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Giriş
Havalı bilim! Bu cümle oksimoronmuş (kendi 
içinde çelişkili) gibi gelebilir: yani, 
düşünsenize bilim nasıl havalı olabilir ki? 
Bilim deyince çoğumuzun aklına hemen 
okulda maruz kaldığımız bitmek bilmeyen, 
sıkıcı fen dersleri gelir (aslında arkadaşlarım 
arasında fiziği bir tek ben severdim). yani 
“havalı” ve “bilim” sözcüklerini aynı cümlede 
kullanmıyor olmamız aslında şaşırtıcı değildir. 

İşin komik yanı şöyle bir geriye bakıp kimya 
derslerinizi düşündüğünüzde akla gelen ilk 
şeyler de genellikle heyecan vericidir: İlk kez 
demir tozlarından kıvılcım çıkarttığını kim 
unutabilir ki? ya da en iyi arkadaşınızın kanını 
incelediğiniz günü. peki, öğretmeninizin 
cebinden kurbağa çıkarttığı sabaha ne 
dersiniz?

konu biraz dağıldı; ama anlatmaya 

çalıştığım şey bilimin şaşırtıcı, heyecan verici 
ve evet, çok havalı da olabileceğiydi. Bu kitapta 
havalı 50 örnek var. Bunların en iyi yanı da 
hepsinin (hemen hemen) evde güvenli bir 
şekilde yapılabilir oluşudur. ayrıca bu deneyler 
çocukları olduğu kadar büyükleri/yetişkinleri 
de etkileyecektir. kola kutusunu dengeleme 
numarasını  öğrendiğinizde ağzınız açık 
kalacak. masa örtüsünü üzerindekiler olduğu 
gibi masada kalacak şekilde çektiğinizde 
herkes küçük dilini yutacak. Haşlanmış 
yumurtayı süt şişesine nasıl soktuğunuzu 
açıklarken kimse kulaklarına inanamayacak. 

Biraz ön çalışmayla ve destekle ortamdaki 
en havalı kişi olacaksınız. Öyleyse lafı daha 
fazla uzatmadan Bunsen ocağımızı bulalım, 
termometrelerin tozlarını alalım ve deney 
gözlüklerimizi takalım... şov başlasın!

  foş!
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Biliyor muydunuz?
Güney Afrika’da yapılan 2010 Dünya Kupası’nda kullanılan resmi top 

Adidas Jabulani (Zulu dilinde ‘kutlamak’ anlamına gelir) gelmiş 

geçmiş en yuvarlak top olarak kabul edilmiştir. Bu top küresel bir 

şekil verilmiş sekiz parçadan oluşuyordu ve aerodinamiğinin daha iyi 

olması için de yüzeyine oluklu bir doku verilmişti.

Zıp Zıp Zıpla
Herkes topunun daha çok zıplamasını ister. Şimdi, 
arkadaşlarınızı ve komşularınızı imrendirecek süper 
enerjik toplarınız olmasını sağlayacağız. Arkada kıs kıs 
gülmeyi bırakın da haydi başlayalım...

Haydi İşe Koyulalım
1. Bir topu yalnızca yere 
bırakarak olabildiğince 
yükseğe zıplatma 
konusunda arkadaşlarınıza 
meydan okuyun ve onlarla 
iddiaya girin. topa fazladan 
momentum kazandırmak 
ve en yükseğe sektirmek 
için topu olabildiğince 
yüksekte tutmaya 
çalışacaklardır.

2. Onlar bir süre denesin. 
sonra siz biraz yer açmak 
için onları geriye çekin. 
Futbol topunu bir elinizde, 
tenis topunu öteki elinizde 
tutun. tenis topu futbol 
topunun tam üstünde ve iki 
top birbirine dokunuyor 
olacak.

3. topları bırakın. yere 
değdiklerinde futbol topu 
normal yüksekliğe 
zıplayacaktır ama tenis 
topu bütün herkesin 
topundan çok daha yükseğe 
çıkacaktır.

HERKES �Ç�N

Malzemeler

• Bir tenis topu

• Bir futbol topu
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Bilim
Futbol topunu ya da tenis topunu havada tutmak onlara 

potansiyel enerji kazandırır. potansiyel enerji, depolanmış 

enerji olarak da tanımlanabilir ve cismin konumundan 

(yerden 3 m yüksekte olan bir topun, yerden 1,5 m yüksekte 

olan bir toptan daha çok potansiyel ya da depolanmış 

enerjisi olur) ya da moleküllerinin düzenlenişinden 

(sıkıştırılmış bir topun, sıkıştırılmamış bir toptan daha çok 

potansiyel enerjisi olur) dolayı ortaya çıkar.

topu bıraktığınız zaman yere çarpar. Bu sırada yere 

değen yanı sıkışır ve potansiyel enerji depolar. top normal 

şekline dönerken açığa çıkan bu enerji onu ileri doğru iter.

Bizim numaramızdaki çift zıplama tekniğiyle daha 

yüksek zıplama elde edilir. Çünkü tenis topunun açığa 

çıkan enerjisiyle futbol topunun potansiyel enerjisi 

birbirine  eklenmiştir (çarptıkları zeminden geri sıçrarken). 

Bu da tenis topunun havada daha yükseğe çıkması ve sizin 

de iddiayı kazanmanız demektir.

Tenis topu vınlayarak s e k e r ! Enerji açığa çıkar
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Bilim
Işık aslında direncin en az olduğu 

yönde doğrusal olarak yol alır. Bu 

evren’in değişmeyen gerçeklerinden 

(sabitlerinden) biridir.

Bu numarada, ışık suyun içinde 

ilerler ve akan suyun havayla buluştuğu 

yere kadar gelir. Bu sınırdan yansır ve 

yeniden akan suyun içine girer. Her 

seferinde kenara çarpar ve geri yansır ve 

sanki bükülüyormuş gibi görünür. İşte, 

bu özelliği sayesinde ışık optik kablolar 

boyunca ilerleyebilir – bu müthiş bir 

şeydir çünkü böyle olmasaydı bunu 

karanlıkta okuyor olacaktınız. 

Haydi Başlayalım
1. arkadaşlarınıza bilimin 
palavra olduğunu ve onu 
çürütebileceğinizi söyleyin. 
İddianızla alay edecek ama 
meraktan çevrenizde 
çember oluşturacaklardır.

2. şişeyi suyla doldurun ve 
kapağını kapatın. şişenin 
tabanından şişenin yaklaşık 
dörtte bir yüksekliğinde bir 
noktaya iğneyle küçük bir 
delik açın. Delik küçük 
olduğu için su dışarı 
fışkırmayacaktır. Delik 
lavaboyu gösterecek şekilde 

Işığı Bükme
Işığın doğrusal hareket ettiği iyi bilinen bilimsel bir gerçektir. Söyleyin 
bakalım, arkadaşlarınızı etkilemek için fiziğe karşı koyup ışığı 
bükmekten daha iyi ne yapabilirsiniz? Yoda olsa şöyle derdi: 
‘Neredeyse bir ışın kılıcına sahip olmak kadar havalı’.

• Lavabo (mutfak ya da banyo lavabosu olur)

LÜTFEN D�KKATL� OLUN

Malzemeler

• Saydam plastik bir şişe

• Büyük bir 

iğne

• İyi bir el feneri
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şişeyi lavabonun hemen 
yanına koyun.

3. Işıkları kapatın. el 
fenerini, şişeye doğru 
deliğin tam arkasına 
gelecek şekilde tutun ve 
yakın. şişenin kapağını açın.

4. su delikten dışarı doğru 
fışkırırken el feneri 
tarafından aydınlatılır. Işık 
suyun lavaboya akışı 
yönünde aşağı doğru ilerler. 
Fiziğe karşı koydunuz ve 
ışığı büktünüz. Bravo!

...bak sen!

Biliyor muydunuz?
965 yılında doğmuş olan, Ortaçağ İslam bilgini İbn-i 

Heysem ışıkla ilgili ilk araştırmaları yapmıştır. Birçok 

başka şeyin yanında o dönemin bilgeleri Platon, Öklid ve 

Ptolemaeus’un benimsediği gibi nesneleri görmemizi 

sağlayanın gözlerimizden çıkan ışık olmadığını, tersine 

gözümüze gelen ışık olduğunu kanıtlamıştır.

El feneri şişenin 

içini ışıtıyorIşığın kavisini izleyin
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