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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

BilimNet

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

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

‹nsanl›k Serüveni 

Arizona Devlet Üniversitesi taraf›ndan
haz›rlanm›fl bu site, insan evrimi sitelerinin en
baflar›l›lar›ndan. Sürükleyici videolar›,
destekleyici siteleri, primat kafataslar›n› 360
derece döndürebildi¤iniz karfl›laflt›rmal›
anatomik bilgiler köfleleri, sergileriyle, insan›n,
ilkel türlerinden günümüze kadar 
nas›l geldi¤ini aç›kl›yor.
www.becominghuman.org

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

Daha Hareketli
Biyoloji Dersi

Pasifik’te Botanik Cennet
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Tilkileri Tan›yal›m
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Gökbilimciler flimdiye kadar
Günefl benzeri y›ld›zlar›n çev-
resinde dolanan 100’den fazla
gezegenin varl›¤›n› belirledi-
ler. Bunlar› yakalamada ge-
nellikle kullan›lan yöntem, y›l-
d›z›n hareketinin uzun süre
gözlenmesi ve bu hareket
üzerinde çevredeki gezegenle-
rin çekim gücünden kaynak-
lanan düzenli de¤iflimlerin be-
lirlenmesi. Yani Günefl-d›fl› ge-
zegenlerin hemen hepsi bu
“yalpa” etkisi sayesinde belir-
lenmifl. ‹kisi d›fl›nda… Bunlar-
sa, önünden geçtikleri s›rada
y›ld›zlar›ndan gelen ›fl›¤› bir
ölçüde perdeleyip fliddetinin

azalmas›na yol açt›klar›
için avlanabilmifller. Bu
periyodik geçifller, gökbi-
limcilere gezegenin bo-
yutlar›, yörünge hareketi
ve atmosferi hakk›nda
bilgi sa¤l›yor. Ancak bu
bilgilerin güçlendirilip ge-
nellefltirilebilmesi için
böyle çok say›da “transit
geçifl”in saptanmas›na ge-

reksinim var. ‹flte profesyonel
gökbilimciler de bu amaçla
küçük teleskoplar›yla gökleri
taray›p y›ld›z ›fl›klar›nda peri-
yodik azalmalar› yakalayabile-
cek amatörlerden kurulu bir
gözlem a¤› oluflturma amac›y-
la bu siteyi kurmufllar. Sitede
teleskop sahibi olup da ava
kat›lmak isteyenlere gezegen
geçifllerinin nas›l belir-
lenebilece¤i konusunda
pratik bilgilerden baflka,
gerekli malzemenin nas›l sa¤-
lanabilece¤i konusunda ipuç-
lar› ve kullan›labilecek özel
yaz›l›mlar tan›t›l›yor. 
transitsearch.org

Hesab›n›z› Google Görsün
Bir alan hesaplamas›n›
farkl› birimlerle yap-
mak gere¤i ortaya ç›k-
t›. Ya da; kaç feet kaç
›fl›ky›l› eder? Logarit-
ma, sinus, cosinus, faktoryel ya da üsteller gibi mate-
matiksel fonksiyonlar için de çaresiz kalan el kalküla-
törünüze k›zman›za gerek yok. Google arama motoru-
na baflvurman›z yeter. Akl›n›za gelebilecek daha ayr›n-
t›l› sorular için afla¤›daki adrese bakabilirsiniz.
www.google.com/help/features.html#calculator

Gökbilim Palavralar› 
ve Gerçek

Ne yaz›k ki pek çok insan baz› olgu-
lar›n arkas›ndaki basit gerçekleri ö¤-
renerek anlamak yerine, heyecan tüc-
carlar›n›n uydurmalar›ndan etkilenme
yolunu seçiyorlar. Bu, özellikle insan-
lar›n büyük ço¤unlu¤unun ilgisini çe-
ken gökyüzü olaylar›nda söz konusu.
Gerçi üniversitede gökbilim ö¤renimi-
ni seçenler ya da bilimle ilgilerini ger-
çek popüler bilim dergileriyle sürdü-
renler, gerçekleri ö¤renme flans›na
sahip oluyorlar; ama gizeme, aç›kla-
namayana olan düflkünlük ya da he-
yecan tiryakili¤i pek çok insan›n teda-
viyi reddetmesine yol aç›yor. Televiz-
yonlarda X-Files ve benzeri “sahte bi-
lim” programlar› da hastal›¤› derinlefl-
tiriyor. Kimi Ay’a Amerikal› astronot-
lar›n ayak basmas›n›n NASA taraf›n-
dan gerçeklefltirilen ve (nas›lsa) 40
y›ld›r gizlilik perdesi alt›nda tutulan

bir yutturmaca oldu¤una inanm›fl, ki-
mi 1947 y›l›nda Roswell kasabas›na
zorunlu inifl yapm›fl araç
ve içinde “ölü ele geçiri-
len” uzayl›lar›n ABD hü-
kümetlerince bir “devlet
s›rr›” olarak sakland›¤›-
na…Marsl›lar›n bizim gö-
rüp yard›mlar›na koflma-
m›z için gezegen üzerinde
dev bir surat kabartmas› infla etmifl
olduklar› da 1976 y›l›nda Viking uzay
arac›nca görüntülenmedi mi? Tabii,
her yaz ‹ngiltere’nin k›rl›k bölgeleri-
ne inip bu¤day tarlalar›nda karmafl›k
fraktal desenler çizme al›flkanl›¤›nda-
ki uzayl›lar› da unutmamak gerek. ‹n-
sanl›¤›n alacakaranl›k flafa¤›nda uzay-
dan gelerek soyumuza uygarl›¤› ö¤re-
ten “paleoastronotlar” da popüler bir
hurafe konusu. Bu alanda tüm za-
manlar›n en iyi tüccar› Erich von Da-
niken’in ustal›¤›na yaklaflan bir uy-
durma da Afrika’da ilkel bir kabilenin
Sirius y›ld›z› çevresindeki bir geze-

genden gelen uzayl›larca
e¤itilmesi. Kan›t m›? Do-
gon kabilesinin yafll› bil-
gelerinin gökyüzündeki
en parlak y›ld›z olan Siri-

us’un asl›nda bir ikili y›ld›z sistemi ol-
du¤unu ve Güneflimizden çok daha
büyük olan y›ld›z›n bir de beyaz cüce
efli oldu¤unu ve bu beyaz cücenin
çok yo¤un bir maddeden yap›l› ol-
du¤unu, daha bu özellikler Bat›l›
gökbilimcilerce keflfedilmeden iki
Frans›z antropologa söylemeleri.
Pasifik Astronomi Derne¤i taraf›ndan
haz›rlanm›fl bu sitede bunlar ve ben-
zeri hurafeler ayr›nt›lar› ile anlat›ld›k-
tan sonra uzmanlarca yaz›lm›fl
makale ve kitaplarca çürütülüyor. 

www.astrosociety.org/education/resour-
ces/pseudobib.html

BilimNet

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

Y›ld›z Av›na Davet


