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‹nternet Teknolojileri
Zafer Demirkol
Pusula Yay›nlar›
‹nternet Teknolojileri, ‹nternet uygulamalar›n›n nas›l
kullan›laca¤›n› ö¤reten temel bir
baﬂlang›ç kitab› de¤il. Kitapta daha
çok, internetin altyap›s›n› oluﬂturan
teknolojilerin birbirleriyle iliﬂkileri konu ediliyor. Dolay›s›yla nas›l ﬂoför olunaca¤›n›, araban›n nas›l kullan›laca¤›n› k›sa yoldan anlatan bir
kitap yerine, bu arabay› oluﬂturan parçalar›n anlat›ld›¤›, motorun uzun uzad›ya
ele al›nd›¤› ayr›nt›l› bir kitap var elimizde.
Piyasada bulanan pek çok ‹nternet kitab›ndan bu kitab› ay›ran en önemli özellik
de bu. Web sayfalar› aras›nda nas›l sörf
yap›laca¤›, nas›l e-mail gönderilece¤i gibi
konular› içeren kitaplar, ‹nternet’in dünyas›na yeni ad›m atan kullan›c›lar için son
derece yararl›, ama bu kitaplar ‹nternet’in "nas›l iﬂledi¤i" konusunda okura bir
fikir veremiyor. Oysa dünyay› saran bu
dev a¤›n nas›l iﬂledi¤i, birbirinden çok
farkl› teknolojilerin birbirleriyle nas›l iliﬂkilendirildi¤i, pek çok tekni¤in temel ilkeleri hakk›nda bilgi edinmek, elektronik
ortamda neler yap›labilece¤ine karar vermek için son derece önemli.
Zafer Demirkol, "‹nternet Teknolojileri"
kitab›nda en temel ve basit olanlar›ndan
karmaﬂ›klar›na kadar, ‹nternetle ilgili her
soruya cevap olabilecek birçok bilgiye yer

Cezanne Üzerine
Anılar
Emile Bernard
Çeviri: Kaya Özsezgin
İmge Kitabevi

Soğuk Sokaklar
Robert Swindells
Çeviri: Nesrin Çiğiltepe
Akbay
Bulut Yayınları

ö

k

D Ü N Y A S I
h

a

n

T

o

k

veriyor. ‹nternet’i sistemli bir ﬂekilde ö¤renmeyip, web’e ya da e-mail uygulamalar›na zorunlu olarak "bulaﬂanlar" için ideal
bir kaynak; çünkü pek çok kullan›c›n›n
gündelik hayat›nda vazgeçilmez bir araç
olarak kulland›¤› ‹nternet uygulamalar›n›n
gerçek potansiyeli hakk›nda net bir fikri
yok. Kitab›n düzenleniﬂi de konular›n ele
al›n›ﬂ› da, tek tek konulardan çok bütünsel
bir fikir vermeye yönelik. Öncelikle kullan›c›n›n hangi teknolojinin neden ve hangi
amaçlara yönelik olarak geliﬂtirildi¤ini anlamas› hedeflenmiﬂ.

hem de macerac› dokusunu, sanatsal ve
felsefi alanlarla olan iç içeliklerini, dinlerle iliﬂkilerini, insanl›k de¤erlerinin oluﬂturulmas›na olan katk›lar›n›, bilim dallar›n›n
birbirleriyle olan iliﬂkilerinin yan› s›ra dönüﬂümlerini aç›klayarak, bunlar› tarihsel
bir ﬂema içinde sunuyor.
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Bilim kuﬂkusuz bugün sahip oldu¤umuz en de¤erli hazine. Do¤abilimlerindeki deneyimlerimize tarih boyunca birçok aﬂamadan geçerek ulaﬂt›k. Do¤a
araﬂt›rmalar›, teknik
kolayl›klar üretmeye ya da dinsel/felsefi
dünya görüﬂlerine do¤a olaylar›ndan destek sa¤lamaya yönelik sistemsiz u¤raﬂ›lar
aﬂamalar›ndan geçerek bilim aﬂamas›na
varm›ﬂt›r. Tarih boyunca bilim a¤ac› çeﬂitli dallanmalar göstermiﬂtir. Bunun sonucunda son yar›m yüzy›ldaki bilimsel araﬂt›rmalara yap›lan en önemli katk›lar, birden fazla bilim dal›n›n eﬂgüdümlü çal›ﬂmalar›n›n ürünü olmuﬂtur. "Do¤a Bilimleri Tarihi" baﬂl›¤›n› taﬂ›yan bu kitap, do¤abilimlerinin kendine özgü hem kuralc›
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Fransa’n›n, TÜB‹TAK eﬂde¤eri bilim
kuruluﬂu olan CNRS’de araﬂt›rma bölümünü yöneten astrofizikçi Hubert Reeves,
Montreal ve Paris’te kozmoloji dersleri
veriyor. Hubert Reeves’in tuttu¤u günlük
onun do¤aya ve insano¤lunun do¤ayla
iliﬂkisine dair gözlemlerini içeren bir çeﬂit
kozmik dua. TÜB‹TAK Popüler Bilim Kitaplar› bu günlü¤ü 150. kitab› olarak
okura sunuyor. Kitab›n ad›ysa Paul Eluard’›n "Ne plus partager" adl› adl› ﬂiirindeki "L’espace a la forme de mes regards" (Boﬂluk Bak›ﬂlar›m›n Biçimini Taﬂ›yor) ﬂiirinin serbest yorumu.
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