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Evrimi Tan›yal›m
Yarat›l›ﬂç›l›¤›n yeni biçimi olan
“ak›ll› tasar›m” ak›m› nedeniyle
Darwin’in evrim kuram› bir kez
daha siperlerde kendini savunuyor.
Bu üç site evrim kuram›na
inananlar›n derslerini iyi çal›ﬂmalar›
için haz›rlanm›ﬂ. Birincisi (*) ,
biyoloji ve genetikbilim altyap›s›na
sahip uzmanlar için akademik

Yaﬂam›n Aile
Albümü
Bir Sanal Fosil
Müzesi. Zaten ad›
da öyle. Ama
uygunluk yaln›zca
adda kalm›yor.
Sitenin sistemati¤i
ve iﬂlevselli¤inin yan›
s›ra, esteti¤i de sizi

Fizik Tarihi

Londra’daki Fizik Enstitüsü’nce
haz›rlanm›ﬂ bu online sergide, fizik
biliminin 5000 y›ll›k tarihi içinde bir
zaman yolculu¤una ç›k›yorsunuz.
‹ster MÖ 3500 y›llar›nda bir say›

Duyular›n hareketli
Dünyas›
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düzeyde yaz›lm›ﬂ makalelere eriﬂim
sa¤l›yor. California Üniversitesi
(Berkeley) araﬂt›rmac›lar›nca
haz›rlanm›ﬂ ikinci siteyse (**)
popüler düzeyde haz›rlanm›ﬂ, evrim
kuram›n›n temel dayanaklar›n›
aç›klayan, hominid soylar› ve fosil
bulgular›n tan›t›ld›¤› zengin içerikli
bir site. Üçüncüyse (***), evrim
kuram›na yöneltilen sald›r›lar› teker
teker yan›tl›yor.

gerçek bir müzede
dolaﬂ›yormuﬂsunuz
duygusuna
kapt›r›yor. Zengin
içeri¤iyle sizi
kolayca
b›rakmayacak bir
site.
www.fossilmuseum.net
sistemi ve basit bir matematik
geliﬂtirmiﬂ olan Sümerlere u¤ray›n,
ister Eski Yunan’da ilk kez
tutulmalar›n nedenini aç›klayan,
Güneﬂ’in bir tanr› olmay›p sadece çok
s›cak bir kaya oldu¤unu savunup
kendini zindanda bulan filozof
Anaxagoras’a. Yolculu¤un yönünü
de¤iﬂtirirseniz, son durak Stephen
Hawking ve fraktallar›n büyük üstad›
matematikçi Benoit Mandelbrot gibi
ça¤daﬂlar›m›z. Yolculuk s›ras›nda
rastlayaca¤›n›z “kurtdelikleri”ne
dalarak da bir düﬂünürün fikirlerinin
baﬂka ça¤lardaki bilimcileri nas›l
etkiledi¤ini izleyebilirsiniz.
www.physics.org/evolution/evolution.asp
Kanada’daki Bat› Ontario
Üniversitesi taraf›ndan haz›rlanm›ﬂ
ola¤anüstü e¤itici bir site. Son
derece etkili animasyonlarla beﬂ
duyumuzun nas›l iﬂledi¤ini, ayr›ca,
örne¤in belle¤imizin nas›l çal›ﬂt›¤›
gibi tamamlay›c› bilgiler 12 bölümde
ö¤retiliyor. Özellikle ö¤retmenler
için son derece yararl› bir ders arac›.
www.med.uwo.ca/physiology/courses/s
ensesweb

*
nationalacademies.org/evolution
** evolution.berkeley.edu
*** www.talkorigins.org/faqs/homs

Kelebekler Geçiti
Öldürüp koleksiyonlama h›rs›na
kap›lmadan kelebek gözlemcili¤i
güzel bir u¤raﬂ. Zaten foto¤raf
makineleri de olduktan sonra bu
muhteﬂem yarat›klar›n zaten k›sac›k
olan ömürlerini sonland›rman›n bir
anlam› var m›? Yan›n›za kameran›z›
ald›n›z, aç›k hava bol güneﬂ,
rengarenk kelebekler. Belki de
görüntüledi¤iniz örnek, çok ender
bulunanlardan ya da ﬂimdiye kadar
hiç gözlenmemiﬂ biri. Nas›l emin
olaca¤›z? Tabii ki görüntü
arﬂivlerine bakarak. ‹ﬂte size kendi

örneklerinizi karﬂ›laﬂt›r›p,
özelliklerini okuyabilece¤iniz
binlerce kelebek ve t›rt›l. Birinci
sitede (*) ve içerdi¤i linklerde
Kuzey Amerika’da yaﬂayan 4000
kadar kelebek türüne
ulaﬂabiliyorsunuz. ‹kincideyse (**)
Do¤a merakl›s› üç ‹talyan
biliminsan›, Avrupa ve Kuzey
Afrika’da bulunan 1500 kadar
kelebek ve güveyi tan›t›yor.
*facweb.furman.edu/~snyderjohn/leplist
** www.leps.it
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Einstein’› Anlamak...
Hakl›s›n›z; kolay de¤il. Kolay olmad›¤› gibi, 20. yüzy›l
bilimine damgas›n› vurmuﬂ dahi fizikçinin devrim yaratan
önerilerinin neredeyse tümü, al›ﬂt›¤›m›z mant›kla kolay
ba¤daﬂm›yor. Kütleçekiminin kuram› diye özetlenebilecek
genel görelilik hadi neyse de, ›ﬂ›¤›n ve zaman›n
davran›ﬂlar›n› konu alan özel görelilik, ancak sindire
sindire okuyunca kavrayabilece¤imiz bir kuram.
Avustralya’daki Yeni Güney Galler Üniversitesi’nce
haz›rlanan bu site de iﬂte tam bunun için düzenlenmiﬂ.
www.phys.unsw.edu.au/einsteinlight
Belki güzellikten
akrabas› elmas kadar nasiplenememiﬂ, ama grafitin
de dikkat çekici
özellikleri az de¤il.
Örne¤in, atomlar›
aras›ndaki ba¤lar›n,
elmas›nkilerden daha güçlü olmas›. Ama iﬂ gösteriﬂe gelince, elbet grafitin
de birkaç numaras› var. Michigan Teknoloji Üniversitesi’nden fizikçi John Jaszczak’›n haz›rlad›¤› sitede dünyam›z›n çeﬂitli yerlerinden toplanm›ﬂ, pul ya da sütun
biçimli, küresel, hatta konik biçimli grafit örneklerini
inceleyebilirsiniz.
www.phy.mtu.edu/~jaszczak/graphite.html

Esmerin Tad›...

Küçü¤ün
Sanat›
“Bir Milimetrenin Alt›n› Tan›tma Enstitüsü iftiharla sunar” diye
karﬂ›l›yor sitenin
ana sayfas›. ‹ftihar etmekte haks›z da de¤il. “Micropolitan Müzesi”nde, çok
zengin olmasa da çeﬂitli ortamlardan (tatl› su, denizler, böcekler alemi vb.) seçilmiﬂ örneklerin mikroskop alt›ndaki
renkli görünümleri, gerçektende bir sanat eserini inceliyormuﬂsunuz izlenimini veriyor.
www.microscopy-uk.org.uk/micropolitan/index.html

Okyanusun Mücevherleri

Yaﬂas›n Ölüm!..

Tek hücreli canl›lardan olan Emiliania huxleyi ya da
k›saca “Ehux”, öylesine küçük bir organizma ki, görülebilmesi için elektron mikroskoplar›n›n geliﬂmesi
beklenmiﬂ. Ancak, yapt›klar› etkiler dünya ölçe¤inde
duyuluyor. Bir kere bu küçük canl›lar,
birbirleri üzerine sar›larak topaklar oluﬂturuyorlar ve
bunlar da ak›l almaz say›larda ço¤alarak, okyanuslarda yüzölçümleri
koca ülkelerinkini aﬂan
“alg tarlalar›” meydana
getiriyorlar. Kokolit denen kalsiyumdan yap›l›
z›rhlar› güneﬂ ›ﬂ›¤›n›
yans›tarak okyanuslar›n
›s›nmas›n› engelliyor. Ayr›ca
fotosentez yapmalar›na karﬂ›n,
atmosfer ve denizler aras›ndaki karbon al›ﬂveriﬂ mekanizmas›n› etkiledikleri için global ›s›nmaya da katk›da bulunabilecekleri belirtiliyor.

Her gün milyonlarca hücremiz
kendini öldürüyor ve biyologlar
seviniyor. Nedeni, bu metodik
intiharlar›n vücudumuzu
kansere karﬂ› korumas›, geliﬂimi
s›ras›nda beynimizin do¤ru
ba¤lant›lar› yapmas›n› ve
bedenimizin daha pek çok
iﬂlevini düzenli biçimde yerine
getirmesini sa¤lamas›. Ama her
ﬂeyde oldu¤u gibi intihar›n da
bir raconu var. Hücreler e¤er iﬂi
abart›rsa, baz› hastal›klar›n
tedavisi için gerekli hücreler
bulunamaz. Yok e¤er korkakl›k
edip emir geldi¤inde kendilerini
öldürmezlerse tümörler mantar gibi ço¤al›r. Aﬂa¤›daki iki
siteden birincisi (*) biyolojiye daha yeni baﬂlayanlara yönelik.
Birincideki bilgileri yeterli bulmayanlar, daha kapsaml› biçimde
haz›rlanm›ﬂ ikinci siteye (**) baﬂvurabilirler.
* www.sgul.ac.uk/depts/immunology/~dash/apoptosis
** fbscpu01.leeds.ac.uk/users/bmbatrl/atrl_topic.htm

www.noc.soton.ac.uk/soes/staff/tt/eh/index.html
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