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Hareketli Bitkiler

Eskiden uzun sürede meydana gelen olgular›

izlemenin tek yolu sab›rd›. fiimdi öyle mi ya? Oturun

koltu¤a, bas›n televizyonun ya da bilgisayar›n

dü¤mesine, gözlerinizin önünde birkaç saniye içinde

p›r›l p›r›l gökyüzünde bir kas›rga olufluyor, esip

savuruyor ve da¤›l›yor. Ya da bir yumurta larva haline

geliyor, sonra pupa, kozan›n içine zoom, oluflan

kanatlar ve derken muhteflem bir kelebek uçup

gidiyor. Bize bu keyfi sa¤layan “zaman atlamal› film”

denen bir teknoloji, bir sürecin çeflitli evrelerinden

kareleri yan yana getiriyorsunuz, olup bitiyor. Bu uzun

girizgahtan sonra yer s›k›nt›s› nedeniyle sözü ba¤l›yor

ve sizi bitkilerin ›fl›¤a, g›daya ve suya gösterdi¤i

tepkiyle baflbafla b›rak›yorum…

sunflower.bio.indiana.edu/rhangart/plantmotion

Her Üniversiteye Laz›m! 
Kimyan›n günümüzde yükselen y›ld›z›, kütle spektrometrisi de-

nen teknik. Uygulama alanlar›, sporda doping kontrolünden,

petrol tafl›yabilkecek kayaçlar›n belirlenmesine kadar uzan›yor.

Uygulamal› kimyan›n vazgeçilmezleri aras›nda bulunan kütle

spektrometrelerinin tek kusuru, biraz pahal› olmalar›. Üniversi-

telerin pek ço¤u, ileri teknolojideki yeni model makineleri alabi-

lecek maddi kaynaklardan

yoksun; bu ayg›tlar al›nabil-

se bile genellikle ö¤retim

üyelerinin kullan›m›na tah-

sis ediliyor. Peki ö¤renciler

ne olacak? Onlar da tabii ki

bu Sanal Kütle Spektro-

metri Laboratuvar›’na gire-

cekler.  Carnegie Mellon

Üniversitesi (ABD) taraf›ndan haz›rlanan site ö¤rencilere bu tek-

ni¤in inceliklerini interaktif senaryolarla ö¤retiyor. Siteyi ziyaret

edenler, örne¤in saç örneklerinde kokain izleri bulunup bulun-

mad›¤›n› inceliyor, ya da proteinlerin hangi canl› türlerine ait ol-

du¤unu belirliyorlar. 

http://mass-spec.chem.cmu.edu/VMSL/

Yan›ltan Gözler 
Duke Üniversitesi nörologlar›, beynin nas›l çal›flt›-

¤›n› ö¤renmenin yolu olarak onu kand›rmay› seç-

mifller. Üniversite’nin t›p merkezi araflt›rmac›lar›n-

dan Dale Purves’in laboratuvar›nda haz›rlanan bi-

rinci sitedeki (*) animasyonlar, yön, ›fl›kland›rma,

kontrast ve arka plan›n biçimi gibisinden faktörle-

rin alg›lamam›z› nas›l de¤ifltirdi¤ini gösteriyor.

Her yan›lsaman›n nedeni, sitede ayr›nt›l› biçimde aç›klan›-

yor. Diyelim gözlerimiz, küçük ›fl›k ya da renk etkilerini fark

edemiyor.  Peki ama, odaya dalan koskoca bir gorili de gör-

meyecek de¤iller ya! ‹kinci sitede (+) Illinois Üniversitesi

Görsel Alg› Laboratuvar›  araflt›rmac›lar›nca haz›rlanan k›sa

filmler, bundan o kadar emin olmaman›z gerekti¤ini gösteri-

yor. Örne¤in bir basketbol maç›nda verilen paslar›n say›s›n›

tutmak gibi dikkat isteyen bir ifl üzerinde yo¤unlaflt›¤›n›zda,

görüfl alan›n›zda cereyan eden son derece garip olaylar› bile

fark edemiyorsunuz. Dikkatsizlik körlü¤ü denen olgu, cep

telefonu merakl›lar›n›n neden daha çok trafik kazas› yap-

t›¤›n› da aç›kl›yor.
* www.purveslab.net (Interaktif Demos’a t›klay›n) 
+ viscog.beckman.uiuc.edu/djs_lab/demos.html

Uçufla Haz›r m›s›n›z?
Art›k kufl gözlemcilerinin buluflabilecekleri ortak bir sayfa

var. Henüz çok yeni olan bu sayfa, kufllar, kufl gözlemcili¤i

ve yap›lan etkinliklerle ilgili pek çok bilgiyi bar›nd›r›yor

içinde. Hatta ayn› anda siteyi ziyaret eden insanlar kendi

aralar›nda o an iletiflim kurabiliyor, birbirlerine mesajlar b›-

rakabiliyorlar. Her hafta yenilenen birbirinden gü-

zel kufllar›, sesleri ve görüntüleriyle tahmin

edebilece¤iniz minik testler de var bu say-

fada. Ancak, sayfan›n tüm olanaklar›n›

kullanmak için, önce çok zahmetsiz

bir ifllemle üye olman›z gerekiyor.

Onlar›n deyimiyle “uçufl izni” ald›k-

tan sonra sitede diledi¤iniz gibi

uçabilirsiniz. 

http://www.kustr.org

Yeni Dünyalardan
Kaptan James Cook, ünlü gemisi HMS Endeavour ile 1768-1771

y›llar› aras›nda gerçek anlamda ilk keflif yolculu¤unu yapt›.

Londra’daki Do¤a Tarihi Müzesi’nce haz›rlanan bu site,  Ende-
avour’un bu yolculuk s›ras›nda Tahiti, Avustralya, Ye-

ni Zelanda ve o zamanlar bilinmeyen baflka yerler-

den toplad›¤› bitki örneklerinden 100 tanesinin re-

simlerini içeriyor. Gemide, botanikçiler, gökbilimci-

ler ve haritac›lar›n yan› s›ra Sydney Parkinson adl›

ressam da bulunuyordu ve sitedeki resimlerin

büyük ço¤unlu¤u onun eseri. Ancak, ressam

yolculu¤un sonuna do¤ru dizanteriden (flid-

detli ishal) ölünce, ‹ngiltere’deki meslek-

tafllar›, eskizleri üzerinde çal›flarak geri

kalan resimleri tamamlad›lar.  

internt.nhm.ac.uk/cgi-bin/perth/cook
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Biyoloji Sinemas› 
Hem de iki film birden. Daha do¤rusu iki

seans demek laz›m. Çünkü her iki site de

k›sa filmler ya da animasyonlar koleksiyo-

nu. Oyuncular DNA parçac›klar›, kromo-

zomlar, hücreler, bakteriler; daha do¤rusu

yaflam›m›z› sürdürmemize  yard›mc› olan,

ama göremedi¤imiz akl›n›za gelen ne var-

sa…Örne¤in, kalsiyumun kaslar›n hereke-

tindeki rolü ve antikor genleri üretimi için gereken DNA kar›flma-

s›. Kuzey Karolina’daki Davidson Koleji’nden biyoloji profesörü

Malcolm Campbell’in haz›rlad›¤› birinci sitede* 60 kadar k›sa film

ve animasyonla genetik, moleküler biyoloji, büyüme ve ba¤›fl›kl›k

sistemiyle ilgili süreçler aç›klan›yor. Örne¤in, ö¤renciler bir grup

spermin yumurta hücresine girme çabala-

r›n› gözlüyor, ya da hastal›k yap›c› pato-

jenlerin bedenimizdeki ba¤›fl›kl›k hücrele-

rini nas›l harekete geçirdi¤ini animasyon-

larla izleyebiliyorlar. ‹kinci siteyse**, biyolo-

ji ö¤rencilerine ya da amatör merakl›lara

genetik bilimini daha iyi kavramalar›nda

yard›mc› olmak üzere Portland Eyalet Üni-

versitesi’nce haz›rlanm›fl. Bu sitede de,

DNA kopyalanmas›, mayoz bölünme gibi

süreçlerle bölünme bozukluklar› gibi genetik aksakl›klar 15 kadar

k›sa filmle gösteriliyor. 

*www.bio.davidson.edu/courses/movies.html
**www.irn.pdx.edu/~newmanl/moviepage.html

Komflumuz “K›z›l Gezegen”de su var m›, yoksa buras› don-

mufl bir çöl mü? Üzerinde bir zamanlatr yaflam bar›nd›rm›fl

m›? Derin vadilerini, yamaçlar›ndaki sel yar›klar›n› hangi

kuvvetler oymufl? Bu konularda çok say›da teori var. An-

cak, kendi ba¤›ms›z yarg›n›z› oluflturma al›flkanl›¤›ndaysa-

n›z, incelemek isteyece¤iniz göstergeler olmal›. Foto¤raflar

olur mu? Hem de istemedi¤iniz kadar. Bu sitede Mars çev-

resinde dolanan eski yeni gözlem araçlar›yla çekilmifl

123.800 foto¤raf bulacaks›n›z.

www.msss.com/moc_gallery

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 ya-

rat›c› çözümler bulma amac› çerçevesin-

de bir araya getiriyor.  Sitede sa¤l›k, çev-

re ve baflka alanlarda çözüm aranan 100’den fazla konu belirlen-

mifl. Örne¤in, ucuz ve etkili bir pirinç ekme makinesi, ya da kuyu

sular›ndaki arseni¤in temizlenmesi. Site, herkesi düflünceleriyle,

elefltirileriyle, hatta çizdikleri projeleriyle sorunlar›n çözümüne

kat›da bulunmaya davet ediyor.  Site yöneticileri, üniversiteler-

den ve sanayi kurulufllar›ndan uzmanlar›n, ö¤rencilerden kurulu

dizayn timlerine rehberlik edebileceklerini ve projelerin iyilefltiril-

mesine yard›mc› olabileceklerini belirtiyorlar. 

www.thinkcycle.org

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

Astronot Gözüyle Dünya 

Dünyam›z› flimdiye kadar 

haritalardan izledik. 

Art›k biraz daha 

yükselmenin vakti geldi. 

Skylab, Mir, Uluslararas› 

Uzay ‹stasyonu’nda olsayd›k nas›l bir gezegen

görecektik? Buyurun siteye. Ancak, 

uyarmas› bizden: ‹çeri ad›m›n›z› atarken 

zaman sorununuzun olmamas› gerekiyor. 

Çünkü 400 000 foto¤raf sizi bekliyor.

eol.jsc.nasa.gov/sseop/EFS
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