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Lewis Caroll’un
yazd›¤› Alice Hari-
kalar Diyar›’nda
adl› kitab› bilme-
yen yoktur nere-
deyse. Alice bir
gün k›rda oturur-
ken beyaz bir tav-
flana rastlar. Do¤a-
üstü bir flekilde bo-
yu küçülen Alice,

tavflan›n deli¤inden  içeri atlar ve bam-
baflka bir dünyaya geçer: Harikalar Dün-
yas›. Bu kitaptaysa Alice çok daha farkl›
bir yolculu¤a ç›k›yor. Kahraman›m›z yine
küçülüyor, hem de öylesine küçülüyor ki
nükleer parçac›k boyutuna iniyor. Gitti¤i
yerse bu kez farkl›: Kuantum Diyar›. Bir
atomdan bile küçük olan parçac›klar›n
dünyas›nda Alice kendine yeni arkadafllar
buluyor, yeni maceralar yafl›yor: 

"‘Ben bir elektronum,’ dedi nesne.
‘Yukar› spinli elektronum. Beni fluradaki
afla¤› spinli bir elektron arkadafl›mdan ko-
layl›kla ay›rabilirsin, kendisi benden epey-
ce farkl›.’ Soluklan›rken ‘Yaflas›n farkl›-
l›k!’ gibi bir fleyler ekledi. Alice’in göre-
bildi¤i kadar›yla flemsiyeye benzer ucu-
nun yere do¤ru olmas› d›fl›nda öteki
elektronun hiçbir fark› yoktu. Tabii bunu
söylemek çok zordu, çünkü bu flekilde en
az önceki kadar h›zla bir o yana bir bu ya-
na z›play›p duruyordu."

Düfl dünyas›n› ve bilimi ustal›kla birlefl-

Anadolu Günefl Uygarl›¤›
Çetin Göksu
‹maj Yay›nevi 2000 

Ça¤›m›z›n, gün-
demdeki en
önemli sorunla-
r›ndan biri çev-
reyle ilgili olan›.
Dünya çap›nda
birçok çevreci ör-
güt, dünyan›n
ad›m ad›m ilerle-
di¤i ekolojik k›-
yamete karfl› bizi
uyar›yor, çok geç

olmadan bir fleyler yap›lmas› gerekti¤ini
vurguluyorlar. Çetin Göksu da bu kitapta
bizi ayn› soruna karfl› uyar›yor ve bir de
çözüm öneriyor: Do¤ayla bar›fl›k, günefl
enerjisine dayal› yeni bir uygarl›k. Göksu,
böylesi bir uygarl›¤›n nas›l gerçekleflece-
¤ini, Anadolu örne¤ini vererek anlat›yor.

"21. yüzy›la girerken dünyadaki ya-
flam büyük ve ciddi bir tehlikeyle karfl›
karfl›yad›r. ‹nsanl›k çevreyi alabildi¤ince
kirleten ve bu nedenle yaflam› yok eden
bir süreci bafllatm›flt›r. Yaflam, insan eliy-
le yarat›lan negatif geliflmeler nedeniyle
yavafl yavafl bir sona do¤ru h›zla ilerliyor.
Bu tehlikenin uluslararas› ad› ekolojik
krizdir… Bu çal›flmada, bir taraftan dün-
yasal ekolojik krizin boyutlar› ve kökenle-
ri bilinenlerden oldukça farkl› bir düzeyde
incelenirken, buna paralel olarak Anado-
lu’nun sorunlar› ve olanaklar› araflt›r›l›yor
ve sonuç olarak, öncelikle Türkiye için ye-
ni bir uygarl›k projesi, oldukça detayl›
olarak anlat›l›yor ve öneriliyor."

tiren, Bristol Üniversitesi Fizik Bölü-
mü’nden Robert Gilmore, bu kitab›nda
Alice’in serüvenlerini anlatarak asl›nda
kuantum dünyas›n›n anlafl›lmas› zor nok-
talar›n› okuyucuya anlat›yor. Masal tad›n-
da bir fizik kitab›.
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‹zdüflüm Yay›nlar› 2000

Türkiye Cumhuri-
yeti’nin ilk y›llar›,
ülkenin yeniden
yap›lanma y›lla-
r›yd›. Düflmana
karfl› yap›lan sa-
vafl kazan›lm›flt›,
ama flimdi yeni
bir cephede sa-
vaflmak gereki-
yordu. Türkiye’yi

ça¤dafl uygarl›k seviyesine ç›karma sava-
fl›yd› çünkü bu; en büyük silahsa kuflku-
suz bilim. Mustafa Kemal, Cumhuriyetle
birlikte dünyada ilk kez olarak devletin te-
mel çizgisinin ve yönlendirici ilkesinin
"müsbet bilim" oldu¤unu aç›kl›yordu. Bu
ilkeye ba¤l› olarak 1920’li y›llarda tüm
ülkede bilim rüzgar› esiyordu ve bilimin
anlafl›l›p yay›labilmesi için gereken atmos-
fer do¤mufltu. Osman Bahad›r, kitab›nda
1998-2000 y›llar› aras›nda çeflitli dergi-
lerde bu konuda yay›mlanm›fl makaleleri
biraraya getiriyor. Bilim tarihine ilgi du-
yan okuyucular›n sevece¤i bir kitap. 
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