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Katla ve Uçur

Parçac›klar›n Dünyas›

Kâ¤›t Uçakta Son Nokta
Richard Kline
Çeviri: H. Murat Tüzel

The World of Particles
Brian Southworth – Georges Boixader
Çeviri: Hülya Ar›k

E¤er kâ¤›t uçaklara merakl›ysan›z veya
sporun bilimiyle ilgileniyorsan›z Katla ve
Uçur sizin için vazgeçilmez bir kitap. Ö¤renmek, e¤lenmek ve yüksekleri fethetmek için
Katla ve Uçur. Uçuﬂlar›yla herkesi büyüleyecek, farkl› özelliklere sahip yedi kâ¤›t uçak
modeli, katlama k›lavuzlar› ve özel kâ¤›tlar›yla birlikte yeni bask›s›yla TÜB‹TAK Popüler Bilim Kitaplar› aras›nda.

Gündelik Bilmeceler
New Guide to the Planets - 1993
Patrick Moore
Çeviri: Özlem Özbal
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Evrenimiz nelerden oluﬂmuﬂtur? Nereden gelmiﬂtir? Neden böyle davran›r?
Bu sorular›n yan›tlar›n› tam olarak bilemiyoruz, fakat son y›llarda çevremizdeki
evren hakk›nda pek çok bilgi edindik. Bu
araﬂt›rmalar gözlerimizle görebildi¤imizin
ötesinde, minik parçac›klardan ve bunlar›n
aras›nda gidip gelen habercilerden oluﬂan
bir dünya oldu¤unu gösterdi bize. Bu resimli kitap, sizi parçac›klar›n büyüleyici
dünyas›yla ve onlar›n ﬂaﬂ›rt›c› davran›ﬂlar›yla tan›ﬂt›racak.
Parçac›klarla ilgili araﬂt›rmalar›n yap›ld›¤› laboratuvarlardan biri Avrupa Nükleer
Araﬂt›rma Konseyi CERN’in laboratuvar›d›r. Burada CERN’in parçac›klar›n yarat›ld›¤› ve incelendi¤i güçlü makinelerini, yani
h›zland›r›c›lar› ve dedektörleri tan›taca¤›z.
Öyleyse sözü daha fazla uzatmadan parçac›klara geçelim...
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“Bilimsel devrim, do¤a konusundaki
düﬂünce kategorilerinin yeniden yap›lanmas›ndan öte bir ﬂeydi. Bilimsel araﬂt›rma
etkinliklerinde gittikçe artan say›da kiﬂinin yer almas›n› ve modern yaﬂamda gittikçe daha etkin rol oynayan yeni bir kuramlar kümesinin yay›lmas›n› da ifade
eden toplumsal bir olguydu." Richard S.
Westfall, modern bilimin oluﬂmas›ndaki
esas ö¤enin, düﬂüncelerin kendi iç mant›klar› uyar›nca geliﬂmeleri oldu¤u kan›s›ndad›r. Onun deyimiyle bu kitap, bilimsel devrim tarihinde a¤›rl›k merkezinin,
düﬂünce tarihi oldu¤una dair inanc›n bir
ifadesidir.

Bilimin Arka Yüzü
Scientific Anecdotes - 1989
Adrian Berry
Çeviri: R. Levent Aysever

Modern Bilimin Oluﬂumu
The Construction of
Modern Science - 1977
Richard S. Westfall
Çeviri: ‹smail Hakk› Duru

Bugün dünyan›n çeﬂitli yerlerinde pek
çok kiﬂi bir u¤raﬂ olarak y›ld›zlar› izlemekte, gecelerini y›ld›zlarla geçirmektedir. Astronomiyi di¤er bilim dallar›ndan ay›ran en
büyük özellik herkesin bu bilim dal›yla u¤raﬂabilmesidir. Dürbün ve y›ld›z haritas›na
sahip herkes gökyüzünü gözleyebilir, hatta
bilimsel de¤eri olan çal›ﬂmalar yapabilir.
Gezegenler K›lavuzu, gezegenler hakk›nda
bilinmesi gereken temel bilgileri içermesinin yan› s›ra, amatör astronomlar için de
bir baﬂvuru kitab› niteli¤inde.

“Bu kitap, dünyay› de¤iﬂtiren buluﬂ ve
keﬂiflerle onlar› yapan insanlar›n kimilerine
›ﬂ›k tutmaya çal›ﬂ›yor. Bu, oldukça kiﬂisel
bir derleme; bilim tarihindeki önemli olaylar›n 'eksiksiz' bir dökümü olmas› hiç düﬂünülmedi. Öyle olsayd›, o kadar oylumlu
olurdu ki onu yerinden kald›rmak için Arkhimedes'in makaralar›ndan birine gereksinim duyulurdu. Niçin ﬂunu de¤il de bunu
seçtim? Ço¤u durumda bunun yan›t›, hiçbir
ilginç görgü tan›¤› ya da daha sonraki bir
tarihsel anlat› bulamam›ﬂ olmam. Örne¤in
kitapta, 1903'te ilk insanl› uçuﬂu yapan
Wright kardeﬂler hakk›nda hiçbir ﬂey yok.
Neden? Çünkü yerel gazetenin - bilimi ak›l
almaz bulan kiﬂilerden biri olan-editörü, bu
'gülünç hikâye'yi haber yapmas› için bir muhabir göndermeyecekti.”
May›s 2008
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