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Antropoloji...  Arkeoloji... Paleontoloji...

Çivili Kütüphane
Çivi yaz›s›n› sökmeye çal›flan arkeologlar›n gezmek-
ten ayaklar› fliflmifl. Nedeni, yafl kil tablet-
lere bir kam›fl sap›yla yaz›larak tutulmufl
günceleri, ticari belgeleri ya da tarihi ka-
y›tlar› içeren koleksiyonlar›n çeflitli ülkele-
re da¤›lm›fl olmas›. Bu lojistik güçlükler,
Sümerce gibi çivi yaz›s›n›n en eski biçimleri
üzerindeki araflt›rmalara sekte vurmufl. fiim-
diyse, California Üniversitesi ile, Berlin’deki
Max Planck Bilim Tarihi Enstitüsü’nün iflbirli-

¤i ürünü olan Çivi Yaz›s› Say›sal Kitapl›k Giriflimi (Cune-
iform Digital Library In›tiative – CDLI) adl› kurum,
dünyadaki erken çivi yaz›s› belgelerini araflt›rmac›la-
r›n ayaklar›na (daha do¤rusu parmaklar›na) getire-
cek büyük bir sibermüze oluflturuyor. Müzede, flim-
dilik Berlin’deki Ön Asya Araflt›rmalar› Müzesinde
bulunan 3000 kadar tablet parças›n›n görüntüleri
var. Sibermüze 2003 y›l›nda tamamland›¤›ndaysa,
baflka müzelerden gelen örneklerle arflivin, varl›-
¤› bilinen 120.000 eski çiviyaz›s› tabletinin yar›-
s›n› kapsayaca¤› umuluyor. 
http://early-cuneiform.humnet.ucla.edu/

Eski M›s›r’da soyluluk

nas›l belli olacak? El-

bette, mezar›n görke-

miyle. Bu nedenle, ki-

mi firavunun ilk ifli öl-

dükten sonra yataca¤›

yeri haz›rlatmak. Ki-

mi, onbinlerce köleyi

y›llarca çal›flt›rarak

da¤ gibi piramitler in-

fla ettirmifl. O kadar›-

na gücü yetmeyenler

de, kolay› güneydeki Te-

ba Vadisi’nin duvarlar›n› oydurmakta bulmufl. 500 y›l süreyle vadinin her iki

yan›nda firavunlara ve yüksek görevlilere ait 62 mezar oyulmufl. Site, bu va-

dinin haritas›n› ç›karmaya yönelik bir projenin sundu¤u bir sanal atlas. Vadi

flemas›ndaki numaralara t›klayarak, mezar›n kime ait oldu¤unu ö¤reniyor,

planlar›n› görüyorsunuz. ‹sterseniz interaktif araçlar› kullanarak mezar›n üç

boyutlu görüntüsünü oluflturuyorsunuz. Mezar›n foto¤raflar›n› inceliyor,

verdi¤iniz komutlarla resimlere zoom yapabiliyor, ayr›ca resim üzerinde

gezinebiliyorsunuz. Arkeoloji ve tarih merakl›lar›n›n saatlerce b›kmadan

izleyebilecekleri, çok iyi düzenlenmifl bir site. 

www.thebanmappingproject.com

Firavunlar› Ziyaret
Atalar›m›z sanat için mi, ma¤ara
içinde cans›k›nt›s›ndan kurtulup vakit
geçirmek için mi, yoksa daha bereketli
avlar için büyü olsun diye mi
yapm›fllar, oras› kesin olarak belli
de¤il. Ama, ma¤ara duvarlar›n›
süsleyen o ak›lalmaz güzellikte ve
ayr›nt›da resimlerin, bizlere ilk
insanlar›n yaflam tarzlar› konusunda
çok fley ö¤retti¤i de kesin. Gerçi
benzerlerini daha önceki say›lar›m›zda
da yay›nlam›flt›k, ama bu site
antropolojiyle ilgilenenler için ziyaret
edilmeye de¤er bir zenginlik tafl›yor. 
www.bradshawfoundation.com

Ma¤ara Sanat›

Güney Amerika uygarl›klar›, sahip olduklar›
ileri teknoloji ve zaman zaman ac›mas›z da
olan ilginç ve renkli kültürleriyle, merakl›lar›
her zaman büyüledi. ‹nkalar, Aztekler
Mayalar, Olmekler, duymaya al›fl›k
oldu¤umuz isimler. Bu siteyse, Wari halk›n›n
kurdu¤u 1400 y›ll›k bir kenti sizlerle birlikte
araflt›r›yor. ‹nkalar›n ünlü baflkenti Macchu
Picchu gibi bu kent de bir da¤›n tepesinde
kurulmufl. Aradaki fark, ‹nka baflkentinden
1000 y›l önce kurulmufl olmas›. ‹nteraktif
haritalar yard›m›yla sitede kamu binalar›n›n,
zenginlerin konaklar›n›n, iflçi yurtlar›n›n
kal›nt›lar›n› dolaflabiliyor ya da baflka
kaz›lara kat›labiliyorsunuz. Güzel tasarlanm›fl,

merak duygusunun yan›s›ra estetik duygusuna da hitap eden bir site. 
www.fieldmuseum.org/expeditions

Ant Da¤lar›nda
Sanal Antropoloji
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Antropoloji...  Arkeoloji... Paleontoloji...
Karanl›k Günler

Universidad Complutense de Madrid
taraf›ndan haz›rlanm›fl bu site,
antropoloji merakl›lar› için bir
hazine. ‹spanya’n›n kuzeyindeki
Atapuerca tepesindeki kaz›lar ve
bulgular› filmler,
foto¤raflar ve
fosillerin üç
boyutlu
canland›rmalar›
eflli¤inde 1400
sayfada
s›ralan›yor.
1978 y›l›nda
kaz›lar›n bafllamas›ndan
bu yana Atapuerca’da  çok
say›da tafltan ve kemikten
aletin yan› s›ra binlerce hayvan
ve insan kemi¤i ortaya ç›kart›lm›fl.
Bulunan kal›nt›lar yar›m milyon y›l›
aflan bir zaman dilimini kaps›yor.
Kaz›larda ortaya ç›kar›lan 800.000
y›ll›k bir fosilin, baz› araflt›rmac›larca
neandertaller ve modern insanlar›n
ortak atas› oldu¤u düflünülen Homo

antecessor diye adland›r›lan yeni

bir insan türüne ait oldu¤u san›l›yor.
Resmi görülen ve antropoloji de çok
ender rastlanan bütün kafatas›ysa,
300.000 y›l önce yaflam›fl H.
heidelbergensis’e ait. Kemiklerin
anlatt›¤›, tarihin karanl›klar›ndaki bu
y›llarda yaflam›n  atalar›m›z için hiç

de kolay olmad›¤›.
Örne¤in, 800.000 y›ll›k

bir ma¤arada bulunan
H. antecessor
kemikleri üzerindeki
kesik izleri, ma¤ara
sakinlerinin insan
etiyle beslendi¤ini
gösteriyor.
Resimdeki H.
heidelbergensis

ise anlafl›lan oldukça
sa¤lam bir kafaya

sahipmifl. Bu atam›z,
diflinden yay›lan bir enfeksiyon
sonucu ölmeden önce kafas›na
vurulan 13 fliddetli darbeden sa¤
kurtulmufl.

www.ucm.es/info/paleo/ata/english

Uygarl›¤›n Befli¤inde 

F›rat ve Dicle ›rmaklar›n›n çevrele-

di¤i Mezopotamya, tarihin flafa¤›n›n

söktü¤ü  yer. Ayr›ca tarihi en çok

bilinen uygarl›klar›n da befli¤i say›-

l›r. Ancak Londra’daki ünlü Bri-

tish Museum taraf›ndan haz›rlan-

m›fl bu site, ziyaretçileri tarihin içi-

ne, günümüzden binlerce y›l önce-

sine götürüyor.  Babillilerin gökbi-

lim alan›ndaki hünerlerini, Asurlu-

lar›n savafl taktiklerini  izliyor, du-

var freskleri üzerindeki  detaylara

t›klayarak ne olduklar›n› ö¤renebi-

liyor, konuyla ilgili bir hikaye, ya

da eski metinlerden k›sa çeviriler

okuyabiliyor, interaktif bulmacalar-

da bilginizi ve ak›l yürütme

yeteneklerinizi s›nayabiliyorsunuz. 

www.mesopotamia.co.uk

Evire Çevire Primat
‹skeletleri
Primat kuzenlerimizle bafll›ca
farkl›l›¤›m›z hemen göze çarp›yor.
Biz dik yürüyoruz, onlar de¤il; bizim
kafam›z daha büyük, yüzümüz daha
düz, beynimiz çok daha büyük. Peki baflka? Kemiklerimize
yaln›zca karfl›dan de¤il de, üstten, alttan, arkadan bak›nca
baflka farkl›l›klar› daha iyi görebiliyoruz. Siteyi haz›rlayan
Teksas Austin Üniversitesi araflt›rmac›lar› karfl›laflt›rmay›

kolaylaflt›rmak için özel bir köfle de
kurmufllar. Önce karfl›laflt›raca¤›n›z
primatlar› (flimdilik insan, goril ve
flebek; flempanze ve orangutansa
haz›rlan›yor) seçiyorsunuz.
Karfl›laflt›raca¤›n›z bölümleri (kafa,
gövde, kol-bacak vb.) ve aç›y› (ön,

arka, üst, alt) seçerek karfl›laflt›r (compare) dü¤mesine
bas›yorsunuz. Seçti¤iniz iskelet 
bölümleri yan yana büyük bir pencerede aç›l›yor.
www.eskeletons.org

Dev boyutlu fosilleriyle akl›m›z›
bafl›m›zdan öylesine alm›fllar ki, kü-
çü¤ümüzle büyü¤ümüzle vazgeçe-
medi¤imiz bir tutku dinozorlar. Ne
yaz›k ki onlar kadar eski olamad›¤›-
m›z için bu hayvanlar›n tafllaflm›fl
kemiklerinden baflkas›n› göremiyo-
ruz. Bu durumda ifl, ressamlar›n
hayal dünyas›na ve yeteneklerine
kal›yor. ‹flte sonuç:  Ola¤anüstü
zenginlikte ve ayr›nt›da çizimlerden
oluflan iki dinozor sitesi.
www.dinosauria.com

www.dinosauricon.com

Vazgeçemedi¤imiz 
Merak›m›z
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Dinozorlar Albümü

Dinozor deyince akl›m›za ya korkunç diflleriyle T.rex ya

da upuzun boynuyla dev otçul Seismosaurus gelir. Oysa,

bir zamanlar dünyan›n tart›flmas›z hakimleri olan ve soy-

lar›n›n 65 milyon y›l önce bir asteroid çarpmas› sonucu

yok oldu¤u düflünülen bu omurgal›lar›n yüzlerce türü

vard›. Londra’daki Do¤a Tarihi Müzesi’nce haz›rlanan bu

sitede, bunlar›n çok büyük bir k›sm›n›, çizimleri ve boyut-

lar›, neyle beslendikleri, nerede, hangi tarihlerde yaflad›k-

lar› gibisinden k›sa bilgilerle tan›ma olana¤› bu-

luyorsunuz.  Sitede flimdilik 100 kadar

tür tan›t›l›yor, ancak k›sa süre içinde

bu say›n›n ikiye katlanmas› bek-

leniyor. 

flood.nhm.ac.uk/cgi-bin/dino

Nedense tarih ön-
cesinde yaflam›fl
olan atalar›m›z,
ço¤unlukla bu-
günkü Fransa’da
bulunan ma¤ara-
lar› seçmifl görü-
nüyorlar. Asl›nda
isabet de etmifller.
Çünkü havas›n-
dan m›d›r, nemin-
den mi, tafl devri
ressamlar›n›n ma-
¤ara duvarlar›na
çizmifl, ya da ka-

z›m›fl oldu¤u re-
simler neredeyse
dün yap›lm›fl gibi.
Bu ünlü ma¤aralar-
dan biri de,

1995’te bir ma¤arac›l›k sporu merakl›s› olan  Jean-Marie
Chauvet  ve iki arkadafl›nca  Güney Fransa’da keflfedil-
mifl olan›. Artistik bir özenle haz›rlanm›fl sitede harita
üzerindeki noktalara t›klayarak, ma¤aran›n çeflitli bölüm-
lerindeki duvar resimlerine ve öteki arkeolojik bulgulara
ulafl›yor, bunlar hakk›nda yaz›lm›fl ayd›nlat›c› notlar›
okuyabiliyorsunuz. 
www.culture.fr/culture/arcnat/chauvet/en

Tarih Öncesine 
Yolculuk

Kansas’ta Eski Savafllar

Kansas  Deyince eski “western” filmlerinden ya da Red
Kit’ten biliyoruz iflte. Kovboylarla k›z›lderililerin at
koflturduklar›, kanunsuzlar›n kol gezdi¤i topraklar.
Bundan milyonlarca 
y›l önce bu bölgenin manzaras› hayli de¤iflikti.
Bölgedeki ova ve da¤lar›n yerinde s›¤ bir deniz
uzan›yordu. Ancak, o zamanlarda bile anlafl›l›yor ki
bar›fl çubu¤u ender olarak tüttürülüyordu. Denizdeki
sucul dinozorlarla akrabalar› ve bunlarla köpek bal›¤›
türleri aras›nda ölüm-kal›m mücadeleleri sürüyordu.
Sitede, bu canl›lar hakk›nda ayr›nt›l› bilgilerin yan›s›ra,
fosilleflmifl bir mozazor omurga parças›n›n üzerindeki
köpekbal›¤› difllerinin anlam›n› ilginç bir hikayeyle
ö¤renebilirsiniz. 

www.oceansofkansas.com

Fosil Tan›ma
Rehberi
Bahçenizi kazarken
ç›kan bir tafl ortas›ndan
yar›l›veriyor. Bak›yorsu-
nuz yüzeylerden birinde
bir yaprak fosili. Asl›nda
size çok fley söylüyor.
Örne¤in, büyüklü¤ü, eski
iklimler; üzerlerindeki
difl izleri, eski ça¤lardaki
hayvanlar›n beslenme
al›flkanl›klar› hakk›nda
bilgi veriyor. California
Üniversitesi Paleontoloji
Müzesi, sizlere bu
fosilleri tan›man›z için
bir model oluflturmufl.
Günümüz bitki

türlerinden flimdilik 400
tanesinin yapraklar› kimyasal yöntemlerle soldurulmufl,
daha sonra boya afl›lanarak damarlar›n›n ortaya
ç›kmas› sa¤lanm›fl. E¤er tafl›n›zdaki fosili hiçbirine
benzetemediyseniz, tasalanmay›n. Y›l ortas›nda siteye
1700 tür yaprak daha eklenecek.

www.ucpm.berkeley.edu/collections/plants/clearedleaf.html
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Hangi Dinozor
Demifltiniz? 

Gerçi Hollywood sayesinde a¤›zlar›ndan
kanl› etler sarkan dev canavarlara flartland›k; ama
bundan 65 y›l öncesine kadar dünyam›za egemen olan
dinozorlar›n türleri saymakla bitecek gibi de¤il. Bunlar
aras›nda devlerin yan›nda cüceler mi istersiniz; tüylüsünü
mü, ördek gagal›s›n› m›, tavuk gagal›s›n› m›,

pullusunu mu, boynuzlusunu mu?
Bu siteler koleksiyonunda istedi¤iniz
her türe ulafl›p bilgi edinebilirsiniz. ‹ster

alfabetik listelerden, ister farkl› tür
gruplar›na ya da yerleflim

bölgelerine göre haz›rlanm›fl
listeleri tarayarak. Zengin

bir resim ve çizim arflivi de
cabas›...
www.dinodata.net

On bin y›l önce yaflam

Üstelik uzaklarda
da de¤il. Ortam›z-
da; Konya ovas›n-
da. Çatalhöyük’te
arkeolojik kaz›lar
yürüten ekipçe ha-
z›rlanm›fl bu site-
de, dünyan›n en
eski neolitik yerle-
flimlerinden biri

olan,
üstüste y›¤›lm›fl evleri, evlerin taban-
lar›na gömülen ölüleriyle gizemini
koruyan Çatalhöyük hakk›ndaki so-
rular›n en az›ndan baz›lar›na yan›t

bulacaks›n›z. 
www.sci.mus.mn.us/catal/top.html

Eski Ressamlar
Eski deyince öyle 100, 200 y›l
öncesine gitmiyoruz.
‹zleyece¤iniz sanal sergi, ma¤araduvarlar› ya da kayalar. Binlercey›l önce atalar›m›z›n, belge olsundiye, büyü diye, av bereketli
olsun diye, belki de s›rf can
s›k›nt›s›ndan tafla yans›tt›¤›
yaflam sahneleri. Ayr›ca
görülüyor ki, soyut resmin
kökenleri de tarih öncesine
kadar gidiyor. Sitede Avrupa
haritas›n›n üzerine t›klayarak
oradaki koleksiyonun
listesinden, istedi¤iniz sergiye
ulaflabiliyorsunuz. 
www.europreart.net

Ya¤maya Sanal Çare

Bir zamanlar tüm dünyay› kendileri-
nin sanan ülkeler, geçmifl uygarl›kla-
r›n eserlerini de kendi mallar› sayd›k-
lar›ndan, yerlerinden söküp götüre-
rek kendi müzelerinde sergilemekte
beis görmemifller. Anadolu’dan kaç›r›-
lan pekçok tarihi eserin yan›s›ra, Ati-
na’daki ünlü Parthenon tap›na¤› da
bu ya¤madan nasibini alm›fl. Tap›na¤›
çepeçevre saran ve Atina devletindeki
yaflam› anlatan kabartmalarla süslü
toplam 160 metre uzunlu¤undaki

mermer kufla¤› seyretmek için hayli
paran›z olmas› gerek. Çünkü eserin
büyük bölümleri Londra ve Paris’teki
müzelerde. Eserlerin geri gönderilme-
si için giriflimleri sonuçsuz kalan Yu-
nan Hükümeti de, çareyi  hiç olmazsa
eseri sanal ortamda birlefltirmekte
bulmufl. Siteyi gezenler, üzerlerindeki
ayt›nt›l› aç›klamalar› okuyarak kabart-
ma üzerindeki 360 insan figürü, 250
hayvan ve 12 Olimpos tanr›s› hakk›n-
da bilgi edinebiliyor. 
zeus.ekt.gr/parthenonfrieze/index.jsp?la
ng=en&w=1152

Son buzul ça¤›nda Kuzey Amerika ve Avrasya’da kimlerin gezdi¤ini, Dünya’n›n bir derin dondu-
rucuya benzedi¤i bu dönemlerde buz örtüsünün nas›l geniflleyip büzüldü¤ünü görmek için Illinois Eya-
let Müzesi’nin bu "online" sergisine bakmak yeterli. Animasyonlarla buz örtüsünün de¤iflimini görebilir-
siniz. Milankoviç faktörleri diye adland›r›lan Dünya’n›n eliptik yörüngesindeki kaymalar›n son 750 000
y›l içinde yaflanan 8 buzul ça¤› üzerindeki etkisini ö¤renebilirsiniz. 16 000 y›l önce Kuzey Amerika’n›n
merkez bozk›rlar›n› anlatan bir bölümü t›klayarak, k›l›ç diflli bir kaplan›n iskeletini inceleyebilirsiniz. Ma-
mut destan› adl› bölümü t›klay›nca da Avrupa’daki dev memeliler aras›ndas›n›z. 
http://www.museum.state.il.us/exhibits/ice_ages/index.html

Buzullarda 
Gezinti
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Tarihte
Gezinti

Birkaç resmi d›fl›nda tan›ma
olana¤› bulamad›¤›n›z ünlü
arkeolojik merkezleri flöyle
doya doya seyretmeye ne
dersiniz? Archaeology
Channel, size  video halinde
25 e¤itici film sunuyor. Ant
Da¤lar›’n›n tepesinde
‹spanyol fatihlerin asla
bulamad›klar› Macchu
Picchu’yu siz keflfedin. Ya da
Colorado’da Mesa Verde’deki
k›z›lderili yerleflimini dolafl›n.
www.archaeologychannel.org

Denizalt› Arkeolojisi

Binlerce ya da yüzy›llarca önce batm›fl gemiler, bunlar›n nas›l keflfedildi¤i,
tafl›d›klar› mallar›n ya da bat›k kal›nt›lar›n›n su yüzüne ç›kar›lmas›... Bütün bunlar,
izlemekten, okumaktan heyecan duydu¤umuz fleyler.  Ancak bunlar, ayda y›lda bir
kez ç›k›yor karfl›m›za. Oysa bu sitenin kendisi bir denizalt› hazinesi. Birço¤u
ülkemiz k›y›lar›nda olmak üzere, Tunç Devri’nden bafllayarak Amerikan ‹ç
Savafl›’na kadar uzanan dönemde, kaza ya da savafl sonucu batm›fl gemiler
üzerinde yap›lm›fl, ya da halen yürütülmekte olan çal›flmalar, zengin görüntü ve
aç›klamalarla yaln›zca bir t›k derinde.
http://ina.tamu.edu/vm.htm

Antik ‹skenderiye’nin su alt›ndaki mahallelerini mi görmek istiyorsunuz?
Yoksa bat›k bir Roma ticaret gemisine inmek mi? Kolay!. Hatta aya¤›n›z› bile
›slatmaya gerek yok. Bütün bunlar›, Fransa Kültür ve ‹letiflim Bakanl›¤›, sualt›
arkeolojisi adl› sayfas›yla sizin için yap›yor. Sitede Akdeniz ve Fransa’n›n Atlan-
tik k›y›lar› boyunca s›ralanm›fl 20 ‘den fazla arkeolojik kal›nt›y› gezebiliyorsu-
nuz. Ayr›ca bat›klardan ç›kar›lm›fl araç-gereci, 2000 y›ll›k amforalar› inceleyebi-
liyorsunuz. ‹lginç bir u¤rak da ilk ça¤ atalar›m›z aras›ndaki ressamlarca süslen-
mifl, Marsilya yak›nlar›nda flimdi sualt›nda kalm›fl bulunan Cosquer ma¤aras›. 
Dalman›n tarihiyle ilgileniyorsan›z, M.Ö. beflinci yüzy›lda eski Yunanl›lar›n Pers
filosuna yapt›klar› denizalt› sabotaj›ndan günümüze kadar kullan›lan dalg›ç
araçlar› da sitede sizi bekliyor.

www.culture.fr/culture/archeosm/en

Birlikte Dalal›m

Eski Denizlerde 20 000
Fersah 

Yolculu¤umuz, Jules Verne’in
Nautilus’unun alt›nda dolaflt›klar›ndan
çok farkl› denizlerde. 19. yüzy›lda de¤il,
günümüzden 400-350 milyon y›l
öncesinde geçiyor. Devonyen diye
adland›r›lan bu jeolojik devir,
omurgal›lar›n evriminin h›z kazand›¤›
bir dönem. Denizlerin içi, tabanda
sürünen  trilobitlerden, alt› metre
boyundaki canavarlara kadar  say›s›z
türle kayn›yor. Sitede karfl›n›za ç›kan
canl›lar›n üzerine t›klayarak kendileriyle
tan›fl›yorsunuz.

www.geocities.com/christiandarki/fish.htm

Fosil Mikrodünyalar

Bir t›p doktoru/biyokimyac›/arkeolog ile

bir bilim foto¤rafç›s› hünerlerini birlefltirince

ortaya bir fosil foto¤raflar› ziyafeti ç›km›fl.

Sitenin kurucular› yüksek çözünürlükteki

görüntüleri nas›l çektiklerini aç›kl›yorlar ve

gerekli teknikler konusunda bilgi veriyorlar.

http://www.ancientmicroworlds.com
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Kuantum Film Festivali...

Atomalt› dünyada olup bitenleri,
günlük yaflam›m›zda al›fl›k
oldu¤umuz kurallarla ba¤daflt›rmakta
güçlük çekmemizin fazla
yad›rganacak bir yan› yok. Bir
parçac›¤›n ayn› anda hem bir yerde,
him da baflka bir yerde olmas›, bir
fleyin him h›z›n›n, hem de
konumunun ayn› anda kesinlikle
bilinemeyece¤i, “dolan›k” parçalar
aras›nda telepatik iletim vb. Ne kadar

dinlersek dinleyelim, bu garip
mekani¤i zihnimizde
canland›rabilmek güç. Bu güçlük
yaln›zca merakl› okuyucu ya da
ö¤renci için geçerli de¤il. Üniversite
profesörlerinin de, dersi bofl
bak›fllarla izleyen ö¤rencileri
izlemekten fazla keyif ald›klar›
söylenemez. Fransa’n›n ünlü Ecole
Polytechnique’inden Manuel Joffre
taraf›ndan haz›rlanan bu site
karatahtan›n her iki yan› için
haz›rlanm›fl. Ö¤rencilerin so¤uk
matematik formüllerini daha iyi
kavramalar›n› sa¤layacak
animasyonlar, hocalar için de de¤erli
bir yard›mc›.
www.quantum-physics.polytechnique.fr

Kuantum Saklambaç

Çocuklara klasik mekani¤i

kavratman›n iyi bir yolu top

oynatmak. Ancak kuantum

mekani¤inde top koflturmak kolay

de¤il. Nedeni, topun ayn› anda birçok

yerde birden bulunabilmesi. Ama,

siteyi haz›rlayan New York Eyalet

Üniversitesi fizikçilerinden Tarun

Biswas’a göre Kuantum Fokus,

garipliklerle dolu bu atomalt›

dünyada olup bitenleri bir “çocuk

oyunca¤›” haline getiriyor. Asl›nda

sitede genel merak konusu birçok

kuantum etki, anlafl›l›r bir dille

anlat›l›yor. Oyundaki üç kuark

(k›rm›z›, mavi ve yeflil) siyah zemin

üzerinde, bir proton içindeki gerçek

kuarklarmifl gibi birbirleriyle ilintili

olarak hareket ediyorlar. Renkleri,

parçac›¤›n orada bulunma olas›l›¤›na

ba¤l› olarak sönüklefliyor ya da

de¤ifliyor. Hedef, her bir kuark›n

dalga fonksiyonunu (kuark›n

bulunabilece¤i renkli bölge), öteki iki

kuarkla birlikte ayn› noktaya

çökertmek. Pek de çocuk oyunca¤›na

benzemiyor de¤il mi? Biswas’›n

fizikçi arkadafllar› da ayn› görüflte.
www.engr.newpaltz.edu/~biswast

Resimli Kuantum

Politikac›larla yazarlar pek
hofllanmaz; ama “bir görüntü bin
kelimeye bedeldir” diye bir söz vard›r.
Soyut kavramlar, hele hele kuantum
mekani¤i gibi insan› akl›ndan
flüpheye düflürecek önerileri olan bir
kuram söz konusu oldu¤unda,
görüntünün de¤eri daha da ortaya
ç›k›yor. Yaln›zca anlamak için mi? Pir
parçac›¤›n ayn› anda nem bir yerde
hem baflka bir yerde olabilece¤ini,
gözünüzle izledi¤iniz bir parçac›¤›n
momentumunu bilemeyece¤inizi,
“dolan›k” parçac›klardan birine
yap›lan müdahalenin, evrenin öteki
ucunda bile olsa ayn› anda eflini de
etkileyebilece¤i gerçe¤ini, atom
tayflar›n›n kuantum mekaniksel
kökenlerini, lazerin nas›l çal›flt›¤›n›
anlatmak isteyen hocalar›n da bir
tebeflir parças› ve karatahtadan daha
etkili araçlar düflledikleri olmufltur
kuflkusuz. Kansas Devlet Üniversitesi
Fizik E¤itimi Araflt›rma Grubu’nca
haz›rlanan bu interaktif site, lise
ö¤rencileri ile, farkl› dallarda ö¤renim
görüp de kulaktan dolma bilgilerini
biraz gelifltirmek isteyen üniversite
ö¤rencilerine kuantum mekani¤i
temellerini ö¤retiyor. Hem de
matematik olmadan!.. Kolay
kullan›ml› animasyonlar, genellikle
ö¤rencilerin bir tak›m deneyleri aktif
olarak gerçeklefltirmesini gerektiriyor.
Yaflad›¤› “gerçek” dünyadaki
ayg›tlarla ba¤lant›, ö¤renciye
kuantum mekani¤inin garip
soyutlamalar olmad›¤›n›, tersine,
fark›nda olmad›¤›m›z temel gerçekleri
aç›klayan yararl› bir kuram oldu¤unu
gösteriyor.

http://phys.educ.ksu.edu/

Deneyler daha duyarl› hale geldikçe
k›y›s›nda köflesinde çatlaklar farkedi-
liyor; ama atom ve daha küçük öl-
çeklerde etkileflen kuvvetlerin kura-
m› olan Standart Model, bir kale gibi
farkl› kuramlar›n (süpersimetri, si-
cim, technicolor vb) sald›r›s›na dire-
niyor. Parçac›k Serüveni ad›yla, lise
ö¤rencileri için haz›rlanm›fl bu site,
basit anlat›mlar›, parçac›k bozunma-
lar›n› gösteren animasyonlar›, küçük

testleri, sözlükleri, parçac›k h›zlan-
d›r›c› ve detektörlerin tan›t›m›yla
çok baflar›l› bir e¤itim arac›.
www.particleadventure.org

Standart Model
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Gizemli Parçac›klar

Nötrinolar, son
y›llarda elde edilen
önemli bilgilere
karfl›n gizemlerini
büyük ölçüde
koruyan temel
parçac›klardan. Son
y›llarda çok küçük
kütleleri oldu¤u ve
bir çeflniden ötekine

sal›nd›klar› belirlenen
nötrinolar, öteki madde parçac›klar›yla çok ender
etkilefltiklerinden, gezegenlerin, y›ld›zlar›n, gökadalar›n,
manyetik alanlar›n içinden hiç etkilenmeden geçerek,
bir ucundan ötekine evreni katedebiliyorlar. Gerçi son
üç y›lda sa¤lanan çok önemli bilgiler (nötrino kütlesi ve
sal›n›m›n›n kesinleflmesi, Günefl nötrinolar›ndaki
eksikli¤in gizinin çözülmesi) yer almasa da, bir Frans›z
fizikçinin haz›rlad›¤› bu sitede, öteki "teknik" sitelerde
pek karfl›n›za ç›kmayacak bilgilere ulaflabiliyorsunuz.
Örne¤in, evrendeki, Günefl’teki nötrinolar›n say›s›,
Büyük Patlama’da oluflan nötrinolar›n say›s› vb.
Nötrinolar›n kaynaklar›na gelince, Büyük Patlama’da
oluflanlar›n d›fl›nda bu parçac›klar›n, örne¤in Günefl’te,
süpernova patlamalar›nda, nükleer santrallerde
olufltu¤unu biliyoruz. Peki baflka? Bunu düflünürken,
bir yandan kendinizin kaç nötrino üretti¤inizi de
düflünebilirsiniz. Çünkü sitede verilen bilgilere göre
insan bedeni günde 330 milyon nötrino yay›yor.
Kayna¤›, bedenimizde bulunan toplam 20 gram
radyoaktif potasyum-40. 
wwwlapp.in2p3.fr/neutrinos

...ve Atom Fizi¤i

‹srail’in Weizmann Bi-

lim Enstitüsü Plazma

Laboratuvar›’ndaki

PlasmaGate, atom ve

plazma fizikçilerinin

yararlanmas› için çok

say›da linki bir araya

toplam›fl bir koleksi-

yon. ‹çerik, hakemli

dergilerden, ücretsiz yaz›l›m programlar›na kadar uzanan

bir zenginlikte. Dünyadaki atom ve plazma fizi¤i bölüm

ya da merkezlerinin listeleri, ifl olanaklar›, bu alandaki ve-

ritabanlar› ve e¤itim paketleri, içeri¤in yaln›zca bir bölü-

mü.  20’yi aflk›n yaz›l›m program› içinde ABD’nin Los Ala-

mos Ulusal  Laboratuvar›’nca gelifltirilmifl, atom yap›lar›n›

ve tayflar›n› hesaplamada kullan›lan bir programla, Clo-

udy adl›, evrendeki gaz bulutlar›ndan radyasyon emisyo-

nunu simule eden bir program da bulunuyor. 

http://plasma-gate.weizmann.ac.il/

Con Ahmet’in Makineleri

Eskiden öyle derlerdi devridaim makinelerine. fiimdilerde
adlar› de¤iflse de, bedavadan enerji sa¤layacak düzenek
merakl›lar›n›n say›s›yla, bunlar› elbet günün birinde çal›fl-
t›racaklar› konusundaki inanç ve azimleri aynen yerinde
duruyor. Pennsylvania’daki (ABD) Lock Haven Üniversi-
tesi’nin haz›rlad›¤› sanal Çal›flamaz Makineler Müzesi,
böyle makinelerle dolu. Ama hiçbiri çal›flm›yor. Çünkü
makinelerin mucitleri, baz› temel fizik ilkelerini unutmufl-
lar ya da dikkate almam›fllar. Siteyi yöneten emekli fizik
profesörü Donald Simanek, düzeneklerden birço¤unu ta-
rih kitaplar›ndan aktarm›fl. Ötekileri de siteyi ziyaret
edenler göndermifl. Prof. Simanek, fizi¤in temel kuralla-
r›ndan yararlanarak müzedeki her parçay› tek tek inceli-
yor ve neden çal›flamayaca¤›n› aç›kl›yor. Baz›lar›n› aç›kla-
madan önce de ziyaretçileri tasar›mdaki ve arkas›nda ya-
tan düflüncedeki hatalar› bulma konusunda kendilerini
s›namaya ça¤›r›yor. Sitedeki köflelerden birinde de dev-
ridaim makinelerine itki sa¤layan yanl›fl bilgiler
s›ralanarak düzeltiliyor. 
www.lhup.edu/~dsimanek/museum/unwork.htm

Ustas›na Nanodevreler...

Elektronik devrimin gözde-

si silikonun ad›n›

bugünlerde anan

pek yok. fiimdi

araflt›rmac›lar

birer molekül-

den oluflmufl

rezistans,

transistör ve

tellerin mil-

yonlarcas›n›n

yerlefltirilebilece-

¤i mikroçipler olufl-

turmak peflindeler.

ABD’deki Purdue Üniversi-

tesi’nce haz›rlanan site,

elektrik mühendisleri, fi-

zikçiler ve bu alanda çal›-

flan baflka araflt›rmac›lar

için bir yaz›l›m koleksiyo-

nu sunuyor. Bir düzi-

ne kadar program-

la nanoelekt-

ronik devreleri

simule edebili-

yorsunuz. Si-

teye ücretsiz

kaydolarak,

ço¤u paras›z

olan yaz›l›mlar-

dan yararlanabili-

yor, örne¤in, nano-

elektroni¤in gözdeleri

olan karbon nanotüplerin

de¤iflik biçimlerinin farkl›

elektriksel özelliklerini öl-

çebiliyorsunuz. 

www.nanohub.purdue.edu
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Albümdeki Einstein
Dünyan›n gelmifl geçmifl en büyük fizik-
çisi kim diye sorulsa, büyük ço¤unlu¤un
yan›t›n›n Einstein olaca¤›nda herhalde
kuflku yok. Birço¤umuz, onun 20. yüzy›l
fizi¤ine en büyük katk›lar› nedir sorusu-
na da büyük oas›l›kla do¤ru yan›t veri-
riz: Ifl›¤›n kuram› say›labilecek olan
“özel görelilik kuram›” ve kütleçekimini
devrimci bir biçimde aç›klad›¤› “genel
görelilik kuram›”. Ama bu büyük kuram-
c› hepimiz gibi bir insan da. Za-
man zaman bir aile adam›, sa-
d›k bir dost, bir politikac› ve
bir komedyen. Einstein’› yafla-
m›n›n bu özel kesitleriyle tan›-
mak için bu üç foto¤raf sitesi-
ne baflvurabilirsiniz. Çocukluk
resminden, lise karnesine, efliy-

le tekne gezintisinden önde

gelen fizikçilerle kat›ld›¤› resmi yemekle-
re, bisiklet üzerindeyken ya da elinde
kendi kuklas›n› sallarken iflte yaflayan
Einstein. Bu arada nazi Almanya’s›n›
terk ederek s›¤›nd›¤› ABD’de, politik
faaliyetleri nedeniyle hakk›nda tutulan
gizli FBI dosyalar›n› da tarayabilirsiniz. 

www.caltech.edu/cgi-bin/arcquery
www.th.physik.uni-frankfurt.de/~jr/physpiceinstein.html
www.aip.org/history/einstein

Einstein’›
Tan›yal›m
Hangi bilim tutkunu onun gibi olmay› düfllemedi
ki?  Kendilerine iddial› rol modelleri seçmek
isteyenler ya da fizikte flöhret için bir yol haritas›
oluflturmak isteyenler bu siteye! Özel ve genel
görelilik kuramlar›yla 20. yüzy›l bilimine damgas›n›
vurmufl olan büyük fizikçinin yaflam›, bilim
kariyerinin evreleri ve kendisi hakk›nda bilmek
istedi¤iniz her fleyi içeren sitede ayr›ca, madde ile

enerji efllenikli¤ini aç›klayan ünlü E=mc2 formülünün
aç›klamas›n› kendi sesinden dinleyebilirsiniz. 
www.aip.org/history/einstein/

20. yüzy›l›n en büyük fizikçisinin
900 kadar bilimsel ve kiflisel yaz›s›,
‹srail’deki ‹brani Üniversitesi’yle Ca-
lifornia Teknoloji Enstitüsü’nün ifl-
birli¤iyle oluflturulan bu yeni sitede
orijinal halleriyle kullan›ma aç›ld›.
Dökümanlar aras›nda, özel görelilik
ve genel görelilik kuramlar›n›n yan›-
s›ra, bilime daha az bilinen katk›lar›
da bulunuyor.

http://www.alberteinstein.info

Einstein Arflivi

Hamamda Fizik
Kral›n tac›n›n som alt›ndan m›, yoksa
gümüflle kar›fl›k m› oldu¤u
bilmecesini hamamdaki kurnada
çözdü¤ünde heyecanla hamamdan
ç›plak f›rlad›¤› ne kadar do¤ru
bilinmez, ama Arflimed’in dünyan›n
en büyük üç matematikçisinden
biri oldu¤u konusunda kuflku yok.
Pi say›s›n›n ince hesab›ndan,
kalkülüsün ilk temellerinin
at›lmas›na kadar pek çok
matematik ve fizik buluflu, eski
Yunan bilgininin imzas›n› tafl›yor.
Bu sitede ayn› zamanda
mühendislerin pirlerinden say›lan
Arflimed’in bilinen ve fazla bilinmeyen

bulufllar›ndan, yaflam tarz›yla ilgili
rivayetlere kadar zengin bir bilgi
koleksiyonuna ulaflabiliyorsunuz. Pek
çok icad›n› animasyon ve çizimlerle
gösteren sitede, bunlar üzerinde
ça¤dafl bilimcilerin görüflleri de
aktar›l›yor. Anlafl›lan kendisini
“Buldum!” naralar›yla hamamdan
f›rlatan bulufl (tac›n tafl›rd›¤› suyu,
ayn› kütlede som alt›ndan bir baflka
kütlenin tafl›rd›¤›yla karfl›laflt›rmak),
ça¤dafl bilimcilere göre hem çok
yarat›c› bir çözüm de¤il, hem de o
zamanlar bulunmayacak duyarl›
ölçüm cihazlar› gerektiriyor. 
http://math.nyu.edu/~crorres/Archime
des/contents.html

Elmal› Fizik
Liseyi yeni bitirmifl bir ö¤rencinin(Zeynep K›rd›) Isaac Newton ve
onun kütleçekimi kuram›
konusunda haz›rlad›¤› güzel bir
site.
http://www.geocities.com/sirnewton_2003/yasalar.html
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fieyy!.. Bafllang›çta hangi-
miz biraz çekinmedik ki?
Garip garip kavramlar, zi-
hinde canland›rmas› zor
mekanizmalar, akla ayk›r›
gelen sonuçlar veren de-
neyler... Anlafl›l›yor ki bu
site, kendisi de bir zaman-
lar korkmufl bir kiflinin ese-
ri. Ortaokul ve lise ça¤› ço-

cuklar›n›n anlamakta zorlan-
d›klar› kavramlar›, basit ve interaktif animasyonlarla aç›kla-
yan sitede, örne¤in, Einstein’›n görelilik kuram›n› kavramak
için bir evin yan›ndan ve içinden, normalden bafllay›p ›fl›k h›-
z›na yak›n h›zlarla geçiyor, sürtünme kavram›n›, bir kamyo-
nu devirmeden hangi h›zla durduraca¤›n›z› deneyerek ö¤re-
niyor, deprem dalgalar›n›n etkisini, bir köprüyü önce yavafl,
sonra h›zl› sallayarak görüyorsunuz. Ayr›ca ö¤rencilere ken-
dilerini s›nayabilecekleri, ö¤retmenlere de ö¤rencilerine uy-
gulayabilecekleri küçük testler var.
www.fearofphysics.com

Fizikten 
Kim Korkar?

Hele Görünürse...

Fizikte en basit
gibi görünen
deneylerde bile
olup bitenleri
zihinde canlan-
d›rabilmek her-
kesin harc› de-
¤il. Hatta Michael Faraday’›n 1821’de bir tel bobinin için-
den bir m›knat›s geçirerek elektrik elde etmesinde gerçek-
leflen mekanizmalar› bile zihnimizde somutlaflt›rmak kolay
olmuyor. Öyle olgular, kavramlar var ki, basit çizimler de
yetmiyor. ‹lle hareketli görüntü olacak...Massachusetts Tek-
noloji Enstitüsü’nden John Belcher ve arkadafllar›, ö¤renci-
lere yard›mc› olmak için elektromanyetizma denklemlerini,
animatör ve video oyunlar› üreticilerinin kulland›klar› bilgi-
sayar yaz›l›mlar›na uygulam›fllar. Sonuç, elektrik yüklü ci-
simlerden ve ak›m tafl›yan tellerden yay›lan alan çizgilerini
gösteren videolar. Bir süperiletkence havada as›l› tutulan
bir m›knat›s gibisinden deneyleri de seyretmek isterseniz,
bu siteye...
http://web.mit.edu/jbelcher/www/anim.html

Nanodünyada Gezinti
Nanoteknoloji, yüzy›l›m›z›n gözdesi.
Mikroskopik ayg›tlar yapabilmek için
araflt›rmac›lar özel malzemelerden ya-
rarlan›yorlar. Örne¤in, ferroak›flkan de-
nen, içinde demir tozlar› bulunan a¤-
dal› bir s›v›, ya da büküldükten sonra
eski biçimine dönen metal alafl›mlar,
iki ucundan çekildi¤inde incelece¤ine
kal›nlaflan köpükler vb. Gezece¤iniz si-

te, lise, üniversite ve amatör merakl›lar
ve ö¤retmenler için düzenlenmifl bö-
lümleriyle, çok yararl› bir e¤itim sitesi.
Gene de¤iflik düzeyler için haz›rlanm›fl
zengin video film kolek-

siyonlar›, gördüklerinizi aç›klayan k›sa
makalelerle destekleniyor.  Ö¤retmen-
ler için sekiz “nanoetkinlik” için haz›r-
lanm›fl, aç›klamal› video laboratuvar
düzenekleri var.  Organik LEDler yap-
mak, ya da ahududunda bulunan bir
pigmentle nas›l bir günefl enerjisi hüc-
resi yapaca¤›n›z› ö¤renmek için,
k›lavuzlar› izlemek yeterli.
www.mrsec.wisc.edu/edetc/index.html

Fizikte
Bellek
Afl›s› 
Bir Upsilon
parçac›¤›n›n ne
oldu¤unu birden
unuttunuz. Ya da
frenlerin nas›l çal›flt›¤› konusunda bir soru karfl›s›nda
bocal›yorsunuz. Doktorunuzun reçetesi, Georgia
Eyalet Üniversitesi Rod Nave’in fizik ö¤retmeni olacak
ö¤rencileri için haz›rlad›¤› HyperPhysics sitesinde bir
tur. Sitede, fizi¤e girifl dersinin konular›, örne¤in
elektromanyetizm ya da kuantum fizi¤i için
haz›rlanm›fl çok say›da "kopya sayfas›" bulunuyor.
Sitenin bir özelli¤i de konular›n ak›m flemalar›nda
gösterilmesi. Böylece ziyaretçiler,  örne¤in mekanikten
ak›flkanlara, oradan da hidrolik frenlere ulaflabiliyor.
‹steyen de sitenin indeksine bakarak karadeliklerden
mezonlara kadar istedi¤i her konuda belle¤ini
tazeleyebilir.  
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hphys.html

E¤lenceli
Fizik
Yerçekiminin gizlerini
araflt›r›rken biraz
a¤›rlaflt›¤›n›z› m›
hissettiniz? Belki de
termodinami¤in
yasalar›n› okurken
s›cak bast›. O halde
biraz e¤lenmeye ne
dersiniz? Eski fizik
profesörü Doug Craigen’in haz›rlad›¤› site, bir
karikatür, f›kra, flaka koleksiyonu. "Bir ampul
de¤ifltirmek kaç fizikçi ister" türünden al›fl›lm›fl
tak›lmalardan tutun, "so¤uk füzyon" adl› mizahi bir
müzikale, hatta "fizik kurallar›na göre Noel Baba’n›n
var olup olamayaca¤›" yolundaki ayd›n tart›flmalar›na
kadar e¤lence nam›na akla gelebilecek her fley bu
sitede.
www.dctech.com/physics/humor.html
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Elektrik
Müzesi
Elektrik ve Elektro-
nik Mühendisleri
Enstitüsü’nce ku-
rulmufl bu sanal
müzenin amac›, ö¤-
renciler, ö¤retmen-
ler ve kamunun
elektrik ve bilgi
teknolojisine olan ilgisini güçlendirmek. Elektri¤in
keflfi ve kullan›m›n›n tarihçesini anlatan çok ustaca
haz›rlanm›fl ve hareketli görüntülerle desteklenen bir
girifl bölümünün ard›ndan, müzi¤in nas›l kaydedilip
çal›nabildi¤ini gösteren hareketli flemalar ve Thomas
Edison’un yaflam›yla ilgili aç›klamalar yer al›yor. Son
derece ö¤retici olan siteyle ilgili tek sorun, ‹ngilizce
olmas›. Ancak ‹ngilizce bilen ö¤retmenler, Bilgisayar
arac›l›¤›yla güzel bir ders olana¤›na kavuflabilirler. 

http://ieee-virtual-museum.org

Nature’dan 
Fizik Portal›

Deneysel olsun, kullan›ma yönelik ya da
salt kuramsal, fizi¤in hemen her dal› son y›l-
larda büyük bir at›l›m içinde. Süperiletkenler,
iletiflim ve biliflim alanlar›nda devrim yaratan
spintronik, tek-elektron araçlar› ve fotonik
teknolojileri, Bose-Einstein yo¤uflumlar›yla ku-
antum mekani¤ine aç›lan yeni gözlem pence-
releri, parçac›k fizi¤inde giderek daha güçle-
nen çarp›flt›r›c›lar, birer birer ortaya ç›kmaya
bafllayan kuramsal parçac›klar, bu ilerleyiflin
göstergeleri. ‹ngiliz bilim dergisi Nature’da da
fizik, 2. Dünya Savafl›ndan bafllayarak azalan
önemli konumuna son y›llarda yeniden kavufltu.
Bunun en son iflareti, geçti¤imiz 12 Mart günü servise giren fizik portal›. Ge-
nellikle profesyonel ya da cidddi merakl›lar›n kullan›m› için tasarlanm›fl sitede
yaln›zca Nature’da de¤il, öteki yay›nlarda da yer alm›fl makaleleler eriflebilirsi-
niz. Ayr›ca biraz e¤lence de unutulmam›fl: "problem sayfas›"na giren fizikçiler
ya da merakl›lar, bir kaç temel ilke, bunlar› çok s›f›rl› say›larla birlefltirme be-
cerisi ve "düflünme yetene¤inden" yararlanarak "gerçek bir fizikçiden" beklen-
di¤i gibi karfl›laflt›klar› her sorunu çözebilirler. 
http://physics.nature.com

Sesin Resmi

Topa a¤açtan bir beyzbol sopas›yla vurdu¤unuzda farkl›, aluminyumdan bir

sopayla vurdu¤unuzda farkl› bir ses ç›kar. Nedeni a¤açtan sopan›n vurufltan

sonra eflit fliddetteki farkl› frekanslarda titreflim yaymas›, alüminyum sopan›n

yayd›¤› titreflimlerdeyse iki yüksek frekans›n bulunmas›. Beyzbol sevmez

misiniz? Pekala, belki de bir elektrogitara küçük bir çekiçle vuruldu¤unda ne

oldu¤unu merak ediyorsunuzdur. Bu da m› olmad›? Bizden ayr›lmay›n; fizik

profesörü Dan Russell’in haz›rlad›¤› sitede mutlaka sizin de merak etti¤iniz bir

fley bulacaks›n›z. Site kolayca izlenebilen hareketli görüntüler ve çizimlerle,

derslerde okuyup da karmafl›k buldu¤unuz birçok konuyu (Ör. Doppler

kaymas›, dalga giriflimi) kafan›zda daha iyi canland›rman›z› sa¤layacak.

www.kettering.edu/~drussell/Demos.html
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S›ca¤›n Resmi
K›z›lötesi, (asl›nda k›z›lalt› demek gerekiyor; ama
yerleflmifl bir kere), elektromanyetik tayf›n görü-
nür (optik) ›fl›k ve mikrodalga aras›nda kalan böl-
gesi aras›nda kalan bölgedeki ›fl›n›m›n ad›. S›cak-
l›k yayan her cisim, asl›nda k›z›lötesi ›fl›n›m da ya-
y›yor demek. Bu ›fl›¤a duyarl› optik araçlarla evre-
nin çok daha ayr›nt›l› bir tablosu ç›kart›labiliyor.
Çünkü k›z›lötesi ›fl›nlar, görünür ›fl›¤›n geçemedi-
¤i toz bulutlar› aras›ndan rahatl›kla geçebiliyor ve
yo¤un bulutsular›n derinliklerinde ya da gökada
merkezlerinde olup bitenleri bize net biçimde gösterebiliyor. Hatta saydam olmayan
bardaklar›n içindeki suyu ve s›cakl›¤›n› “görebiliyorsunuz”.  K›z›lötesi ›fl›n›m yaln›zca
uzaydan gelmiyor. Zifiri karanl›k bir odada dolaflan kediniz ya da siyah bir torba için-
deki kolunuz, k›z›lötesine duyarl› kameralarla renkli görüntülere kavufluyor. Bu e¤-
lenceli sitede, göklerdeki k›z›lötesi kaynaklar›n büyüleyici görüntülerinin yan›s›ra,
k›z›lötesi ›fl›n›m›n görüntülerle desteklenmifl bir anlat›m›na erifliyor, ve tan›d›¤›n›z
hayvanlar›n de¤iflik görüntülerini izleyebiliyorsunuz. 
coolcosmos.ipac.caltech.edu

Günlük yaflam›m›zda fark›na bile
varmad›¤›m›z fiziksel süreçler,
sokakta, evimizde iflyerimizde
kulland›¤›m›z ayg›tlar›n çal›flma
prensipleri, lise düzeyinde bir
fizik paketi halinde basit
aç›klamalar ve çizimlerle
gösteriliyor. 

www.physics.org

Sokaktaki Fizik
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Fizikten
Na¤meler…
Fizik, sözün gelifli.
Asl›nda her bilimin
müzi¤i, ve bunlar›
flark› sözleriyle
ö¤retmeye çal›flan
s›rad›fl› düflkünleri.
Bu site de böyle bir
insan, kimya
mühendisli¤ini flark›
sözü yazarl›¤›yla
birlefltiren Greg Crowther
(Washington Üniversitesi)
taraf›ndan derlenmifl. Sitede

çeflitli tarihlerde çeflitli yerlerde
yaz›lm›fl 1600 “bilim flark›s›”

bulunuyor. E¤lenceli flark›
sözlerinin yan›nda dans

parçalar› da
dinleyebiliyorsunuz.
Örnekler, “Tungara
Kurba¤as›n›n
fiark›s›”ndan, “Bir

K›z›n En ‹yi Dostu
Karbondura kadar

uzan›yor”. Ama
makaran›n çal›flma

ilkelerinin anlat›ld›¤› inflaat
iflçisinin flark›s›n› kaç›rmay›n.
www.science-groove.org/MASSIVE

Atom çekirde¤i içindeki hareketli dünyay›,
etkileflen kuvvetleri, kuramsal ve pratik ça-
l›flmalar› merak edenler için hazine niteli¤i
tafl›yan iki site. Oregon Eyalet Üniversite-
si’nce haz›rlanan ilk sitede (*) nükleer kim-
ya konusunda iki elektronik ders kitab›n›n
d›fl›nda çok say›da laboratuvar deneyini iz-
leyebiliyor, önde gelen nükleer fizikçiler-
den daha derin konularda (örne¤in, süper-
a¤›r elementlerin sentezi) konferanslar din-
leyebiliyor, video filmlerinden, alandaki ge-

liflmelerin tarihini izleyebiliyorsunuz.
Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuva-
r›’nca haz›rlanan ikinci sitedeyse (**)

nükleer fizik literatüründe geçen 50 kadar
kavram›n ve sürecin aç›klamas› yap›l›yor.
*http://livingtextbook.oregonstate.edu

**ie.lbl.gov/education/glossary/glossaryf.htm

Nükleer Fizik
Ak›flkan Dina-

mi¤i Galerisi adl›
bu sitede, ak›flkanla-
r›n fizi¤i ve güzelli¤ini
anlatan görüntüler sizleri
bekliyor. Virginia Politeknik
Enstitüsü’nde mühendislik bilim-
leri profesörü Mark Cramer’in site-
sinde rüzgar tünelinin ya da sesten
h›zl› otomobillerin oluflturdu¤u flok
dalgalar›n›, hortum ve benzeri vor-
teksler  ve auroralar›n görüntüleri-
ni izleyebilir,  yüksek h›zda çekil-
mifl foto¤raflar› ya da patlayab dal-
ga animasyonlr›n› içeren linklere
ulaflabilirsiniz. Merak› profesyonel
düzeyde olup ak›flkanlar konusun-

da ders malzemesine,
kim-kimdir, aç›k ifller, konfe-
ranslar, görüntü galerisi tür¤ünden
verilere ulaflmak isteyenlerse,  eflu-
ids.com adl› siteye de bakabilirler. 
www.eng.vt.edu/fluids/msc/gallery/gall.htm

Ak›flkan 
Görüntüler

Fizik

Mantar Bulutlar›

‹lk Atom bombalar›n›n Japonya
üzerine at›lmas›n›n üzerinden
bu yana 58 y›l geçti. Çeflitli
silahs›zlanma giriflimlerine
karfl›n süper devletlerin
üzrlerindeki tekeli kald›rmaya
yanaflmad›klar› ve sürekli olarak
gelifltirdikleri bu silahlarla ilgili
bilmek isteyebilecekleriniz,
zengin bir kronoloji, görüntüler,

aç›klamalar ve sözlüklerle birlikte sunuluyor. 
www.atomicarchive.com

Hemen her bilim
dal›nda oldu¤u
gibi, fizikte de
yaln›zca kitap ya
da karatahta,
al›nabilecek tüm rand›man› (ve tabii
zevki) sa¤lam›yor. ‹nsan biraz da
ö¤rendiklerini prati¤e dökmek istiyor.
Bu, özellikle gelece¤in bilim insanlar›
olacak ilkokul ve lise ö¤rencileri için
geçerli. Anlafl›l›yor ki, bu ifl için öyle
büyük donan›ml› laboratuvarlara da
gerek yok. Bu sitede aç›klamalar›yla
gösterilen deneyleri uygulayarak
m›knat›slar› havada as›l› tutabilir
m›knat›stan “Gauss toplar›”
ateflleyebilir, kendi radyonuzu, günefl
pilinizi, buharl› geminizi, roket
motorunuzu, hatta  “hidrojen
bomban›z›” yapabilirsiniz!  
www.scitoys.com

Ev Yap›m› 
Fizik 
Oyuncaklar›
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Princeton’da, bir zamanlar Einstein’›n da çal›flmalar›n›
yürüttü¤ü ‹leri Araflt›rmalar Enstitüsü’nden biliminsanlar›
(aralar›nda Feryal Özel de nötron y›ld›zlar› ve karadelikleri
anlat›yor) insanl›¤›n öteden beri ilgi oda¤› olmufl çeflitli
konularda görüfllerini aç›kl›yorlar. Örne¤in, Edward
Witten “herfleyin kuram›” olma iddial› hedefini 
kovalayan sicim kuram›n› anlat›yor. 
Bir baflka köflede ileri gelen bilim tarihçileri, ‹slam
bilimcilerinin Bat› bilimi üzerindeki etkilerini irdeliyor.
‹sterseniz aç›klamalar› video butonlar›na t›klayarak
araflt›rmac›lar›n kendi a¤›zlar›ndan da 
dinleyebiliyorsunuz. 
www.thirteen.org/bigideas

Önemli Meselelerde Önemli
Görüfller

Atomlar› Birlefltirelim

Birlefltirelim de, söylemekle olmuyor. Y›ld›zlar›n enerji-
sini sa¤layan bu süreci yeryüzünde gerçeklefltirerek s›-
n›rs›z, temiz ve ucuz enerji sa¤lamak, insanl›¤›n rüyas›.
Gelgelelim, tüm çabalara karfl›n deney reaktörlerinde
milisaniye düzeylerinde gerçeklefltirilen füzyon tepkime-
lerini sürekli k›larak denetim alt›nda tutmak henüz ba-
flar›labilmifl de¤il. Peki siz flans›n›z› denemek ister misi-
niz? Princeton Üniversitesi Plazma Fizi¤i Laboratuva-
r›’nca haz›rlanan site, lise ve ilk s›n›flardaki üniversite
ö¤rencilerine bu olana¤› tan›yor. Önce konuya yabanc›
olanlara, animasyonlar yard›m›yla elektrik, manyetizma,
maddenin yap›s›, kimyasal ba¤lar vb. gibi konular kav-
rat›l›yor. Daha sonra, interaktif araçlarla sanal bir toka-
mak (içinde milyonlarca derece s›cakl›kta gaz›n doland›-
¤› çörek biçimli bir tepkime odas›) içindeki plazman›n
s›cakl›¤› ve kinetik enerjisiyle oynananarak füzyon
deneyleri gerçeklefltiriliyor. Temel fizik kavramlar›n› e¤-
lendirerek ö¤reten son derece baflar›l› bir site…
ippex.pppl.gov

Elektrikleyici
Rüzgarlar 
Hollanda deyince yüzy›l-
lard›r akla yel de¤irmenle-
ri gelmifl. Ancak günü-
müzde rüzgar›n s›rt›ndan
geçinme yar›fl›nda Dani-
markal›lar  öne geçmifl
görünüyor. Ülke halen
elektrik enerjisinin alt›da
birini rüzgardan elde edi-
yor. Bu nedenle rüzgar
enerjisi konusunda en do-
yurucu web sitelerinden bi-
risinin de bu ülkeden gelmesi rastlant› de¤il. Danimarka
Rüzgar Sanayii Derne¤i taraf›ndan haz›rlanan site, merak-
l›lara “rüzgar mühendisli¤i” diplomas› d›fl›nda ö¤renilebi-
lecek her fleyi son derece anlafl›labilir bir dille sa¤l›yor. ‹s-
teyen siteyi tümüyle indirebiliyor. 
www.windpower.org/en/core.htm

S›cak Sözlük

Nükleer enerji yararl› m›, yoksa tehlikeli mi? Bu konu,

lafazanl›ktan öte, bir ayd›na yak›fl›r düzeyde

tart›fl›lacaksa, çokça okumak gerek. Böyle olunca da

e¤er bir parçac›k fizikçisi ya da nükleer mühendis

de¤ilseniz, okudu¤unuz metinlerde anlam›n› bilmedi¤iniz

çok say›da terim ç›kmas› kaç›n›lmaz. Dolay›s›yla e¤er

tart›flma çizgisinin flu ya da bu taraf›nda bir militansan›z,

s›k s›k ziyaret etmeniz gereken bir site. So¤uk nötron

nedir, so¤urulmufl doz ne demektir, alf ›fl›n›m›, beta

bozunumu vb. Bunlar gibi, nükleer fizik, nükleer

mühendislik ve ilgili dallarda karfl›lafl›lan 1000’den fazla

sözcü¤ün anlam›n› bu siteden ç›kartabiliyorsunuz. 

glossary.dataenabled.com
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Sihirli
E¤itim
Bu site çocuklar için.

Daha do¤rusu

ilkö¤retim ça¤›ndaki

çocuklar›n›n okul

programlar›n› görsel

bilgilerle ve e¤lenceli

yard›mc›

programlarla

desteklemek isteyen

veli ve ö¤retmenler için. Evde ya

da s›n›ftaki bilgisayarlarda

kullan›m için ideal. 

Çok çeflitli konularda ayr›nt›l› ve

resimli bilgilerin d›fl›nda, okul

öncesi çocuklar için de zihin ve el

becerilerini gelifltirecek deney ve el

sanatlar› köfleleri var. 

www.EnchantedLearning.com

Yanl›fl anlafl›lmas›n, bu Massachusetts
Teknoloji Enstitüsü. ABD’nin ve
dünyan›n en prestijli (ve pahal›)
üniversitelerinden. Ancak, iyi bir
e¤itimin tüm insanl›¤›n yarar›na
oldu¤una inananlardan. Bu nedenle,
paral› uzaktan e¤itim veren baflka
kurulufllar›n aksine, tüm e¤itim
malzemesini paras›z bir web sayfas›yla
herkesle paylaflmaya karar vermifl.
OpenCourseWare (Aç›k Ö¤retim
malzemeleri) adl› bu site, sürekli
gelifltirilecek olan giriflimin ilk
ad›mlar›. ‹lgilenenler, 17 dalda 30
lisans ve lisansüstü s›n›f için sa¤lanan

bilgilerden serbestçe yararlanabilirler.
Malzeme, kitap özetlerinden, ders
notlar›ndan, ak›flkan dinami¤i
konusundaki bilgisayar yaz›l›mlar›na
hata ulaflt›rma planlamas› konusunda
bir elektronik kitaba kadar genifl bir
yelpazeyi kaps›yor. Bu proje sayesinde
okulun resmi ö¤rencisi haline
gelmiyorsunuz tabii. Ancak, baflka
üniversitelerdeki profesörler, sitenin
zengin içeri¤inden kendi verdikleri
dersler için yararlanabiliyorlar.
Ö¤renciler de e¤itimlerine destek
olacak bilgiler sa¤layabiliyorlar. 
ocw.mit.edu

MIT’de Okumak 
‹ster misiniz?

Gözlerimize 
‹nanal›m m›?
Göz yan›lmalar›, her zaman e¤lenceli bir
konu. Bu olay› konu edinen siteler de öyle.
Ço¤u, iflin e¤lencesinde, flafl›rtmas›nda.
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Alg›sal
Bilim Grubu araflt›rmac›lar›nca haz›rlanm›fl
bu siteyse farkl›. Önce göz yan›lmas›na ne-
den olan görüntü videoyla oluflturuluyor.
Daha sonra ziyaretçiye bunlar› ad›m ad›m

yeniden oluflturma olana¤› sa¤lan›yor. Sonunda da yan›lsamaya yol
açan etkinin bilimsel aç›klamas› yap›l›yor. Bütün bunlara karfl›n ay-
n› renk tonlar›nda olan iki karenin biçimi de¤iflince renkler “farkl›-
laflmaya” devam ediyor. Bu yan›lsamada suçlu beyin mi, yoksa göz
mü? Anlafl›l›yor ki, her ikisi de belli ölçüde kabahatli. Bazen beyin,
tonlar› soyut kal›plara (örne¤in, perspektif) oturtabilmek için
bunlara asl›nda olmayan ›fl›k ya da gölgeler ilave ediyor.
Bazen de görme hücrelerinin, komflu hücreleri bas-
t›rma e¤ilimi sonucu alg›lamada kopukluk
olabiliyor. 

www-bcs.mit.edu

Deli Bilimciler A¤›

Origami Sanat› 
Düz bir ka¤›d› katlayarak kurba¤a biçimi vermek,

büyük kabiliyet
gerektirmeyebilir, ama

birbiri içine geçmifl
çok köflelilerden

bir kolye
yapmak
istiyorsan›z
biraz yard›m
fena olmaz.
‹ngiliz

biyokimyaxc›
Alex Bateman’›n

sitesinde bu
yard›m fazlas›yla var.

Tess adl› bir program›
siteden yükleyerek mozaik biçimli

origami ço¤altmalar› yapabilir, ayr›ca sitedeki
örnekleri bir yaz›c›ya kopyalay›p katlayabilirsiniz.
Evsahibinizin tek önerisi, biraz sab›r...

http://www.sanger.ac.uk/Users/agb/Origami/

Evet bu site fazla normal say›lamayacak araflt›rma-

c›lar› bir araya getiriyor. Hem de 800 tanesini birden.

Akl›n›za da¤›n tepesindeki gizli laboratuvar›nda insan-

l›ktan öcünü almak için kitle imha lazerleri gelifltirme-

ye çal›flan kaç›klar gelmesin. Bu sitedeki deliler, s›fatla-

r›n› kendilerini bilime delice adam›fl olmalar›na borçlu

olsalar gerek. Bizce delice bir ilgiyi hakediyorlar.  Was-

hington Üniversitesi T›p Fakültesi araflt›rmac›lar›n›n fi-

kir ürünü olarak ortaya ç›km›fl bu popüler sitede akl›-

n›za gelen sorular›n yan›t› için, çok genifl bir soru-cevap

listesini kar›flt›rabilir  ya da do¤rudan "Ask-A-Scientist

(Bilimciye Sor)" köflesinden bir uzmana ulaflabilirsiniz.

Ayr›ca evinizde gerçeklefltirebilece¤iniz ilginç deneyler

ve bilime eriflebilece¤iniz öteki ‹nternet sitelerine link-

ler de cabas›. Gereksiz ama e¤lendirici bilgilere de Ran-

dom Knowledge Accumulator adl› arama motoru arac›-

l›¤›yla ulaflabiliyorsunuz. 

www.madsci.org
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Dr. Evren

Asl›nda çocuklar için haz›rlanm›fl bu site, ço-
cuklar›n sorabilece¤i sorulara haz›rl›kl› ol-
mak isteyenlere de tavsiye olunur. Örne¤in,
"Baba, fotonlar›n kütlesi yoksa nas›l oluyor
da karadeliklere yakalanabiliyorlar?" diye bir
soruya a) "Sus bakay›m, flimdi gazete okuyo-
rum", b) "Bak evlad›m, anlat›r›m ama, anla-
yabilmek için yafl›n küçük", ya da c) "foton-
lar da tüm gerçek ya da sanal parçac›klar gi-
bi, bir kütle taraf›ndan bükülmüfl uzay zama-
n›n e¤rili¤ine uyarak yol al›r. Karadelik ise
uzay zaman içinde sonsuz (dibi olmayan) bir
e¤riliktir. Bu nedenle içine giren foton kuyu-
nun karfl› duvar›na t›rman›p d›flar›ya ç›ka-
maz" yan›tlar›ndan birini verebilirsiniz.
Siteyi ziyaret edenler sorular›n› yanlar›ndaki
babalar› yerine do¤rudan Dr. Universe’e
sorabilirler. www.wsu.edu/druniverse

Çocuklara Bilim Deneyleri

Bilimi çocuklara sevdirmenin en iyi yöntemi, deneyler yoluyla
ö¤retmek.  Bu bilinci tafl›yan 400’den fazla kurum, gerçeklefltirdikleri
deneyleri bu siteyle paylaflm›fl. Sitenin özelli¤i, çocuklar›n (ve
yetiflkinlerin) bu deneylere online kat›labilmeleri. ‹steyenlerse,
deneyleri evlerinde kolayca bulabilecekleri malzemeyle
tekrarlayabilirler. 

www.tryscience.org 

"Neden?" 
Oldukça popüler olan The Why Files sitesi,

size gazete manfletlerinin ard›ndaki bilimi ileti-

yor. Örne¤in, Paris’te Concorde uça¤› m› düfltü?

Sitede uçaklar›n düflüfl nedenleri aç›klan›yor. Her hafta yeni bir konu-

nun yan›s›ra, deli dana hastal›¤›, genetik mühendisli¤i ürünleri, aflk›n

kimyas› gibi genel ilgi konular›nda derinlemesine incelemeler bu-

labilirsiniz.  Sitedeki "kullan›c› forumu" arac›l›¤›yla  öteki

okuyuculara yazabilir ya da interaktif olarak haberleflebilirsiniz. 

whyfiles.news.wisc.edu

Buluflçular Sitesi
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nce  haz›rlanan bu-

lufl sayfas› gelece¤in dahi buluflçular›na esin vermekle kal-
m›yor, ayn› zamanda yeni araç tutkunlar›n›n meraklar›n›
doyas›ya tatmin ediyor. Ayr›ca bulufl arflivlerinde ›zgaran›n
ya¤›n› süzme yöntemlerinden, balonla anjio teknikleri için
gelifltirilmifl ayg›tlar›n resmi geçidini izleyebilirsiniz. Kendi-
niz mi bir fleyler yapmak istiyorsunuz? Buluflçunun elkita-
b› emrinizde. Ayr›ca site üzerinden ciddi ya da e¤lenceli bu-
lufl yar›flmalar›na da kat›labiliyorsunuz. Çok say›da link si-
ze benzer sitelere de kap› aç›yor.  web.mit.edu/invent

Iss›z bir adaya kimle düflmek isterdiniz?

Buluflçular %46%46

%19%19

%13%13

%9%9

%6%6

Müzisyenler

Aktörler

A.B.D.
Baflkan›

Sporcular

Londra Bilim Müzesi
‹ster Kuzu Dolly gibi ça¤dafl bilimin ünlülerinden, isterse
Leonardo da Vinci’nin uçufl makineleri gibi
tarihin içinden olsun, bilin ki Londra Bilim Müzesi sizin
için haz›rda tutuyordur. E¤lendirici ve e¤itici online
sergilerin d›fl›nda ayr›ca müzenin yeni kurulmufl
merkezinde üç boyutlu bir sanal tur da yapabilirsiniz. 
www.sciencemuseum.org.uk
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Daha çok biyoloji
ve t›p araflt›rmac›lar›için yaflam› kolaylafl-t›ran bir site. Kar›flt›-r›lan metinlerde kar-fl›lafl›lan çok say›da

k›saltman›n ne anla-
ma geldi¤ini bilebil-

mek için beyninizin bellek kapasitesini zorlama pahas›na otu-
rup hepsini ezberleyeceksiniz ya da hata yapma riskini göze
al›p “olsa olsa...” yöntemine baflvuracaks›n›z. Texas Üniversitesi
Güneybat› T›p Merkezi taraf›ndan haz›rlanm›fl bu sitenin adresi-
ni ak›lda tutmaksa, sorununuzun ortadan kalkmas›na yetiyor.
Sitede 200.000’den fazla k›saltman›n aç›k halini izleyebildi¤iniz
gibi, bildi¤iniz bir terimi girip k›salt›m›fl halini de görebiliyor-
sunuz. 
lethargy.swmed.edu/argh/ARGH.asp

K›saltmalar
Sözlü¤ü

Yarat›c›l›¤›n›za güveniyorsan›z
hodri meydan! Yapaca¤›n›z fley, bu

oyun sitesinde çeflitli a¤›rl›k ve yaylar› birlefltirerek, k›vr›l›p bükülen, sertli¤i-
ni ayarlad›¤›n›z yaylar ve koydu¤unuz a¤›rl›klara göre hareket eden, iki

boyutlu küçük matematiksel yarat›klar oluflturmak. Sodayap›lar, ta-
sar›m›n›za ba¤l› olarak ekranda yürüyor, kofluyor, hopluyor

ya da yuvarlanabiliyor. E¤er bu yap›lar› na-
s›l oluflturabilece¤iniz hemen sök-

mede güçlük çekerseniz, haz›r
tasar›mlardan birini ça¤›r›p
fikir alabilirsiniz. 
www.sodaplay.com/constructor

Sodamühendisli¤i Hareketli Bilim
Ço¤umuz için periyodik

tablo, uygun bir çizgi film
malzemesi say›lmayabi-
lir. Ama BrainPop adl›
e¤itim sayfas›n› haz›rla-
yanlar böyle düflünmüyor
olsalar gerek. Site, bilim,
sa¤l›k ve teknolojiyle ilgili
çizgi filmlerle dolup tafl›yor.
120’den fazla k›sa çizgi
filmde bafl kahramanlar
Tim ve robot arkadafl›
Toby, sinirlerden, yak›t
hücrelerinden tutun, genel görelilik kuram›na kadar
her konuya aç›kl›k getiriyorlar. Ziyaretçiler, günde
befl filmi bedava izleyebiliyorlar. 
www.brainpop.com

Genifl çevreleriyle, sosyal
kiflilikleriyle övünenler. S›nav vakti
geldi çatt›!.. Daha önce Bilim ve
Teknoloji Haberleri’nde
duyurmufltuk. “Küçük Dünya
Hipotezi” diye adland›r›lan bir
varsay›ma göre dünya üzerindeki
herhangi iki insan, ortalama alt›
halkal› bir tan›fllar zinciri ile
birbirine ba¤l›. Varsay›m, 1967
y›l›nda Harvard’l› sosyolog Stanley

Milgram’›n deneyinden
kaynaklan›yor. Milgram, ABD’nin
orta-bat› eyaletlerinde yaflayan
rastgele seçilmifl 300 kifliye
(ABD’nin kuzeydo¤usunda bir k›y›
kenti olan) Boston’da yaflayan
birinin ad› yaz›l› birer mektup
vermifl, ve  üzerlerinde adres
bulunmayan zarflar›, tan›d›klar›
arac›l›¤›yla kendisine ulaflt›rmalar›n›
istemifl. Mektuplardan 60’›, ortalama
alt› basamaktan geçerek hedefe
ulaflm›fl. Deneyin baflar›s›, “alt›
ayr›l›k derecesi”nin toplumsal
sosyoloji literatürüne girmesini
sa¤lam›fl. Ancak deneye kuflkuyla
bakanlar da var. Örne¤in, Columbia
Üniversitesi’nden sosyolog Duncan
Watts, seçilen deneklerin çok s›n›rl›
say›da oldu¤unu vurguluyor. Watts
ve Küçük Dünya Araflt›rma
Projesi’ni oluflturan meslektafllar›,
flimdi varsay›m› daha s›k› bir s›nava
tabi tutmak için hem hedefi, hem de
avc›lar›n say›s›n› geniflletiyorlar.

Derlenmeye bafllayan hedefler
aras›nda bir erkek hostes ya da
Sibirya’daki bir pizza salonunun
garsonu gibi s›radan insanlar
bulunuyor. Ekip, deney için 20
kadar hedef ve 100.000 “gönderici”
ar›yor.  Göndericilere yaln›zca
hedefin ad›, yeri ve mesle¤i
gibisinden s›n›rl› bilgiler verilecek.
Gönderici de mesaj› e-posta ile
hedefi tan›yabilece¤ini düflündü¤ü
birine, 
o da bir baflka tan›d›¤›na
gönderecek ve sonunda mesaj›n
yerine ulafl›p ulaflmad›¤› görülecek.
Baz› baflar›lar elde edilmifl bile.
Örne¤in,  mesajlardan biri,
Avusytralya’dan Sibirya’daki
hedefine yaln›zca dört s›çray›flta
ulaflm›fl. Kimiyse yolda tak›l›p
kalm›fl. Zincirin iki ucundan birine
nas›l kat›labilece¤inizi ö¤renmek
için afla¤›daki siteyi arayabilirsiniz. 

smallworld.sociology.columbia.edu

Postac› Olmak
‹ster misiniz ?
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Antarktika’da Meteor Serüveni
Son çeyrek yüzy›ld›r Antarktika k›tas›, uzaydan gelen
göktafllar›n›n tafl›d›¤› minerallerin (ya da canl›lar›n)
peflindeki araflt›rmac›lar›n gözdesi. 1976 y›l›ndan bu yana
sürdürülen araflt›rmalar, Darwin
Buzulu üzerinde yo¤unlaflm›fl
durumda. Bu bölgenin
araflt›rmac›lar için böylesine çekici
olmas›n›n nedeni, düflen
meteoritlerin so¤uk ve kuruluk
nedeniyle dünyadaki canl› ya da
kimyasallarla “kirlenmemifl”
olmalar›. fiimdiye kadar bölgede
25,000 kaya parças› toplanm›fl.
1984 y›l›nda bulunan bir meteorit

ise, üzerinde mikrobu and›ran

fosil oluflumlar nedeniyle Mars’ta bir zamanlar yaflam
oldu¤u tart›flmalar›n› alevlendirmiflti.  Sitede, 10
araflt›rmac›n›n Ocak sonlar›na kadar sürecek serüvenini
siteye koyduklar› foto¤raflar ve notlarla günü gününe

izleyebilirsiniz. Antarktika Meteorit
Araflt›rmas› (ANSMET) projesi,
bilimsel araflt›rma ve serüven
gezileri için bir portal niteli¤i
tafl›yan webExpeditions.net adl›
sitenin yaln›zca bir bölümü.
Bilimle serüveni birlikte sevenler,
sitede, geçen Kas›m ay›nda
Avustralya’da yap›lan günefl
enerjili arabalar yar›fl›n›n
sonucunu da ö¤renebilirler.
www.webexpeditions.net/ansmet

Biri Bizi

Gözetliyor

Bir uzay arac›nda

oturup Dünya’ya

tepeden bakmak

acaba nas›l bir

duygu? Bu site size

istedi¤iniz yere bakma imkan›n› tan›yor. ‹lginç bir yer mi

gördünüz? Neden daha yak›ndan bakm›yorsunuz?

http://www.space.com/php/multimedia/imagepump/index.php

Çekenler, astronotlar. Hem öyle az buz da de¤il. Dünya-
m›z›n uzay mekiklerinden sistematik bir biçimde al›nan
görüntülerin say›s› 400.000’e ulaflm›fl. Tabii, görüntüler-
de ülkemiz de yer al›yor. Afla¤›da adresi verilen site, bu
görüntülerden yap›lm›fl bir derlemeyi içeriyor. ‹stanbul
ve ‹zmir dahil, dünyan›n çeflitli kentlerini bir arama mo-
toruyla ekran›n›za getiriyor. Hem de yüksek çözünürlük
seçene¤iyle. Sitede kolayca eriflilen bir link arac›l›¤›yla
da tüm arflive girip, örne¤in Ankara ve çevresine, çeflitli
barajlar›m›za, da¤lar›m›za, ovalar›m›za uzaydan
bakabiliyorsunuz. 
http://earth.jsc.nasa.gov/

Birileri Resmimizi Çekmifl

Tuval Üzerinde Dünya
“Bir Sanat Olarak Dünya” adl› bu web
sitesindeki koleksiyondan foto¤raflar› indirebilir
ya da poster olarak arkadafllar›n›za
gönderebilirsiniz. Alaska’da da¤larla çevrili bir
bo¤azdan s›yr›lan buzulun denize do¤ru
süzülüflü, ‹ran’daki tuz batakl›klar›, Kuzey
Afrika’daki muazzam çöl Landsat-7  yer gözlem
uydusunun kameralar›ndan, tuval üzerine
çizilmifl soyut resimler gibi görünüyor. 
landsat.gsfc.nasa.gov/earthasart

ABD topraklar› içinde bulunan ünlü Mojave çölü, ç›plak toprak-
lar›, tuzlu su vahalar›yla, “Ölüm vadisi” ile haflin bir yer. S›k›n-
t›y› seven foto¤raf merakl›lar› sayesinde bu yaflama düflman
topraklar›, ekran›n›z bafl›nda ayaklar›n›z› uzat›p buzlu limona-
tan›z› yudumlayarak seyredebiliyorsunuz. Hem de resimlerin
içine girip 360 derece dolaflarak, istedi¤iniz noktaya zoom ya-
parak, gezdi¤iniz yerlerin özelliklerini ve tarihçesini  de ö¤-
renerek...

www.digital-desert.com

Çölde Bir Gezinti 
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Yüzen K›talar

‹lk atlas›na bakan bir ilkokul ö¤rencisinin hemen
dikkatini çekmifltir: Bat› Afrika’n›n girintisiyle, Güney
Amerika’n›n do¤usundaki ç›k›nt› birbirine t›pat›p
uyuyor. Biraz daha dikkatli bak›nca yapboz
bulmacan›n da¤›lm›fl parçalar›n› orada burada
görebiliyoruz. Dolay›s›yla k›talar›n bir zamanlar
birleflik oldu¤unu sezilerimizle de ç›karabiliyoruz. Ama
bir zamanlar gezegenimizin tek k›tas› olan “süperk›ta”
Pangea’n›n yerkabu¤unun manto üzerinde yüzen ve
levha denen parçalar›n›n hareketiyle nas›l
parçaland›¤›n›, hangi zamanda ne biçim ald›¤›n›
bugüne dek izlemek istiyorsan›z bu siteye...

www.odsn.de/odsn/services/paleomap/paleomap.html

Daha do¤rusu ma¤aralarda…Çünkü bu site, dünyan›nherhangi bir yerinde karfl›laflabilece¤iniz ma¤aralar›n türleri(asitli sular›n kireç tafl›n› oymas›yla m›, lavlar içinde gazlar›nyaratt›¤› boflluklarla m›, erozyonla m› vb. oluflmufl), ve içindekarfl›laflabilece¤iniz yap›lar hakk›nda bilgiler, aç›klay›c›flemalar ve doyulamayacak güzellikte görüntüler içeriyor.Do¤a merakl›lar›n›n ve “s›radan” yaflamdan b›k›p de¤ifliketkinlikler arayanlar›n mutlaka gezmesi gereken bir site.www.goodearthgraphics.com/virtcave

Ma¤ara’da 
Sanal Gezinti

Günün
Depremi
Oldu olacak diye
Marmara depremini
bekledi¤imizden
gözlerimiz baflka
yeri görmüyor, ama
parçal›, dinamik
kabu¤uyla
dünyam›z hemen
her gün irili ufakl›
depremlerle

sars›l›yor. ABD
Jeolojik Araflt›rmalar Kurumu (USGS) gerek uydu
verileriyle, gerekse yeryüzüne da¤›lm›fl yüzlerce
sismografi merkezinden sa¤lanan bilgilerle
gezegenimizin kabu¤unda ve alt›nda olanlar› sürekli
gözlüyor. USGS taraf›ndan yürütülen bu sitede
günlük deprem haritas›na gözat›yor, dünyan›n
herhangi bir yerinde y›ld›zla gösterilen depreme
t›klayarak, co¤rafi konumu, büyüklü¤ü, meydana
geldi¤i derinlik, varsa can kayb› ve yol açt›¤› hasar
gibi bilgileri ve moment tensörü gibi teknik verileri
günü gününe izleyebiliyorsunuz. Sitede ayr›ca tarihi
depremler konusunda bilgiler, tabii içlerinde 1999
Gölcük ve Düzce depremlerinin de yer ald›¤› en
büyük depremlerin listesi  bulunuyor. 

neic.usgs.gov

Yanarda¤›n 
Güncesi

Hawaii adalar›ndaki Kila-
uea yanarda¤›, araflt›rma-
c›lara her merak ettikleri
sorunun yan›t›n› vermek
için canla baflla çal›fl›yor.
Son kez 1983 y›l›nda fa-
aliyete geçmifl, o günden
bu yana da aral›ks›z ola-
rak ya patl›yor, ya lav ve
gaz püskürtüyor, denizde
ve karada garip yap›lar
oluflturuyor. Çevresinde
kurulu gözlem istasyo-
nundaki araflt›rmac›lar
da sürekli olarak yanar-
da¤›n nabz›n› tutuyor ve
günlük raporlar›n›, ya-
narda¤›n çarp›c› görüntü-
leri, videolar› ve tarih-
çesiyle birlikte bu sitede
sizlerle paylafl›yorlar. 
http://hvo.wr.usgs.gov/
kilauea/update/
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Bu Kaya 
Siyah De¤il miydi?

Birkaç yüzeysel farkl›l›k d›fl›nda,
kaya dedi¤in birbirine benziyor.
Uzman› olmayan kifli, diyelim graniti
kalkerden ay›r›r da, gerisi iflte koca
esmer tafl parçalar›. Oysa, kayay› bir
zar gibi kesip mikroskop alt›na
koyunca manzara de¤ifliyor. Kuzey
Carolina Üniversitesi (ABD)
taraf›ndan haz›rlanan bu sitede tortul
kayalar d›fl›nda, magmatik ve de¤iflim

kayalar›n› oluflturan minerallerin

görüntüleri, nerede bulunduklar› ve
özellikleri konusunda özlü ve içerikli
bilgilere eriflebiliyorsunuz. 
http://www.geolab.unc.edu/Petunia
/IgMetAtlas/mainmenu.html

Sansürlü Site

fiu günlerde

Amerikal›lar›n

uçaklarla aras› pek

iyi de¤il, ama ABD

Jeolojik Araflt›rmalar

Kurumu (USGS),

onlar için her fleyi

düflünmüfl. Hatta

kentlerini uçaktan

seyredenlere evlerini

bulmalar› için

kolayl›k sa¤lamay›

bile. Akla

gelmeyense, bu uydu

resimlerinin baflka baz›

müflterilerinin de bulunabilece¤i.

Kuflbak›fl› izleyip, özel

uça¤›n›z›n pilot

kabininden

bak›yormuflças›na

üzerinde

gezinebildi¤iniz

görüntülerin baz›

bölümleri karart›lm›fl.

11 Eylül sald›r›lar›ndan

sonra m› dersiniz?

www.terrafly.com

Bu muhteflem do¤a içindeki turkuvaz göl ne kadar çekici de¤il mi? Ama bir
gün yolunuz düflerse b›rak›n bal›klama dalmay›, parma¤›n›z›n ucunu bile
sokmay› akl›n›zdan geçirmeyin. Sudaki pH düzeyi, akü asidininkinden yaln›zca
biraz düflük... Endonezya’daki Tiwo Nua Muri Koohi Fah, gezegenimizdeki 80
kadar krater gölünden bir tanesi. Baz›lar›n›n bileflimi, yaflam›n ilk ortaya ç›kt›¤›
durgun göllerin yo¤un kimyas›na yak›n. California Üniversitesi (Davis)
hidrologlar›ndan Greg Pasternack’›n  haz›rlad›¤› sitede volkanik göllerin nas›l
s›n›fland›r›ld›¤›n› ö¤renebilir, 200’den fazla kitap hakk›nda bilgi edinebilirsiniz.
Konuya daha genel düzeyde ilgi duyanlarsa 15 gölün ayr›nt›l› profilini veren
linklere ulaflabilirler. Bunlar›n aras›nda  1986’da karbondioksit püskürterek
1800 kiflinin ölümüne yol açan Kameru›n’daki Nyos gölü de var. 

lawr.ucdavis.edu/faculty/gpast/lakes.html

Gölde Bir Gün

Bast›¤›m›z Yer 
Sa¤lam m›?

D e p r e m i n
yaln›zca ülke-
mizin de¤il,
tüm dünyan›n
gündemine gir-
mifl oldu¤u flu
günlerde hangi
fay›n nerede bulundu¤unu flöyle çabuk ta-
raf›ndan görmek istemez misiniz? Alman-
ya’daki bu site, iste¤inizi yerine getirmeye
haz›r. Dünyan›n herhangi bir yerine ait ha-
ritalar, istedi¤iniz projeksiyon biçiminde
(Ör:, Merkator, kutupsal stereografik vb. )
an›nda haz›r. ‹sterseniz üzerine tektonik
verileri de yerlefltirebilirsiniz. ‹ster arad›¤›-
n›z yerin koordinatlar›n› girin, ister görün-
tüdeki haritan›n diledi¤iniz yerine zoom
yap›n. Bu site, jeologlar›n kulland›¤› yaz›-
l›m›n basit bir biçimiyle haz›rlanm›fl. Bu
durumda yerbilimlerini tan›t›c› ve sevdirici
bir "yumuflak geçifl" olarak nitelen-
dirilebilir. 
www.aquarius.geomar.de/omc/omc_int-

ro.html

Hayranl›kla izledi¤iniz gökdeleni
kaplayan granitin, parkta oturdu¤u-
nuz serin kanepenin yap›ld›¤› mer-
merin, bir zamanlar yeryüzünün de-
rinliklerindeki muazzam s›cakl›kta
akan birer mineral çorbas› oldu¤unu
düflünmek zor. Ama granit, s›cak
ma¤man›n so¤uyup kristalize olmufl
biçimi. Mermerse, bir metaformik ka-
ya; bir baflka deyiflle, s›k›flma sonucu
mineral özellikleri de¤iflmifl bir ki-
reçtafl›. Calgary Üniversitesi’nce ha-
z›rlanm›fl bu sitede, kaya oluflumu-
nun kimyas› ve termodinami¤ini in-
celeyen onlarca Web sitesine ulafla-
bilir, minerallerin özelliklerini incele-
yebilir, lavlar›n hangi biçimde kris-
talleflece¤i konusunda tahmin yürü-
tebilir, yeralt› suyunun kimyas›n›
oluflturabilir ve konuyla ilgili bilme-
di¤iniz pek çok fleyi ö¤renebilirsiniz. 
http://tabla.geo.ucalgary.ca/~tmg/Research/thermo_links.html

Kaya Çorbas›Kaya Çorbas›
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Sanal Yerbilim Profesörü
Asl›nda siteyi haz›rlayan, sanal de¤il, gerçek bir bilim adam›.  Houston Üni-

versitesi yerbilimleri profesörü John Butler’›n alt› y›l önce kendi dersleri ve
öteki e¤itimciler için toplamaya bafllad›¤› linklerden olufluyor. Yerbilimleriyle
profesyonel olarak ilgilenenler için 4300 linkten oluflan arama motorlu bir ya-
z› ve veri koleksiyonunun yan›s›ra, amatör merakl›lar için de doyurucu mal-
zeme var. ‹steyen, levha tektoni¤ini anlatan hareketli görüntüleri izleyebilir,
isteyen okyanus tabanlar›nda, isteyen de yeryüzünde, Çin’in ünlü  "Kayalar
Orman›"nda gezinebilir.(resim). Merakl›s›na, mücevher ve öteki k›ymetli tafl-
lar konusunda bilgi…
www.uh.edu/~jbutler/anon/anonfield.html

Geyzerleri Tan›yal›m
Yerkabu¤unun derinliklerinden gelen
kaynar su ya da buhar, sa¤lad›¤› do¤al
güzelli¤in yan›s›ra  birçok ülkede
elektrik enerjisi üretimi ya da s›cak su
gereksinimlerinin karfl›lanmas›nda
kullan›l›yor. Geyzerler ayr›ca
yerkabu¤unun yap›s› ve dinamikleri
konusunda da önemli bilgiler veriyor.
Bu sitede, bu kaynaklarla ilgili
aç›klamalar›n yan›s›ra dünyadaki
önemli geyzerlerin görüntülerini
izleyebiliyor, özelliklerini inceliyor ve
son durumlar›n› sürekli güncellenen
tablolardan izleyebiliyorsunuz. 

www.geyserstudy.org

Yeralt›ndan
Notlar

Ma¤aralar nas›l
olufluyor? Nas›l oluyor
da, bazen farkl›
mineraller ayn› kimyasal
formüle sahip
olabiliyorlar? Yan›t
bast›¤›m›z yerin alt›nda.
Ama merak›n›z› daha az
zahmetli bir yoldan tatmin etmek
istiyorsan›z, ünlü Smithsonian
Enstitüsü’nün Ulusal Do¤a Tarihi
Müzesi’ndeki sergilerin web

versiyonu olan bu sitede
dolaflabilirsiniz. (Ma¤aralar olufluyor;
çünkü kireçtafl› katmanlar›na s›zan
asitli yer alt› sular›, giderek

kayalarda oyuklar meydana
getiriyor). Is› ve bas›nc›n
kayalar› nas›l büküp,
katlay›p, piflirdi¤ini de
siteden izleyebiliyorsunuz.
Örne¤in, bazalt› yeflil
mermere dönüfltürmenin
reçetesi, 2000-4000
atmosferlik bas›nç alt›nda ve
350 derece s›cakl›kta a¤›r

a¤›r piflirmek. Sitede ayr›ca
çeflitli kayalar ve mineralleri tan›tan
bir foto¤raf galerisini de
gezebilirsiniz. 
www.mnh.si.edu/earth

Permien döneminden k›rkayak izleri. Ulusal parklardan muhteflem

görüntüler. S›ra do¤an›n güç gösterilerine gelince de, nefesleri

kesecek sahneler. St Helens patlamadan önce nas›l fliflti? Büyük

depremler, nereyi, nas›l vurdu? Sitenin sahibi ABD Jeolojik

Araflt›rmalar Kurumu olunca, gezegenimizin kabu¤u üzerinde olan›n

biteni izlemek için malzeme s›k›nt›s› yok tabii. 16.000’den fazla

görüntü, sitede sizleri bekliyor.

libraryphoto.er.usgs.gov

Öfkesiyle, Sevgisiyle Yeryüzü 
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Gezelim Görelim…
Jeoloji olsun,
antropoloji ya
da co¤rafya,
anlat›lanlar›n
daha iyi
anlafl›lmas› için
gerekli olan fley
elbette
görüntü.
California
Üniversitesi’nce
(Berkeley)
haz›rlanan site,

henüz oluflum aflamas›nda olmakla birlikte, Fas’tan,
Afganistan’dan günlük yaflamla, halk›n adetleriyle ya
da ilginç jeolojik yap›larla ilgili görüntüler içeriyor.
Ancak, sitenin en de¤erli köflesi, eski cam slaytlardan
oluflan zengin bir koleksiyon. Geçmifle yolculu¤u,
geçmiflin araçlar›yla yapmak zevkli bir deneyim. 

geoimages.berkeley.edu/GeoImages.html

fiu
Dünyan›n
Halleri
Dünyam›z deyince
alt› var, üstü var,
depremi, yanarda¤›,
okyanusu,

atmosferi… Bu sitede de, hepsiyle ilgili 1200’den fazla
görüntü. Üzerine t›klay›n, büyütün. Resmin yan›nda
gösterilen olayla ilgili genel ve özel aç›klamalar. Zenginli¤i
ve içeri¤iyle,  Amerikan Jeoloji Enstitüsü’nce haz›rlanan site,
al›fl›lm›fl görüntü a¤›rl›kl› sitelerden çok farkl›. 
www.earthscienceworld.org/imagebank

Deprem Sözlü¤ü Ülkemiz bir deprem ülkesi. Bir deprem oldu¤unda ulus ola-
rak, aileler ya da bireyler olarak büyük ac›lara,kay›plara u¤-
ruyoruz. Daha sonra yaralar iyi kötü sar›l›yor. Yeni bir yafla-
ma bafll›yoruz. ‹stiyoruz ki, u¤rad›¤›m›z felaketten dersler ç›-
karal›m, gelecek darbeye haz›rl›kl› olal›m. Tabii ki önce evle-
rimizi olabildi¤ince güçlendirece¤iz, bir deprem an›nda kur-
tulmak için gerekli önlemleri önceden alaca¤›z. ‹fle depremi
tan›yarak bafllamaya ne dersiniz?  Amerikan Jeolojik Araflt›r-
malar Kurumu (USGS) taraf›ndan haz›rlanan bu sitede, dep-
remlerle ilgili olarak kulaktan duydu¤umuz,ancak bir türlü
zihnimizde canland›ramad›¤›m›z 100 terim, görüntü ve çizim-
ler ve kolay anlafl›l›r aç›klamalarla anlat›l›yor. earthquake.usgs.gov/image_glossary

Okyanuslar› Tan›yal›m
Gezegenimizin yüzeyinin neredeyse dörtte üçü sularla
kapl›. Peki biz bu sularda ve altlar›nda olup bitenleri bi-
liyor muyuz? ‹flte ö¤renmek için f›rsat. Ortaokuldan,
üniversiteye kadar her düzeyde ö¤rencinin bilmesi gere-
ken ve flemalar, foto¤raflar, aç›klamalarla kolayl›kla ö¤-
renebilece¤i bilgiler. Okyanus sular›n›n özelliklerinden
ve dinamiklerinden tutun, okyanus taban›n›n alt›nda
olup bitenler, k›ta hareketleri, dünya kabu¤unun yeni-
lenmesi, yanarda¤ oluflumu vb. ‹çinde “yüzmeye” doya-
mayaca¤›n›z bir site. Site ayn› zamanda ö¤retmenler
için de haz›rlanm›fl. Ö¤rencilere neyin anlat›laca¤›, ve
neler sorulmas› gerekti¤i de aç›klan›yor.
www.mos.org/oceans

Dünya atmosferinde 
su buhar›

Mercan Kayalar›

Hastal›k ya da kirlenme nedeniyle
h›zla yokoluyorlar. S›cak denizle-
rin bu renkli mücevherlerini ya-
k›ndan tan›mak için fazla zaman
kalmad›. O halde buyurun siteye.
ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer
Dairesi (NOAA) taraf›ndan haz›r-
lanan sitede mercanlar›n s›n›flan-
d›r›lmas›ndan tutun, hastal›klar›-
na ve tedavi yollar›na ait her tür-
lü bilgi, zengin görüntülerle bir-
likte veriliyor.

www.coris.noaa.gov
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Dünyan›n Dibi

Antarktika, dev buzullar›, pen-
guenleri, leopar foklar› ve bura-
daki canl›lar aras›na çok sonra
kat›lan bir memeli türüyle (ku-
tup araflt›rmac›lar›) serüven

düflkünlerini kendine çeken bir
k›ta. K›tan›n keflfi, co¤rafyas› ve araflt›rmac›lar›n bafllar›ndan ge-
çenlerin görüntü ve hikayelerle anlat›ld›¤› bu site de sizi arad›¤›-
n›z serüvenin ortas›na götürüyor. Hem de s›cak koltu¤unuzdan
kalkmay› gerektirmeksizin...
www.oneworldmagazine.org/focus/southpole

Siber Meteoroloji

Okyanus k›y›lar›ndaki kentleri
allak bullak eden kas›rgalar,
tayfunlar, birbiri peflis›ra gelmeye
bafllad›. Küresel ›s›nma, iklim
de¤iflimi gibi süreçler de daha s›k
gündeme geldi¤inden, insanlar›n
meteorolojiye olan ilgileri de artt›.

Bu çok iyi haz›rlanm›fl, zengin
içerikli site, ziyaretçileri özellikle
uç fliddette meteoroloji olaylar› ve
kavramlar› konusunda
bilgilendiriyor. Hem de üzerine
t›klayarak büyütebildi¤iniz
foto¤raflar ve zengin bir
animasyon koleksiyonu gibi
araçlarla.

severewx.atmos.uiuc.edu/index.html

Konu do¤an›n güzelli¤ine

övgü düzme olunca yar›flta

kimse geride kalmaz; ama ifl bu

güzellikleri (olabildi¤ince)

kaydetmeye gelince s›ralar

birden boflal›r. Nedeni,

do¤an›n en görkemli

görüntülerini,

öfkelendi¤inde, güç

gösterilerine giriflti¤inde

göstermesi, baz› numaralar›n› sergilemekte de fazlaca

cömert davranmamas›. Bu durumda flimflek f›rt›nalar›n›

görüntülemek için evinizden kentinizden uzakta, k›rlarda

saatlerce ya¤mur alt›nda beklemeniz gerekiyor. Ya da tam

günefl tutulmas›n› izleyebilmek için cebinizden yüklüce para

harcay›p gerekti¤inde dünyan›n öbür ucuna gitmeniz. ‹yi ki

bunlar› sizin için yapan biri var. Hollandal› Harald Edens

foto¤raf makinesini do¤al organlar›ndan biri sayanlardan:

Sonuç, f›rt›na ve flimflek resimlerini, bulut çeflitlerini, atmosferik

olaylar› ve seraplar› izleyebilece¤iniz bir foto¤raf ziyafeti.

www.weather-photography.com

Haval›
Resimler

Dünyam›z›n Islak Kabu¤u

Dünyam›z›n görebildi¤imiz yüzeyini, da¤lar›yla, ovala-
r›yla, yanarda¤lar›yla, buzullar›yla az çok biliyoruz.
Peki, sular›n alt›nda kalan üçte ikilik bölüm? Asl›nda

en ilginç oluflumlar, bu sakl› k›s›mda.
Suklar› iki yana ay›r›p okyanus

taban›n› görebilseydik, 4.6
milyar y›ll›k gezegenimizin
parçal› kabu¤unun ayr›-
lan levhalar› aras›nda na-
s›l s›cak ma¤man›n yüze-
ye s›zarak yeni kabuk
oluflturdu¤unu bu kabu-

¤un okyanuslar› boydan
boya kateden s›rtlardan na-

s›l iki yana yay›ld›¤›n›, göre-
bilecektik. Bu site iflte böyle bir

flnorkel görevi yap›yor. Sitede okyanus
diplerinin uydulardaki radarlarla ç›kart›lm›fl topograf-
yas›n›, kayalar›n yafllar›n›, farkl› yerlerdeki tortul taba-
kalar›n kal›nl›klar›n› izleyebilir, Gündüz ve kent ›fl›k-
lar›n›n parlad›¤› gece taraflar›yla dev Dünya kürelerini 
indirebilirsiniz. 

http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/image/

Kardan
Mücevherler
Ismarlama kar tanecikleri
(kristalleri), tarihi bir
foto¤raf koleksiyonu, kar
tanelerini görüntülemenin
yollar›, bu siteyi popüler
k›lan içerikten yaln›zca
bir k›sm›. California
Teknoloji Enstitüsü
(CALTECH)’ten bir fizik

profesörünce haz›rlanan
sitede ayr›ca bu kristallerin farklar›n›
ö¤renebilir, farkl› s›cakl›klardaki
oluflumlar›n› videodan izleyebilirsiniz.
Site kar kristalleri konusunda temel
bilgilerin yan› s›ra, (bir CALTECH
profesörünün bile ilgisini çeken)
ayr›nt›lar içeriyor.

www.its.caltech.edu/~atomic/snowcrystals
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Stanley Kubrick’in 1968 y›l›nda gerçeklefltirdi¤i ünlü
baflyap›t› "2001: Uzay Yolu Maceras›" n› görenler, konuflan
, hisseden, gizliden dinleyen ve komplolar kuran bilgisayar
HAL’i elbette hat›rlayacaklar. ‹flte 2001 y›l›na geldik. Peki
bilimkurgu kahraman› bilgisayar›n gerçe¤i nerede? Söyleye-
lim: IBM’de. Bilgisayar teknolojisinin gururu, bir süperbilgi-
sayar. Ancak insan beyninin düflünme h›z› yan›nda, tavflan-
la yar›fla yeltenen bir kaplumba¤adan baflka bir fley de¤il.
Bir bilince sahip oldu¤u ye da kendi kendini gelifltirme be-
cerisi olup olmad›¤›, fleklinden pek anlafl›lm›yor. Ama gerçe-
¤i ö¤renmek istiyorsan›z, Yapay Beyinler sitesine bir ziyaret
gerekiyor. Almanya’n›n Münih kentinde yaflayan yapay zeka
araflt›rmac›s› Jim Pearn’in sitesindeki çok say›da sayfada, bu
alanda dünyan›n çeflitli yerlerinde yürütülen projeler hak-
k›nda özet bilgiler ve görüntüler bulunuyor. Düflünen bir
makineye en çok yaklaflan ayg›t, flimdi Massachusetts Tek-
noloji Enstitüsü’ndeki COG adl› bir humanoid robot. Eflya-

lara dokunan, hareket eden cisimleri izleyebilen ve yak›nda
bir de sese kavuflacak olan bir makine. Baflka bir çal›flma-
daysa California Teknoloji Enstitüsü’nden bir grup, bir kül-
tür çana¤› içindeki nöronlar› (sinir hücreleri) elektrodlar
arac›l›¤›yla bir bilgisayara ba¤layarak yapay bir beyin yarat-
ma çabas›ndalar. 
www.artificialbrains.com

Büyük ve H›zl›
Önde gelen bilgisayar firmalar›, dünyan›n en güçlü
süperbilgisayar›n› yapmak için yar›fl›yorlar. Almanya’n›n
Mannheim Üniversitesi ve Tennessee Üniversitesi (ABD)
taraf›ndan ortaklafla haz›rlanan TOP500 adl› bu sitede
yar›fl›n günümüzdeki durumunu göreceksiniz. Sitede,
zorlu birtak›m do¤rusal denklemleri çözme h›zlar›na göre
500 süperbilgisayar›n nas›l s›raland›klar›n› izleyebilirsiniz.
IBM, PC pazar›n› rakiplerine kapt›rm›fl olsa da
süperbilgisayarlar alan›nda iddias›n› sürdürüyor. En
tepedeki 10 bilgisayardan alt›s› IBM yap›m›. Birinci s›rada
flimdilik 8192 ifllemciye sahip olan ve ABD’nin nükleer
patlama simülasyonunda kulland›¤› model var. Saniyede
12 trilyon ifllem gerçeklefltirebiliyor. Bu, bir ev
bilgisayar›n›n h›z›n›n 
20 000 kat›. Site 1993 y›l›ndan bu yana dev bilgisayarlara
h›z testleri uyguluyor ve sonuçlara göre s›ralamay› her alt›
ayda bir yeniliyor.
www.top500.org

Yapay Beyinler

Sa¤dan say!..
..., 6.299.999.998, 6.299.999.999,  6.300.000.000 son!. Belki
bu kadar kesin de¤il; ama dünya nüfusunun  1968 y›l›ndan
bu yana ikiye katlanarak 6,3 milyar kifliye ulaflt›¤›n› biliyo-
ruz. Bu h›zl› yükseliflin ard›ndan global nüfus art›fl h›z›n›n
%2’den, %1.3’e geriledi¤ini de. Ancak, daha ayr›nt›l› bilgi isti-
yorsan›z, afla¤›daki iki siteye baflvurmak gerekiyor.  Washing-
ton’daki Nüfus  Baflvuru Bürosu’nca haz›rlanan arama moto-
ruyla (*), 220 ülkenin nüfusu ile, do¤um oran›ndan, okur-ya-
zarl›k oran›na kadar 95 nüfus de¤iflkeni hakk›ndaki resmi
tahminlere eriflebiliyorsunuz. Geçmifle bir göz atmak, ya da
gelece¤e bakmak içinse, Birleflmifl Milletler taraf›ndan haz›r-
lanm›fl  bu ikinci siteye (**) baflvuracaks›n›z Data (veri) buto-
nu üzerine t›klad›¤›n›zda World Population Prospects (Dün-
ya Nüfus Trendleri) sitesinde 1950 y›l›ndan bafllayarak, 2050
y›l›na kadar 28 de¤iflen hakk›nda istatistiklere ulaflabiliyorsu-
nuz. 

Kaç Kifli  Olaca¤›z?
Bugün, ülkemizin nüfusu yaklafl›k 67 milyon. Peki gele-
cek y›l, ya da 5 y›l sonra,
10 y›l sonra? BM’nin ha-
z›rlad›¤› sitede her ülke,
bölge ya da k›tan›n bu-
günkü ve gelecekteki nü-
fusu, nüfus bileflimi hak-
k›nda ayr›nt›l› bilgilere
ulaflabiliyorsunuz. Örne-
¤in, Cumhuriyetimizin
100. kurulufl y›ldönümün-
de nüfusumuz yaklafl›k 85
milyon, 2050 y›l›nda da 99
milyon olacak.

*    www.prb.org
**  www.un.org/popin

fiifrelemeye Girifl
Rasgele say›lar, kriptolojide çok önemli. Bu site de siziamatör bir flifre uzman› olarak yetifltiriyor. Bir casuslukkariyerini düflünenler heveslenmesin. Bu site sizeyaln›zca k›r›lamaz ‹nternet flifrelerinizi nas›l

oluflturabilece¤inizi gösteriyor. Bu ifl gizliservislerde süperbilgisyarlarla yap›l›yor. Oysasitenin sizden istedi¤i yaln›zca bir zar. Sonrada k›r›lmaz flifrenizi nas›l oluflturaca¤›n›z›ad›m ad›m gösteriyor. 
www.diceware.com
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Yeni kuflaklar›n inanmas› zor; ama nükle-
er enerji yar›m yüzy›l önce bugünkü gibi
zincirli protestolarla, pankartlarla yerilmi-
yor, umut ve gurur dolu fliirlerle, flark›-
larla kutlanan bir ilerleme say›l›yordu.
Yaln›zca nükleer enerji mi? O devrin ço-
cuklar›na bilimi sevdirmek amac›yla
uzay, fizik,  meteoroloji, bilim deneyleri
ve do¤a için de besteler düzülmüfl.  Cali-
fornia’da yaflayan yaz›l›m mühendisi Jef
Poskanzer ailesinin bodrumunu kar›flt›-
r›rken bu albümlerden alt› tanesini bul-
mufl ve sitesine koymufl. 
‹steyen, yaklafl›k 100 çocuk flark›s› içe-
ren bu koleksiyonla modern teknolojinin
çocukluk ça¤lar›na dönebilir.
www.acme.com/jef/science_songs

Nostaljik fiark›lar

Ödül Ödüldür...

Dünyan›n en prestijli bilim ödülünü almak için laboratuvarlarda, karatah-
ta, mikroskop ya da teleskop bafl›nda ömür tüketmeye gerek yok. Siz de
bir Nobel ödülü alabilirsiniz. Yeter ki, biraz yarat›c› olun, kimsenin akl›-
na gelmeyeni siz düflünün...Ödül gerçi Nobel ama, bilimsel ölümsüzlü¤ün
yan› s›ra yüzbinlerce dolar para getiren cinsinden de¤il. Ig Nobel ödülle-
ri "yaflama geçmeyecek ve geçmemesi gereken araflt›rmalara" veriliyor.
Aç›kças›, buluflunuz ya da çal›flman›z baflkalar›na ne kadar komik gelirse
o kadar flansl›s›n›z. Ödül törenleri de "gerçek Nobel" ödül törenlerinden
çok daha renkli ve popüler. Tören s›ras›ndaki e¤lenceli yar›flmalarda ve
temsillerde, dünyan›n en tan›nm›fl biliminsanlar› da komik k›yafetlerle rol
al›yor ve bilimin yan›s›ra esprideki hünerlerini de ortaya koyuyorlar. Site-
de ödül sahipleri, ödül alan çal›flmalar  ve ödül töreninden e¤lenceli
videolar›n yan›s›ra, aday çal›flmalar da güncellefltirilerek tan›t›l›yor. 
www.improbable.com/ig/ig-top.html

Say›larla Dünya

Diyelim Avustralya’daki 260 memeli türünden

kaç›n›n tehdit alt›nda oldu¤unu merak ettiniz (yan›t:

58). Belki de dünyada kaç adet orkidenin sat›ld›¤›

akl›n›za tak›ld› (343.801). Olur ya; Uganda’n›n yüzde

kaç›n›n do¤a koruma alan› olarak  ayr›ld›¤›n› birden

hat›rlayamad›n›z (%7.9). EarthTrends, bu gibi

sorulara yan›t bulabilece¤iniz bir çevresel almanak.

Planc›lar, araflt›rmac›lar, hatta birkaç soru ya da

testle derslerini renklendirmek isteyen ö¤retmenler

için de¤erli bir baflvuru kayna¤›. Tabii, genel

kültürünü art›rmak isteyen ö¤renciler için de…

Washington’da Dünya Kaynaklar› Enstitüsü’nce

derlenen veriler, 140’tan fazla ülkeyi kaps›yor.

Sitede ayr›ca enerji üretimi, bal›k tüketimi ya da

orman kayb› gibi çok say›da konu üzerinde bölgesel

ve küresel e¤ilimleri izleyebilirsiniz.

earthtrends.wri.org

Yok Olan
Gökyüzü 
Art›k gökte Samanyolu
denen ›fl›ktan bir ›rmak
yok. Nedeni, en az 100
milyar y›ld›zdan oluflan
gökadam›z›n bafl›na kozmik
bir felaketin gelmifl olmas›
de¤il. Suçlu, insan yap›s›
bir felaket. Sokaklar yerine
gö¤ü ayd›nlatan sokak
lambalar›. Özellikle Avrupa
ve Amerika’da kentlerde
ç›plak gözle gökyüzünü

izlemeyi neredeyse
olanaks›z k›lan bu yapay
›fl›klar, gökbilimcilerin de
kabusu. Büyük
gözlemevleri bile giderek
geniflleyen kentlerin tehdidi
alt›nda. Amerikal› ve ‹talyan
bilimadamlar›nca
oluflturulan yeni bir atlas
›fl›k kirlili¤inin bölgesel
da¤›l›m›n›n yan› s›ra,
y›ld›zlar›n Avrupa’n›n
de¤iflik bölgelerinde hangi
parlakl›kta izlenebilece¤ini
de gösteriyor. 
http://www.lightpollution.it/dmsp
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Bir kübü çizmek kolay. Akl›m›zda can-
land›rmak da öyle. Hadi ‹kisini de iç
içe geçirelim bir flekilde. fiimdi oturun
bunun köflelerini say›n. ‹fller çatallafl-
maya bafllad› de¤il mi? Ya küplerin sa-
y›s› befli, onu bulunca. Üstelik yaln›zca
küp de de¤il. fiekiller nas›l birlefltirili-
yor, nas›l boyan›yor, hepsi sitede var.
Söylemeye çal›fl›rken bile dilinizin do-
laflt›¤› flekil adlar›n›n ne anlama geldi-
¤ini ö¤renmek isteyenler için sözlük
de var. En iyisi, ka¤›d› kalemi bir yana
b›rak›n ve tan›d›¤›n›z basit flekiller bir-
leflmeye bafllay›nca olanlar› zevkle iz-
leyin.
http://www.georgehart.com/virtual-
polyhedra/vp.html

Köfleler Ço¤al›nca

Perdenin Öteki Yan›
Yeni yetiflen kuflaklar için art›k bir fley anlatmayan So¤uk Savafl, yaln›zca
askeri paktlara bölünmüfl ülkeleri ve karfl›t ideolojileri de¤il, uzay› bile
ay›ran ünlü “Demir Perde”siyle bilinir. Bir zamanlar ABD ve Sovyetler
Birli¤i, uzay yar›fl›nda masaya sürdükleri kartlar›n› büyük gizlilik içinde
haz›rlarlard›. fiimdilerde NASA’n›n zengin web sayfalar› sayesinde
ABD’nin uzay projelerinin geçmiflini ve gelece¤ini izleyebiliyoruz.
Gazeteci Anatoly Zak’›n haz›rlad›¤› bu siteyse, 1960’lardan bafllayarak
Sovyetler Birli¤i’nin sonradan h›z›n› yitiren baflar›l› uzay ç›k›fl›na belgeler
ve görüntülerle ›fl›k tutuyor. Sitedeki interaktif bir harita üzerine
t›klayarak, örne¤in, Sovyet ve Rus uzay çal›flmalar›n›n merkezi olan
Kazakistan’daki Baykonur uzay üssünü dolaflabiliyorsunuz. Ayr›ca roket
çal›flmalar›n›n öncüleriyle tan›fl›yor, Rusya’n›n flimdiki ve gelecekteki
projelerini izleyebiliyorsunuz. ‹yi uçufllar...
www.russianspaceweb.com

Diller Ölmesin
Günümüzde ‹ngilizce’yi konuflan,
ya da en az›ndan anlayan
insanlar›n say›s› (Hintlileri de
katarsak) herhalde iki milyara
yaklafl›r. Bir Amazon dili olan
Arikapu’yu konuflanlar› ise
eflyalar›yla birlikte küçük bir
minibüse s›¤d›rabiliyormuflsunuz.
Onlar gene flansl› say›l›r.
‹ngiltere’nin
kuzeyindeki
Shetland
Adalar›’n›n Norn
dilini, Manfl
Denizi’ndeki
Man Adas›’n›n
yerli dili olan
Manx’›,
Kafkasya’n›n Ib›h
dilini art›k konuflan
yok. Uzmanlara göre
dünyam›zda konuflulmakta olan
dillerin yar›s›, bu yüzy›l sonuna
kadar yok olabilir. Nedenler

aras›nda kültürel asimilasyon,
kentleflme ya da yasaklar
say›l›yor.  Rosetta Projesi,
‘Are’are ile bafllay›p Zulu ile sona
eren 1000 ayr› dille ilgili
metinleri, tan›mlar›, çevirileri, ses
kay›tlar›n›, sözlükleri bir araya
toplay›p, insanl›¤›n dil
hazinesinin en az›ndan bir

k›sm›n› korumaya yönelik
bir giriflim.

Ziyaretçilerin
metinleri aç›klama
ya da ses kay›tlar›
sa¤lama gibi
katk›lar›na aç›k
olan site, arfliv
tamamland›¤›nda

bir kitap halinde
yay›mlanacak ve

ilerideki kuflaklar›n
(kal›rsa) yararlanmalar›

için 2000 y›ll›k ömrü olan nikel
bir CD’ye kaydedilecek. 
www.rosettaproject.org

Rock konserleri ya da MP3 dosyalar› tat vermez ol-du ve de¤iflik bir tarz ar›yorsunuz. Kendi Dünyan›z›nmüzi¤ini dinlemeye ne dersiniz?  Hem de canl›!.. SpaceWeather.com’un "‹nteraraktif NASA Uzay Fizi¤i ‹yonos-fer Radyo Deneyleri" (INSPIRE) sayfas›nda  gezegenimi-zin ç›kard›¤› sesleri,  do¤rudan ‹nternet’e ba¤l› çok dü-flük frekansl› bir radyo al›c›s› arac›l›¤›yla dinleyebilirsi-niz. 
Gezegenimizin senfonisi genel olarak flimfleklerdenkaynaklan›yor ve birkaç yüz hertz’den 10kilohertz’e ka-dar  olan radyofrekanslar›ndan olufluyor.  Izgaradaki su-cu¤un c›z›rdamas›n› and›ran flimflek sesleri, sitede sfe-rics  ("atmospherics" in k›salt›lm›fl›) diye adland›r›l›yor.Bunlar›n atmosferden yans›malar›yla "tweek" denenuzam›fl sesler ortaya ç›k›yor. Bilim kurgu filmlerindeuzay gemilerinin yak›ndan geçerken ç›kard›klar›na ben-zeyen seslereyse "whistler" deniyor. Böyle bir ›sl›¤›n di-namik yelpazesini burada izleyebilirsiniz. Ziyaretçilerebir ipucu: Dünyan›n sesi en güzel flafakta ve günbat›-m›nda ç›k›yor. 

www.spaceweather.com/glossary/inspire.html

Dünya Senfonisi
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Kristalografistin 
Yol Arkadafl›...

‹nsan›n dilini dü¤üm eden ad›ndan bel-
li: Bu kez amatörler hiç zahmet etme-
sin. Bu site profesyonellere. California
Üniversitesi (Los Angeles) araflt›rmac›-
lar›ndan Michael Sawaya, verilerini
toplad›ktan sonra bunlarla ne yapacak-
lar›n› bilemeyen “kris-tal-og-ra-fist-le-re”
yol gösteriyor. Gerekli yaz›l›m nas›l se-
çilir, nas›l kullan›l›rdan bafllay›p, labo-
ratuvar süreçlerine kadar. Örne¤in, bu
teknolojiyle u¤raflanlar, moleküllerin
içine uranyum ya da c›va gibi a¤›r

atomlar sokarak molekülün mimarisini belirlemeye çal›fl›rlar. Siteye girenler,
hangi molekülün yap›s›n›n tan›nmas› için hangi atomun seçilmesi gerekti¤in-
den, bu atomlarr› kullan›rken al›nmas› gereken güvenlik önlemlerine kadar çok
çeflitli bilgiye eriflebiliyorlar. Sitenin bir baflka bölümünde de sonuçlar›n görün-
tülenmesi için kullan›lacak farkl› grafik programlar›n›n ve kulland›klar› araçla-
r›n güçlü ve zay›f yönleri aç›klan›yor. 
www.doe-mbi.ucla.edu/~sawaya/tutorials/tutorials.html

Göz Bu, Aldat›r...
Sitede klasiklerden tutun (resim
içinde resim), kareler ve toplar, ›fl›¤›n,
gölgelerin farkl› yerlefltirimlerinin,

beynimizin
sab›rs›zl›¤›n›n yol açt›klar›na kadar
45 optik illüzyon, yan›ltmak için
gözlerinizi bekliyor. 
www.optillusions.com

Hem de ö¤retmenle. Bu e¤lenceli müzik
sitesinde, müzi¤in yan›nda ayr›ca nas›l rap
yap›l›r, nas›l ve hangi aral›klarla el ç›rp›l›r,
hangi ritm aleti ör: davul , jembe (bizim
darbukaya benzer bir enstruman) nas›l
geliflmifl, nas›l çal›n›r vb. gibi bilgiler,
görüntülü anlat›mlar ve videolarla
aç›klan›yor. Sitenin belki en önemli bölümü,

akl›n›za tak›lan baz› sorulara
verilen yan›tlar. Ör: Neden
banyodayken Pavarotti’den farks›z›m
da, arkadafllara flark› söylerken
bo¤azlan›yormufl gibi sesler
ç›kar›yorum? Yan›t: fayansla kapl› bir
dufl kabini, düflük frekanslar›, ses
hacmini ve yank›y› yükseltiyor,
böylece sesi daha zengin gösterirken
hatalar› belirsizlefltiriyor. Sitede
ayr›ca, özel bir müzik parças›n›
dinlerken neden tüylerim diken diken
oluyor ya da nas›l oluyor da 10 y›l
önce dinledi¤im bir parçan›n baz›
pasajlar› akl›mdan hiç ç›km›yor gibi
sorular›n da yan›tlar›n› bulacaks›n›z.
www.exploratorium.edu/music

En ‹yi Ritmi Siz Bulun
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‹nsanlar Konufla
Konufla...

...Anlaflm›fllar anlaflmas›na da, yine
de kimi dil görkemli uygarl›klarla
birlikte tarihin karanl›klar›na
gömülmüfl, kimi de birkaç kulübe
toplulu¤undan öteye hiç
geçememifl. Linguistlerin ilgiyle
izleyecekleri bu sitede dil aileleri,
farkl› yaz› s›n›flar› geçirdikleri
de¤iflim süreçleri ve nedenleriyle
birlikte tan›t›l›yor. 
www.ancientscripts.com

Dünya’n›n 
Dibinden Bilim
Avustralyal› bilim merakl›s› Karl
Kruszelnicki için bilim, yaln›zca
kozmosun ya da atomalt› dünyan›n
s›rlar›, DNA sarmal› demek de¤il.
Toprak yollar›n neden araç
içindekileri pinpon topu gibi z›platan
ondülelerle dolu oldu¤u ya da
nefesin neden koktu¤u da pekala
yan›tlanmas› gereken bilimsel
sorular. Karl (soyad›n› yazmak ve
söylemek zor geliyor), insanl›¤›n

bilgi da¤arc›¤›n› geniflletmek için
yürüttü¤ü y›lmaz mücadelesiyle bir

Nobel ödülü de alm›fl. Gerçi göbek
deli¤i içinde oluflan pamuk üzerinde
yürüttü¤ü araflt›rman›n kendisine
getirdi¤i ödül, “uygulanamayacak ve
uygulanmamas› gereken bilim” için
konulan ve her y›l “gerçek Nobel”
ödül töreniyle ayn› tarihte e¤lenceli
törenlerle verilen bir “Ig Nobel”.
Ama olsun ödül ödüldür. Sitede,
flöhretin fl›martmad›¤› bilimadam›n›n
haftal›k TV showlar›ndan befl
dakikal›k seçmeleri izleyip
metinlerini okuyabiliyorsunuz. 
www.abc.net.au/science/k2

Daha
önce de bu
köflede belirttik.
Bilimle fazla hafl›r neflir olmayanlar›,
kula¤a bilimselmifl gibi gelen
ifadelerle süslenmifl iddialara
inand›rmak çok kolay. Ayr›ca bu iflin

profesyonel tüccarlar› da var. Kimi

para için, kimi flöhret için
sürdürüyor bu mesle¤i.

Himalayalar’daki kar
adam›ndan tutun, koca
gemileri bir anda
görünmez k›lan
deneylere kadar pek çok
“bilimsel gerçek”
kulaktan kula¤a, bir web
sitesinden ötekine
dünyay› dolafl›yor. Üstelik

her y›l bunlara yenileri
kat›l›yor. California’daki

Sacramento City College’dan
Profesör Robert Carroll tüm

bunlar› günlü¤üne kaydedip
inceliyor The Skeptic’s Dictionary
(Kuflkucu’nun Sözlü¤ü) adl› bu
sitede 400’den fazla sahte bilim
ürünü ya da bat›l inanç, Prof. Carroll
taraf›ndan e¤lenceli bir üslupla
tezgahtan geçiriliyor. 
skepdic.com

Bilim ve
Sahte 
Bilim

Fal Borsas›

Zengin olmak için gelece¤i göre-

bilmek gerekiyor. Günümüzde

borsa spekülasyonlar›, savafl bek-

lentileri siyasi krizler, ekonomi-

nin sa¤l›kl› iflleyifli vb. gibi fak-

törler üzerine kurulu. Peki, Dün-

yam›za benzer yeni bir gezege-

nin keflfedilmesinin olas› etkileri-

ni düflündünüz mü? Ya da insan

klonlar›n›n ortaya ç›kmaya baflla-

mas›n›n. Bu sanal borsada, para-

n›z› bu gibi geliflmelere yat›r›yor,

hisselerinizi al›p satabiliyorsunuz. Tabii ki, kazanc›n›z bankada artan

hesab›n›z de¤il, artan bilgi ve oyundan ald›¤›n›z zevk.

www.ideosphere.com

Genel
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En az›ndan
baflkalar›n›n maceralar›ndan heyecan duyuyorsan›z, sizi uzun süre
meflgul edecek bir site. Burada fleker hastal›¤› araflt›rmalar›na mad-
di destek sa¤lamak amac›yla Kuzey Kutbu’nu yürüyerek geçmek is-
teyen birine efllik edebilir, Güney Kutbu’nda Mars’tan gelen canl›
fosillerini araflt›ran ekibin çal›flmalar›n› izleyebilir, bir mikrolight
uçakla leyleklere göç yolunu gösterebilir, ya da Kolombiya’da 5,600
metre yükseklikteki bir gölü araflt›ranlara kat›labilirsiniz. Çok farkl›
alanlarda çok say›da keflfi izlemekle yetinebilece¤iniz gibi, isterseniz
destek sa¤layabilir, isterseniz de kat›lmak için baflvuruda
bulunabilirsiniz.

www.webexpeditions.net

Her Eve Laz›m...
Bir ödev yap›yorsunuz, Fahrenheit’›, Celsius’a çe-
virmeniz gerekti. Verilen s›cakl›k derecesini
9/5’le mi, 5/9’la m› çarpacakt›k? 32’yi ekliyor
muyduk, ç›kart›yor muyduk? Ajandalardan birin-
de olacakt›; ama bir fleyi tam da gereksinim duy-
du¤unuzda buldu¤unuz nerede görülmüfl? Gerçi
bilgisayar kullananlara kolayl›k sa¤layan siteler
yok de¤il ve biz de daha önce bunlardan baz›lar›-
n› bu sayfalarda yay›mlad›k. Ama bunlar genellik-
le metrik birimleri farkl› birimlere çevirmeye yar›-
yor (ör: Kaç metre, kaç feet ediyor ya da kaç kg,
kaç lb geliyor). Peki al›flverifle giden annenizi dü-
flündünüz mü? Be¤endi¤i bir elbise ya da ayakka-
b›y› denemek zorunda kalmadan üzerine uyup
uymad›¤›n› nas›l anlayacak?  Ya da yeni ald›¤› bir
hacim ölçe¤inin üzerinde “quart”, “oz” gibi iflaret-
lerden baflka bir fley yoksa? ‹flte bu site, bu gibi
durumlar için yarat›lm›fl. ‹ster matematikte, ister
fen bilimlerinde, isterseniz de günlük yaflamda
karfl›laflabilece¤iniz ölçek de¤ifltirme kalkülatörle-
rini bir araya toplam›fl. Hem de öyle 50-60 tane
de¤il. ‹ç çamafl›r beden numaralar›ndan, karmafl›k
matematik ve fizik ölçeklerine kadar uzanan
16.500 kadar de¤iflik kalkülatör. Yaln›zca
hesab›n›za de¤il, e¤lencenize de yard›mc›.
http://www.martindalecenter.com/Calculators.html

Yeni DünyalardanKaptan James Cook, ünlü gemisi HMS Endeavour ile1768-1771 y›llar› aras›nda gerçek anlamda ilkkeflif yolculu¤unu yapt›.  Londra’daki Do¤aTarihi Müzesi’nce haz›rlanan bu site,Endeavour’un bu yolculuk s›ras›ndaTahiti, Avustralya, Yeni Zelanda ve ozamanlar bilinmeyen baflka yerlerdentoplad›¤› bitki örneklerinden 100 tane-sinin resimlerini içeriyor. Gemide, bo-tanikçiler, gökbilimciler ve hari-tac›lar›n yan› s›ra Sydney Par-kinson adl› ressam da bulunu-yordu ve sitedeki resimlerin bü-yük ço¤unlu¤u onun eseri. Ancak,ressam yolculu¤un sonuna do¤ru dizante-riden (fliddetli ishal) ölünce, ‹ngiltere’dekimeslektafllar›, eskizleri üzerinde çal›flarak geri ka-lan resimleri tamamlad›lar.  internt.nhm.ac.uk/cgi-bin/perth/cook

Bilgiyi Korumak
Görkemli uygarl›¤›m›z›
insanl›¤›n kollektif bilgi
birikimine borçluyuz. Peki, bu
bilgi nas›l biriktirildi? Daha
önemlisi, kuflaktan kufla¤a nas›l
aktar›ld›? Sitede, kil
tabletlerden el yazmalar›na,
bilgisayar dilinin s›f›rlar›na ve
birlerine kadar yaz›n›n ve bilgi
biriktirme, saklama
yöntemlerinin tarihçesini
buluyorsunuz.

http://www.lib.uiowa.edu/ref/exhibit

Maceraya Var m›s›n›z?
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Çorbada 
Tuzunuz Olsun
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden
ö¤rencilerin üç y›l önce bafllatt›klar› giri-
flim, dünyan›n her yerinden ö¤rencileri,
araflt›rmac›lar› ve sivil toplum örgütlerini,
geliflmekte olan ülkelerin sorunlar›na yara-
t›c› çözümler bulma amac› çerçevesinde bir
araya getiriyor.  Sitede sa¤l›k, çevre ve baflka alanlarda çözüm
aranan 100’den fazla konu belirlenmifl. Örne¤in, ucuz ve etkili
bir pirinç ekme makinesi, ya da kuyu sular›ndaki arseni¤in temiz-
lenmesi. Site, herkesi düflünceleriyle, elefltirileriyle, hatta çizdikle-
ri projeleriyle sorunlar›n çözümüne kat›da bulunmaya davet edi-
yor.  Site yöneticileri, üniversitelerden ve sanayi kurulufllar›ndan
uzmanlar›n, ö¤rencilerden kurulu dizayn timlerine rehberlik
edebileceklerini ve projelerin iyilefltirilmesine yard›mc› olabilecek-
lerini belirtiyorlar. 

www.thinkcycle.org

Mutfa¤›n ‹lmi 
fiöyle “a¤›z tad›yla bilim yapal›m” di-
yorsan›z, mutfa¤›n kap›s›ndan içeri
ad›m›n›z› atabilirsiniz. “Ben yumurta
piflirmekten baflka bir fley bilmem” di-
ye maçoluk kesenlerin girmesinde de
sak›nca yok. Onun da bir bilimi var
elbette. Yumurta piflerken ak›ndaki ya
da sar›s›ndaki proteinlere ne oldu¤u-
nu bileceksin ki, lop yumurtan›n be-
yaz› gene yumuflak kals›n; sar›-
s›n›n rengi yeflile çalma-
s›n (sar›daki demirin ve
beyazdaki sülfürün et-
kileflimiyle); ya da kö-
tü kokmas›n (hidrojen
sülfür oluflumuyla).
Sonra, çok s›kça soru-
lan “yumurtan›n kabu¤u-
nu k›rmadan nas›l ç›kart›rs›-
n›z?” sorusuna yan›t verebilelim. Ayr›-

ca, niye sadece sahanda yumurta yi-

yelim (ki onun da ilmi var)? Ne-
den krem karamel, kokteyl yumurtas›
ya da Hollanda sosu yapmayal›m?
Mutfakta maçoluk aleminin izin ver-
meyece¤i kadar uzun kalmakta sak›n-
ca görmeyenler için sitede bal›¤›ndan,
etine, turflusuna kadar bilim ak›yor.
Tan›nm›fl bir barbecue uzman›ndan,
hangi etin nas›l ›zgara yap›laca¤›n›n
videolu aç›klamalar› da cabas›. Sitede
e¤lenceli quizlerin yan›s›ra, hayvan

ürünlerine nerelerde rast-
layabilece¤inizin bir listesi
de var. Örne¤in, kaç bayan
gözlerine çekti¤i farda sar-
dalye pullar› oldu¤unu
biliyor? Kaç sürücü,

otomobilinin lastiklerindeki
domuz mide salg›s›n›n fark›n-

da? 
www.exploratorium.edu/cooking

Biraz Bilim, 
Biraz fiaka
Bilim ille as›k yüzle yap›lacak de¤il ya? Ç›p-
lak Bilimciler sitesi –ad›n›n da ça¤r›flt›rd›¤›
gibi – bilimle e¤lenceyi birlefltirmek isteyen-
ler için haz›rlanm›fl bir u¤rak yeri. Sitenin
asl›nda hepsi de giyinik olan yöneticileri, bi-
limsel makalelerden, bilim haberlerinden,
bilimadamlar›yla söyleflilerden, merakl› so-
rular›na yan›tlardan ve chat köflelerinden
haz›rlanm›fl bir kokteyl sunuyorlar.  Siteye
kaydolanlar›n oluflturdu¤u chat köflesinde
sorulan yan›tlara verilen yan›tlar genellikle
espri a¤›rl›kl› olmakla birlikte, ciddi bilimsel
yan›tlar da yer al›yor. 
www.thenakedscientists.com

Tabii takvime bakaca¤›z. Ama

hangisine?  Çin takvimi mi,

Gregoryen mi, Jüstinyen mi? Miladi

mi, Hicri mi? Ay takvimi mi , Günefl

mi?  Belki eski takvimleri de

ö¤renmek istersiniz. Örne¤in, 365

günü 20 günlük 18 aya bölen ve

arta kalan befl günü de sona ekleyen Maya takvimini...

webexhibits.org/calendars

Sizde Bugün Hangi Gün?

Kal›p Gibi Oturan 
Giysiler ‹çin

Boyunuz uzun. Giydi¤iniz pantolonun
paçalar› biraz yukar›da kald›. Ceketin
kollar› da bileklerinizin hayli üzerin-
de. Mecburen birkaç numara büyük
beden alacaks›n›z. Ancak bu sefer de
pantolonun içinde dönün durun. Ce-
kete de dü¤me de¤il, kuflak laz›m.
Hadi bir tane uydurdunuz; o da pilili,
pantalon flalvar gibi iniyor. Duble de-
seniz, al›flt›¤›n›z›n yar›s› kal›nl›kta.
Darac›k kabinde kan ter içinde giy
ç›kar dur, yine bofluna . Nedeni, ha-
z›rgiyim sanayiinin bedenleri üç-
befl standart modele göre belirle-
mesi. Ama art›k ortalamaya uyma-
yanlar için de bir umut ›fl›¤› yan›yor

gibi: ABD’deki Cornell Üniversite-
si’nce haz›rlanan 3D Body Scanner

(Üç Boyutlu Beden Taray›c›) sitesi, yüksek teknolojinin mo-
da endüstrisiyle evlenmesi halinde bu gibi dertlerin k›sa yol-
dan ortadan kalkaca¤›n› mufltuluyor. Taray›c›, çok k›sa bir
süre içinde bedenden yaklafl›k 300 000 kadar ölçü alarak si-
zin bir kabartma haritan›z› oluflturuyor. Daha duyarl› ölçü-
ler sayesinde imalatç›lar da bedeninizden akmayan ya da di-
kiflleri patlayacak kadar gerilmeyen giysiler yapabilecek. Ay-
r›ca, bir kez kal›b›n›za kavufltunuz mu, soyunma odas›
kabusuna da son. Yapaca¤›n›z tek fley elbiseleri ‹nternet’te
üzerinize giyip ç›karmak. 
www.explore.cornell.edu/bodyscanner

Genel
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Sevelim Ama Dikkatli 
Eskiden bir  tekir ya da pamuk
bilirdik, bir de çomar. fiimdiyse evde
besledi¤imiz sevimli dostlar›m›z
aras›na egzotik türler de kat›ld›.
Kaplumba¤as›ndan tutun, maymuna,
iguanas›na hatta piranhas›na kadar...
Afacan yavru tekirle oynamak ya da
kara burunlu , mahzun bak›fll›

kangalla güreflmek güzel

de, masum bir iki yara bere ya da
fark›nda olmad›¤›m›z parazitler, bazen
bafl›m›za ciddi ifller açabiliyor. Ateflli
kedi t›rm›¤› hastal›¤› ya da
kaplumba¤adan bulaflan salmonella
gibi. ‹flte bu sitenin amac› da
hayvanseverlere ev hayvanlar›ndan
bulaflabilecek hastal›klar› tan›tmak ve
çarelerini göstermek. 

www.cdc.gov.healthypets

Bizden yeterince uzakta meydana
geldiklerinden olsa gerek, ikide bir
patlak veren, okyanus k›y›lar›ndaki
yerleflimleri hallaç pamu¤u gibi atan
kas›rgalara pek dikkat etmeyiz. Oy-
sa Atlantik ve Pasifik k›y›lar›nda ya-
flayan insanlar bu kas›rgalar›n isim-
lerini ezbere bilirler. Eskiden yaln›z
kad›n isimleri konurken, feministle-
rin zorlamas›yla bu y›k›c› rüzgarlar
art›k erkek ad› da almaya bafllad›lar.
Sitede 1968 y›l›ndan beri büyük y›-
k›ma yol açm›fl 100’den fazla kas›r-
gan›n meteoroloji uydular›yla al›n-
m›fl görüntülerini izleyebilirsiniz.
www1.msfc.nasa.gov/newsroom/came
x/camphotos.html

Atmosferin Gazab›

Tarla, Bahçe, Sera
Hastal›klar›
Kentlerde yaflayanlar, ancak artanfiyatlardan dolayl› olarak etkilenirler.Geçimlerini tar›mla, bahçecilikle ya daserac›l›kla sa¤layanlar içinse bitkihastal›klar›, y›k›mla efl anlamda.

Amerikan Fitopatoloji Derne¤i’nce haz›rlanan bu online e¤itim sitesi, çok genifl
bir yelpazede bitki hastal›klar›n›, belirtilerini ve mücadele yöntemlerini tan›t›yor. 

www.apsnet.org/education

Kendilerini ya da resimlerini
gördü¤ümüz çiçekler, göz al›c›

renkleriyle, narin ya da
görkemli biçimleriyle

insan› büyülerler.
Oysa, gördü¤ümüz,

genel resmin çok
küçük bir bölümü,
ço¤u kez yaln›zca

d›fl yapraklardan
olufluyor. Resmin
bütününü, az bir

fedakarl›kla
seyretmek

istiyorsan›z
baflvurman›z gereken yer

bu site. Michigan
Üniversitesi emekli

profesörlerinden Albert
Richards taraf›ndan çekilmifl çok say›da

röntgen görüntüleri, sizi çiçeklerin
göremedi¤iniz gizemli iç dünyalar›na tafl›yor. Bunun

karfl›l›¤›nda katland›¤›n›z fedakarl›ksa, renkleri unutmak.
Çünkü görüntülerin tümü siyah-beyaz. Ama bu, görüntüleri

zihninizde renklendiremeyece¤iniz anlam›na gelmiyor tabii... 
www-personal.umich.edu/~agrxray

Çiçeklere Derinden BakmakHayret Verici Keflifler

fiimdilerde flafl›rt›c› keflifler
öylesine ço¤ald› ki, art›k
flafl›rm›yoruz. ‹ster
"kan›ksad›k" deyin, ister
"flafl›rma yetene¤imizi
yitirdik". Eskiden öyle miydi
ya? fiöyle iyicesinden bir
haber dünyay› sallard›.
1912’de bulunan büyük
kafatasl› ama ilkel çeneli
"ata"m›za ait fosil, ya da
1970’de bir milyonerin tropik

bir ormandaki gizli laboratuvar›nda klonlanan insan
gibisinden. California Üniversitesi (San Diego)
master ö¤rencilerinden Alex Boose’un bu ve benzer
sahtekarl›klar›n çarp›c› örnekleriyle doldurdu¤u site,
insan safl›¤› için dikilmifl bir an›t. ‹çlerinde sahte
ortaça¤ belgelerinden tutun, internet flakalar›na
kadar her fley var. Baz›lar›, gerçekten flimdi gülüp
geçece¤iniz flakalar. Baz› kefliflerin sahteli¤iyse
ony›llar hatta yüzy›llar sonra ortaya ç›kar›labilmifl.
Örne¤in yukar›da sözü edilen 500.000 y›ll›k
Piltdown Adam›’n›n, bir insan kafatas›yla bir
orangutan çenesinin montaj› oldu¤u ancak 1953
y›l›nda radyokarbon testiyle anlafl›lm›fl.
www.museumofhoaxes.com
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Saç Yolduran 
Sinema Fizi¤i

Gerçi Cüneyt abimiz asfalt yolda at
koflturan Bizansl›larca
kovaland›¤›nda filmde birfleylerin
yanl›fl oldu¤unu  az buçuk
ç›kartabiliyoruz; ama ifl bol vurdulu
k›rd›l›, süper efektlerle dolu
Hollywood filmlerine gelince,
herhalde damarlar›m›za ›rmaklar gibi
boflalan adrenalinden olsa gerek, her
fleyi sorgusuz sualsiz kabul
ediveriyoruz. Ama iyi ki fizikçiler
uyumuyor. ‹çlerinden birkaç› art›k
dayanamam›fl, vitrin camlar›ndan

bal›klama atlaman›n intiharla ayn›
fley oldu¤unu, lazer ›fl›nlar›n›n
genellikle görünmedi¤ini, çat›flma
sahnelerinde birtürlü bitmeyen
flarjörler için asl›nda bir araba dolusu
cephane gerekti¤ini, klifle sahnelerde
uçuruma yuvarlanan ya da devrilen
arabalar›n, nükleer bomba gibi
patlamak bir yana, asl›nda kolay
kolay

yanmayaca¤›n›, fizik kurallar›yla,
formüllerle, e¤lenceli bir dille
anlatmay› misyon edinmifl. Temel
fizikle, sinema fizi¤inin uyuflmazl›¤›n›
genel birkaç örnekle dile getirdikten
sonra, Matrix serisi, Pearl Harbor,
Titanik, Örümcek Adam vb gibi
filmlerdeki falsolar› teker teker gözler
önüne seriyorlar. Site, ne yaz›k ki
‹ngilizce. Ancak, hem ‹ngilizce
bilmeyen okurlar›m›z›n da bu keyifli
üslubu kaç›rmamalar›, hem de fizi¤in
cinayetten korunmas›na ufak bir
katk›da bulunmak için, bu siteyi
Türkçe’ye çevirip dergimizde
yay›mlamaya karar verdik.. 
intuitor.com/moviephysics

Dünyam›z›n nüfusu 6 milyar› geçti. Bu demografya sitesinde
bu nüfusun 2000 y›l›nda 160’›n üzerinde ülkeye nas›l

bölündü¤ünü, do¤um ve ölüm oranlar›n›, çocuk ölümlerini,
ortalama yaflam sürelerini ve nüfus bileflimlerini (yafl

gruplar›na göre, cinsiyete göre nüfusun yap›s›) görecek ve
2025 y›l›na kadar bu de¤erlerin eriflece¤i noktalar› y›l y›l

izleyebileceksiniz. 
www.census.gov/ipc/www/idbnew.html

Kim Öle Kim Kala
2023 Y›l›nda En Kalabal›k Uluslar
Ülke S›ras› Nüfus
1 Çin 1,440,518,717
2 Hindistan 1,336,365,631
3 ABD 344,148,378
4 Endonezya 295,472,570
5 Brezilya 215,454,796
6 Pakistan 207,965,136
7 Nijerya 199,390,305
8 Bangladefl 198,634,586
9 Rusya 137,220,169
10 Meksika 128,038,603
11 Japonya 121,367,770
12 Filipinler 115,793,955
13 Vietnam 102,703,100
14 M›s›r 100,964,808
15 Kongo 99,604,987
16 Etiyopya 89,118,944
17 ‹ran 84,266,724
18 Turkiye 81,256,558
19 Almanya 80,986,934
20 Tayland 72,749,076

‹nternet’i Dolaflmadan 
Sa¤mak Mümkün mü?

Önce iyi haber: Evet mümkün. Massachusetts Teknolo-
ji Enstitüsü (MIT) araflt›rmac›lar›, ‹nternet ba¤lant›lar›
yavafl ve güvenilmez, online ba¤lant›n›n pahal›, bilgisa-
yar say›s›n›n düflük oldu¤u geliflme yolundaki ülkeler-
de bilgiye eriflmenin güçlü¤ünü göz önünde tutarak bu
ülkelerdeki bilgi tutkunlar›n›n yard›m›na koflmaya ka-
rar vermifller. Kendi gelifltirdikleri TEK (Time Equals
Knowledge - Zaman Bilgi Demektir) adl› bir programla,
Amerika’daki bir bilgisayar›n bu ifli sizin için yapmas›n›
sa¤l›yorlar. Sizin teke yapaca¤›n›z, istedi¤iniz bilgileri
bir e-posta ile TEK’e iletmek (tabii ‹ngilizce olarak).
TEK, ‹nternet sitelerini h›zla tarayarak istedi¤iniz bilgi-
leri topluyor, s›k›flt›rarak bir dosyaya yüklüyor ve sizin
e-posta adresinize gönderiyor. Yani siz saatlerce online
hatta kalmak zorunda de¤ilsiniz.  Yaln›zca e-postan›z›
göndermek  ve cevab›n› almak için ‹nternet’te kal›yor,
ba¤lant›y› kestikten ve cevab› kendi bilgisayar›n›zda aç-
t›ktan sonra istedi¤iniz süreyle bedavadan inceliyorsu-
nuz. Hatt›n kesilmesi sorunu da yok. Haberin kötüsü
ne diyecek olursan›z, flu: Site henüz deneme aflamas›n-
da. fiimdilik alttaki adrese girip deneyebiliyor, elefltiri
ve görüfllerinizi iletebiliyorsunuz. Ancak, üç dört ay
içinde daha geliflkin bir program›n çal›flmaya bafllamas›
bekleniyor.
Cag.lcs.mit.edu/tek

DDüünnyyaamm››zz  NNee  DDiiyyoorr??

Her gün, dünyam›z›n gö¤ünden, yerinden,

denizlerinden, ›rmaklar›ndan, kas›rgas›ndan,

flimfle¤inden vb. güzel bir foto¤raf ve alt›nda da

gördü¤ünüzün k›sa bir bilimsel aç›klamas›.

Foto¤raflar›n üzerine t›klayarak büyütebiliyorsunuz.

Her gün ziyaret etmeyi al›flkanl›k haline

getirece¤iniz, güzel ve yararl› bir site.

eeppoodd..uussrraa..eedduu  

Genel
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Yeni Ufuklara ekimizin
2002 - 2003 y›llar›na ait,
tükenen ilk cildinin yeni
bask›s› 12,50 YTL fiyatla 

çok yak›nda tüm
K‹TABEVLER‹NDE
sat›fla sunulacak.
Ayr›ca,
diziyi eksiksiz biriktirmifl
okurlar›m›zsa, fl›k cilt
kapaklar›n› 2,50 YTL
karfl›l›¤›nda TÜB‹TAK
kitap sat›fl bürosundan
almaya devam edebilirler.
Ankara d›fl›ndaki
okurlar›m›z›n sipariflleri,
ödemeli kargo ile
adreslerine
gönderilecektir

Bilgi de 
De¤erli 

Bir Hediye!

TÜB‹TAK Kitap Sat›fl Bürosu: Atatürk Bulvar› No: 221 06100 Kavakl›dere Ankara 
Tel: (0312) 467 32 46 Faks: (0312) 427 13 36
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