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‹nternet Teknoloji-
leri, ‹nternet uygu-
lamalar›n›n nas›l
kullan›laca¤›n› ö¤-
reten temel bir
bafllang›ç kitab› de-
¤il. Kitapta daha
çok, internetin alt-
yap›s›n› oluflturan
teknolojilerin bir-

birleriyle iliflkileri konu ediliyor. Dolay›-
s›yla nas›l floför olunaca¤›n›, araban›n na-
s›l kullan›laca¤›n› k›sa yoldan anlatan bir
kitap yerine, bu arabay› oluflturan parça-
lar›n anlat›ld›¤›, motorun uzun uzad›ya
ele al›nd›¤› ayr›nt›l› bir kitap var elimizde.
Piyasada bulanan pek çok ‹nternet kita-
b›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 dün-
yas›na yeni ad›m atan kullan›c›lar için son
derece yararl›, ama bu kitaplar ‹nterne-
t’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 ilifl-
kilendirildi¤i, pek çok tekni¤in temel ilke-
leri hakk›nda bilgi edinmek, elektronik
ortamda neler yap›labilece¤ine karar ver-
mek 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

hem de macerac› dokusunu, sanatsal ve
felsefi alanlarla olan iç içeliklerini, dinler-
le iliflkilerini, insanl›k de¤erlerinin olufltu-
rulmas›na olan katk›lar›n›, bilim dallar›n›n
birbirleriyle olan iliflkilerinin yan› s›ra dö-
nüflümlerini aç›klayarak, bunlar› tarihsel
bir flema içinde sunuyor.
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Fransa’n›n, TÜB‹TAK eflde¤eri bilim
kuruluflu olan CNRS’de araflt›rma bölü-
münü 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 Ki-
taplar› bu günlü¤ü 150. kitab› olarak
okura sunuyor. Kitab›n ad›ysa Paul Elu-
ard’›n "Ne plus partager" adl› adl› fliirin-
deki "L’espace a la forme de mes re-
gards" (Boflluk Bak›fllar›m›n Biçimini Ta-
fl›yor) fliirinin serbest yorumu.

veriyor. ‹nternet’i sistemli bir flekilde ö¤-
renmeyip, web’e ya da e-mail uygulamala-
r›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 an-
lamas› hedeflenmifl. 
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Bilim kuflkusuz bu-
gün sahip oldu¤u-
muz en de¤erli hazi-
ne. Do¤abilimlerin-
deki deneyimlerimi-
ze tarih boyunca bir-
çok aflamadan geçe-
rek ulaflt›k. Do¤a
araflt›rmalar›, teknik

kolayl›klar üretmeye ya da dinsel/felsefi
dünya görüfllerine do¤a olaylar›ndan des-
tek sa¤lamaya yönelik sistemsiz u¤rafl›lar
aflamalar›ndan geçerek bilim aflamas›na
varm›flt›r. Tarih boyunca bilim a¤ac› çeflit-
li dallanmalar göstermifltir. Bunun sonu-
cunda son yar›m yüzy›ldaki bilimsel arafl-
t›rmalara yap›lan en önemli katk›lar, bir-
den fazla bilim dal›n›n eflgüdümlü çal›fl-
malar›n›n ürünü olmufltur. "Do¤a Bilimle-
ri Tarihi" bafll›¤›n› tafl›yan bu kitap, do¤a-
bilimlerinin kendine özgü hem kuralc›
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