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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

Malzeme Dükkan›
Bir zamanlar hayal bile edilemeyecek çeflit ve özellikteki
malzemeler, yaln›zca yaflam›m›z› kolaylaflt›rmakla
kalm›yor, gün geliyor yaflam›m›z› da kurtar›yor. Örne¤in,
yap›flmaya dirençli bir kaplama malzemesi olan Teflon,
kapkaca¤›n y›kanmas›n› kolaylaflt›r›yor. Daha yaflamsal
bir kullan›m alan›ysa, daralm›fl kan damarlar›n›n içine
yerlefltirilen stentler. “A’dan Z’ye Malzemeler” adl› site,
“ileri malzemeler” denen ve yeni bileflimler, seramikler ve
hibrid malzemelerden oluflan yeni bir kategoriye ilgi
duyan mühendis ve tasar›mc›lara yönelik.  Bu alandaki
son geliflmeleri, düzenli yap›lan güncellefltirmeler
sayesinde izleyebiliyorsunuz. Ayr›ca ABS yang›n önleyici
plastiklerden, zirkon içerikli bilefliklere kadar uzanan
binlerce malzemenin profilini de sitede bulabilirsiniz. 
www.azom.com

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

Müzede Bilim
Benjamin Franklin Enstitüsü’nde
yaln›zca paratonerin mucidinin
yaflam› ve bulufllar›na de¤il, çok
daha genifl bir yelpazede bilim
konular›na, tamamlay›c› linkler ve
görüntülerle ulaflabiliyorsunuz.
Örne¤in, kalbin yap›s›ndan
bafllayarak dolafl›m sistemine,
oradan atar damarlara, oradan
damar içine küçük videolarla bir
gezinti yap›yorsunuz. Beyin için
hangi ya¤lar›n önemli oldu¤unu,
çocu¤unuzun zeki olmas› için ne
verilmesi gerekti¤ini biliyor
muydunuz? Söyleyelim: Bol bol
anne sütü. Ama siz gene de siteyi
bafltan sona dolafl›n.
www.fi.edu



Acaba Nedir Nedir? 
Dudak boyas›yla, uçak kanatlar›n›
buzlanmadan koruyan s›v› ve yeni bir
araban›n kokusu aras›nda ortak ne
olabilir? Tabii ki kimya. Sitede günlük
yaflam›n›zda iç içe yaflad›¤›n›z, ya da
vitrinlerde, reklamlarda gördü¤ünüz,
televizyonda seyretti¤iniz nesneler
aras›ndan seçilmifl örnekler
görüyorsunuz. Hiçbirinin gerisinde ne
gibi bir bilim oldu¤u akl›m›za bile
gelmemifltir. Ama iflte flimdi merak›n›z›
kamç›lad›k. Bir kere akl›ma tak›ld›,
yan›t›n› ö¤renmezsem duramam
derseniz, fareyi elinize al›p, ürün
hakk›ndaki genel bilgilerden,
kimyas›na kadar merak etti¤iniz her
fleyi ö¤renebilirsiniz.

pubs.acs.org/cen/whatstuff/stuff.html
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Eski
Ressamlar

Eski deyince öyle 100, 200 y›l
öncesine gitmiyoruz. ‹zleyece¤iniz
sanal sergi, ma¤ara duvarlar› ya
da kayalar. Binlerce y›l önce
atalar›m›z›n, belge olsun diye, 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

Mercan Kayalar›
Hastal›k ya da kirlenme ne-
deniyle h›zla yokoluyorlar.
S›cak denizlerin bu renkli
mücevherlerini yak›ndan ta-
n›mak için fazla zaman kal-
mad›. O halde buyurun site-
ye. ABD Ulusal Okyanus ve
Atmosfer Dairesi (NOAA) ta-
raf›ndan haz›rlanan sitede
mercanlar›n s›n›fland›r›lma-
s›ndan tutun, hastal›klar›na
ve tedavi yollar›na ait her
türlü bilgi, zengin görün-
tülerle birlikte veriliyor.

www.coris.noaa.gov
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Vahfli Do¤ada KeflifVahfli Do¤ada Keflif
Belki gezegenimizin en gizli yerlerinin haritas› ç›kart›lm›fl
olabilir; ama daha evimizi, ve daha da önemlisi yaflam
arkadafllar›m›z› yeterince tan›d›¤›m›z› söyleyebilmekten çok
uza¤›z. Taksonomistlerce (canl› türlerini s›n›fland›ran bilim
insanlar›) tan›mlanmay› bekleyen milyonlarca tür var. Missouri
Botanik Bahçeleri araflt›rmac›lar›nca haz›rlanan bu keflif
sitesinde siz de, biyoçeflitlili¤in henüz ayakta kalabildi¤i
alanlarda, örne¤in Madagaskar adas›nda ya da Venezuella’da
yeni keflfedilen bitki ve hayvan türlerinin tan›mlamas›na
kat›labilir, yeni türlerin görüntülerini izleyebilir ve haklar›nda
bilgi sahibi olabilirsiniz.
ridgwaydb.mobot.org/mobot/photoessays

En az›ndan bafl-
kalar›n›n maceralar›n-

dan heyecan duyuyorsan›z,
sizi uzun süre meflgul edecek

bir site. Burada fleker hastal›¤› araflt›r-
malar›na maddi destek sa¤lamak ama-

c›yla Kuzey Kutbu’nu yürüyerek geçmek
isteyen 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 Kolom-
biya’da 5,600 metre yükseklikteki bir gölü arafl-
t›ranlara kat›labilirsiniz. Çok farkl› alanlarda
çok say›da keflfi izlemekle yetinebilece¤iniz gibi,
isterseniz destek sa¤layabilir, isterseniz de kat›l-
mak için baflvuruda bulunabilirsiniz.

www.webexpeditions.net

Maceraya 
Var m›s›n›z?


