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Sevelim Ama Dikkatli 
Eskiden bir  tekir ya da pamuk

bilirdik, bir de çomar. fiimdiyse evde

besledi¤imiz sevimli dostlar›m›z

aras›na egzotik türler de kat›ld›.

Kaplumba¤as›ndan tutun, maymuna,

iguanas›na hatta piranhas›na kadar...

Afacan yavru tekirle oynamak ya da

kara burunlu , mahzun bak›fll›

kangalla güreflmek güzel de, masum

bir iki yara bere ya da fark›nda

olmad›¤›m›z parazitler, bazen

bafl›m›za ciddi ifller açabiliyor. Ateflli

kedi t›rm›¤› hastal›¤› ya da

kaplumba¤adan bulaflan salmonella

gibi. ‹flte bu sitenin amac› da

hayvanseverlere ev hayvanlar›ndan

bulaflabilecek hastal›klar› tan›tmak ve

çarelerini göstermek. 

www.cdc.gov.healthypets

Kansas’ta Eski Savafllar

Kansas  Deyince eski “western”

filmlerinden ya da Red Kit’ten

biliyoruz iflte. Kovboylarla

k›z›lderililerin at koflturduklar›,

kanunsuzlar›n kol gezdi¤i

topraklar. Bundan milyonlarca 

y›l önce bu bölgenin manzaras›

hayli de¤iflikti. Bölgedeki ova ve

da¤lar›n yerinde s›¤ bir deniz

uzan›yordu. Ancak, o zamanlarda

bile anlafl›l›yor ki bar›fl çubu¤u

ender olarak tüttürülüyordu.

Denizdeki sucul dinozorlarla

akrabalar› ve bunlarla köpek bal›¤›

türleri aras›nda ölüm-kal›m

mücadeleleri sürüyordu. Sitede, bu

canl›lar hakk›nda ayr›nt›l› bilgilerin

yan›s›ra, fosilleflmifl bir mozazor

omurga parças›n›n üzerindeki

köpekbal›¤› difllerinin anlam›n›

ilginç bir hikayeyle ö¤renebilirsiniz. 

www.oceansofkansas.com

Kal›p Gibi Oturan 
Giysiler ‹çin

Boyunuz uzun. Giydi¤iniz pantolonun

paçalar› biraz yukar›da kald›. Ceketin

kollar› da bileklerinizin hayli üzerinde.

Mecburen birkaç numara büyük beden

alacaks›n›z. Ancak bu sefer de pantolo-

nun içinde dönün durun. Cekete

de dü¤me de¤il, kuflak laz›m.

Hadi bir tane uydurdunuz; o

da pilili, pantalon flalvar gibi

iniyor. Duble deseniz, al›flt›¤›-

n›z›n yar›s› kal›nl›kta. Dara-

c›k kabinde kan ter içinde

giy ç›kar dur, yine bofluna .

Nedeni, haz›rgiyim sanayiinin

bedenleri üç-befl standart mo-

dele göre belirlemesi. Ama ar-

t›k ortalamaya uymayanlar için

de bir umut ›fl›¤› yan›yor gibi: ABD’deki

Cornell Üniversitesi’nce haz›rlanan 3D

Body Scanner (Üç Boyutlu Beden Tara-

y›c›) sitesi, yüksek teknolojinin moda

endüstrisiyle evlenmesi halinde bu gibi

dertlerin k›sa yoldan ortadan kalkaca¤›-

n› mufltuluyor. Taray›c›, çok k›sa bir sü-

re içinde bedenden yaklafl›k 300 000

kadar ölçü alarak sizin bir kabartma ha-

ritan›z› oluflturuyor. Daha duyarl› öl-

çüler sayesinde imalatç›lar da be-

deninizden akmayan ya da dikifl-

leri patlayacak kadar gerilmeyen

giysiler yapabilecek. Ayr›ca, bir

kez kal›b›n›za kavufltunuz mu,

soyunma odas› kabusuna da

son. Yapaca¤›n›z tek fley el-

biseleri ‹nternet’te üzerinize

giyip ç›karmak. 

www.explore.cornell.edu/bodys-
canner

BilimNet

Bizden yeterince uzakta meydana

geldiklerinden olsa gerek, ikide bir

patlak veren, okyanus k›y›lar›ndaki

yerleflimleri hallaç pamu¤u gibi atan

kas›rgalara pek dikkat etmeyiz. Oy-

sa Atlantik ve Pasifik k›y›lar›nda ya-

flayan insanlar bu kas›rgalar›n isim-

lerini ezbere bilirler. Eskiden yaln›z

kad›n isimleri konurken, feministle-

rin zorlamas›yla bu y›k›c› rüzgarlar

art›k erkek ad› da almaya bafllad›lar.

Sitede 1968 y›l›ndan beri büyük y›-

k›ma yol açm›fl 100’den fazla kas›r-

gan›n meteoroloji uydular›yla al›n-

m›fl görüntülerini izleyebilirsiniz.

www1.msfc.nasa.gov/newsroom/came
x/camphotos.html

Uzay Gözlükleri

Gözümüzün alg›layabildi¤i görünen

(optik) ›fl›k, elektromanyetik

›fl›n›m yelpazesinin

(tayf) çok dar bir

bölümünü olufl-

turuyor. Böyle

olunca da gece

gökyüzünde gör-

dü¤ümüz tablo, ger-

çe¤in çok s›n›rl› bir bölü-

mü oluyor. Oysa birçok y›ld›z elektro-

manyetik tayf›n öteki bölgelerinde çok

daha fliddetli ›fl›n›m yay›yor. California

Teknoloji Enstitüsü’nce haz›rlanan bu

site, evreni gözlerimizle alg›layamad›¤›-

m›z tüm görkemiyle sunuyor. Sitede

Günefl Sistemimiz, gökadam›z Saman-

yolu ve ötesi ve evrendeki öteki yap›-

lar, optik, morötesi, k›z›lötesi, X-

›fl›n›, gama ›fl›n› ve rad-

yo dalga boylar›n-

daki görüntüle-

riyle tan›t›l›yor.

Aç›klamalar içi-

ne serpifltirilmifl

çok say›da link ve

video, siteyi bir gün bo-

yu içinden ç›kamayaca¤›n›z bir

sanal  evren gezisi haline getiriyor. 

http://coolcosmos.ipac.caltech.edu/cosmi
c_classroom/multiwavelength_astronomy
/multiwavelength_astronomy/

Atmosferin Gazab›
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ABD topraklar› içinde bulunan ünlü Moja-

ve çölü, ç›plak topraklar›, tuzlu su vahala-

r›yla, “Ölüm vadisi” ile haflin bir yer. S›k›n-

t›y› seven foto¤raf merakl›lar› sayesinde bu

yaflama düflman topraklar›, ekran›n›z ba-

fl›nda ayaklar›n›z› uzat›p buzlu limonatan›-

z› yudumlayarak seyredebiliyorsunuz. Hem

de resimlerin içine girip 360 derece dola-

flarak, istedi¤iniz noktaya zoom yaparak,

gezdi¤iniz yerlerin özelliklerini ve tarih-

çesini  de ö¤renerek...

www.digital-desert.com

Hangi Dinozor
Demifltiniz? 

Gerçi Hollywood sayesinde a¤›zlar›ndan

kanl› etler sarkan dev canavarlara flartland›k; ama

bundan 65 y›l öncesine kadar dünyam›za egemen

olan dinozorlar›n türleri saymakla bitecek gibi de¤il.

Bunlar aras›nda devlerin yan›nda cüceler mi istersiniz;

tüylüsünü mü, ördek gagal›s›n› m›, tavuk gagal›s›n›

m›, pullusunu mu, boynuzlusunu mu? Bu

siteler koleksiyonunda istedi¤iniz her

türe ulafl›p bilgi edinebilirsiniz. ‹ster

alfabetik listelerden, ister farkl› tür

gruplar›na ya da yerleflim

bölgelerine göre haz›rlanm›fl

listeleri tarayarak. Zengin bir

resim ve çizim arflivi de

cabas›...

www.dinodata.net

Atom çekirde¤i içindeki hareketli dünyay›,

etkileflen kuvvetleri, kuramsal ve pratik ça-

l›flmalar› merak edenler için hazine niteli¤i

tafl›yan iki site. Oregon Eyalet Üniversite-

si’nce haz›rlanan ilk sitede (*) nükleer kim-

ya konusunda iki elektronik ders kitab›n›n

d›fl›nda çok say›da laboratuvar deneyini iz-

leyebiliyor, önde gelen nükleer fizikçiler-

den daha derin konularda (örne¤in, süper-

a¤›r elementlerin sentezi) konferanslar din-

leyebiliyor, video filmlerinden, alandaki ge-

liflmelerin tarihini izleyebiliyorsunuz. Law-

rence Berkeley Ulusal Laboratuvar›’nca ha-

z›rlanan ikinci sitedeyse (**) nükleer fizik

literatüründe geçen 50 kadar kavram›n ve

sürecin aç›klamas› yap›l›yor.

*hhtp://livingtextbook.oregonstate.edu
**ie.lbl.gov/education/glossary/glossaryf.htm

Ya¤maya Sanal Çare

Bir zamanlar tüm dünyay› kendileri-

nin sanan ülkeler, geçmifl uygarl›kla-

r›n eserlerini de kendi mallar› sayd›k-

lar›ndan, yerlerinden söküp götüre-

rek kendi müzelerinde sergilemekte

beis görmemifller. Anadolu’dan kaç›r›-

lan pekçok tarihi eserin yan›s›ra, Ati-

na’daki ünlü Parthenon tap›na¤› da

bu ya¤madan nasibini alm›fl. Tap›na-

¤› çepeçevre saran ve Atina devle-

tindeki yaflam› anlatan kabartma-

larla süslü toplam 160 metre

uzunlu¤undaki mermer kufla¤›

seyretmek için hayli paran›z ol-

mas› gerek. Çünkü eserin bü-

yük bölümleri Londra ve Pa-

ris’teki müzelerde. Eserlerin geri

gönderilmesi için giriflimleri sonuç-

suz kalan Yunan Hükümeti de, çareyi

hiç olmazsa eseri sanal ortamda bir-

lefltirmekte bulmufl. Siteyi gezenler,

üzerlerindeki ayt›nt›l› aç›klamalar›

okuyarak kabartma üzerindeki 360

insan figürü, 250 hayvan ve 12 Olim-

pos tanr›s› hakk›nda bilgi

edinebiliyor. 

zeus.ekt.gr/parthenonfrieze/index.jsp?la
ng=en&w=1152

Çölde Bir Gezinti 

Nükleer Fizik

BilimNet

‹nternet’i Dolaflmadan
Sa¤mak Mümkün mü?

Önce iyi haber: Evet mümkün. Mas-

sachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT)

araflt›rmac›lar›, ‹nternet ba¤lant›lar›

yavafl ve güvenilmez, online ba¤lant›-

n›n pahal›, bilgisayar say›s›n›n düflük

oldu¤u geliflme yolundaki ülkelerde

bilgiye eriflmenin güçlü¤ünü göz

önünde tutarak bu ülkelerdeki bilgi

tutkunlar›n›n yard›m›na koflmaya ka-

rar vermifller. Kendi gelifltirdikleri

TEK (Time Equals Knowledge - Za-

man Bilgi Demektir) adl› bir program-

la, Amerika’daki bir bilgisayar›n bu ifli

sizin için yapmas›n› sa¤l›yorlar. Sizin

teke yapaca¤›n›z, istedi¤iniz bilgileri

bir e-posta ile TEK’e iletmek (tabii ‹n-

gilizce olarak). TEK, ‹nternet siteleri-

ni h›zla tarayarak istedi¤iniz bilgileri

topluyor, s›k›flt›rarak bir dosyaya yük-

lüyor ve sizin e-posta adresinize gön-

deriyor. Yani siz saatlerce online hat-

ta kalmak zorunda de¤ilsiniz.  Yaln›z-

ca e-postan›z› göndermek  ve cevab›n›

almak için ‹nternet’te kal›yor, ba¤lan-

t›y› kestikten ve cevab› kendi bilgisa-

yar›n›zda açt›ktan sonra istedi¤iniz

süreyle bedavadan inceliyorsunuz.

Hatt›n kesilmesi sorunu da yok. Ha-

berin kötüsü ne diyecek olursan›z,

flu: Site henüz deneme aflamas›nda.

fiimdilik alttaki adrese girip

deneyebiliyor, elefltiri ve görüfllerinizi

iletebiliyorsunuz. Ancak, üç dört ay

içinde daha geliflkin bir program›n

çal›flmaya bafllamas› bekleniyor.

Cag.lcs.mit.edu/tek


