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Alfa Yayınları, Alfa Bilim, 2018

Yirmi yıl önce Stephen Hawking zamanı 
Büyük Patlama’yı anlayarak açıklamaya çalıştı. 
Sean Carroll zamanı anlamaya çalışırken 
Büyük Patlama’nın da öncesine gidiyor. 
Kuşağının önde gelen kuramsal fizikçilerinden 
Carroll, entropiden kuantum mekaniğine, 
zaman yolculuğundan bilgi kuramına ve hayatın 
anlamına kadar çeşitli konuları ele alarak 
zaman okuna ilişkin büyüleyici ve 
paradigma değiştirici bir kuram sunuyor.

Zamanın Kozmolojik Tarihi’nin nasıl 
var olduğumuzu anlamaya yönelik bir adım 
olduğunu söylemek yanlış olmaz. 
Aynı zamanda fizikle amatör olarak ilgilenen 
ya da sadece dünyamızın doğası üzerine kafa yoran 
herkes için son derece anlaşılabilir bir kitap. 

“Bu kitap yalnızca ‘sonsuzluk’ üzerine değil 
aynı zamanda ‘burası’ üzerine. 
Zaman oku bilmecesi dev teleskoplarla ya da 
güçlü parçacık hızlandırıcılarla başlamıyor, 
her yumurta kırdığımızda 
mutfağımızda gerçekleşiyor.” 
Sean Carroll 

Sorular ve Cevaplar -
Yıldızlar ve Gezegenler
Robin Kerrod

Çeviri: İbrahim Pür

TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları, 8 yaş+, 2013

Hiç merak ettiniz mi yıldızlar ne kadar büyük? 
İnsanlar ilk defa ne zaman yıldızları 
incelemeye başladı? Güneş Sistemi ne kadar büyük? 
Merkür nelerden oluşur? 
Kuyrukluyıldızların neden kuyruğu vardır? 
Buna benzer daha pek çok sorunun 
cevabını bu kitapta bulabilirsiniz. 

Tamamı renkli resimler ve şaşırtıcı gerçeklerle dolu 
bu kitabı okurken hem eğlenecek 
hem de bilgi dağarcığınızı geliştireceksiniz.

Ormanda Bir Doğa Yürüyüşü
Richard Spilsbury, Louise Spilsbury

Çeviri: Aslı Zülal

TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları, 5 yaş+, 2018

Çiftlikte, şehirde, ormanda ya da deniz kıyısında 
bir doğa yürüyüşüne var mısın? 

Çevrene dikkatli bakacak olursan, 
bu yürüyüş sırasında birçok bitki ve hayvan görebilir 
ya da hayvanların izlerine rastlayabilirsin. 
Dört kitaptan oluşan Doğa Yürüyüşü serisi 
küçük okurları çevrelerindeki yaban hayatını 
tanımaya ve doğada keşif yapmaya davet ediyor. 
Okurları çiftlikte, şehirde, ormanda ya da 
deniz kıyısında keşfe çıkarken 
nasıl giyinmeleri ve yanlarına neler almaları 
gerektiği konusunda da bilgilendiriyor. 
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