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Biyoçeflitlilik “s›cak noktalar›”  çok say›da farkl› bitki ve

hayvan türünü bir arada bar›nd›ran ve say›lar› günümüz-

de giderek azalan bölgelere verilen isim. Bu alanlardan

ikisi, yurdumuzda Akdeniz ve Do¤u Karadeniz k›y›lar›n›

kaps›yor. Güney Çin’deki Hengduan Da¤lar› da böyle bir

“s›cak nokta”. Site, 10,000 de¤iflik türe ait bilgiler içeri-

yor; ayr›ca 600’den fazla tür ve manzara foto¤raf›n›n yer

ald›¤› görüntü arflivi bulunuyor. 

http://maen.huh.harvard.edu:8080/china

BilimNet

Laboratuvar Faresinin Kitab›
Hayvan dostlar› gerisini okumas›n!

Mouse Genetics, gerek ilk deneylerine

haz›rlanan t›p ö¤rencileri, gerekse

profesyonel araflt›rmac›lar için temel

baflvuru kayna¤› olan bir kitab›n

elektronik biçimi. Princeton

Üniversitesi’nden Lee silver’in 1995

y›l›nda bas›lan kitab› tükenmifl.

Dolay›s›yla, fare türlerinin seçimi,

üreyen kolonilerin kayd›n›n tutulmas›,

suni döllenme, genetik haritalama yöntem ve teknikleri

ve gen de¤iflimli hayvanlar›n üretilmesi konusunda bilgi

edinmek ya da bilgisini derinlefltirmek isteyenlerin

açmas› gereken bir sayfa. Site,  MEDLINE’›n yan›s›ra

fare genomu veritabanlar›na linklerde içeriyor. 

www.informatics.jax.org/silver

Çivili Kütüphane
Çivi yaz›s›n› sökmeye çal›flan arkeologlar›n

gezmekten ayaklar› fliflmifl. Nedeni, yafl kil

tabletlere bir kam›fl sap›yla yaz›larak tutul-

mufl günceleri, ticari belgeleri ya da tarihi ka-

y›tlar› içeren koleksiyonlar›n çeflitli ülkelere

da¤›lm›fl olmas›. Bu lojistik güçlükler, Sümerce

gibi çivi yaz›s›n›n en eski biçimleri üzerindeki

araflt›rmalara sekte vurmufl. fiimdiyse, California

Üniversitesi ile, Berlin’deki Max Planck Bilim Ta-

rihi Enstitüsü’nün iflbirli¤i ürünü olan Çivi Yaz›s›

Say›sal Kitapl›k Giriflimi (Cuneiform Digital Library

In›tiative – CDLI) adl› kurum, dünyadaki erken

çivi yaz›s› belgelerini araflt›rmac›lar›n ayaklar›na

(daha do¤rusu parmaklar›na) getirecek büyük

bir sibermüze oluflturuyor. Müzede, flimdilik

Berlin’deki Ön Asya Araflt›rmalar› Müzesinde

bulunan 3000 kadar tablet parças›n›n gö-

rüntüleri var. Sibermüze 2003 y›l›nda ta-

mamland›¤›ndaysa, baflka müzelerden ge-

len örneklerle arflivin, varl›¤› bilinen

120.000 eski çiviyaz›s› tabletinin yar›s›n›

kapsayaca¤› umuluyor. 

http://early-cuneiform.humnet.ucla.edu/

Yedi¤inize
Bakmak ‹ster
misiniz?

Ço¤umuz için yedikleri-

mizle ilgili olarak en ya-

k›ndan elde etti¤imiz gö-

rüntü afla¤› yukar› 10 cm kadar olsa gerek. Yani kafl›k a¤-

z›m›zda kaybolmadan önce... Oysa yeme¤in özelli¤i, örne-

¤in esnekli¤i, sertli¤i, pütürlü yap›s› vb., mikroskopik yap›-

s›yla büyük ölçüde ilintili. Sitede, akl›n›z›n ucuna bile gel-

meyen sorulara da yan›t bulabiliyorsunuz. Ör: Süt niye ›fl›-

¤› geçirmez? (ya¤ ve protein gibi ›fl›¤›n saç›lmas›na yol

açan parçac›klar içerir de ondan.) Bir foto¤raf galerisinde,

ya da aç›klay›c› bilgilerin aras›nda, yeme¤inizi göz korku-

tucu bir yak›nl›ktan izleyebilirsiniz. Örne¤in çikolata mik-

roskop alt›nda odun yongalar›na benziyor.

http://anka.livstek.lth.se:2080/microscopy/intro.htm

çikolata 

TTüürr CCeennnneettii

Akdeniz’in çevre-

si, biny›llar boyun-

ca baflka yerlerden

gelen kavimlerin istilas›na tan›k olmufl.

Anlafl›lan, içi de farkl› de¤il... Akde-

niz’in Bilimsel Araflt›r›lmas› için

Uluslararas› Komisyon (CIESM) tara-

f›ndan haz›rlanan bu sitede Cebelitar›k Bo¤az› ya da

Süveyfl Kanal›’ndan Akdeniz’e s›zan ya da insanlar ta-

raf›ndan tafl›nan (Ör: gemilerin sintine sular›yla) canl›-

lar konusunda her türlü bilgiye eriflebiliyorsunuz. Site-

de  istilac› kabuklular, eklembacakl›lar ve bal›klar  (kö-

pekbal›klar› dahil) hakk›nda flimdilik 250 dosyada isti-

lac›n›n ortaya ç›k›fl tarihi, ekolojisi, davran›fl›, da¤›l›m›

girifl yolu, ekonomik önemi ve gelmifl oldu¤u yer hak-

k›nda ayr›nt›l› bilgiler var. 

www.ciesm.org/atlas

AAkkddeenniizz’’ddee YYaabbaanncc››llaarr

http://maen.huh.harvard.edu:8080/china
http://www.ciesm.org/atlas/
http://early-cuneiform.humnet.ucla.edu/
http://anka.livstek.lth.se:2080/microscopy/intro.htm
http://www.informatics.jax.org/silver/
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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

Bu Gerçekten Siz misiniz?
Kendinizi iyi

tan›yor

musunuz?

Yan›t›n›z

evetse, ayn›

soruyu bir de

bu siteyi

ziyaret ettikten

sonra

yan›tlay›n. ABD’nin Yale Üniversitesi

araflt›rmac›lar›nca haz›rlanan sitede belki

de bilinçalt›n›z›n en karanl›k köflelerine

ulaflam›yorsunuz, ama sitede girece¤iniz

Örtük Özdeflleflme Testi (Implicit

Association Test) en yak›n arkadafl›n›za,

hatta kendinize bile itiraftan

çekinece¤iniz özellikleriniz ortaya

ç›karabiliyor.  Testin befl farkl› türü,

ekranda h›zla belirip kaybolan sözcük ve

görüntü dizelerine k›sa süre içinde

vermeniz gereken tepkiye göre ›rk,

cinsiyet, yafl, siyaset ve akademik

konularla ilgili kökleflmifl baz›

önyarg›lar› benli¤inizin derinlerinden

çekip gözler önüne seriyor. Sonuçlar

ilginç oldu¤u kadar bazen de korkutucu.

Örne¤in, Amerikal›lar›n ço¤unda,

de¤iflen ölçülerde de olsa zencilere karfl›

beyazlardan yana bir tercihin ortaya

ç›kmas› gibi.  Ald›¤›n›z puan›n ve de

anlam›n› daha ayr›nt›l› biçimde

ö¤renmek istiyorsan›z, araflt›rmac›lar›n

kiflisel sayfal›na girip yazd›klar›

makaleleri kar›flt›rman›z gerekiyor. 

http://buster.cs.yale.edu/implicit/

Yer alt› Rehberi
Say›sal Dünya (Digital Earth) proje-

si, yaklafl›k 100 kadar jeoloji,

co¤rafya ve jeofizik veri

setine dayanan çok

katmanl› haritalar

oluflturma ya da si-

teden indirme ola-

na¤› sa¤l›yor. Sekiz

y›ld›r Cornell Üni-

versitesi araflt›rmac›-

lar›nca derlenmekte

olan veri setleri, ulusal,

bölgesel ve küresel ölçekler-

de haz›rlanm›fl. Yerkabu¤unun ya-

p›s›, faylar›n yeri, deprem ve yanar-

da¤ patlamalar›, manyetik ve kütle-

çekimsel ölçümler,  yüzey topo¤raf-

yas› biçimleri, ve yeralt› su havzala-

r›yla ilgili ayr›nt›l› bilgiler sa¤-

l›yor. Ayr›ca sitenin sa¤-

lad›¤› haritalama ko-

layl›¤› sayesinde veri-

leri birlefltirip, gö-

rüntüleri üst üste

koyarak istedi¤iniz

haritay› olufl-

turabilir ve de¤iflik

katmanlar› tan›m-

layan veri setlerini üst

üste yerlefltirerek dünya

kabu¤unun kesitlerini elde edebilir-

siniz. 

www.atlas.geo.cornell.edu

Uzay Balesi
Günefl birden yok olsa, gezegenlere

ne olur? Büyük olas›l›kla yavafl ya-

vafl uzaya da¤›l›rlar, ama Gü-

nefl Sistemi’nin düzenli,

periyodik yollar izleyerek

bir arada kalmas› olas›-

l›¤› da yok de¤il.

Son iki y›ld›r gökbi-

lim kuramc›s› olsun,

matematikçi olsun,

araflt›rmac›lar y›ld›zs›z

gezegen sistemlerinin sa-

y›s›z yörünge modelleriyle

u¤rafl›yorlar. Bu iki site, bir dans›

and›rd›klar› için “koreografi” diye

adland›r›lan bu olas› yörünge bi-

çimlerini basit animasyonlar›n yar-

d›m›yla aç›kl›yor. Birinci site (*)

Java appletleri yard›m›yla, say›lar›

99’u bulan gezegeni içeren sistem-

ler de dahil olmak üzere çok

say›da gökcisminin uzay-

daki dans ad›mlar›n› ani-

masyonlarla gösteriyor.

‹kinci siteyse (**)

Amerikan Matema-

tik Derne¤i’nin Ma-

tematikte Yenilikler

adl› web sitesi. Profesyo-

nel merakl›lar, daha kar-

mafl›k koreografileri,

temellerindeki matematikle birlikte

bu siteden izleyebilirler.

* www.soe.ucsc.edu/~charlie/3body
** www.ams.org/new-in-math/coverorbits

http://buster.cs.yale.edu/implicit/
www.soe.ucsc.edu/~charlie/3body
www.ams.org/new-in-math/coverorbits
www.atlas.geo.cornell.edu
www.webexpeditions.net/ansmet

