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Fizikçi Leo Szilard arkadafl› Hans Bethe’ya, bir günlük tutmay› düflündü¤ünden
bahsetmifl bir zamanlar: “Yazd›klar›m› yay›nlamak niyetinde de¤ilim. Gerçekleri
yaln›zca Tanr›’n›n bilgisine sunmak için kaydedece¤im.” “Sence Tanr› gerçekle-
ri bilmiyor mu?” diye sormufl Bethe. “Evet,” demifl Szilard. “Tanr› gerçekleri bili-
yor, ama gerçeklerin bu yorumunu bilmiyor.”

Hans Christian von Baeyer, Taming the Atom
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Bu sat›rlar› 2003 y›l› bafllar›nda yaz›yorum. fiu anda masamda otururken, Ame-
rikan Do¤a Tarihi Müzesi’nden Ian Tattersall’un fevkalade yüreklendirici ve na-
zik notlar›yla dolu birkaç sayfa kitap tasla¤› duruyor önümde. Notlar aras›nda,
Périgueux’nün bir flarap üretim bölgesi olmad›¤›, cins ve tür düzeyinden yüksek
taksonomik s›n›flar› italik harflerle yazmam›n yarat›c› olmakla birlikte al›fl›lm›-
fl›n biraz d›fl›nda kald›¤›, (daha yeni ziyaret etti¤im bir yer olan) Olorgesailie’yi
sürekli yanl›fl yazd›¤›m gibi uyar›lar ve Tattersall’un kendi uzmanl›k alan›n›, ya-
ni ilk insanlar› konu alan iki bölüm boyunca sat›r aralar›na ilifltirdi¤i, benzer tarz-
da pek çok düzelti var.

Bu sayfalarda kim bilir daha kaç tane utanç verici hata sakl›d›r, ama Dr. Tat-
tersall ve birazdan adlar›n› s›ralayacaklar›m sayesinde, kalan hata say›s›n›n yüz-
leri bulmad›¤› kesin. Bu kitab›n haz›rlanmas›nda bana yard›mc› olanlara ne ka-
dar teflekkür etsem az. Bana karfl› her zaman ayn› derecede cömert ve nazik dav-
ranan ve durmaks›z›n tekrarlad›¤›m tek bir basit soruyu (“Rica etsem tekrar aç›k-
layabilir misiniz acaba?”) her defas›nda peygamber sabr›yla yan›tlayan flu kiflile-
re özellikle minnettar›m.

Amerika Birleflik Devletleri’nde: New York’taki Amerikan Do¤a Tarihi Mü-
zesi’nden Ian Tattersall; New Hampshire-Hanover’daki Dartmouth College’dan
John Thorstensen, Mary K. Hudson ve David Blanchflower; New Hampshire-
Lebanon’daki Dartmouth-Hitchcock T›p Merkezi’nden Dr. William Abdu ve Dr.
Bryan Marsh; Iowa Do¤al Kaynaklar Bakanl›¤›’ndan Ray Anderson ve Brian
Witzke; Nebraska Üniversitesi’nden ve Nebraska-Orchard yak›nlar›ndaki Ash-
fall Fossil Beds State Park’tan Mike Voorhies; Iowa-Storm Lake’deki Buena
Vista Üniversitesi’nden Chuck Offenburger; New Hampshire-Gorham’daki Mo-
unt Washington Gözlemevi’nin araflt›rma direktörü Ken Rancourt; Yellowstone
Ulusal Park› jeologlar›ndan Paul Doss ve yine Ulusal Park’ta çal›flan efli Heidi;
Berkeley’deki California Üniversitesi’nden Frank Asaro; Ulusal Co¤rafya Der-
ne¤i’nden (National Geographic Society) Oliver Payne ve Lynn Addison; Indi-
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X

ana-Purdue Üniversitesi’nden James O. Farlow; Rhode Island Üniversitesi’nin
deniz jeofizi¤i profesörü Roger L. Larson; Fort Worth Star-Telegram gazetesin-
den Jeff Guinn; Texas’›n Dallas kentinden Jerry Kasten; Des Moines’deki Iowa
Tarih Vakf› çal›flanlar›.

‹ngiltere’de: Londra’daki Imperial College’dan David Caplin; Do¤a Tarihi
Müzesi’nden Richard Fortey, Len Ellis ve Kathy Way; Londra’daki University
College’dan Martin Raff; Oxford’daki Biyolojik Antropoloji Enstitüsü’nden Ro-
salind Harding; eski Wellcome Enstitüsü emektarlar›ndan Dr. Laurence Smaje;
ve The Times’dan Keith Blackmore.

Avustralya’da: Yeni Güney Galler’deki Hazelbrook’tan Rahip Robert Evans;
Canberra’daki Avustralya Ulusal Üniversitesi’nden Alan Thorne ve Victoria
Bennett; Canberra’dan Louise Burke ve John Hawley; Sydney Morning
Herald’dan Anne Milne; Bat› Avustralya Jeoloji Derne¤i’nin eski çal›flanlar›n-
dan Ian Nowak; Victoria Müzesi’nden Thomas H. Rich; Adelaide’daki Güney
Avustralya Müzesi’nin direktörü Tim Flannery; ve Sidney’deki Yeni Güney Gal-
ler Eyalet Kütüphanesi’nin yard›msever çal›flanlar›. 

Ve baflka yerlerde: Wellington’daki Yeni Zelanda Müzesi’nin enformasyon
merkezi müdürü Sue Superville; ve Nairobi’deki Kenya Ulusal Müzesi’nden Dr.
Emma Mbua, Dr. Koen Maes ve Jillani Ngalla.

Ayr›ca, farkl› konulardaki yard›mlar›ndan ötürü, Patrick Janson-Smith, Gerald
Howard, Marianne Velmans, Alison Tulett, Gillian Somerscales, Larry Finlay,
Steve Rubin, Jed Mattes, Carol Heaton, Charles Elliott, David Bryson, Felicity
Bryson, Dan McLean, Nick Southern, Gerald Engelbretsen, Patrick Gallagher,
Larry Ashmead ve New Hampshire-Hanover’daki eflsiz Howe Kütüphanesi’nin
güler yüzlü çal›flanlar›na da teflekkür borçluyum.

Hepsinden önemlisi ve her zamanki gibi, sevgili, sab›rl›, benzersiz eflim
Cynthia’ya en derin teflekkürlerimle.
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Hofl geldiniz. Ve tebrikler. Baflarabildi¤inize sevindim. Buraya varmak hiç kolay
de¤ildi, biliyorum. Hatta bence fark etti¤inizden biraz daha zor olmufltur.

Her fleyden önce, sizin flu anda burada bulunabilmeniz için trilyonlarca ato-
mun tuhaf, anlafl›lmas› güç bir lütufkârl›kla bir araya gelmeyi baflararak sizi mey-
dana getirmesi gerekti. Bu öyle özel ve müstesna bir oluflumdu ki, daha önce hiç
denenmemiflti ve yaln›zca bu defaya mahsus var olacakt›. Önünüzdeki nice sene-
ler boyunca da (öyle umuyoruz ki) bu minik parçac›klar ustal›k isteyen milyar-
larca iflbirlikçi çabay› hiç yak›nmadan sarf ederek sizi hayatta tutmaya çal›flacak
ve varolufl diye bilinen son derece hofl ama de¤eri genellikle bilinmeyen hali ya-
flaman›za olanak tan›yacaklar.

Atomlar›n bu zahmete neden girdikleri biraz esrarengiz bir konudur. Siz ol-
mak, atomik düzeyde öyle ah›m flah›m bir deneyim de¤ildir. Sizin için fedakâr-
ca u¤rafl›p didindikleri halde, atomlar›n›z asl›nda sizi önemsemez. Varl›¤›n›zdan
bile habersizdirler. Kendi varl›klar›n› dahi bilmezler. Ne de olsa ak›ls›z, hatta
cans›z parçac›klard›r onlar. (Düflünsenize, flayet c›mb›zla her defas›nda bir atom
çekmek suretiyle kendinizi atomlar›n›za ay›racak olsayd›n›z, hiçbiri hiçbir za-
man can tafl›mam›fl, ama bir zamanlar sizi oluflturmufl bir y›¤›n ince atom tozu
üretirdiniz.) Bununla birlikte, siz var oldu¤unuz sürece atomlar›n›z tek bir sars›l-
maz dürtüye karfl›l›k vereceklerdir: sizi siz oldurmaya.

Ne yaz›k ki atomlar dönektir ve sadakatleri çok uzun sürmez, hatta hayli ge-
çicidir. Uzun bir insan ömrü bile yaklafl›k 650.000 saatten ibarettir. Bu müteva-
z› kilometre tafl›na iyice yaklaflt›¤›n›z ya da o civarlarda bir di¤er noktaya ulaflt›-
¤›n›z zaman, atomlar›n›z bilinmeyen sebeplerden ötürü vücudunuzun ifline son
verirler. Sessizce da¤›l›r, baflka fleyler oluflturmak üzere çekip giderler. Ve sizin
için her fley bitmifl olur.

Yine de, hiç yoktan iyidir deyip sevinebilirsiniz. Çünkü insano¤lunun anlaya-
bildi¤i kadar›yla, yaflam evren geneline yay›lmam›flt›r. Hiç flüphesiz tuhaf bir du-
rumdur bu, çünkü dünyam›zda cömertçe ve uysalca bir araya gelip canl› varl›k-
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lar oluflturan atomlar, bunu uzay›n baflka bir yerinde yapmaktan geri duran atom-
lar›n t›pat›p ayn›s›d›r. Her ne olursa olsun, kimya düzeyinde yaflam fevkalade
dünyevidir: karbon, hidrojen, oksijen ve nitrojen, az›c›k kalsiyum, bir miktar kü-
kürt ve di¤er s›radan elementlerden birer tutam. S›radan bir eczanede bulamaya-
ca¤›n›z hiçbir malzemesi yoktur yaflam›n... Ve bütün ihtiyac›n›z bundan ibaret-
tir. Sizi oluflturan atomlar›n özel olan tek yan›, sizi oluflturuyor olmalar›d›r. Bu
da elbette, yaflam›n mucizesidir.

Atomlar evrenin di¤er köflelerinde yaflam yarat›yor olsalar da olmasalar da,
baflka pek çok fley yaparlar; hatta baflka her fleyi onlar yapar. Onlar olmasayd›, ne
su olurdu, ne hava, ne de kayalar; ne y›ld›zlar olurdu, ne gezegenler; ne uzaklar-
daki gazl› bulutlar, ne f›r›l f›r›l dönen bulutsular, ne de evrene böylesine hofl bir
maddesellik veren di¤er fleylerden herhangi biri. Atomlar öyle çok say›da ve öy-
le lüzumludur ki, onlar›n asl›nda var olmaya mecbur olmad›¤›n› kolayl›kla göz
ard› ederiz. Evrenin kendini küçük madde parçac›klar›yla doldurmas›n› ve ›fl›¤›,
kütlesel çekim kuvvetini, varoluflumuzun dayanak noktas› olan di¤er özellikleri
yaratmas›n› flart koflan hiçbir yasa yoktur. Hatta evrenin var olmas› bile icap et-
mez. Çok uzun bir süre için, evren de yoktu zaten. Ne atomlar vard›, ne de atom-
lar›n içinde yüzebilecekleri bir evren. Hiçbir fley yoktu... Hiçbir yerde hiçbir fley
yoktu.

Demek ki atomlar›n varl›¤›na flükretmeliyiz. Ama atomlar›n›z›n var olduklar›
ve böylesine istekle bir araya geldikleri gerçe¤i, sizi buraya getiren fleyin yaln›z-
ca bir k›sm›d›r. fiu anda burada, yirmi birinci yüzy›lda canl› bir varl›k olmak ve
bunu bilecek kadar ak›ll› olmak için, ola¤anüstü bir biyolojik flans zincirinden de
yararlanm›fl olman›z gerekir. Yeryüzünde hayatta kalmak flafl›rt›c› derecede zor
ve maharet gerektiren bir ifltir. Zaman›n bafllang›c›ndan bu yana var olmufl mil-
yarlarca canl› varl›k türünün ço¤u (iddialara göre, yüzde 99,99’u) art›k ortadan
kalkm›flt›r. Anlayaca¤›n›z, dünyada yaflam yaln›zca k›sa de¤il, ayn› zamanda y›l-
d›r›c› derecede güçsüzdür de. Yaflam› var etmekte çok usta, ama yok etmekte da-
ha da usta bir gezegenin sakinleri oluflumuz, varoluflumuzun esrarengiz bir özel-
li¤idir.

Yeryüzündeki ortalama varl›klar soylar›n› yaln›zca yaklafl›k dört milyon y›l
devam ettirirler, dolay›s›yla e¤er soyunuz milyarlarca y›l yaflas›n istiyorsan›z, si-
zi oluflturan atomlar kadar dönek olmal›s›n›z. Kendinize dair her fleyi, biçimini-
zi, büyüklü¤ünüzü, renginizi, türünüzü, akl›n›za gelebilecek her fleyi de¤ifltirme-
ye ve bunu tekrar tekrar yapmaya haz›r olmal›s›n›z. Söylemesi kolay, yapmas›
zor bir ifltir bu, çünkü de¤iflim süreci rasgeledir. Gilbert & Sullivan imzal› flark›-
da sözü geçen “protoplazmal primordiyal atomik globül”den iki aya¤› üzerinde
yürüyen ve düflünen modern insana dönüflene kadar, soyunuzun ça¤lar boyu uy-
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gun zamanlarda uygun de¤iflimlere u¤rayarak yeni nitelikler kazanmas› gerek-
mifltir. Dolay›s›yla son 3,8 milyar y›l boyunca çeflitli dönemlerde oksijenden ön-
ce nefret etmifl, sonra onsuz yapamam›fl, yüzgeçler, uzuvlar ve gösteriflli kanat-
lar gelifltirmifl, yumurtlam›fl, çatall› dilinizle av yakalam›fl, ya¤ ba¤lam›fl, tüylen-
mifl, yeralt›nda yaflam›fl, a¤açlara tünemifl, bir geyik kadar büyüyüp bir fare ka-
dar ufalm›fl, daha kim bilir ne hallere girmiflsinizdir. Bu evrimsel de¤iflimlerden
en ufak bir sapma olsayd›, flu anda ma¤ara duvarlar›ndan yosun yal›yor ya da ka-
yal›k bir deniz k›y›s›nda mors gibi yan gelip yat›yor veya a¤z›n›z› lezzetli kum
solucanlar›yla doldurmak üzere on sekiz metre derinli¤e dalmadan evvel kafan›-
z›n üstündeki hava deli¤inden hava püskürtüyor olabilirdiniz. 

Dünya kurulal› beri kayr›lm›fl bir evrimsel soya ba¤l› kalacak kadar flansl› ol-
makla kalmam›fl, kiflisel ecdad›n›z aç›s›ndan da afl›r›, daha do¤rusu mucizevi de-
recede talihli olmuflsunuz. Düflünün ki, 3,8 milyar y›l boyunca, yani yeryüzünde-
ki da¤lar›n, nehirlerin ve okyanuslar›n yafllar›n› aflan bir süre zarf›nda, hem ana
hem de baba taraf›ndan tüm atalar›n›z kendilerine bir efl bulabilecek kadar cazip,
üreyebilecek kadar sa¤l›kl› olmufllar, kader ve koflullar taraf›ndan yeterince kol-
lanm›fllar ve dolay›s›yla bütün bunlar› yapabilecek kadar uzun yaflam›fllar. Bu ifl
için biçilmifl kaftan olan atalar›n›zdan biri bile, ezilmemifl, yem olmam›fl, bo¤ul-
mam›fl, açl›ktan ölmemifl, tuza¤a düflmemifl, zaman›ndan önce vurulmam›fl ve
ufac›k bir miktar genetik malzemeyi do¤ru zamanda do¤ru partnere aktarma yo-
lundaki yaflam gayesinden baflka herhangi bir sebeple sapmam›fl. Böylece, niha-
yetinde flafl›las› bir geliflmeyle ve sadece k›sac›k bir süre için sizi oluflturmas›
mümkün olan yegâne kal›tsal kombinasyon zincirinin devam›n› sa¤lam›fl.

Bu kitap, bunun nas›l oldu¤unu anlat›yor. Yani hiç oldu¤umuz bir noktadan bir
fley oldu¤umuz bir noktaya nas›l geldi¤imizi, sonra o fleyin bir k›sm›n›n nas›l
olup da bize dönüfltü¤ünü ve biraz da, o zamandan bu yana neler olup bitti¤ini.
Bu içerik hayli genifl elbette; tevekkeli de¤il kitab›n ad›n› Hemen Her fieyin K›-
sa Tarihi koyduk. Üstelik hiç de öyle olmad›¤› halde. Olamaz da zaten. Ama flan-
s›m›z yard›m ederse, kitab› bitirdi¤imiz zaman sanki öyleymifl gibi hissedebili-
riz.

Benim kendi bafllang›ç noktam, bir önemi olsun ya da olmas›n, dördüncü ve-
ya beflinci s›n›ftayken elime geçen bir fen kitab› oldu. Bu kitap 50’li y›llar›n stan-
dart yay›nlar›ndan biriydi: hor kullan›lm›fl, sevilmemifl, kal›n m› kal›n bir ders ki-
tab›. Ama ilk sayfalar›ndan birinde, beni kendine tutsak eden bir illüstrasyon var-
d›: gezegeni kocaman bir b›çakla kesip gövdesinden yaklafl›k çeyrek dilimi tem-
sil eden bir bölümü dikkatle ay›rd›¤›n›z takdirde ortaya ç›kacak olan görüntüsüy-
le Yerküre’nin içini gösteren bir kesit flemas›.
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Böyle bir illüstrasyonu daha önce hiç görmemifl oldu¤uma inanmak zor, ama
anlafl›lan görmemifltim, çünkü flaflk›nl›ktan donakald›¤›m› gayet iyi hat›rl›yorum.
Do¤rusunu isterseniz, bu fleklin içimde uyand›rd›¤› ilk merak galiba kiflisel bir ha-
yalime dayan›yordu: Neyle karfl›laflaca¤›ndan habersiz, Amerika’n›n oval›k böl-
gelerinden do¤uya do¤ru ak›n ak›n ilerleyen sürüyle otomobilin, Orta Amerika ile
Kuzey Kutbu aras›nda uzanan 6.400 kilometre derinli¤indeki bir uçurumun k›y›-
s›ndan afla¤›ya uçtu¤unu canland›rm›flt›m gözümde. Ama bu ilgi daha medeni bir
meraka dönüflerek, çizimin bilimsel anlam›na yönelmeyi bildi ve Yerküre’nin
farkl› katmanlardan olufltu¤unu, son katman›n arz›n merkezinde kor halinde yanan
bir demir ve nikel küresi oldu¤unu ve resmin alt›ndaki aç›klamaya bak›l›rsa, bu
katman›n Günefl’in yüzeyi kadar s›cak oldu¤unu kavramam› sa¤lad›. ‹flte o zaman,
büyük bir flaflk›nl›kla flöyle düflündü¤ümü an›ms›yorum: “Nereden biliyorlar?”

Bu bilginin do¤rulu¤undan bir an olsun flüphe etmedim. Bilim adamlar›n›n
hükümlerine hâlâ, cerrahlar›n, muslukçular›n ve esrarengiz, ayr›cal›kl› bilgilere
sahip di¤er insanlar›n hükümlerine güvendi¤im gibi güvenirim. Ama binlerce ki-
lometre boyunca alt›m›zda uzanan, hiçbir insan gözünün görmedi¤i ve hiçbir
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röntgen ›fl›n›n›n ulaflamayaca¤› derinliklerin neye benzeyebilece¤ini ve neden
yap›lm›fl olabilece¤ini herhangi bir insan akl›n›n nas›l tahmin edebilece¤ini ha-
yat›m boyunca kavrayamad›m. Bana göre tam bir mucizeydi bu. Bilime yönelik
tavr›m o zamandan beri hep bu do¤rultuda olmufltur.

Büyük bir heyecanla, o akflam kitab› al›p eve götürdüm ve yemekten önce aç›p
ilk sayfas›ndan itibaren okumaya bafllad›m. Annemin ateflime bakmak için aln›-
m› yoklamas›na ve iyi olup olmad›¤›m› sormas›na sebep olan davran›fl›m da bu
olmufltu san›r›m.

Neye niyet, neye k›smet. Hiç de heyecan verici de¤ildi. Kitapta akla yak›n bir
aç›klama bile yoktu. Üstelik, illüstrasyonun normal ve sorgulay›c› bir ak›lda
uyand›rd›¤› sorulardan hiçbirine yan›t getirmiyordu: Gezegenimizin orta yerinde
nas›l olup da bir Günefl peyda olmufltu ve onun ne kadar s›cak oldu¤unu nereden
biliyorlard›? fiayet o Günefl gezegenimizin içinde yanadurmaktaysa, ayaklar›m›-
z›n alt›ndaki yer neden s›cak de¤ildi? Ve iç taraf›n geri kalan k›sm› neden erimi-
yordu? Yoksa eriyor muydu? Kabuk yana yana nihayet söndü¤ünde, Yerkü-
re’nin bir k›sm› bofllu¤a düflüp, arkas›nda dev bir göçük mü b›rakacakt›? Ve in-
san bunu nas›l bilebilirdi? Nas›l anlard›?

Ama kitab›n yazar› bu türden ayr›nt›lar konusunda tuhaf bir suskunluk sergi-
liyordu. Hatta, jeolojik oluflumlar, eksenel hatalar ve benzeri ayr›nt›lar d›fl›nda
her konuda sessiz kal›yordu. Sanki bu derin konulara asla ak›l erdiremeyece¤i-
mizi düflündürerek, iflin ilginç k›sm›n› gizli tutmak ister gibiydi. Y›llar geçtikçe,
bunun sadece o yazara mahsus bir dürtü olmad›¤›ndan kuflkulanmaya bafllad›m.
Ders kitab› yazarlar› aras›nda anlafl›lmas› güç, evrensel bir komplo vard› sanki:
Ele ald›klar› malzemeyi ölçülü bir ilginçlikle s›n›rl› tutmaya ve çok ilgi çekici ol-
maktan her zaman mümkün oldu¤unca kaç›nmaya yemin etmifl gibiydiler.

Son derece berrak ve heyecan verici metinler üreten bilimsel kitap yazarlar›-
n›n küçümsenmeyecek say›da oldu¤unu art›k biliyorum tabii: Timothy Ferris,
Richard Fortey ve Tim Flannery, gelene¤in d›fl›na ç›k›p sivrilen yazarlardan üç
tanesidir. (Merhum ama ölümsüz Richard Feynman’› saymaya ne hacet.) Ama ne
yaz›k ki, bunlardan hiçbiri bana okutulan ders kitaplar›ndan birini yazmam›flt›.
Benimkilerin hepsi de, her fleyin formüller halinde ifade edilince aç›kl›k kazana-
ca¤› gibi ilginç bir anlay›fla ve Amerikal› çocuklar›n bofl vakitlerinde kafa yora-
bilecekleri sorularla biten kitap bölümlerinden pek hofllanacaklar› gibi flafl›rt›c›
derecede yanl›fl bir inanca ba¤l› kalan erkekler taraf›ndan yaz›lm›flt›. (Bu yazar-
lar daima erkek olmufltur.) Böylece, bilimin son derece s›k›c› oldu¤una inanarak,
ama öyle olmas› gerekmeyebilece¤inden de kuflkulanarak ve bu konuyu elimden
geldi¤ince yads›maya çal›flarak büyüdüm. Bu tepki de uzunca bir süre için bili-
me yönelik tavr›m›n bir parças›n› oluflturdu.

5

 çindekiler-Hemen Her eyin  3/11/04  15:22  Page 15




