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Evinizi sel bast›, ya da araban›z alt geçitte yüzmeye bafllad›.

Gelecek y›l havan›n nas›l olaca¤›, ya da gelecek yüzy›ldaki

iklim de¤iflikli¤i kimin umurunda. Oysa klimatologlar, geç-

mifl iklim de¤iflimlerine anlam verebilmek ve gelecekte in-

san etkinliklerinin iklim üzerindeki etkisi konusunda öngö-

rülerde bulunabilmek için iklimsel olaylara uzun bir pers-

pektiften bakmak zorundalar. ‹flte bu site de, hem ö¤renci-

lere, hem de ilgili kamuoyuna küresel ›s›nma gibi konular›

daha iyi anlamalar› için böyle uzun bir bak›fl aç›s› sa¤l›yor.

ABD Ulusal Jeofizik Veri Merkezi’nce haz›rlanan sitede ik-

limsel olaylar ve etkileri “10 ve katlar›” yaklafl›m›yla irdele-

niyor. Bir baflka deyimle, etkiler bir günle, 100.000 y›l ara-

s›nda de¤iflen süreler boyunca inceleniyor. Her basamak,

o ölçekte iklim de¤iflimleri ve bu de¤iflimlerin insan›n tari-

hini ve evrimini nas›l etkilemifl olabilece¤i konusunda bilim-

sel bulgular içeriyor. Sitede, benzer sitelere linklerden bafl-

ka, geçmifl iklim olaylar›n›n incelenmesine yarayan buz

merkezleri ve a¤aç halkalar› gibi araçlar hakk›nda da bil-

giler bulunuyor.
www.ngdc.noaa.gov/paleo/ctl/index.html

S›cak Görüntüler
Karalarda s›cakl›-

¤›n her on y›lda,

bir derecenin ke-

sirleri kadar artt›-

¤›n›, denizlerin

birkaç milimetre

kadar yükseldi¤ini

gösteren istatistik-

ler, felaketin uzak

oldu¤u hissini

veriyor. Ancak, bu sitedeki görüntüler baflka bir dilden ko-

nufluyor. Amerikal› foto¤rafç› Gary Braasch’›n üç y›ld›r

oluflturdu¤u siteyi dolafl›nca, o rahatl›k duygunuzdan s›y-

r›lmak gere¤ini duyuyorsunuz. Kosta Rika’da ortadan kay-

bolan kurba¤alar, Alaska’da çözülmeye bafllayan donmufl

topraklar›, Sibirya çevresinde yükselen denizleri mi gör-

mek istiyorsunuz? Yoksa Peru’da 13 y›lda 500 metre geri-

leyen buzullar› m›? Belki de Antarktika’da son 400 y›ld›r

genifllerken , birden küçülüp çatlamaya bafllayan buz örtü-

lerini?  Buyurun siteye...

http://www.worldviewofglobalwarming.org

Jupiter’in en büyük dört

uydusundan biri olan

Io’nun görünümleri, bir

cildiye uzman›n› uyku-

sundan ter içinde uyan-

d›racak  bir kabusa ben-

zeyebilir. Oysa gökbilim-

ciler, krem, turuncu ve

mor lekelerle bezenmifl

bu uyduya bakmaya do-

yam›yorlar. Nedeni, üze-

rinde flimdiye kadar 120

faal yanarda¤ saptanm›fl olan Io’nun, Günefl Sistemi’nin volkanik

bak›mdan en faal parças› olmas›. Kükürtlü lav püsküren volkan-

lar, yaln›zca Jüpiter’in çekim etkisiyle Io’nun kalk›p inen kabu¤u

ve ›s›nan iç katmanlar›n›n yap›s›n› ayd›nlatmakla kalm›yor, ayd›n-

lat›lmas› gereken yeni sorular da yarat›yor. Örne¤in, parçal› bir

kabu¤u bulunmayan, dolay›s›yla levha tektoni¤i görülmeyen

Io’da volkanik olmayan da¤lar›n nas›l ortaya ç›kt›klar›. Site, Jüpi-

ter’den sonra son üç y›l boyunca Io’yu incelemekte olan Galileo

uzay arac›n›n gönderdi¤i son görüntülerden olufluyor. Yak›t› aza-

lan ve radyasyonun etkisiyle ›s›nan Galileo, Jüpiter çevresinde

son bir kez tur att›ktan sonra 2003 y›l› eylülünde gezegenin at-

mosferine dalarak yaflam›na son verecek. 

http://galileo.jpl.nasa.gov/images/io/ioimages.html

Nas›l Görüyoruz?
Siz bu sat›rlar› okurken, önü-

nüzdeki sayfadan yans›yan fo-

tonlar gözlerinizin arkas›ndaki

›fl›¤a duyarl› retina tabakas›n› bombard›man ediyor.

Retina üzerinde bir a¤ oluflturan çubuk ve koni bi-

çimli hücreler, bu foton ya¤murunu yakalay›p elekt-

rik sinyallerine çeviriyor ve beyin de bu sinyalleri

yorumlay›p bir görüntü oluflturuyor. Görme meka-

nizmas›n›n

en basit anla-

t›m› bu. Zih-

ninizde daha

ayr›nt›l› bir

görüntü olufl-

turmak isti-

yorsan›z, me-

meli retinas›-

n›n anatomisi ve ifllevi konusunda Utah Üniversite-

si’nce haz›rlanan bu online e¤itim metnini kar›flt›r-

man›z gerekiyor. Göz anatomisiyle bafllayan dersler,

koni ve çubuklar›n biyokimyas›na, retinadaki hüc-

reler aras›ndaki kimyasal iletiflime ve beyindeki gör-

me korteksinin nas›l çal›flt›¤›na kadar derinlefliyor.

www.webvision.med.utah.edu
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Bu yeni arama motorunun özelli¤i, iflini

baflkalar›n› çal›flt›rarak yapmas›. Örne¤in,

siz pencereye bir konu yaz›yorsunuz;

KartOO önce Google, Hotbot vb, gibi bili-

nen arama motorlar›n› devreye sokuyor

ve içeri¤i ayn› olan siteleri birbirine ba¤-

layan bir “kavram haritas›” oluflturuyor.

Siz de haritada ki anahtar kelimelerin

üzerine t›klayarak, arama ifllemini odak-

lam›fl oluyorsunuz. 

www.kartoo.com

...ve Atom Fizi¤i

‹srail’in Weizmann

Bilim Enstitüsü Plaz-

ma Laboratuvar›’nda-

ki PlasmaGate, atom

ve plazma fizikçileri-

nin yararlanmas› için

çok say›da linki bir

araya toplam›fl bir ko-

leksiyon. ‹çerik, ha-

kemli dergilerden, ücretsiz yaz›l›m programlar›na kadar

uzanan bir zenginlikte. Dünyadaki atom ve plazma fizi¤i

bölüm ya da merkezlerinin listeleri, ifl olanaklar›, bu alan-

daki veritabanlar› ve e¤itim paketleri, içeri¤in yaln›zca bir

bölümü.  20’yi aflk›n yaz›l›m program› içinde ABD’nin Los

Alamos Ulusal  Laboratuvar›’nca gelifltirilmifl, atom yap›la-

r›n› ve tayflar›n› hesaplamada kullan›lan bir programla,

Cloudy adl›, evrendeki gaz bulutlar›ndan radyasyon emis-

yonunu simule eden bir program da bulunuyor. 

http://plasma-gate.weizmann.ac.il/

Görüntülü Kimya 
Baz› kimya süreçlerini, b›ra-

k›n zihinde canland›rmay›,

ad›n› bile söylemek kolay de-

¤il. Örnek mi? Jel elektrofo-

rezi. Ya da gaz kromotogra-

fisi; titrasyon...‹yi ki s›k›nt›-

n›z›n fark›nda olan bir kimyac› var.  Macaristan’daki Deb-

recen Üniversitesi’nden Gabor Lente. Tarihi deneylerden,

karmafl›k kimyasal süreçlerdeki tepkimeleri ad›m ad›m

gösterenlere kadar çok genifl kapsamda bir görüntülü

linkler  koleksiyonu oluflturmufl. ‹sterseniz Texas’taki Sam

Houston Eyalet Üniversitesi’nin sitesinden X-›fl›n› emilim

spektroskopisini, ya da gaz kromotografisini animasyon-

larla ö¤renin, ‹sterseniz Londra’da Imperial College film

arflivi’nden Nobel ödüllü kimyac›larla söyleflileri izleyin.

“Kimyaya az yer veriyorsunuz” diyenlerin dikkatine...

www.klte.hu/~lenteg/animate.html
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Ustas›na Nanodevreler...

Elektronik devrimin gözde-

si silikonun ad›n› bu-

günlerde anan

pek yok. fiimdi

araflt›rmac›lar

birer molekül-

den oluflmufl

rezistans,

transistör ve

tellerin mil-

yonlarcas›n›n

yerlefltirilebile-

ce¤i mikroçipler

oluflturmak peflinde-

ler. ABD’deki Purdue Üni-

versitesi’nce haz›rlanan si-

te, elektrik mühendisleri,

fizikçiler ve bu alanda çal›-

flan baflka araflt›rmac›lar

için bir yaz›l›m koleksiyo-

nu sunuyor. Bir düzi-

ne kadar programla

nanoelektronik

devreleri simule

edebiliyorsu-

nuz. Siteye üc-

retsiz kaydola-

rak, ço¤u para-

s›z olan yaz›-

l›mlardan yarar-

lanabiliyor, örne-

¤in, nanoelektroni-

¤in gözdeleri olan kar-

bon nanotüplerin de¤iflik

biçimlerinin farkl› elektrik-

sel özelliklerini ölçebiliyor-

sunuz. 

www.nanohub.purdue.edu

Perdenin Öteki Yan›
Yeni yetiflen kuflaklar için art›k bir

fley anlatmayan So¤uk Savafl,

yaln›zca askeri paktlara bölünmüfl

ülkeleri ve karfl›t ideolojileri de¤il,

uzay› bile ay›ran ünlü “Demir

Perde”siyle bilinir. Bir zamanlar

ABD ve Sovyetler Birli¤i, uzay

yar›fl›nda masaya sürdükleri

kartlar›n› büyük gizlilik içinde

haz›rlarlard›. fiimdilerde NASA’n›n

zengin web sayfalar› sayesinde

ABD’nin uzay projelerinin

geçmiflini ve gelece¤ini

izleyebiliyoruz. Gazeteci Anatoly

Zak’›n haz›rlad›¤› bu siteyse,

1960’lardan bafllayarak Sovyetler

Birli¤i’nin sonradan h›z›n› yitiren

baflar›l› uzay ç›k›fl›na belgeler ve

görüntülerle ›fl›k tutuyor. Sitedeki

interaktif bir harita üzerine

t›klayarak, örne¤in, Sovyet ve Rus

uzay çal›flmalar›n›n merkezi olan

Kazakistan’daki Baykonur uzay

üssünü dolaflabiliyorsunuz. Ayr›ca

roket çal›flmalar›n›n öncüleriyle

tan›fl›yor, Rusya’n›n flimdiki ve

gelecekteki projelerini

izleyebiliyorsunuz. ‹yi uçufllar...

www.russianspaceweb.com

Aramada Kolayl›k


