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Zaten zevkli olan bir u¤rafl›, ilmini
ö¤renerek daha zevkli bir hale getir-
mek elinizde. Topra¤›n verimini ko-
ruyan bakterileri mi ö¤renmek isti-
yorsunuz, yoksa günümüz bitkileri-
nin uzak geçmiflteki ecdad›n› m›? Ak-
l›n›z› kurcalayan garip sorulara yan›t-
lar (Ör: kesilmifl t›rnaklar›n›z› ziyan
etmeden nas›l kompost haline dönüfl-

türürsünüz?) ya da bildik sorunlara
al›fl›lmad›k çözümler (Sümüklüböcek-
leri yok etmek için onlara bira ikram
edin: Mayan›n kokusunu barda¤›n
içine kadar takip edip bo¤uluyorlar)
hepsi bu sitede. “Bunlar› biliyor muy-
dunuz?” (Aysberg marulunun popü-
lerli¤i, sert göbe¤inin tafl›ma s›ras›n-
da h›rpalanmamas›). Bir köflede de
bitkilerle, tozlaflt›r›c›lar› aras›ndaki
iliflkiler, aralar›ndaki aflk mektupla-
r›yla anlat›ld›ktan sonra bilimsel aç›k-
lamalar› yap›l›yor. (Bombus ar›s›ndan
lavanta çiçe¤ine: Gözlerimde binlerce
görüntün belirdi...) 
www.exploratorium.edu/gardening

Evvel Zaman ‹çinde...
Ama iyice evvel! fiöyle birkaç mil-
yar y›l geriye gidecek ve günümüze
kadar bir zaman yolculu¤u yapa-
caks›n›z. Jeolojik zamanlarda yafla-
m›fl masals› devlerin (dinozorlar)
yan› s›ra cüceler (memelilerin ilk
örnekleri)  Kambriyen döneminin
garip deniz canavarlar›, ünlü
Smithsonian Enstitüsü taraf›ndan
haz›rlanm›fl bu güzel sitede hep
“bir t›k ötenizde”.
www.nmnh.si.edu/paleo/geotime

Sitede do¤an›n güzelleri jüri önün-
den teker teker geçiyorlar. Hem de
en gösteriflli tuvaletlerini giymifl ola-
rak. Vancouver’deki (Kanada) ‹ngiliz
Kolumbias› Botanik Bahçesi taraf›n-
dan haz›rlanm›fl sitede her gün  ,
dünyan›n çeflitli ülkelerini temsil
eden fotojenik çiçekleri gösteren
“Günün Botanik Foto¤raf›” sergileni-
yor.
www.ubcbotanicalgarden.org/potd

Vücut Ressamlar›
Ama bunlar daha çok görünen k›-
s›mlar›n alt›n› çizenler. 16.-19. yüz-
y›llar aras›, anatomi biliminin bü-
yük ç›k›fl yapt›¤› bir dönem.  Bu
dönemde anatomik çizimler de
önemli bir geliflim gösterdi. Basit
çizimler giderek daha gerçekçi gö-
rüntülere dönüfltü, renklendi. To-
ronto Üniversitesi (Kanada) Kütüp-
haneleri’nce haz›rlanan “Anatomia”
adl› online sergide, 95 ayr› t›p kita-
b›ndan seçilmifl 4500 görüntüye
eriflebilirsiniz.
link.library.utoronto.ca/anatomia/app-
lication.index.cfm

Yaban›l Adres Defteri
Gösteriflli kürkü ya da tüyleriyle hay-
ran kald›¤›n›z hayvan›n nerede yafla-
d›¤›n› bir türlü hat›rlayamad›n›z. Ad›
da dilinizin ucunda; ama... Sorun de-
¤il. Sitede 30.000’den fazla memeli,
sürüngen, çiftyaflaml› ve kufl türü-
nün dünyadaki 825 ekoloji alan›n›n
neresinde yaflad›¤›n›, benzer özellik-
lere sahip yerleri ve benzer özellikte-
ki hayvanlar›  ö¤renebiliyorsunuz.
Ayr›ca siteyi co¤rafi olarak da tara-

yabiliyorsunuz. Yani üzerine t›klad›-
¤›n›z bölge ya da kentte yaflayan tür-
leri de görebiliyorsunuz.
http://www.worldwildlife.org/wildfinder/
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“Birden bulutlar›n aras›ndan
belirdiler”. Pek çok heyecanl› UFO
raporuna kaynakl›k eden merceksi
bulutlar, genellikle da¤lar›n arka
eteklerinde zirveyi afl›p h›zla afla¤›
inen hava ak›mlar›nca
biçimlendiriliyor. ABD’deki
Atmosfer Araflt›rmalar› Üniversite
Kurumu’nca haz›rlanan bu sitede,
bunlar›n yan› s›ra hava olaylar›,
do¤al afetler, kirlilik ve benzeri
konularda yüzlerce foto¤raf
bulabilirsiniz. 
www.ucar.edu/imagelibrary

Bahçe Bilimi

Çiçeklerin Güzellik
Yar›flmas›

Gökteki Tablolar
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Matematik Ö¤retme
Araçlar›
Matematik ö¤retmenisiniz: Ö¤rencilerin
bofl bak›fllar›ndan anlatt›klar›n›z›n beyin-
deki do¤ru yerlere gitmedi¤ini gözlüyor-
sunuz. “Ah, flöyle gerçek yaflamdan so-
mut bir örnek, ya da ak›ll›ca tasarlanm›fl
birkaç grafik olsayd› da uykulu havay›
da¤›tabilseydik”. Art›k hay›flanman›za ge-
rek yok (tabii ‹ngilizce biliyorsan›z!).
Amerika Matematik Derne¤i’nce haz›rla-

nan bu sitede, lise ve üniversite ö¤renci-
lerinin matematikteki hünerlerini art›r-
malar›n› sa¤layacak araçlar, animasyon-
lar ve benzeri yard›mc›lar bol miktarda
bulunuyor. Sitedeki egzersizler  ziyaret-
çilere 3 boyutlu denklemlerin çizimlerin-
den, ‹kinci Dünya Savafl›’nda Londra’ya
düflen Alman füzelerinin da¤›l›m›na (Po-
isson da¤›l›m›) kadar pek çok konuda
örnekle, konular›n daha iyi kavranmas›-
na yard›mc› oluyor. 
www.mathdl.org/jsp/index.jsp

Hani derler ya,
“Bizim zaman›-
m›zda böyle
fleyler olsayd›
biz böyle mi
olurduk?” ‹flte
size bahanenizi
ortadan kald›-
racak bir site.

Pennsylvania Eyalet Üniversitesi’nden fizik profesörü
Michael Gallis, mekanik, elektrik, manyetizma ve optik
gibi konularda 100’den fazla k›sa animasyon filmi derle-
mifl. Ö¤renciler, dalga giriflimleri, esneme biçimleri vb.
gibi grafiklerden s›k›ld›klar›nda, örne¤in Ay’›n yörünge
hareketini izleyerek tutulmalar›n neden o denli ender
oldu¤unu ö¤renmek gibi daha sürükleyici canland›rma-
lara bakabilirler. 
Phys23p.sl.psu.edu/phys_anim/Phys_anim.htm

Müzikli Fizik 

Anlafl›lan fizikçiler sa-
n›lan›n aksine biraz
da e¤lenmekte sak›n-
ca görmeyen insanlar.
Me¤er laboratuvar
pencerelerinde geç sa-
atlere kadar yanan
›fl›klar›n en az bir k›s-
m›, karatahtalar› ,
elektronik devreleri de¤il, solfej defterlerini ayd›nlat›yormufl.
Eskiden beri pek çok fizikçi, bilimi namelere dökmeyi dene-
mifl. Kimi popüler halk flark›lar›na fizik yasalar›n› uyarlam›fl,
kimisiyse yasalar için besteler yapm›fl.  Haverford Koleji
(ABD) fizik profesörü Walter Smith’e göre fizikçiler aras›nda
gelenek oldu¤u anlafl›lan amatör bestecili¤in, hofl vakit geçir-
menin ötesinde bir ifllevi de var.  Aralar›nda kendi yazd›klar›
da bulunan yüzlerce fizik içerikli flark›y› bu sitede depolayan
Smith, bunlarla hem ö¤rencileri e¤lendirdi¤ini, hem de anla-
t›lanlar› kolay kavramalar›n› sa¤lad›¤›n› söylüyor. 
www.haverford.edu/physics-astro/songs

Koltukta Uzay Turu

Büronuzdaki pencerenizden karfl›
apartman›n penceresini seyretmek-
ten b›kt›n›z. Bilgisayar›n›zda da
form doldurmak ya da hesap yap-
maktan daha farkl› bir fley yapmak
istedi can›n›z. Ö¤len paydosunda
flöyle uzayda bir tur at›p dönmeye
ne dersiniz? Örne¤in, Mars’›n yamru
yumru bir kaya parças› görünümün-
deki uydusu Phobos’a k›sa bir ziya-
ret, ard›ndan Günefl parlamalar›na
yak›ndan bir bak›fl, sonra da 600
›fl›ky›l› uzakl›kta, Orion Tak›my›ld›-
z›’ndaki k›rm›z› süperdev Betelgeu-
se’e kadar bir uzan›fl... Uzay gemi-

niz, Chris Laurel adl› bir yaz›l›m
mühendisinin haz›rlad›¤› Celestia
adl› uzay yolculu¤u simulatörü (*).
NASA’n›n yay›nlad›¤› görüntüler ve
Hipparcos y›ld›z katalogu gibi kay-
naklar üzerine kurulu programla
Günefl Sistemimizde bir gezintinin

ötesinde, 100.000’den fazla y›ld›z›
ziyaret edebiliyorsunuz. Ayr›ca Ce-
lestia Mootherlode adl› ayr› bir site
de (**) d›flar›dan programc›lar›n kat-
k› yapmalar›n› sa¤l›yor. Örne¤in siz
de ekledi¤iniz programlarla ziyaret
edilebilecek gökcisimlerinin say›s›n›
art›rabiliyor ya da listede var olan
bir baflkas›na yeni detaylar ekleyebi-
liyorsunuz. Celestia’y› hakk›n› vere-
rek kullanabilmek biraz pratik isti-
yor ve sitenin tüm olanaklar›ndan
yararlanabilmek için güçlü bir grafik
kart› gerekiyor. 

*   www.shatters.net/celestia
** www.celestiamotherlode.net
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