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Bundan 23 y›l önce
gösterime girdi¤inde
Stanley Kubrick’in
unutulmaz filmi 2001: Bir
Uzay Yolu Maceras›,
ço¤umuzda uzay›n insanl›
keflfi zaman›n›n geldi¤i
duygusu uyand›rm›flt›.
fiimdi 2001 y›l›nda
oldu¤umuza göre bir
muhasebe zaman› gelmifl
bulunuyor. Bu maceran›n
neresindeyiz, ya da daha
do¤rusu ne kadar
yak›n›nday›z? California,
San Jose’de bulunan Tech
Museum of Innovation
(Teknolojik Yenilikler

Müzesi)’ndeki bir serginin
online türü olan bu siteyi
ziyaret ederek sorunun
yan›t›n› kendiniz
bulabilirsiniz. Ama görünen
o ki, yolcu ve turist tafl›yan
uzay gemileri henüz kalk›fla
haz›r de¤il. Ama filmde
görülen ka¤›t inceli¤inde
televizyon ekranlar›
gerçekleflmifl durumda.
Sitede ayr›ca Kubrick’in
filminde yard›m›na bafllad›¤›
"uzay ressam›" Robert
McCall’›n eserlerinden
oluflan bir sergiyi de
gezebilirsiniz. ‹yi uçufllar…
www.thetech.org/2001ds/index.html

Uzay›n keflfinin yar›m yüzy›l› aflan serüvenini kapsayan
sitede NASA arflivlerinden 1000’i aflk›n yüksek
çözünürlükte foto¤raf bulacaks›n›z. Koleksiyon, en eski
roket deneylerinin siyah-beyaz görüntülerinden, çarp›flan
gökadalar›n Hubble Uzay Teleskopu’nca al›nm›fl nefes
kesen görüntülerine kadar uzan›yor. Gökcisimlerinin
görüntülerinin yan› s›ra, arflivde eski bir Nazi subay›yken
ABD’nin roket program›n›n bafl›na geçip Ay’›n fethini
gerçeklefltiren Wernher von Braun ve 1969 y›l›nda Ay’a
ilk ayak basan astronot Neil Armstrong gibi ünlülerin
foto¤raflar›n› da bulacaks›n›z.

grin.hq.nasa.gov

Say›larla Dünya

Diyelim Avustralya’daki 260 memeli türünden
kaç›n›n tehdit alt›nda oldu¤unu merak ettiniz (yan›t:
58). Belki de dünyada kaç adet orkidenin sat›ld›¤›
akl›n›za tak›ld› (343.801). Olur ya; Uganda’n›n yüzde
kaç›n›n do¤a koruma alan› olarak  ayr›ld›¤›n› birden
hat›rlayamad›n›z (%7.9). EarthTrends, bu gibi
sorulara yan›t bulabilece¤iniz bir çevresel almanak.
Planc›lar, araflt›rmac›lar, hatta birkaç soru ya da
testle derslerini renklendirmek isteyen ö¤retmenler
için de¤erli bir baflvuru kayna¤›. Tabii, genel
kültürünü art›rmak isteyen ö¤renciler için de…
Washington’da Dünya Kaynaklar› Enstitüsü’nce
derlenen veriler, 140’tan fazla ülkeyi kaps›yor.
Sitede ayr›ca enerji üretimi, bal›k tüketimi ya da
orman kayb› gibi çok say›da konu üzerinde bölgesel
ve küresel e¤ilimleri izleyebilirsiniz.
earthtrends.wri.org

Büyük ve H›zl›
Önde gelen bilgisayar firmalar›, dünyan›n en güçlü
süperbilgisayar›n› yapmak için yar›fl›yorlar. Almanya’n›n
Mannheim Üniversitesi ve Tennessee Üniversitesi (ABD)
taraf›ndan ortaklafla haz›rlanan TOP500 adl› bu sitede
yar›fl›n günümüzdeki durumunu göreceksiniz. Sitede,
zorlu birtak›m do¤rusal denklemleri çözme h›zlar›na
göre  500 süperbilgisayar›n nas›l s›raland›klar›n›
izleyebilirsiniz. IBM, PC pazar›n› rakiplerine kapt›rm›fl
olsa da süperbilgisayarlar alan›nda iddias›n›

sürdürüyor. En tepedeki 10 bilgisayardan alt›s› IBM
yap›m›. Birinci s›rada flimdilik 8192 ifllemciye sahip
olan ve ABD’nin nükleer patlama simülasyonunda
kulland›¤› model var. Saniyede 12 trilyon ifllem
gerçeklefltirebiliyor. Bu, bir ev bilgisayar›n›n h›z›n›n 
20 000 kat›. Site 1993 y›l›ndan bu yana dev
bilgisayarlara h›z testleri uyguluyor ve sonuçlara göre
s›ralamay› her alt› ayda bir yeniliyor.
www.top500.org

BilimNet

Uzay Maceras›na Haz›r m›y›z?

NASA’dan Foto¤raf Albümü

grin.hq.nasa.gov
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Sanal Beyin Tezgah›
Neden bir farenin beyin loblar›
düz de, bir filin ki k›vr›ml›? Uz-
manlara göre, k›vr›mlar, marifetli
hortumundan gelen duyusal veri-
leri iflleyen fazladan nöronlara ev
sahipli¤i yap›yor olabilir. Siteyi haz›r-
layan Wisconsin Üniversitesi’nden
Wally Welker ile Michigan Eyalet
Üniversitesi’yle Ulusal Sa¤l›k ve T›p
Müzesi’nden uzmanlar. Sitede insan-
dan maymuna, yunuslardan yarasala-
ra 100 kadar çeflitli kara, deniz ve
hava memelisinin bütün beyin gö-

rüntülerini izleyebilirsiniz. Ayr›ca 15
türün renkli beyin haritalar› da bu
sitede. Görüntülerin d›fl›nda bir be-
yin bölgeleri sözlü¤ü de bulunuyor.
Hedef izleyici olarak zoolog, psiko-
log ve nöroanatomistler düflünülmüfl
olsa da, site ö¤retmen ve ö¤renciler
için de oldukça popüler. 
brainmuseum.org

Dünya’y› Kimler
Yönetiyor?
Atmosferin yap›s› ve ekosistemlerin
verimlili¤i gibi süreçler mini
organizmalarca yönetiliyor.
Mikroplar›n Dünyas› adl› sitede
bakteri ve mantarlar›n ekolojik
önemi konusunda çok say›da bilgi
bulunuyor. Sitede, mantarlar›n yol

açt›¤› hastal›klardan, havada
tafl›nan mikroplara, toprak
bakterilerinden do¤al bir böcek
öldürücü üretme çabalar›na kadar
uzanan 35 özel konu iflleniyor.
Ziyaretçiler ayr›ca ABD’de s›cak su
geyzerleriyle ünlü Yellowstone
Ulusal Park› gibi yerleri kapsayan
bir sanal mikrop turizmine
kat›labilirler. 
Helios.bto.ed.ac.uk/bto/microbes/microbes.htm#top

BilimNet

Kozmetik fir-
mas› L’Ore-
al’in sponsor-
lu¤unu yapt›-
¤› bu sayfada

berberinizin bile sahip olmad›¤› bil-
gilere ulaflabilirsiniz. Saç›n uzama-
s›, yap›s›, rengi ve etnik farklar gibi
sayfalar›n yan› s›ra, saçlar›n
söyledikleri: Örnek: Napolyon’un
arsenikle zehirlenmifl oldu¤u, Beet-
hoven’in san›ld›¤› gibi frengi nede-
niyle ölmemifl oldu¤u.
www.hair-science.com

Güney Afrikal› bir bal›kç› 1938 y›l›n-
da 1.5 metre uzunlu¤unda mavi ve
mor renkte, kasl› yüzgeçleri olan bir
bal›k yakalad› ve tabii hemen av›yla
birlikte bir foto¤rafç›n›n yolunu tut-
tu. Resmi gören bir müze müdürü
hayretten donakald›. Karfl›s›nda co-
elecanth diye adland›r›lan, tüm kara
omurgalar›n›n ortak atas› olarak bili-
nip 65 milyon y›l önce orta-

dan kalkt›¤› san›lan bal›¤›n bir akra-
bas› duruyordu.  O günden bu yana
Hint Okyanusu’nun güneybat›s›nda
baflka coelecanthlar da ele geçirildi.
1998 y›l›nda da araflt›rmac›lar bal›¤›n
bir baflka türüne de Endonezya aç›k-
lar›nda rastlad›lar. Site, bu antik ba-
l›klar›n biyolojileri, tarihleri ve bunla-
r› koruma çabalar›yla ilgili bilgiler
içeriyor. Bilgiler, merakl›lar için kap-
saml› bir bibliyografya, orijinal çizim-
ler ve foto¤raflarla desteklenmifl. Ay-
r›ca sayfay› haz›rlayan Jerome Ham-
lin’in bir mini denizalt›yla bal›¤›n
derin sulardaki yuvas›na yapt›¤›
dal›fl›n öyküsünü kendi a¤z›ndan din-
leyebilir, bu ilginç canl›n›n bilim dün-
yas›nda yol açt›¤› kavga ve skandal-
lar› ö¤renebilirsiniz.
www.dinofish.com

Bal›klar›n Dinozoru

Kurflun geçirmez kal›nl›kta bir biyo-
loji kitab›n› tafl›man›za gerek yok.
E¤er moleküler biyolojiye bafll›-
yorsan›z bu sanal kitab› izlemeniz
yeterli.Önce Massachusetts Teknolo-
ji Enstitüsü’nde biyolojiye girifl der-
si olarak haz›rlanm›fl sanal kitapta
anlafl›l›r dille yaz›lm›fl, zengin gö-
rüntü içeri¤i olan 11 bölüm bulunu-
yor. Bölümler temel kimya, genetik,
fotosentez, immunoloji, ve rekombi-
nant DNA gibi konular› kaps›yor.
Anlat›lanlar› kavray›p kavramad›¤›-
n›z› s›namak için her bölümün
sonundaki al›flt›rma problemlerini
çözmeye çal›flabilirsiniz. 
esg-www.mit.edu:8001/esgbio/7001main.html
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Saç›n›z›n
Sayfas›

Timsahlar› 
Tan›y›n

Avustralyal› krokodil uzman› Adam
Britton’a tak›l›p bu büyük etobur sü-
rüngenleri biraz yak›ndan tan›maya
ne dersiniz? 23 türün tümünün özel-
likleri, yaflam alanlar›, üreme yöntem-
leri  hakk›nda bilgiler, haritalar ve
görüntülerle birlikte elinizin alt›nda.
Ayr›ca dramatik k›sa filmler…
www.crocodilian.com


