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BİLGİSAYAR VE BEYİN
Yazar: John Von Neumann
Çeviren: Ali Değirmenci
Yayımlayan: Elektrik Mühendisleri Odası
ISBN: 978-9944-89-668-9
EMO Yayın No: GY/2009/1
Sayfa: 64, Ocak 2009

Bilgisayar mimarisinin 
yaratıcısı olarak bilinen 
ünlü matematikçi ve 
bilgisayar bilimcisi John 
von Neumann’ın Yale 
Üniversitesi’nde kullan-
dığı ders notları gözden 
geçirilerek, ölümünün 
ardından yayımlanan 
The Computer and The 
Brain adlı kitabı, Elektrik 
Mühendisleri Odası tara-
fından Ali Değirmenci’nin 

çevirisiyle Türkçeye kazandırıldı. Kitabın önsözünde eși
Klara von Neumann, John von Neumann’ın yürüttüğü 
azimli çalıșmayı șöyle anlatıyor: 

“Johnny, herkesçe JONIAC olarak bilinen ve sonunda 
tüm ülkedeki benzer makineler için pilot model haline 
gelen deneysel bir hesap makinesi yaptı. JONIAC’ta 
geliștirilen bazı temel ilkeler bugün bile en hızlı ve 
en modern hesap makinelerinde kullanılmaktadır. 
Makineyi dizayn edebilmek için Johnny ve çalıșma 
arkadașları, yașayan beynin bazı bilinen operasyon-
larını taklit etmeye çalıștılar. Bu onu nöroloji çalıșmaya, 
insanı nöroloji ve psikiyatri alanlarında araștırmaya, 
bu konular üzerine birçok toplantıya katılmaya ve 
sonunda böyle gruplara, insan yapımı makineler 
için yașayan beynin oldukça basitleștirilmiș bir mo-
delini kopyalamanın sunduğu imkanlar üzerine ders 
vermeye yönelten durumdu.”

Kitabın ilk baskısından 50 yıl sonra 2000 yılında Kalifor-
niya Üniversitesi Felsefe profesörleri Paul M. ve Patricia 
S. Churcland’ın önsözüyle yapılan ikinci baskısında, 
Neumann’ın bıraktığı miras șöyle özetleniyordu: 

“Von Neumann’ın bilgisayar mimarisi/donanımı üze-
rine katkıları kısmen ve yavaș yavaș demode olsa 
bile, düșünme (algılama/karșılaștırma/hesaplama ve 
sonuç çıkarma) üzerine düșünceleri çok uzun süreli bir 
miras olarak kalacaktır.”

Bilgisayar ve Beyin kitabında iki bölüm halinde okura 
insan beyni ve bilgisayar arasındaki ilișki anlatılıyor. 
Eser yıllar önce yazılmıș olmasına rağmen bilgisa-
yarları anlamak için bugün de yararlanılabilecek bir 
kaynak olma özelliği tașıyor. 

SES MÜHENDİSLİĞİ EL KİTABI
Yazar: M. Talbott-Smith
Çeviren: Cihan Gerçek, Aydın Bodur
Yayımlayan: Elektrik Mühendisleri Odası 
ISBN: 978 9944 89 61 60
EMO Yayın No: EG/2008/3
Sayfa: 188, Nisan 2009

Ses mühendisliği, bile-
nen seslerin kayıt altına 
alınması, uzaydaki bilin-
meyen seslerin üretilmesi 
ve kayıt altına alınması 
ve ses frekanslarının 
incelenmesi ile uğrașan 
bilim dalıdır. Elektrik Mü-
hendisleri Odası, daha 
çok elektronik mühen-
dislerinin tercihi olan 
bu alanda da yazılı bir 
bașvuru kaynağını Türk-

çeye kazandırdı. Türkiye’de Ses Mühendisliği üzerine 
ayrıntılı kaynak bulunmaması üzerine yola çıkan 
EMO, ses mühendisliği üzerine yabancı literatürde 
tarama yaparak ișe bașladı. Tarama sonucunda 
bu alana dair derinlemesine bilgi sunan kaynağın 
Sound Engineering Pocket Book olduğu noktasında 
fikir birliğine ulașılarak, telif hakkı Focal Press’den alınıp 
yayımlama süreci bașlatıldı. Yayının orijinal dilinden 
Türkçeye kazandırılmasında Cihan Gerçek, Aydın 
Bodur görev alırken, EMO üyesi Nidal Aras ve Özgür 
Coșar çeviriyi Türkçeye uygunluk açısından gözden 
geçirerek katkı sundular. 

 EMO tarafından 2008 yılında bașlatılan “Sound Engi-
neering Pocket Book” adlı eserin Türkçeye kazandırıl-
ması çalıșması, Nisan 2009’da kitabın “Ses Mühendis-
liği El Kitabı” olarak yayımlanmasıyla tamamlandı. 

İlk olarak 1995 yılında yayımlanan, 1998 ve 2000 
yıllarında yeni baskıları gerçekleștirilen kitap, ses 
mühendisliğine dair temel bilgileri sunan bir kaynak 
niteliğinde.  “Temel ilkeler, Ses dalgaları fiziği, İșitme 
prosesi, Akustik gürültü ve ölçümü, Tipik gürültü düzey-
leri, Elektromekanik analojiler, Dijital prensipler, Akustik, 
Ses yalıtımı, Mikrofonlar, Telsiz mikrofon frekansları, Ho-
parlörler, Stereo, Analog Ses Miks Ekipmanı, Sinyal iș-
leme, Analog kayıt ve yeniden üretim, Analog gürültü 
azaltımı, Kompakt disk, Dijital odyo (Audio) teyp, Odyo 
ölçümleri, Dijital ekipman, MIDI, Stüdyo havalandır-
ması, Odyo sinyallerinin dağılımı, Radyo yayını, Dijital 
arayüz ve senkronizasyon, Sesüstü, Radyo stüdyoları, 
Konektörler, Hoparlör çağrı verisi” olmak üzere 30 ana 
bașlıktan olușuyor. 
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HARUN YAHYA SAFSATASI VE 
EVRİM GERÇEĞİ
Yayıma Hazırlayan: Nalan Mahsereci
Yayımlayan: Bilim ve Gelecek Kitaplığı
ISBN: 978-605-5888-00-8
Sayfa :423, Șubat 2009

Dünya çapında ünlü ev-
rim bilimcileri, biyologları 
ve ülkemizin değerli biyo-
log, moleküler biyolog, 
genetikçi, antropolog 
ve konuyla ilgili diğer 
bilim insanları ve ay-
dınlarını, evrim kuramını 
savunmak için bir araya 
getiren çalıșmanın sonu-
cunda Nalan Mahsereci 
tarafından yayına hazır-
lanarak Bilim ve Gelecek 
Kitaplığı’ndan okuyucu-

lara ulașan Harun Yahya Safsatası ve Evrim Gerçeği 
kitabının ikinci baskısı Șubat 2009’da yapıldı. 

Çalıșmanın ikinci baskısına, Jeoloji Mühendisleri Odası 
kitabı üyelerine ve jeoloji bölümü öğrencilerine da-
ğıtma kararı alarak destek verdi. Odanın kitapta yer 
alan önsözünde, 2009 yılının Darwin’in doğumunun 
200., Türlerin Kökeni kitabının yayınlanmasının ise 150. 
yılı olması nedeniyle özel bir önem tașıdığı belirtilirken, 
“Son yıllarda akılcı düșüncenin yerini hurafeye dayalı 
düșüncelerin alması konusunda gerici odaklarca baș-
latılan ideolojik ve örgütsel hegemonya kurma çaba-
ları genelde dünyada özelde de ülkemizde inanılmaz 
boyutlara erișmiștir” uyarısına yer veriliyor.

Sunuș bölümünde Nalan Mahsereci kitabı șöyle 
anlatıyor: 

“Kitabın üçte ikisini olușturan ‘Bilimin safsataya yanıtı’ 
bașlıklı birinci bölüm, ABD’de üretilen ve ülkemizde 
Harun Yahya imzasıyla fosil sergileri ve Yaratılıș Atlas-
ları’nda bire bir tekrarlanan yaratılıșçı iddialara, bilim 
insanları tarafından verilen yanıtlardan olușuyor. 

…İkinci bölüm, akıllı tasarım hareketi ve tezlerine yo-
ğunlașmakla birlikte, bu harekete ev sahipliği yapan 
ABD’de yaratılıșçı hareketin durumunu, bağlantılarını 
vs. de ele alıyor. Aynı biçimde, yaratılıșçılığın küresel 
merkezi konumundaki ABD’deki durumuna yoğunla-
șan ve özellikle ülkemizdeki bağlarına dikkat çeken 
üçüncü bölüm akıllı tasarımcılığı da konu ediniyor.

…Kitabın son bölümünde, bütün bu değerli bilim in-
sanları ve aydınlar, Türkiye Bilimler Akademisi ve diğer 
ülkelerden 67 bilim akademisi ve Üniversite Konseyleri 
Derneği ile birlikte kitabın dördüncü bölümünün baș-
lığını olușturan sonsözü söylüyorlar: "Evrim kuramı yok 
sayılarak bilim yapılamaz!"

MAVİ SÖZLEȘME
KÜRESEL SU KRİZİ VE SU HAKKI 
MÜCADELESİ
Yazar: Maude Barlow
Çeviren: Barıș Cezar 
Yayımlayan: Çevre Mühendisleri Odası/Yordam Kitap
ISBN: 978-9944-122-78-8
Sayfa 208, Mart 2009

Mavi Sözleșme/Küresel Su 
Krizi ve Su Hakkı Müca-
delesi kitabı, Kanada’nın 
kamu haklarını savunan 
en büyük örgütü Kana-
dalılar Konseyi’nin Baș-
kanı ve Mavi Gezegen 
Projesi’nin kurucusu olan 
Maude Barlow’ın su ada-
leti hareketi içinde dünya 
çapında yürüttüğü mü-
cadelenin bir uzantısı. Su 
adaleti hareketi içindeki 
çalıșmaları nedeniyle 
İsveç’in Alternatif Nobel 
ç șç

Ödülü’nü alan yazar, Dünyanın Geleceği Konseyi’nin 
üyesi olup, Gıda ve Su İzleme Örgütü ile Uluslararası 
Küreselleșme Forumu’nun Yönetim Kurulu üyesi. 

Barlow kitabının Türkçe baskısı için hazırladığı önsüzün-
de Türkiye’nin bölgedeki bazı ülkelerden daha fazla 
suya sahip olmasına rağmen ciddi sorunlarla karșı 
karșıya bulunduğuna dikkat çekiyor:

“Trajiktir ki, hükümet kamusal altyapıya ve su hizmet-
lerine yatırım yapmak yerine dünyadaki en kapsamlı 
suda özelleștirme projelerinden birini bașlatmıștır. İl-
ler Bankası ve DSİ gibi kamu kurumlarını zayıflatarak, 
belediyeleri uluslararası finans kurumlarının ve kar 
peșindeki büyük ulus ötesi su șirketlerinin insafına 
terk edecektir. 

Hükümet ise barajların su krizine çare olmadığı yö-
nündeki yarım yüzyıla uzanan deneyimleri göz ardı 
ederek, su sistemlerinin mülkiyetinin özel șirketlerde 
olması durumunda bu șirketlerin su sıkıntılarıyla baș 
etmek için barajlar inșa edeceğini iddia ediyor. 
Bu amaçla hükümet, özünde suyu șirketlerin sahip 
olabileceği bir meta olarak tanımlayan bir anayasa 
değișikliği için uğrașıyor. Oysa dünyada pek çok ülke 
anayasalarında suyu bir insan hakkı olarak güvence 
altına alan değișiklikler yaparak, aksi yönde ilerliyor. 
Ayrıca Hükümet, üzerinde kooperatiflerin söz sahibi 
olduğu tarımsal sulama sisteminin yerine imtiyaz hak-
larının kar amacı güden özel șirketlere satılmasına 
dayanan bir sistem getirmeyi öneriyor ki, bu felakete 
davetiye çıkarmaktır.”

Mavi Sözleșme, bir avuç șirketin dünyanın tükenmek-
te olan su kaynakları üzerindeki denetimlerine karșı 
verilen mücadeleyi, suyun temel bir insan hakkı, kar 
amacıyla alınıp satılamayacak bir ortak varlık olarak 
ilan edilmesine yönelik tabandan gelen uluslararası 
bir hareketi anlatıyor. 


