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Cenk Durmuﬂkahya
TÜB‹TAK Popüler Bilim Kitaplar›
Bitkisel
hayat
dendi¤inde asl›nda akla gelen ilk
ﬂey komaya girmiﬂ bir hastan›n
hayatta olmas›na
karﬂ›n insanlar ya
da hayvanlar gibi
tepki gösterememesi durumu. Bu
asl›nda bitkilerin
yaﬂam› konusunda bize en temel ipuçlar›n›
veriyor. Bitkiler bize okulda ö¤retildi¤i gibi canl›lar, ne var ki çevresel etmenlere bizim kadar h›zl› tepkiler veremiyorlar. Dura¤an yap›lar›yla çevreye uyum sa¤lama gayretindeler. Peki, bitkileri yeterince tan›yor
muyuz? Bitkilerin aﬂ›k oldu¤unu, kimilerinin parfüm sürdü¤ünü, kimilerinin etobur
oldu¤unu biliyor muydunuz? E¤er bilmiyorduysan›z sizlere tan›tt›¤›m›z bu kitaptan
ö¤renece¤iniz pek çok ﬂey var demektir.
“Bitkisel aﬂk, hayvanlarda görülenden
çok farkl› gelse de temel olarak ayn› ﬂekilde oluﬂmaktad›r. Ancak günümüzde bitkiler
bizler gibi aktif hareket etmedikleri için aralar›nda Ferhat il eﬂirin benzeri bir aﬂk olamamaktad›r. Ancak bitkilerin aﬂklar› da bizimkiler gibi ilginçtir. Bitkisel aﬂk›n biyolojik aç›klamas›n› yapmam›z gerekirse, belki
de bu özellik bizde görülen aﬂktan daha
kompleks bir kimyasal yap›ya sahiptir. K›sacas› bitkisel aﬂk tüm canl›larda oldu¤u gibi
bir üreme çabas› olarak kabul edilebilir.”
Bitkiler hakk›nda bilmedi¤iniz daha pek
çok ﬂeyi bu kitapta bulacaks›n›z.

Isaac Asimov
Çeviren: Elif Topçugil
‹mge Yay›nlar›

Hatay’da On S›cak
Gün adl› bu kitap,
TÜB‹TAK taraf›ndan desteklenen,
Ekoloji Temelli Do¤a E¤itimi projelerinden “Amanoslar
ve Antakya Çevresinin Bilimsel E¤itim Amaçl› Kullan›m›” adl› projenin uygulanmas› s›ras›nda
ders veren ö¤retim üyelerinin ders içeriklerinden oluﬂuyor. Kitapta farkl› disiplinlerden 21 akademisyenin popüler bilim
diliyle haz›rlad›¤› 23 farkl› yaz›ya ulaﬂmak mümkün. Böylece Hatay ve civar›
bölgelere iliﬂkin farkl› disiplinlere ait bilgilere kolayca ulaﬂmak mümkün oluyor.
Bu do¤a e¤itimi asl›nda bölgenin farkl›
alanlardaki özelliklerini tan›mam›z aç›s›ndan bulunmaz bir kayna¤›n ortaya ç›kmas›na neden oluyor. Böylesi farkl› disiplinlerden gelen e¤itmenleri bir araya toplamas› aç›s›ndan da bu çal›ﬂmalar, uzun süre belleklerden silinmeyecek bir etkinlik
olarak kabul edilmiﬂti. Geçti¤imiz A¤ustos ay›n›n baﬂlar›nda gerçekleﬂtirilen bu
etkinlikte, akﬂamlar› teorik dersler verilirken, gündüzleri do¤ayla iç içe çal›ﬂmalar
sürdürülmüﬂtü. Sizlere tan›tt›¤›m›z bu kitap, oldukça e¤lenceli ve bir o kadar da
e¤itici çal›ﬂmalar›n ka¤›da dökülmüﬂ biçimi. Okudu¤unuzda Amanoslar ve çevresi
hakk›nda bugüne dek bilmedi¤iniz ﬂeyler
ö¤reneceksiniz.

Isaac Asimov’u tan›mayan yok gibidir.
Kendisi yazd›¤› bilimkurgu romanlar›yla
dünyaca ün salm›ﬂ,
bu alanda çal›ﬂmalar›yla sonraki nesillerin önünde yol açm›ﬂ
biriydi. Oysa pek az
insan onun asl›nda
bir biliminsan› oldu¤unu hat›rlar. Asimov’un bilimsel çal›ﬂmalar› da romanlar›n›n gölgesinde kal›r. ‹mge
Yay›nlar›, bizlere yazar›n bilimsel kitaplar›ndan birini hat›rlat›yor. Bilim ve Buluﬂlar Tarihi, okurun, dünyan›n binlerce y›ll›k tarihi
içinde bilimin serüveninin nas›l geliﬂti¤ini
gösteriyor. Kitapta ateﬂin bulunuﬂundan uygarl›¤›n son dönemlerine kadar olan geliﬂmeleri bulmak mümkün. Elbette bu geliﬂmelerin Asimov’un öldü¤ü zamana kadar
oldu¤unu göz ard› etmemek gerek. Bununla birlikte kitap, ak›c› diliyle ve baﬂl›klar alt›nda toplanm›ﬂ, kolay okunur yaz›lar›yla
okuru k›sa sürede kavramay› baﬂar›yor. Kitap bilim tarihine yeni yeni merak duymaya
baﬂlayan gençler için oldukça yararl› bir
kaynak. Genel bilim terminolojisini ö¤renmek ad›na bu kitaba sahip olmaya de¤er.
Kitapta buharl› gemilerden, asansöre
kadar buluﬂlar›n öykülerini, Asimov’un
okuyucuyu kendine hayran b›rakan tarz›yla
görmek mümkün. Bilim tarihine ilk ad›mlar›n›z› atmak üzereyseniz bu kitab› elinizden b›rakamayacaks›n›z.
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Güncel Yay›nc›l›k

Erik Hornung
Çeviren: Zehra Aksu
Y›lmazer
Kabalc› Yay›nlar›

Türkiye ‹statistik
Kurumu

Fraktal geometrisinin önde gelen ismi Benoit Mandelbrot’un gözünden finans piyasalar›na yönelik bir
kitap. Borsaya yönelik sorular›n matematik yoluyla
verilmiﬂ yan›tlar›n› bu kitapta bulacaks›n›z.

Eski M›s›r inan›ﬂlar›nda ölümden sonraki dünyan›n ve
ölüler kültürünün büyük önemi var. Hornung bu kitab›nda, M›s›rl›lar›n ölüm sonras› için haz›rlad›klar› yaz›tlara yer veriyor.

Türkiye ‹statistik Kurumu her alanda Türkiye’nin foto¤raf›n› çekmeye devam ediyor. Sosyal
bir olgu olarak ‹ntihar, toplumbilimcilerin incelemesi
gereken konulardan biri. Bu konudaki istatistiki bilgiler sosyal sorunlara çözümler bulmaya yard›mc› olacak nitelikte.
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