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Bilimin S›n›r Bölgeleri

Dünya Savaﬂ Tarihi
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Bilim ve bilim d›ﬂ›
aras›nda belirgin
bir fark var. Bununla birlikte sahte bilim, ya da bilimmiﬂ gibi olan
baz› çal›ﬂmalar da
var. Bilimin s›n›r
bölgeleri olarak
adland›rabilece¤imiz baz› disiplinler
bilimle bilim d›ﬂ› olanlar›n aras›nda duruyor. Sözgelimi medyumlar›n yapt›¤› gibi
gaipten haber vermek kesinlikle bilim d›ﬂ›yken, hipnoz ya da akupunktur gibi uygulamalar bilimin s›n›rlar›nda kabul ediliyor. Bilimin s›n›r bölgelerini anlatan bu
kitapta bilim tarihinden yaﬂanm›ﬂ öyküleri de bulacaks›n›z. ﬁöyle diyor yazar:
“Bilimin S›n›r Bölgeleri’nin alt fikri,
insan duygular›n›n, ön yarg›lar›n›n, önceliklerinin ve özellikle kültürün, dünyam›z›
(bilimi), geçmiﬂimizi (tarihi) ve kendimizi
(biyografimizi) araﬂt›rma sürecimizi nas›l
ﬂekillendirdi¤i ve hatta bilim adamlar›n›n
ve bilim yöntemlerinin kendilerini nas›l
de¤iﬂmez bir ﬂekilde sosyal ve kültürel
çevreleriyle iç içe girmelerine ra¤men, bizim hâlâ önümüzde gerçe¤i anlamak için
ﬂu ana kadar ortaya konmuﬂ en iyi yönteme sahip oldu¤umuzdur. Bilimi ister normal, ister s›n›r bölgesi durumunda olsun,
bilgi ve bilgeli¤imizi en üst durumuna ç›karmak için kullanal›m.”

Savaﬂlar tüm insanl›¤›n nefretle k›nad›klar› olaylar. Ne
var ki insanl›¤›n ilk
dönemlerinden beri
savaﬂlar da var olagelmiﬂ. Bir anlamda savaﬂlar›n tarihi insanl›¤›n tarihi olmuﬂ. Bu anlamda geçmiﬂi anlamak için savaﬂlar›n da tarihini ö¤renmeli ve anlamaya çal›ﬂmal›y›z.
Kitab›n yazarlar› önsözde kitaplar›n› bize
ﬂu sözlerle tan›t›yor: “Bu kitap, hem dünya
savaﬂ tarihine giriﬂtir hem de bu tarihi yeniden yorumlamaya yönelik bir giriﬂimdir. Kitap, di¤er metinlerde anlat›lan ﬂeyleri basitçe tekrar etmek yerine, dünyam›z›n ›st›rap
dolu geçmiﬂine iliﬂkin yeni fikirler sunmakt›r. Benzer ﬂekilde, ne savaﬂ› çeﬂitli dönemlerde meydana gelmiﬂ operasyonlar temelinde ele almay› ne de yaln›zca bir savaﬂ ve
toplum vurgusu yapmay› amaçlar; bunun yerine her ikisine de dikkat çeker. Bu da, metni hem ö¤renciler hem de savaﬂ tarihine ilgi
duyan için oldukça de¤erli k›lar.”
K›l›ç kalkanlarla yap›lan savaﬂlardan so¤uk savaﬂ›n silahlanma yar›ﬂ›na de¤in bu kitapta savaﬂ tarihinde yer alan olaylara yer
veriliyor. Okurken kendinizi insanl›¤›n karanl›k yüzüne bakarken bulacaks›n›z. Ak›c›
diliyle bir solukta okunan bu eser, insanl›¤›n
geçmiﬂinden ibret almas› gerekti¤ini vurgular gibi.

Cenk Tarhan
Pusula Yay›nlar›

Microsoft’un
XP’den sonra üzerinde çal›ﬂt›¤› iﬂletim sistemi “longhorn” bir
süre önce dünyaya “Windows Vista” resmi
ad›yla duyurulmuﬂtu. Uzun süredir beklenen iﬂletim sistemi, Vista, hem son kullan›c›lar hem de profesyoneller için yepyeni
özelikler ve uygulamalarla birlikte sunuluyor. Vista’da temel ofis yard›mc›lar›, çoklu
ortam araçlar›, e¤lence oyunlar, a¤ uygulamalar›, internet taray›c› ve mail istemcisi
gibi yard›mc› uygulamalar, ofis ve ev kullan›c›lar›n›n iﬂini kolaylaﬂt›racak gibi görünüyor. Bununla birlikte Windows Vista’n›n
uzmanlar›n da kullanmaktan memnun kalaca¤› bir program oldu¤u söyleniyor.
Kitab›n yazar› Cenk Tarhan’› daha önce
Windows 3.1 ve Windows XP üzerine yazd›¤› kitaplar›yla hat›rl›yoruz. Tarhan bu
kez de bilgisayar kitaplar›yla ilgili tecrübesini Windows Vista adl› kitab›yla art›r›yor.
“Elimden geldi¤i kadar pratik yoldan
anlatmaya çal›ﬂt›¤›m ve kullan›m s›ras›nda
karﬂ›laﬂabilece¤iniz sorunlara çözümler
getirmeyi hedefledi¤im bu kitab›n, Windows Vista’y› kullan›rken bir numaral› baﬂucu kayna¤›n›z olaca¤›n› düﬂünüyorum”
diyor Tarhan. Windows Vista önümüzdeki
y›llarda ad›ndan s›k s›k söz ettirecek gibi
duruyor. Bilgisayar bilgisini yeni bir iﬂletim sistemiyle geniﬂletmek isteyenler için
bu kitab› öneriyoruz.
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2006 y›l›n›n ilk çeyre¤ine ait istatistikler,
araﬂt›rmac›lar için yol gösterici nitelikte.

Windows
Vista

Orhan Kural’›n ad›n›
duymayan yoktur.
Onun akademik
hayat›n›n yan›nda
dünyay› dolaﬂmay› seven bir seyyah oldu¤unu, gitti¤i
yerler hakk›nda kitaplar kaleme ald›¤›n› biliyoruz.
Ufuklar›n ötesinde adl› bu kitapta da onun gezilerine
yer verilmiﬂ.

Psikolojik dan›ﬂman adaylar›na ve uygulay›c› psikolojik
dan›ﬂmanlara yönelik haz›rlanm›ﬂ bu kitap, konu
hakk›nda temel kavram, ilke ve kurallar› inceliyor.
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