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Stanley Kubrick’in 1968 y›l›nda gerçeklefl-
tirdi¤i ünlü baflyap›t› "2001: Uzay Yolu Macera-
s›" n› görenler, konuflan , hisseden, gizliden
dinleyen ve komplolar kuran bilgisayar HAL’i el-
bette hat›rlayacaklar. ‹flte 2001 y›l›na geldik.
Peki bilimkurgu kahraman› bilgisayar›n gerçe¤i
nerede? Söyleyelim: IBM’de. Bilgisayar teknolo-
jisinin gururu, bir süperbilgisayar. Ancak insan
beyninin düflünme h›z› yan›nda, tavflanla yar›fla
yeltenen bir kaplumba¤adan baflka bir fley de-
¤il. Bir bilince sahip oldu¤u ye da kendi kendi-
ni gelifltirme becerisi olup olmad›¤›, fleklinden
pek anlafl›lm›yor. Ama gerçe¤i ö¤renmek isti-
yorsan›z, Yapay Beyinler sitesine bir ziyaret ge-
rekiyor. Almanya’n›n Münih kentinde yaflayan

yapay zeka araflt›rmac›s› Jim Pearn’in sitesinde-
ki çok say›da sayfada, bu alanda dünyan›n çeflit-
li yerlerinde yürütülen projeler hakk›nda özet
bilgiler ve görüntüler bulunuyor. Düflünen bir
makineye en çok yaklaflan ayg›t, flimdi Massac-
husetts Teknoloji Enstitüsü’ndeki COG adl› bir
humanoid robot. Eflyalara dokunan, hareket
eden cisimleri izleyebilen ve yak›nda bir de se-
se kavuflacak olan bir makine. Baflka bir çal›fl-
madaysa California Teknoloji Enstitüsü’nden bir
grup, bir kültür çana¤› içindeki nöronlar› (sinir
hücreleri) elektrodlar arac›l›¤›yla bir bilgisayara
ba¤layarak yapay bir beyin yaratma çabas›nda-
lar. 
www.artificialbrains.com

Gelece¤imiz
Çevremiz

RAND Bilim ve Teknoloji Politika Enstitü-
sü’nce haz›rlanan sitede, çevredostu yenilik ve
icatlar› inceleyebilirsiniz. Ayr›ca gelecek 20 y›l sü-
resince çevre politikalar›n›n, genom araflt›rmala-
r›ndan, tüketici tercihlerinden, ya da okyanus dip-
lerinde ve buzul kütlelerinde hapsolmufl metan ga-
z›n›n iflletilip iflletilmemesi konusundaki kararlar-
dan nas›l etkilenece¤i de aç›klan›yor. Uzmanlar›n
görüfllerini aktard›klar› video görüntüleri ve çok
say›da link merakl›lar› bekliyor.

www.rand.org/scitech/stpi/ourfuture

Do¤ru mu 
Görüyorum? 

Bilim iyi de, arada insan e¤lenmek de isti-
yor. Bu arada gözlerinize ne kadar güvenebi-

lece¤inizi denemek de istiyorsan›z, yolunu-
zun düflmesi gereken yer, biliflsel  nöro-
log Al Seckel’in sitesi. Sitede, ünlü yafl-
l› kad›n-genç k›z gibi eski göz yan›lt›c›
resimlerin yan›s›ra, al›fl›lmad›k, yeni
ürünler de var. Örne¤in, damal› taban
üzerindeki gölgesinin de¤iflen açlar›-
na göre, yuvarlan›yor, s›çr›yor, ya da
düflüyor gibi görünen bir top. Peki
Margaret Thatcher’i de¤iflik aç›lardan
görmüfl müydünüz?

http://illusionworks.com/

BilimNet

Yapay Beyinler

Ünlü fizikçinin, yaln›zca kafas›-
na düflen elmalar› de¤il, ço¤unluk-
la her yeri k›rm›z› gördü¤ünü bili-
yor muydunuz? Nedeni, çal›flma
odas› dahil evinin neredeyse tü-
müyle k›rm›z›yla döflenmifl olmas›.
Bu sanal müzeyi ziyaret edenler,
Newton’un yaflam›yla ilgili olarak
herkesin bildi¤i fleyleri bulmay› bek-
lemesinler. Burada merakl›lara sunu-
lan, içine kapan›k bilimadam›n›n gün-
lük yaflam›, çocuklu¤unun geçti¤i flato-
nun foto¤raflar›, aflklar›, tavlaya olan düfl-

künlü¤ü, yaz›lar›ndan ve
sözlerinden al›nt›lar tü-

ründen ›v›r z›v›r. Da-
ha ciddi Newton
merakl › lar ›ysa,
optik, matema-
tik, fizik, geze-
gen bilimi ve ha-
reket yasalar›na
yapt›¤› katk›lar›
aç›klayan baflka

Web sitelerine
olan linklerin listesi-

ni tarayabilirler.
www.newton.org.uk

Mikroskobik dünyayla ister bir Web me-
rakl›s›, ister mikroskop kullan›m tekni¤ini ge-

lifltirmek isteyen bir profesyonel olarak ilgile-
nin, ünlü kamera yap›mc›s› Nikon’un Micros-

copyU sayfas›na bir göz atmakta yarar var. Flo-
rida Eyalet Üniversitesi mikroskopi uzmanlar›n-
ca haz›rlanan sayfada genifl bir yelpazede ilgi-

ye yan›t verecek zenginlikte malzeme bu-
lunuyor. Ayr›ca, Java kullan›m k›lavuzla-
r›yla sanal mikroskoplar› kullanabilir,
baflka merakl›larla bilgi ve tecrübe

al›flveriflinde bulunabilir, mikroskopi
sözlü¤ünü kar›flt›rabilirsiniz. Göz

kamaflt›r›c› sabit ve hareketli görüntü galerile-
rinden söz etmeye gerek bile yok. 

www.microscopyu.com

Küçüklerin
Dünyas›

Tan›mad›¤›n›z
Newton
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Sanal Yerbilim Profesörü
Asl›nda siteyi haz›rlayan, sanal de¤il, gerçek bir bilim adam›.  Houston Üniversitesi yerbilimle-

ri profesörü John Butler’›n alt› y›l önce kendi dersleri ve öteki e¤itimciler için toplamaya bafllad›¤›
linklerden olufluyor. Yerbilimleriyle profesyonel olarak ilgilenenler için 4300 linkten oluflan arama
motorlu bir yaz› ve veri koleksiyonunun yan›s›ra, amatör merakl›lar için de doyurucu malzeme var.
‹steyen, levha tektoni¤ini anlatan hareketli görüntüleri izleyebilir, isteyen okyanus tabanlar›nda, is-
teyen de yeryüzünde, Çin’in ünlü  "Kayalar Orman›"nda gezinebilir.(resim). Merakl›s›na, mücevher
ve öteki k›ymetli tafllar konusunda bilgi…
www.uh.edu/~jbutler/anon/anonfield.html

Nature’dan 
Fizik Portal›

Deneysel olsun, kullan›ma yönelik ya da
salt kuramsal, fizi¤in hemen her dal› son y›l-
larda büyük bir at›l›m içinde. Süperiletken-
ler, iletiflim ve biliflim alanlar›nda devrim ya-
ratan spintronik, tek-elektron araçlar› ve fo-
tonik teknolojileri, Bose-Einstein yo¤uflum-
lar›yla kuantum mekani¤ine aç›lan yeni göz-
lem pencereleri, parçac›k fizi¤inde giderek
daha güçlenen çarp›flt›r›c›lar, birer birer or-
taya ç›kmaya bafllayan kuramsal parçac›k-
lar, bu ilerleyiflin göstergeleri. ‹ngiliz bilim

dergisi Nature’da da fizik, 2. Dünya Sava-
fl›ndan bafllayarak azalan önemli konumuna
son y›llarda yeniden kavufltu. Bunun en son
iflareti, geçti¤imiz 12 Mart günü servise gi-
ren fizik portal›. Genellikle profesyonel ya
da cidddi merakl›lar›n kullan›m› için tasar-
lanm›fl sitede yaln›zca Nature’da de¤il, öte-
ki yay›nlarda da yer alm›fl makaleleler erifle-
bilirsiniz. Ayr›ca biraz e¤lence de unutulma-
m›fl: "problem sayfas›"na giren fizikçiler ya
da merakl›lar, bir kaç temel ilke, bunlar›
çok s›f›rl› say›larla birlefltirme becerisi ve
"düflünme yetene¤inden" yararlanarak "ger-
çek bir fizikçiden" beklendi¤i gibi karfl›lafl-
t›klar› her sorunu çözebilirler. 
http://physics.nature.com

Smithsonian Enstitüsü’nün online Hubble Uzay Teleskopu sergisi, nefes kesici re-
simlerin yan›s›ra, bir y›ld›z›n yaflam döngüsü ve 1994 y›l›nda Shoemaker-Levy Kuyruk-
luy›ld›z›’n›n Jüpiter’a çarp›fl›n› canland›ran k›sa videolar da içeriyor. Sitede ayr›ca
emektar uzay teleskopunun 1996 y›l›nda 300 de¤iflik filtreyle çekilmifl 350 görüntüyü
birlefltirerek oluflturdu¤u ve evrenin 12 milyar y›l önceki durumunu gösteren "Hubble
Derin Uzay" görüntüleriyle görüntünün merkezinden büyütülmüfl örnekleri izleyebilirsi-
niz. Evrenin sürekli geniflledi¤ini keflfeden Amerikal› gökbilimci Edwin Hubble’›n ad›n›
tafl›yan teleskopun gökbilime ve kozmolojiye yapt›¤› katk›lar büyük. Ancak, 2009 y›-
l›nda yerini alacak olan Yeni Kuflak Uzay Teleskopu 1000 kez daha duyarl› olup, bir
bilimadam›n›n deyifliyle "›fl›¤›n olmad›¤› yeri bile görecek". 

http://hstexhibit.stsci.edu/

BilimNet

Hubble’›n "Gözlerinden" Evren

Karadelikten
Canl› Yay›n

Karadelikler, varl›klar›n› ortaya ko-
yan dolayl› gözlemler sayesinde
son 30 y›l süresince bilim kur-
gu malzemesi olmaktan ç›k›p
gökbilim ve kozmolojinin
temel konular› aras›na
girdiler. NASA Televizyo-
nu’nun (NTV) 6 Mart’ta
bafllatt›¤› "Bir Karade-
lik’ten Canl› Yay›n" adl›
video gösterisi de, ›fl›¤›n
bile kaçamayacaca¤› dere-
cede güçlü kütle çekimine
sahip karadelikler arac›l›¤›yla
orta okul ve lise ö¤rencilerinin il-
gilerini ›fl›k ve optik, elektromanetik
tayf, kütleçekimi ve hareket, madde ve enerji
konular› üzerinde yo¤unlaflt›rmay› amaçl›yor.

Chandra X-›fl›n Teleskopu projesinde görev
alan bilim adamlar›nca haz›rlanan "canl› ya-

y›n"da karadelikler konusundaki en son keflifler
anlat›l›yor, uzay teleskopunun yap›ld›¤› labora-
tuvarlar ve kulland›¤› ileri teknoloji tan›t›l›yor,
x-›fl›nlar› ve yüksek enerjilerdeki fizik olaylar›
aç›klan›yor. Y›ld›zlar›n do¤ufl ve ölümleri anlat›-

l›rken, ak›t› tükenen y›ld›z merkezlerinin
çöküflü, içindeki hava bir vakum

pompas›yla boflalt›lan bir varil-
le canland›r›l›yor. 

"Canl› yay›n"›n yeral-
d›¤› ve Amerika’n›n en
baflar›l› interaktif e¤itim
sitelerinden say›lan
"Passport to Knowled-
ge" (Bilgiye Pasaport)
sitesinde ayr›ca Antark-

tika’dan Canl› Yay›n, ge-
ne Chandra ekibinin iflbir-

li¤iyle haz›rlanan Passport
to Universe (Evrene Ppasaport)

gibi interaktif paketlerin yan›s›ra
çok çeflitli konularda, aç›klamalar, görüntü-

ler, soru-cevap köflelerine eriflebilirsiniz.

http://passporttoknowledge.com


