangi biçimde zihinsel yeteneklerimiz hasara u¤ramadan ne
kadar dayanabiliriz? fiimdi, uçsuz bucaks›z ormanlardan, dallar›nda
salland›klar› görkemli a¤açlardan kopar›l›p içine ancak s›¤abildikleri
laboratuvar ya da hayvanat bahçesi kafeslerine t›k›lm›fl hayvanlar›
düflünün. Üstelik bunlar›n hayvanlar aras›nda en geliflkin zekaya

sahip olan primatlar oldu¤unu. ‹flte bu site, Rhesus
maymunlar›ndan, insans›maymunlara kadar çeflitli türlerin

tutsakl›k yaflamlar›n› renklendirmek, olabildi¤ince
kolaylaflt›rmak için yap›labilecekleri sergiliyor.
www.awionline.org/Lab_animals/biblio/enrich.htm
www.awionline.org/Lab_animals/biblio/refine.htm
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Topraktan Topra¤a…
Ölümden sonra ne olaca¤›m›z,
hepimizin akl›ndan geçmifltir. Ama
iyice merak ediyorsan›z, tam yerine
geldiniz. Ölümün hemen
sonras›ndan, topra¤a kar›fl›ncaya
kadar çürümenin evrelerini
görüntü ve videolarla
izleyebilirsiniz. Çürümenin h›z›n›n
neye ba¤l› oldu¤unu (örne¤in

topra¤›n nemine, asitlik derecesine, iklime)
ö¤reniyorsunuz. Bedenlerimizin besleyece¤i
canl›lar› da önceden tan›ma olana¤›na
kavufluyoruz. Ayr›ca, amatör detektiflere de
suçluyu yakalatacak adli t›p bilgileri ve örnek
olaylara. Örne¤in, katil zanl›s›n›n yalan
söyledi¤i, cinayet kurban›n›n ölü bedenini
yiyen kurtçuklar›n üç de¤il, dört günlük
olmas›yla ortaya ç›kar›l›yor. Çok ilginç bir site;
ama gece girmeseniz iyi olur…
www.deathonline.net/decomposition/index.htm

Orkide Aflk›
Kraliçe Victoria döneminde ‹ngiliz soylular›-
n›n tutkusu, koleksiyonculuktu. Kimileri
devlet yönetim kademelerinde sömürge ko-
leksiyonlar› olufltururken, kimileri de daha
zarif u¤rafllara dalm›fllard›. Bunlardan biri
de, hem orkide koleksiyonu yapan, hem de
bu narin çiçeklerin çizimin yapan ressam
John Day (1824-88). Yaflam› boyunca dün-
yan›n çeflitli yerlerinden derlenmifl 3000 ka-
dar orkideyi resimlemifl ve özelliklerini kay-
detmifl. Sitede bunlardan en güzel 70 tane-
sinin çizimini ve ressam›n el yaz›s›yla belir-
tilmifl özelliklerini inceleyebilirsiniz. 
http://www.rbgkew.org.uk/exhibitions/johnday/index.html

Botanik Cennetleri

Tabii ki, Pasifik adalar›. Yaklafl›k
1300 tür bitkinin görüntülerini
içeren bu iki siteden birincisi
Hawaii adalar›ndaki çiçek ve
a¤açlar›, ikincisiyse, Güney
Pasifik’teki Marques
Adalar›’ndakileri gösteriyor. Küçük
resimlerin üzerine t›klayarak büyük
görüntülerine ve türlerle ilgili k›sa
aç›klamalara eriflebiliyorsunuz. 

rathbun.si.edu/botany/pacificislandbio
diversity/hawaiianflora/index.htm
rathbun.si.edu/botany/pacificislandbio
diversity/marquesasflora /index.htm

Dendroloji, a¤açlar› konu alan bir araflt›rma
alan›. Virginia Politeknik Enstitüsü ve Eya-
let Üniversitesi’nde a¤aç fizyologu olan
John Seiler’in haz›rlad›¤› sitede 450 kadar
a¤ac›n yaprak biçimlerinden, çiçeklerine,
gövdelerinden geliflme biçimlerine kadar
her türlü bilgiyi, görüntüleriyle birlikte elde
edebiliyorsunuz. Gerçi a¤açlar, Kuzey Ame-
rika’daki a¤aç türlerine ait; ama ço¤u size
de tan›d›k gelecek. Ayr›ca a¤açlar›n Latince
adlar›n›n ne anlama geldi¤ini de ö¤renebili-
yor, interaktif bölümlerde yapraklar›n ya da
i¤nelerin hangi a¤açlara ait oldu¤unu
bulup bilginizi s›nayabiliyorsunuz. 
www.cnr.vt.edu/dendro

A¤açlar› Tan›yal›m
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Hawaii Adalar›, Pasifik Okyanusu levhas›n›n ma¤ma taba-
kas›n›n derinliklerinde bulunan bir “s›cak nokta” üzerinde
kaymas›yla a¤›r a¤›r oluflan adalar›n meydana getirdi¤i bir
zincir. Bu adalar da moda deyimiyle bir “biyolojik s›cak
nokta” oluflturuyor. Anlam›, endemik türlerdeki zenginlik.
Milyonlarca y›l d›fl dünyadan yal›t›lm›fl olarak kalm›fl ada-
larda baflka yerlerde görülmeyen bitkiler geliflmifl. Örne-
¤in, resimde görülen ve do¤adaki say›s› art›k yaln›zca
20’ye inmifl olan  nanu (Gardenia brighamii) a¤ac›. Teh-
dit Alt›ndaki Hawaii Ekosistemleri Projesi kapsam›nda ku-
rulan sitede 900 kadar bitkinin görüntülü tan›m› yap›l›-
yor. Bunlar aras›nda adalara daha sonra sokulan ve yerli
türlerin aleyhine h›zla yay›lan istilac›lar da tan›t›l›yor. 
www.hear.org/starr/hiplants/index.html

Pasifik’te Botanik Cennet

Damarl› Bitkiler
Botanikçiler bir ziyafete haz›rlans›n.
En zengin bitki çeflidini içeren bu
gruptaki çiçekler, ayr›nt›l› özellikle-
riyle ve büyütülebilen resimleriyle
birlikte tan›t›l›yor. Kendinizi kapt›r-
d›n›z m› saatlerin nas›l geçti¤ini
unutaca¤›n›z bir site.
http://www.csdl.tamu.edu/FLORA/gall
ery.htmAsl›nda hazine, profesyonel

botanikçiler için. Ancak, sitede
dolaflmak,özellikle foto¤raf
galerilerini yoklamak, biz
amatörler için de keyif verici.
New York Botanik Bahçesi
taraf›ndan kurulmufl olan sitedeki
görüntü stoku, bakmakla bitecek
gibi de¤il. 85.000’den fazla
foto¤raf ve çizimle bitkiler ve
mantarlar tan›t›l›yor. Aç›klamalar,
amatörler için teknik kaçabilir.
Uzmanlar, arad›klar› kitap ve
makaleleri, bibliyografya köflesini
t›klayarak veritaban›nda bulunan
39.000 kay›t aras›ndan
seçebilirler.

sciweb.nybg.org/science2

Botanik Hazinesi

Biyoloji

Biyoçeflitlilik “s›cak noktalar›”
çok say›da farkl› bitki ve hayvan
türünü bir arada bar›nd›ran ve sa-
y›lar› günümüzde giderek azalan
bölgelere verilen isim. Bu alanlar-
dan ikisi, yurdumuzda Akdeniz ve
Do¤u Karadeniz k›y›lar›n› kaps›-
yor. Güney Çin’deki Hengduan
Da¤lar› da böyle bir “s›cak nokta”.
Site, 10,000 de¤iflik türe ait bilgi-
ler içeriyor; ayr›ca 600’den fazla
tür ve manzara foto¤raf›n›n yer al-
d›¤› görüntü arflivi bulunuyor. 
http://maen.huh.harvard.edu:8080/china

Tür Cenneti

Hareketli
Bitkiler
Eskiden uzun
sürede meydana
gelen olgular›
izlemenin tek yolu
sab›rd›. fiimdi öyle

mi ya? Oturun koltu¤a, bas›n televizyonun ya da bilgisayar›n dü¤mesine,
gözlerinizin önünde birkaç saniye içinde p›r›l p›r›l gökyüzünde bir kas›rga
olufluyor, esip savuruyor ve da¤›l›yor. Ya da bir yumurta larva haline geliyor,
sonra pupa, kozan›n içine zoom, oluflan kanatlar ve derken muhteflem bir
kelebek uçup gidiyor. Bize bu keyfi sa¤layan “zaman atlamal› film” denen bir
teknoloji, bir sürecin çeflitli evrelerinden kareleri yan yana getiriyorsunuz, olup
bitiyor. Bu uzun girizgahtan sonra yer s›k›nt›s› nedeniyle sözü ba¤l›yor ve sizi
bitkilerin ›fl›¤a, g›daya ve suya gösterdi¤i tepkiyle baflbafla b›rak›yorum…

sunflower.bio.indiana.edu/rhangart/plantmotion
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Sanal Aktar 
fiimdi kan›ksad›¤›m›z baharat türleri,
bir zamanlar alt›n de¤erindeydi. Ünlü
‹pek Yolu’yla Bat›’ya giden baharat
öylesine az miktar ve yüksek
de¤erdeydi ki, yaklafl›k 500 y›l önce
bafllayan sömürgecilik hareketinde
önemli rolü oldu¤u söylenebilir.
Baharat›n böylesine de¤erli
olmas›n›n nedeni, de¤iflik tat ve
kokular›n›n ötesinde sa¤alt›c› (tedavi
edici) özellikleri oldu¤u yolunda
yayg›n inan›flt›. Örne¤in, hem düflük
etkide bir uyuflturucu madde, hem de

ac› biberin etkin maddesi olan
kapsaisin içeren vanilyan›n, isteriden
tutun, atefl ve iktidars›zl›¤a kadar
pekçok derdin devas› oldu¤una
inan›l›rd›. kakule ise, temel ya¤lar›n
bir kar›fl›n›n› içerdi¤inden  hazm›
kolaylaflt›ran, so¤kalg›nl›¤›na iyi
gelen ve bronfliti iyilefltiren bir
madde olarak tan›n›r Asl›nda en
az›ndan baz›lar› bak›m›ndan bu
inan›fllar fazla bofl say›lamasa da,
baharat türleri üzerinde yap›lan
kimya ve eczac›l›k deneyleri, bu
geleneksel tedavi araçlar›n›n ancak
küçük bir bölümünün ünlerini
haketti¤ini ortaya koydu. California
Üniversitesi (Los Angeles)
Biyomedikal Kütüphanesi’nce
oluflturulan bu sanal sergide, 29 çeflit
baharat›n tarihçesi, kimyas› ve t›bbi
kullan›m› aç›klan›yor. 

unitproj.library.ucla.edu/biomed/spice/i
ndex.cfm

Sanal Botanik
Bahçesi

Hamburg Üniversitesi’nce haz›rla-
nan sayfa (fiimdilerde Almanca’dan ‹n-
gilizce’ye de çevriliyor) her düzeyde
merakl›ya (bitki araflt›rmac›s›, ö¤renci-
ler ya da amatör bahçevanlar) hitap
ediyor. 58 bölümü, botanik biliminin
temel ö¤retilerinden tutun, Mendel ka-
l›t›m ilkelerine ve bitkilerdeki molekü-
ler tepkimelere kadar akla gelebilecek
her fleyi kaps›yor. Yaz›l› aç›klamalar›n
yan›s›ra foto¤raflar, hareketli görünü-
ler ve hücrelerin mikrograflar›. Ziyaret-
çi say›s› m›? Ayda 800 000 kadar!

http://www.rrz.uni-hamburg.de/biologie/b_online/e00/contents.htm

Nostaljik
Botanik
Bu site, amatörler ve
profesyoneller için
zevkle gezilecek bir
sanat galerisi. Londral›
eczac› ve botanikçi
William Curtis, bahçe
merakl›lar› için
haz›rlad›¤› dergisi
“Curtis’s Botanical
Magazine” 1787’de ilk
tomurcu¤unu
açt›¤›nda, bunun
büyük bir ç›nar
olaca¤›n› herhalde
düfllememiflti. Oysa,
bitkilerin büyüleyici
resimleriyle ün
kazanan dergi 217
y›ld›r bas›lmaya devam
ediyor. Site, derginin
ilk 20 y›l›nda
yay›mlanan say›lardaki
görüntüleri veriyor.
Suluboya ve
mürekkeple
renklendirilmifl
1000’den fazla çizimin
üzerlerine t›klayarak
büyütebiliyorsunuz. 
www.nal.usda.gov/curtis

Do¤ada
Dayan›flmalar Zinciri

Bu sitede incir ve sinek (ya da
minik eflek ar›lar›) aras›ndaki
dayan›flmay› izliyorsunuz. ‹ncirin
çiçekleri, meyvenin içinde sakl›.
Bunlar›n bafldöndürücü
kokusunu alan difli ar›lar meyve
içine giriyor ve burada çiçekleri
erkek çiçeklerden tafl›d›klar›
polenle dölleyerek içlerine kendi
yumurtalar›n› b›rak›yorlar.
Olgunlaflan meyveyle beslenen
yavrular, meyveden ç›kt›klar›nda
baflka çiçekleri döllüyorlar. 
www.figweb.org
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Evinizi sel bast›, ya da araban›z alt geçitte yüzmeye bafllad›.
Gelecek y›l havan›n nas›l olaca¤›, ya da gelecek yüzy›ldaki
iklim de¤iflikli¤i kimin umurunda. Oysa klimatologlar, geç-
mifl iklim de¤iflimlerine anlam verebilmek ve gelecekte in-
san etkinliklerinin iklim üzerindeki etkisi konusunda öngö-
rülerde bulunabilmek için iklimsel olaylara uzun bir pers-
pektiften bakmak zorundalar. ‹flte bu site de, hem ö¤renci-
lere, hem de ilgili kamuoyuna küresel ›s›nma gibi konular›
daha iyi anlamalar› için böyle uzun bir bak›fl aç›s› sa¤l›yor.
ABD Ulusal Jeofizik Veri Merkezi’nce haz›rlanan sitede ik-
limsel olaylar ve etkileri “10 ve katlar›” yaklafl›m›yla irdele-
niyor. Bir baflka deyimle, etkiler bir günle, 100.000 y›l ara-
s›nda de¤iflen süreler boyunca inceleniyor. Her basamak,
o ölçekte iklim de¤iflimleri ve bu de¤iflimlerin insan›n tari-
hini ve evrimini nas›l etkilemifl olabilece¤i konusunda bilim-
sel bulgular içeriyor. Sitede, benzer sitelere linklerden bafl-

ka, geçmifl iklim olaylar›n›n incelenmesine yarayan buz
merkezleri ve a¤aç halkalar› gibi araçlar hakk›nda da bil-
giler bulunuyor.
www.ngdc.noaa.gov/paleo/ctl/index.html

S›cak Görüntüler
Karalarda s›cakl›-
¤›n her on y›lda,
bir derecenin ke-
sirleri kadar artt›-
¤›n›, denizlerin
birkaç milimetre
kadar yükseldi¤i-
ni gösteren ista-
tistikler, felaketin
uzak oldu¤u
hissini veriyor.
Ancak, bu sitedeki görüntüler baflka bir dilden konuflu-
yor. Amerikal› foto¤rafç› Gary Braasch’›n üç y›ld›r olufl-
turdu¤u siteyi dolafl›nca, o rahatl›k duygunuzdan s›yr›l-
mak gere¤ini duyuyorsunuz. Kosta Rika’da ortadan kay-
bolan kurba¤alar, Alaska’da çözülmeye bafllayan donmufl
topraklar›, Sibirya çevresinde yükselen denizleri mi gör-
mek istiyorsunuz? Yoksa Peru’da 13 y›lda 500 metre ge-
rileyen buzullar› m›? Belki de Antarktika’da son 400 y›l-
d›r genifllerken , birden küçülüp çatlamaya bafllayan buz
örtülerini?  Buyurun siteye...

http://www.worldviewofglobalwarming.org

Zaman Tünelinde ‹klim

Yeterli ar›tma tesislerinden yoksun
fabrikalardan, madenlerden sulara
ya da atmosfere b›rak›lan zehirli
at›klar›n karasal ve sucul canl›lar
üzerindeki öldürücü etkilerini
güvenilir bir kaynaktan izlemek
istiyorsan›z, bu siteye s›k s›k baflvu-
racaks›n›z
demektir. ABD
Çevre Koruma
Dairesi (EPA)
taraf›ndan düzenli
olarak yenilenen
ECOTOX adl› site,
1926 y›l›ndan
bafllayan bir
makale, rapor ve
gözlem arflivini
içeriyor. Sitede,
aktinomisinden,
çinkoya kadar her
çeflit toksik
maddenin yol açt›¤›
etkiler sergileniyor.

www.epa.gov/ecotox

Zehirledi¤imiz Do¤a

Elektronik Ekoloji!

Ekoloji, öneminin bilincine giderek
daha çok vard›¤›m›z bir bilim dal›.
‹nsan eliyle ya da do¤al süreçlerle
ortaya ç›kan bir etkinin zincirleme
biçimde canl› türlerine ve çevreye
yans›d›¤›n› görmek, yaflam›
destekleyen bildi¤imiz tek gezegen
olan Dünyam›z›n nas›l hassas bir
denge üzerinde durdu¤unu
kavramam›za yard›mc› oluyor. Ne
var ki, ekolojik süreçler, büyük
alanlarda ve uzun sürelerde
kendilerini belli ediyor. Dolay›s›yla
bilimsel verileri ya da derslerde
ö¤rendiklerimizi zihnimizde
canland›rmak kolay olmuyor. Bu

site, iflte bu ihtiyaca yan›t veriyor.
Kurallar› anlafl›l›r biçimde aç›klanm›fl
e¤lenceli oyunlarla. Örne¤in bir kent
yönetiminin bafl›na geçip, beton
bloklar›n çevredeki do¤ay› yutmas›n›
önlemeye çal›fl›yor, avc›-av
populasyonlar›n›n de¤erleriyle
oynayarak çevre üzerindeki etkiyi
izleyebiliyor, kirli¤in nehir
havzalar›nda yay›lmas›n›
görebiliyorsunuz. Sorunsa belli: Bu
sayfalarda tan›t›lan sitelerin hemen
tümü gibi ‹ngilizce olmas›. Art›k bu
durumda görev, siteyi
Türkçelefltirecek ya da benzer
oyunlar üretecek ekoloji hoca ve
ö¤rencilerine düflüyor. 

www.gingerbooth.com/courseware
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Ormanda bilerek çak›lm›fl bir kibrit, dikkatsizce at›lm›fl bir
izmarit, atmosfere gereksizce at›lan milyarlarca ton
karbondioksit. Kesilen ormanlar, çölleflen topraklar... Tüm
bunlara karfl›n do¤an›n s›n›r tan›maz öfkesi, kas›rgalar,
orman yang›nlar›, yerlerinden kopup sürüklenmeye
bafllayan ada büyüklü¤ünde buzda¤lar›, kum f›rt›nalar›,
kronolojik veriler, uzun y›llar ölçümleri, istatistikler ve
dramatik görüntülerle bu sitede. 
lwf.ncdc.noaa.gov/oa/climate/severeweather/extremes.html

Do¤a K›zd›r›ld›¤›nda...

Sanal Ekoloji ve
Orman Mühendisli¤i 

‹lkö¤retim 7. s›n›flar ve yukar›s›ndaki
tüm e¤itim kademeleri ve profesyo-
neller için haz›rlanm›fl e¤lenceli ve
ö¤retici bir site. Hampshire College
(Massachusetts, ABD) araflt›rmac›la-
r›nca haz›rlanm›fl SimForest progra-
m›n› indirerek kendi orman›n›z› ken-
diniz yarat›yorsunuz. Yapaca¤›n›z, 30
a¤aç türü aras›ndan bileflimler olufl-
turarak ve ya¤›fl miktar›, s›cakl›k ve

toprak türü gibi çevresel de¤ifliklik-
lerle oynamak. Bu girdiler sonucu
oluflan uzun dönemli orman dinamik-
leri ekranda beliriyor ve ö¤rencilerin
ormanl›k bölgelerin iklim de¤ifliklikle-
ri ve öteki bozucu etkilere karfl› tep-
kilerini ö¤renmelerini sa¤l›yor.  Ayr›-
ca, dikilen a¤açlar›n zamanla yerleri-
ni hangi türlere b›rakt›klar›n› da izle-
yebiliyorsunuz. Daha üst s›n›flardaki
ö¤renciler, program›n, denklemleri
de¤ifltirebildikleri daha ileri bir
modelini de indirebiliyorlar. 
ddc.hampshire.edu/simforest

Bu orta 
Amerika 
ülkesi, do¤an›n 
cömert 
davrand›klar›ndan. Ülkede çam or-
manlar›yla kapl› da¤lardan k›zg›n
çöllere, nemli ya¤mur ormanlar›na
kadar çok çeflitli ekosistemler bulu-
nuyor.  Böyle olunca da Meksika,
en çok memeli türü bar›nd›ran ülke-
ler aras›nda ikinci, damarl› bitkiler
s›ralamas›nda dördüncü ve sürün-
genler kategorisinde de birinci (717
tür) s›rada bulunuyor. Bu sürün-
genlerden birço¤unaysa baflka hiç-
bir yerde rastlanm›yor.  Bu zengin
görüntü sitesinde ister merak etti¤i-
niz hayvan üzerinde ayr›nt›l› bilgi,
ister yüksek çözünürlükte görüntü
elde edebiliyorsunuz.
www.vivanatura.org

Ekoloji
Meksika’n›n 
Eko-Hazinesi

Felaketinizin
Resmidir

Bu görüntü sitesi, do¤an›n
öfkesini merak edenler için.
Okyanuslarda oluflan güçlü

kas›rgalar›n, karfl› konulmaz
orman yang›nlar›n›n, kutup

bölgelerinden kopup okyanuslara
kar›flan koca buzda¤lar›n›n uydu

görüntüleri. Ayr›ca günün
görüntüsü köflesi, sizi haberlerde
dinledi¤iniz son do¤a felaketiyle

buluflturuyor.
www.osei.noaa.gov

Dünyam 
‹çin

Çevreniz ne
kadar kirli? Alan kodunuzu girin
ve ö¤renin. Dünyam›z› yaflanabilir
tutmak için neler yapmal›y›z?
Okyanus ekolojisine yard›mc›
olmak istiyorsan›z, evinizde hangi
bal›¤› yemelisiniz? T›klay›p ö¤renin
(en iyi yeme¤inin tarifleriyle
birlikte). Çevreciler, bu zengin
sitede istedikleri çok fleyi
bulacaklar.
www.formyworld.com

Gelece¤imiz Çevremiz
RAND Bilim ve Teknoloji Politika Enstitüsü’nce ha-

z›rlanan sitede, çevredostu yenilik ve icatlar› inceleye-
bilirsiniz. Ayr›ca gelecek 20 y›l süresince çevre politi-
kalar›n›n, genom araflt›rmalar›ndan, tüketici tercihle-
rinden, ya da okyanus diplerinde ve buzul kütlelerinde
hapsolmufl metan gaz›n›n iflletilip iflletilmemesi konu-
sundaki kararlardan nas›l etkilenece¤i de aç›klan›yor.
Uzmanlar›n görüfllerini aktard›klar› video görüntüleri
ve çok say›da link merakl›lar› bekliyor.

www.rand.org/scitech/stpi/ourfuture
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T›p
Amatör ve 
Profesyoneller ‹çin 
Genom 

Biyolog olmayan biri için insan geno-
mu bazen basit (yaln›zca dört harfin
farkl› dizilimleri), bazen de ürkütücü de-
recede karmafl›k görünebilir (tek-nükle-
otid poliformizmi de neyin nesi?).  Gerçi
insan genomu üzerinde çal›flan kurulufl-
lar, elde ettikleri bilgileri GenBank ,
ABD Biyoteknoloji Ulusal Bilgi Merkezi
(NCBI), PubMed gibi veritabanlar›na ak-
tar›yorlar. Ancak pek ço¤umuz, bu bilgi-
lere yaln›zca eriflmek de¤il, anlayabil-
mek de istiyoruz.  ‹flte ABD Ulusal ‹nsan
Genomu Araflt›rma Enstitüsü’nün
(NHGRI) "Exploring Our Molecular Sel-
ves" adl› Web sayfas›, bizlere kendimizi
moleküler kimli¤imizle tan›t›yor. 

Bunu yaparken de hareketli molekül-
ler ve hücreler, ‹nsan Genom Projesi ko-
nusunda bir video gösterisi  ve bilim

adamlar›n›n temel kavram ve terimleri
video klipleriyle aç›klad›klar› "genom
sözlü¤ü" gibi  multimedya araçlar›ndan
yararlan›yor. 

ABD Enerji Bakanl›¤›’n›n  (DOE) ‘ge-
nome site’ adl› sayfas›ndaki  poster üze-
rinde 23 kromozom çiftinin her birinin
üzerine t›klayarak, kal›t›msal hastal›klar-
dan sorumlu genlerin adlar›n› ve bulun-
duklar› yerleri görebilirsiniz.  Ünlü ‘Cele-
ra Genomics Inc.’ firmas›n›n Genome
News Network sayfas›nda, genom konu-

sunda dersler,
insan ve bitki
genomlar›yla
ilgili yeni ma-
kalelerin yan›-
s›ra, hastal›k
e¤ilimine ifla-
ret eden ve di-
zilimde tek bir
harfin farkl›
yerleflmesi  an-
lam›na gelen
tek nükleotid
polimorfizmle-
ri (SNS) konu-
sunda da bilgi
sahibi olabilirsiniz. ‹lgileri amatör düze-
yin ötesine geçenler  Cold Spring Harbor
Laboratory taraf›ndan haz›rlanan  ‘DNA
Learning Center’ (DNA Ö¤renme Merke-
zi) sayfas›nda bir dizi geliflkin online ge-
netik etkinlikten yararlanabilirler. Ör: Zi-
yaretçilere dizilim verilerini analiz etme
olana¤› sa¤layan  BioServers, ayr›ca,
PCR ve DNA parmakizi tekniklerini aç›k-
layan animasyonlar.

http://www.nhgri.nih.gov/educationkit/video.html

http://www.ornl.gov/hgmis/posters/chromosome/

http://celera.com/genomics/genomics.cfmhttp://vector.cshl.org/resources/resources.html

Laboratuvar
Faresinin Kitab›

Hayvan
dostlar›
gerisini
okumas›n!
Mouse
Genetics,
gerek ilk
deneylerine
haz›rlanan
t›p
ö¤rencileri,

gerekse profesyonel
araflt›rmac›lar için temel baflvuru
kayna¤› olan bir kitab›n
elektronik biçimi. Princeton
Üniversitesi’nden Lee silver’in
1995 y›l›nda bas›lan kitab›
tükenmifl. Dolay›s›yla, fare
türlerinin seçimi, üreyen
kolonilerin kayd›n›n tutulmas›,
suni döllenme, genetik haritalama
yöntem ve teknikleri ve gen
de¤iflimli hayvanlar›n üretilmesi
konusunda bilgi edinmek ya da
bilgisini derinlefltirmek
isteyenlerin açmas› gereken bir
sayfa. Site,  MEDLINE’›n yan›s›ra
fare genomu veritabanlar›na
linklerde içeriyor. 
www.informatics.jax.org/silver

Bu site de t›p ö¤rencileri ve amatör
doktorlar için.  Doku bilimi ya da
patoloji için ders kitaplar›ndaki bil-
gilerle yetinecek olursan›z, potansi-
yelinizi yeterince kullanmam›fl olur-
sunuz. Oysa Illinois T›p Koleji ve
Iowa T›p Fakültesi araflt›rmac›lar›n-
ca düzenlenmifl sitelerdeki araçlar›
kullanarak bir doku örne¤i üzerine
zoom yap›p dokulardaki en ince
detaylar› görebiliyorsunuz.
www.histo.net
www.path.uiowa.edu/virtualslidebox

Dokular›m›z›
Tan›yal›m 
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T›p

Oluflum sürecinde, ama yine de
zengin bir site. Geneti¤e girifl
düzeyinde konular, popüler bir dille
yaz›lm›fl k›sa makalelelerle
anlat›l›yor. Sitenin en igi çekici
köflesi olan animasyonlar, küçük bir
çeflni paketçi¤iyle karfl›n›zda; ancak,
500 kadar animasyonun siteye
konmas› için çal›flmalar

yürütüldü¤ünü ö¤reniyoruz. Türkçe
site dedi¤imize göre, umar›z bunlar
Türkçe’ye de çevrilir. Öteki bilim
sitelerine linkler de sitede
eriflebildi¤iniz bir kolayl›k. Bu güzel
çal›flma, eminiz ileride daha da
zenginleflecek. 

www.genbilim.com

Türkçe Genetik

Anatomiye Sanal Girifl
T›p ö¤renimi iyi de, tart›flmal› yöntem-
leri var. Örne¤in, anatomilerini ö¤ren-
mek için hayvanlar›n kesilip biçilmesi.
Etik tart›flmalar bir yana, bu yöntem-
ler t›p ö¤rencileri için bile rahats›zl›k
verici. En az›ndan formaldehid koku-
su. Bir de lise ö¤rencilerini düflünün.
Froguts adl› sanal anatomi sitesi, ger-
çi lise ö¤rencilerine yönelik, ama t›p
fakültelerindeki anatomiye girifl ders-
leri için de uygun. Sitenin kahraman›,
bilim için can›n› vermifl bir kurba¤a.

Ama bu fedakarl›kla laboratuvarlarda
kesilecek milyonlarca hemcinsinin ha-
yat›n› kurtarm›fl. Sitede sanal bir
neflter ve makasla hayvan›n doku
katmanlar›n› aç›p, karn›n›, hatta üç
gözenekli kalbini görebiliyor, bey-
nini inceleyebildi¤iniz gibi,
animasyonlarla,     ör-
ne¤in dört aflamal›
solunum gibi süreçleri de
daha yak›ndan   iz-
leyebiliyorsunuz. 
www.froguts.com

Hapfluuu...
Çok yaflay›n. Ama yine de
nefes almay› zorlaflt›ran, bizi
zaman zaman bir mendile
servet ödemeye raz› hale
getiren, sesimizi tan›nmaz hale
sokan nezle virüsü ya da
bilimsel tan›mlamas›yla
rhinovirüsleri iyi tan›y›n.
Çizimlerle desteklenmifl sitede
virüsü nas›l kapt›¤›n›z,

düflman›n nerede y›¤›nak yapt›¤›
gibi temel bilgilerin yan›s›ra,
nezleyle ilgili bat›l inançlar ve
gerçekleri de ö¤reniyorsunuz.
Örne¤in, nezleden çabuk kurtul-
mak için iyi beslenmek gerekti¤i
biçimindeki inan›fl yanl›fl olmakla
birlikte, lezzetli yemeklerin bir
zarar› da yok. Hatta sitede birkaç
“nezle yeme¤i” tarifi de veriliyor. 
www.commoncold.org

Umutsuzlar ‹çin
Umut
Bu site, kendileri ya da yak›nlar›
umutsuz bir hastal›¤a yakalanm›fl
olup da, son çare olarak deneysel
tedavileri denemek isteyen, ancak
nereye baflvuracaklar›n›
bilmeyenler için haz›rlanm›fl.
‹çeri¤i giderek geniflleyen sitede,
ABD’de tüm sa¤l›k
hizmetlerinden sorumlu Ulusal
Sa¤l›k Enstitüleri (NIH) adl›
kurumca desteklenen yaklafl›k
5,000 klinik deney hakk›nda bilgi
sahibi oluyorsunuz. Deney
aflamas›ndaki tedavi
yöntemlerinin ayr›nt›lar›n›n yan›
s›ra, araflt›rmac›lar›n gönüllü
denek aray›p aramad›klar›n› ve
bu deneylere nas›l
kat›labilece¤inizi de bu siteden
ö¤renebilirsiniz. 
www.clinicaltrials.gov



T›p
‹çimizi Nas›l Bilirdik?
‹nsan›n içinde ne oldu¤unu merak et-
mesi do¤al. Ancak yüzy›llar boyunca
aç›p da  bakan birkaç hekim ya da
öncülü d›fl›nda bunu pek bilen ç›kma-
d›. Sorun yaln›z  bilmekle bitmiyor.
Nas›l anlatacak, nas›l ö¤reteceksiniz?
B›rak›n s›radan insanlar›, t›p ö¤renci-
leri  için bile kadavra dersi, en az›n-
dan ilk bafllarda çok hofl olmayan bir
tecrübe. Bunun için, 17. yüzy›l  t›pç›-
lar› çareyi “güleryüzlü kadavralar”
çizmekte bulmufllar. Derileri, kaslar›
organlar› sarkarken size bak›p gülüm-
seyen kadavralar!. ABD’nin Bethesda
kentindeki Ulusal T›p Kütüphane-
si’nde aç›lan bir serginin online türü
olan sitede eski M›s›r’dan günümüze
kadar insan anatomisiyle ilgili görün-
tüleme çal›flmalar›n›n evrimini izleyebilirsiniz. 
www.nlm.nih.gov/exhibition/dreamanatomy/index.html

Düflman›m›z›
Tan›yal›m

Kanserle mücadele-
de ilk ad›m onu iyi

tan›mak. Bu ilk ad›m› at-
mak için de ille onkolog (kanser

uzman›) olman›z gerekmiyor.
CancerSource sitesi, uzman
olanlar, düflman hakk›nda
hiçbirfley bilmeyenler ve ara-
dakiler için her üç düzeyde
bilgi sa¤l›yor. Sitede hastal›¤›n
temel biyolojisini, konuyla ilgili
son haber ve geliflmeleri ö¤renebilir
ve kanser uzmanlar›yla online konu-
flabilirsiniz. Bir sözlük, ilaç rehberi

ve online yard›mlaflma gruplar› da
sitede hastal›¤› yenmeye kararl›
kiflilerin emrinde. 
CancerSource.com

Bilim ‹çmeyin Diyor 
Baz› okurlar›m›z için

sevimsiz olmak
pahas›na biz
görevimizi
yapal›m.
Asl›nda fazla

yazmaya gerek
yok, site her fleyi

aç›kl›yor. Hem de Türkçe. 
www.sigara.gen.tr

Bu çok kapsaml› t›p sitesi, dokto-
run söylediklerinin ne anlama geldi-
¤ini flöyle anlayaca¤› dilden ö¤ren-
mek isteyenler için haz›rlanm›fl. Ne-
redeyse her hastal›¤›n semptomlar›,
tedavi biçimleri, hatta tüm ameliyat-
lar, anlafl›l›r çizimler, ve bilimsel ad-
lar›n yan›s›ra halk dilindeki anato-
mik isimlerle anlat›l›yor. Tek sorun
‹ngilizce olmas›. Ama doktorunuzu
da daha kolay anlam›yorsunuzdur
zaten.

http://mywebmd.com

Doktor Ne
Demiflti?..

Tabii gider de... fiiflmanl›k, bununla
birlikte gelen diyabet, dengesiz
tüketilen yiyecekler, afl›r› kolesterol,

kalp-damar hastal›klar›, bilinçsizce
midemize doldurdu¤umuz
kanserojen maddeler... Yeterince
korkuttuysak, siteye girmeye
haz›rs›n›z demektir. ABD Tar›m
Bakanl›¤›’nca haz›rlanm›fl sitede,
baflta dengeli beslenme piramidi, her
yafla ve cinsiyete göre belirlenmifl
diyetlerden tutun, biyoteknoloji, g›da
güvenli¤i, zehirli yiyeceklere kadar
çok çeflitli kategoride ayr›nt›l›
bilgiler ve yol gösterici flemalara
ulaflabiliyorsunuz. 
www.nutrition.gov

Can Bo¤azdan Gelir Beyin F›rt›nalar›
Halk aras›nda sara nöbeti diye de bili-
nen epilepsi, beyindeki nöronlar›n dü-
zensiz etkinleflmesi nedeniyle ortaya
ç›kan bir olgu. Modern t›p, çare ola-
rak ameliyat ya da ilaç tedavisini gös-
teriy›or.  Oysa ortaça¤larda hem has-
tal›¤›n nedenleri (kafatas› içinde va-
roldu¤u iddia edilen tafllar) hem de
tedavisi konusunda daha de¤iflik öne-
rilerde (örne¤in kafatas›n›n aç›larak
tafllar›n al›nmas›) bulunulmaktayd›.
Bir Alman hekim taraf›ndan haz›rlan-
m›fl sitede epilepsinin tarihi, ve kültü-
rel etkisi konusunda ilginç bilgilere
ulaflabiliyorsunuz. Bir bölümde epi-
lepsi hakk›nda do¤ru ve yanl›fl dü-
flünceleri, bir baflkas›nda epileptik ün-
lü kiflileri (Sezar, Napolyon, Dosto-
yevsky vd.) tan›yabilir, yine bir
di¤erinde epilepsi nöbeti geçiren bir
kifliye nelerin yap›lmas›, nelerin yap›l-
mamas› gerekti¤ini ö¤renebilirsiniz. 
www.epilepsiemuseum.de/alt/english.htm


