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Ruby, Lazlo ve Ida için.



yazar hakkında
Times’ın Birleşik Krallık’taki en etkili 100 bilim insanı 
arasında gösterdiği Profesör Mark Miodownik, University 
College London’ın Malzeme ve Toplum bölümünde çalış-
malarını sürdürmektedir. Aynı üniversitede, dünyadaki en 
sıra dışı malzemelerden oluşan bir kütüphaneye ev sahip-
liği yapan UCL Yapım Enstitüsü’nün kurucu-yöneticisidir.

New York Times çok satanlar listesine giren Eşyanın 
Tabiatı’yla Kraliyet Akademisi Bilim Kitabı Ödülü’nü 
kazanan Miodownik, son kitabı Liquid ile de aynı ödülün 
2018 finalistleri arasına girmeyi başarmıştır. Miodownik 
ayrıca Gündelik Mucizeler, The Genius of Invention, How 
It Works ve Secrets of Super Elements isimli belgesellere de 
imza atmıştır.
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Metroda, sonradan on üç santimetrelik bıçak yarası olarak ta-
nımlanacak yaram kanarken öylece dikilmiş, ne yapacağımı 
düşünüyordum. 1985 Mayıs’ıydı; tam kapısı kapanacakken 
Londra metrosuna atlayıp saldırganı dışarıda bırakmıştım. 
Ama adam son anda bıçağı sallamıştı. Yaram feci bir kâğıt ke-
siği gibi acıyordu, durumumun ciddiyetini de bilmiyordum ama 
o zamanlar okul çağında bir İngiliz çocuğu olduğum için utanç 
duygum, sağduyuma ağır bastı. O yüzden yardım isteyeceğime, 
yerime oturup eve gitmenin en doğrusu olacağına karar verdim 
ve işin tuhafı, öyle de yaptım.

Acımı ve sırtımdan akan kanın verdiği tedirginliği unutmak 
için az önce yaşananlara bir anlam vermeye çalıştım. Saldır-
gan peronda yanıma yaklaşıp benden para istemişti. Ben başı-
mı iki yana sallayınca ta dibime girmiş, sertçe bakarak, bıçağı 
olduğunu söylemişti. Bunları söylerken gözlük camlarıma tü-
kürük saçmıştı. Elini soktuğu lacivert anorağının cebini işaret 
etmişti bakışlarıyla. İçimden bir ses, cepteki sivri çıkıntıyı işa-
retparmağıyla yaptığını söylüyordu. Derken aklıma başka bir 
düşünce geliverdi: Gerçekten bıçağı varsa bile o cebe sığdığına 
göre, bana fazla bir zarar veremeyecek kadar küçük olmalıydı. 
Benim de kalem açmak için kullandığım çakılarım vardı, böyle 
bir çakının kat kat giysiyi kolayca delemeyeceğini biliyordum. 
Üstümde büyük bir gururla giydiğim deri ceketim, onun altın-
da gri yün okul ceketim, V yakalı naylon süveterim, zorunlu 
taktığım, gevşek bağlanmış, çizgili okul kravatım ve pamuklu 
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beyaz gömleğim, bir de pamuklu yelek vardı. Kafamda hemen 
bir plan şekillendi: Konuşturmaya devam edecek, tam kapılar 
kapanırken adamı itip metroya binecektim. Metronun yaklaştı-
ğını görebiliyordum, adamın tepki vermeye zaman bulamayaca-
ğından da emindim.

İşin komik tarafı, bir konuda haklı çıktım: Adamın gerçek-
ten de bıçağı yoktu. Silahı, bantla sarılmış bir jiletti. Bir posta 
pulundan çok da büyük olmayan bu küçücük çelik parçası, üs-
tümdeki beş kat giysiyi deldikten sonra, hiçbir sorunla karşılaş-
madan, tek darbede üst derime ve derime girmişti. Daha sonra 
o silahı karakolda görünce büyülendim. Hayatımda ilk kez jilet 
görmüyordum elbette ama jiletleri hiç tanımadığımı anlamış-
tım. O sıralar tıraş olmaya yeni başlamıştım ve jiletlerin yalnız-
ca BIC marka tıraş bıçaklarındaki, turuncu plastikle kaplanmış, 
sevimli hallerini görmüştüm. Polis bana silah hakkında sorular 
sorarken, aramızdaki masa sallanınca, masanın üstündeki jilet 
de sallandı. Sallanan jilet floresan ışıkların altında parlarken, 
çeliğin keskin kenarının kusursuzluğunu koruduğunu, öğleden 
sonra yaptığı işten hiç etkilenmediğini gördüm.

Sonrasında bir form doldurmak zorunda kaldığımı anım-
sıyorum. Tedirgin bir halde yanımda oturan annemle babam, 
neden bocaladığımı merak ediyordu. Adımı ve adresimi mi 
unutmuştum acaba? Oysa işin aslı, ilk sayfanın üstündeki zım-
ba teline odaklanmıştım. Zımba telinin de çelikten yapıldığına 
kalıbımı basardım. Bu sıradan görünümlü, gümüş renkli metal 
parçası, kâğıdı düzgün ve kati bir biçimde delmişti. Telin arka-
sını inceledim. Telin birbirine doğru kıvrılan iki ucu, kâğıt to-
marını sıkıca kavrayarak bir arada tutuyordu. Bir kuyumcu daha 
iyi bir iş çıkaramazdı. (Sonradan öğrendiğime göre, ilk zımba 
Fransa Kralı XV. Louis için yapılan, tellerine kralın nişanı iş-
lenmiş, el yapımı bir zımbaymış. Zımbaların asil kan taşıdığı 
kimin aklına gelirdi?) “Nadide bir parça” ilan ettiğim zımba 
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telini annemle babama gösterince, herhalde bir sinir buhranı 
geçirdiğimi düşünerek, endişeyle birbirlerine baktılar.

Galiba gerçekten bir buhran geçiriyordum. Bir tuhaflık dön-
düğü kesindi. Çelikle başlayan malzeme takıntım, o gün doğdu. 
Aniden, çeliğin her yerde bulunmasına karşı aşırı bir duyarlı-
lık geliştirdim. Bir kere bakmaya başlayınca, çeliğin gerçekten 
de her yerde olduğunu görürsünüz: Polis formunu doldurmak 
için kullandığım tükenmezkalemin ucunda çelik vardı; bekler-
ken eli kolu durmayan babamın anahtarlığında şıngırdıyordu; o 
gün ilerleyen saatlerde beni korumasına alarak evime götürdü 
çünkü kartpostal kalınlığındaki bir tabaka halinde arabamızı 
kaplıyordu. İşin tuhafı, normalde çok gürültü çıkaran bizim çe-
lik Mini’nin, o gün tüm usluluğunu takınarak, bıçaklanma ola-
yı için benden madden özür dilediğini hissettim. Eve varınca 
mutfak masasında babamın yanına oturdum; birlikte sessizce 
annemin yaptığı çorbayı içtik. Derken, ağzıma bile bir çelik 
parçası soktuğumu fark ederek durakladım. Çorbamı içtiğim 
paslanmaz çelik kaşığı kasten emdikten sonra, ağzımdan çıka-
rıp parlak cilalı yüzeyini inceledim. O kadar parlaktı ki kaşığın 
çukur kısmında çarpık çurpuk bir yansımamı bile görebiliyor-
dum. “Nedir bu?” diyerek kaşığı babama doğru salladım. “Tadı 
neden bir şeye benzemiyor?” Kontrol etmek için kaşığı yeniden 
ağzıma sokup büyük bir azimle emdim.

Derken aklıma milyonlarca soru geldi. Nasıl oluyordu da 
bir malzeme bizim için onca şey yaptığı halde, biz ondan ne-
redeyse hiç söz etmiyorduk? Çelik yaşamımızda öylesine içli 
dışlı olduğumuz bir karakterdi ki ağzımıza sokuyor, istenmeyen 
tüylerimizden kurtulmak için kullanıyor, içine biniyorduk. En 
sadık dostumuzdu ama nasıl işlediğini bilmiyorduk. Ataş bü-
külürken, jilet neden kesiyordu? Metaller neden parlaktı? Ya da 
mesela cam neden saydamdı? Herkes betondan nefret ederken 
mücevhere neden bayılıyordu? Çikolatanın tadı neden bu kadar 
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güzeldi? Bir malzeme neden göründüğü gibi görünüyor, neden 
davrandığı gibi davranıyordu?

Bıçaklanma olayından beri, zamanımın büyük bir kısmını mal-
zemelere takıntılı geçirdim. Oxford Üniversitesi’nde malzeme 
bilimi okudum, jet motoru alaşımları üzerine doktora yaptım 
ve dünyanın dört bir yanındaki en gelişmiş laboratuvarların ba-
zılarında malzeme bilimcisi ve mühendisi olarak çalıştım. Bu 
süreçte malzemelere duyduğum hayranlık büyürken, olağan-
dışı malzeme örneklerinden oluşan koleksiyonum da büyüdü. 
Şimdi o örnekler, arkadaşlarım ve meslektaşlarım Zoe Laughlin 
ve Martin Conreen ile birlikte kurduğumuz, kapsamlı malze-
me kütüphanesinin bünyesinde yer alıyor. Yüzde 99,8 oranın-
da katı dumana benzer havadan oluşan bir NASA aerojeli gibi 
kimi parçalar inanılmaz egzotik; kimi, Avustralya’da bir anti-
kacı dükkânının kıyısında köşesinde bulduğum bir uranyum 
camı gibi, radyoaktif; kimi, büyük titizlikle volframit minera-
linden çıkarılmış metal tungsten külçeleri gibi, küçük olmasına 
karşın saçma sapan bir ağırlığa sahip; kimi ise kendi kendini 
onaran beton örneği gibi, son derece tanıdık bir malzeme ol-
masına karşın, bünyesinde bir sır barındırıyor. Hepsi birlikte 
ele alındığında, bini aşkın malzemeden oluşan bu kütüphane, 
evlerimizden tutun, giysilerimize, makinelerimize ve sanatımı-
za kadar, dünyamızı kuran öğeleri temsil ediyor. Kütüphane şu 
anda University College London (UCL) Yapım Enstitüsü’nde 
(Institute of Making) bulunmakta ve geliştirilmekte. Bu kütüp-
hanenin içeriğinden yararlanarak uygarlığımızı yeniden kurabi-
leceğiniz gibi, yok edebilirsiniz de.

Ancak, milyonlarca malzeme içeren, çok daha büyük bir 
malzemeler kütüphanesi vardır, her an katbekat büyüyen bu 
kütüphane, bilinenlerin en büyüğüdür: insan yapımı dünya. Yan 
sayfadaki fotoğrafı ele alalım: Dairemin terasında çay içiyorum. 
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Pek çok bakımdan alelade bir fotoğraf. Ancak dikkatle bakarsa-
nız uygarlığımızın bütününü oluşturan şeylerin bir kataloğunu 
görürsünüz. Bu şeyler önemlidir. Betonu, camı, tekstil ürün-
lerini, metali ve diğer malzemeleri sahneden çıkarırsanız orta 
yerde çırılçıplak titrer halde kalakalırım. Kendimizi uygar say-
mak hoşumuza gidebilir ancak bize uygarlığı bahşeden, büyük 
ölçüde malzeme zenginliğidir. Malzemeler olmasaydı, bir anda 
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hayvanların yüzleştiği basit yaşam mücadelesiyle burun buruna 
gelirdik. O halde insan gibi davranmamıza izin veren, bir öl-
çüye kadar geleneklerimiz ve dilimiz aracılığıyla canlı tuttuğu-
muz giysilerimiz, evlerimiz, kentlerimiz ve eşyamızdır. (Bir afet 
bölgesini ziyaret ederseniz bunu çok net görürsünüz.) Nitekim 
maddi dünya yalnızca teknolojimizin ve kültürümüzün bir gös-
tergesi değildir, aynı zamanda bizim bir parçamızdır. O dünyayı 
biz icat ettik, biz yarattık, o da karşılığında bizi bugünkü hali-
mize getirdi.

Malzemelerin bizim için asıl önemi, uygarlık evrelerini sı-
nıflandırmak için kullandığımız adlardan bellidir: Taş Çağı, 
Tunç Çağı, Demir Çağı; insan varlığının her yeni dönemi, yeni 
bir malzeme ile başlamıştır. Victoria Dönemi’nin belirleyi-
ci malzemesi çelikti; çelik, mühendislerin asma köprüler, tren 
rayları, buhar makineleri ve yolcu gemileri yapma hayallerini 
doludizgin yaşamasına izin verdi. Büyük mühendis Isambard 
Kingdom Brunel, çeliği çevreyi değiştirmek için kullanarak, 
modernizmin tohumlarını attı. Malzeme bilimindeki, silikon 
çipini ve bilgi devrimini getiren atılıma atfen yirminci yüzyıla 
sıklıkla Silikon Çağı denir. Ancak silikonu ön plana çıkarmak, 
dönemin modern yaşamında devrim yaratan başka bir dizi yeni 
malzemeyi görmezden gelmek demektir. Mimarlar, seri üre-
tilen cam tabakaları yapı çeliği ile birleştirerek, kent yaşamı-
na yeni bir tarz kazandıran gökdelenleri üretti. Ürün ve moda 
tasarımcıları plastiği benimseyerek, evlerimizi ve giysilerimizi 
değiştirdi. Selüloit üretmek için kullanılan polimerler, görsel 
kültürde bin yılın en büyük değişimini gerçekleştirerek, sine-
ma çağını açtı. Alüminyum alaşımların ve nikel süperalaşım-
ların geliştirilmesi sayesinde jet motorları üreterek ucuz uçuş 
imkânına kavuştuk ve böylelikle kültürlerin çarpışması hızlan-
dı. Tıpta ve diş hekimliğinde kullanılan porselenler kendimi-
zi yeni baştan yaratmamızı, sakatlık ve yaşlanma kavramlarını 
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yeniden tanımlamamızı sağladı; “plastik cerrahi” teriminden de 
anlaşılacağı gibi, eksikliklerimizi tamamlamak (kalça protezi 
taktırmak) veya fiziksel özelliklerimizi güzelleştirmek (silikon 
taktırarak göğüs büyütmek) için kullanılan yeni tedavilerin 
anahtarları genellikle malzemelerdir. Keza Gunther von Ha-
gens’in Body Worlds sergileri, yeni biyomalzemelerin kültürel et-
kisine tanıklık ederken, bizi hem yaşamda hem ölümde fiziksel 
varlığımızı düşünmeye çağırır.

Bu kitap, malzemelerle kurduğumuz maddi dünyanın şif-
resini çözmek ve bu malzemelerin nereden geldiğini, nasıl iş-
lediğini, bizim hakkımızda neler anlattığını öğrenmek isteyen-
ler içindir. İlginçtir, dört bir yanımızda bulunmalarına karşın, 
malzemeler genelde kendilerini pek belli etmezler. İlk bakışta 
belirleyici özelliklerini nadiren açık ederler, genellikle de ya-
şamlarımızın arka planında gözden yiterler. Çoğu metal parlak 
ve gridir; alüminyum ile çeliğin arasındaki farkı kaç kişi anla-
yabilir? Kerestelerin arasındaki fark barizdir ama bunun nede-
nini kaç kişi söyleyebilir? Plastikler kafa karıştırıcıdır, politen 
ile polipropilen arasındaki farkı kim bilir? Ama belki de daha 
önemlisi, böyle şeyleri kim, neden önemsemelidir?

Ben önemsiyorum ve neden önemsediğimi size anlatmak is-
tiyorum. Üstelik konu her şeyi oluşturan maddeler olunca, insan 
istediği yerden başlayabilir. Ben de bu iki nedenden dolayı, kita-
bımın içeriğinin esin kaynağı ve başlangıç noktası olarak terastaki 
fotoğrafımı seçtim. Maddenin öyküsünü anlatmak için o fotoğ-
raftaki on malzemeyi ele aldım. Her malzemede, o malzemeyi 
hayata geçiren talebi göstermeye çalışıyor, perde arkasındaki mal-
zeme bilimini açıklıyor, o malzemenin yapılmasını sağlayan tek-
nolojik kudretimize hayranlığımı sunuyorum ama hepsinden faz-
la, o malzemenin neden önemli olduğunu anlatmaya çalışıyorum.

Anlatırken de insanlarda olduğu gibi, malzemelerin ara-
sındaki asıl farkların yüzeyin çok altında yattığını görüyoruz. 
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Malzemeler dünyası, kapsamlı bilimsel donanımı bulunmadığı 
sürece, çoğu kişiye kapalı bir dünyadır. Haliyle malzemeyi an-
lamak için insan ölçekli yaşantıdan uzaklaşarak, malzemelerin 
iç dünyasına yolculuk etmemiz gerekiyor. Bazı malzemeler ko-
karken, bazılarının neden kokmadığını; bazı malzemeler bin yıl 
dayanırken, bazılarının neden güneşte sararıp dağıldığını; bazı 
camlar kurşungeçirmezken, şarap kadehinin neden en ufak bir 
darbede tuzla buz olduğunu, ancak mikroskobik ölçekte keş-
fedebiliriz. O mikroskobik dünyaya yolculuk, yiyeceklerimizin, 
giysilerimizin, aletlerimizin, mücevherlerimizin ve elbette be-
denlerimizin arkasındaki bilimi ortaya çıkarır.

Fakat o dünyanın fiziksel ölçeği daha küçük olmakla bir-
likte, zaman ölçeğinin genelde katbekat büyük olduğunu keş-
fedeceğiz. Örneğin, bir saç teliyle aynı ölçekte yer alan bir iplik 
parçasını ele alalım. İplik, çıplak göz yetimizin sınırında bulu-
nan, insan üretimi bir yapıdır ve ipler, battaniyeler, halılar ve 
en önemlisi, giysiler yapmamızı sağlar. Tekstil ürünleri insanın 
ürettiği ilk malzemelerden biridir. Kot pantolon veya herhangi 
bir giysi giydiğimizde, giydiğimiz şey, tasarımı Stonehenge’den 
çok daha eskiye dayanan, minyatür bir dokuma yapısıdır. Giy-
siler yazılı tarih boyunca bizi sıcak tutup koruduğu kadar, mo-
daya uymamızı da sağlamıştır. Ama giysiler yüksek teknoloji 
ürünüdür de aynı zamanda. Yirminci yüzyılda Ay’da astronot-
ları koruyacak kadar dayanıklı tekstil ürünlerinden uzay giysi-
leri yapmayı öğrendik; yapay uzuvlar için katı tekstil ürünleri 
yaptık; hatta şahsen söylemekten mutluluk duyuyorum, adına 
Kevlar denen sentetik, yüksek güçlü bir liften dokunmuş, bıçak 
darbesine dayanıklı “iç giyim” geliştirdik. Malzeme teknoloji-
lerimizin binlerce yıl içinde geçirdiği evrime bu kitapta tekrar 
tekrar döneceğim.

Her yeni bölüm farklı bir malzeme sunmakla kalmayacak, o 
malzemeye farklı bir bakış açısı da getirecek. Kimi bölümlerde 
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malzemeye öncelikle tarihi bir açıdan yaklaşılırken, kimin-
de daha şahsi bir açıdan yaklaşılacak; kimi kuşku uyandıracak 
kadar dramatik, kimiyse buz gibi bilimsel olacak; kiminde bir 
malzemenin kültürel yaşamı, bir diğerindeyse hayranlık uyan-
dıran teknolojik hünerleri vurgulanacak. Kitaptaki tüm bölüm-
lerin, bu yaklaşımların kendine has bir karışımı olmasının ne-
deni basittir: Malzemeler ve bizim onlarla kurduğumuz ilişki 
o kadar çeşitlidir ki tüm malzemelere uyacak tek bir yaklaşım 
yoktur. Malzeme bilimi alanı malzemeleri teknik açıdan anla-
mamızı sağlayacak en güçlü, en uygun çatıyı sunar ama mal-
zemelerde bilimden fazlası vardır. Sonuçta her şey başka bir 
şeyden yapılır ve o şeyleri yapanların, sanatçıların, tasarımcıla-
rın, aşçıların, mühendislerin, mobilyacıların, kuyumcuların, cer-
rahların ve tüm diğerlerinin, kullandıkları malzemenin pratik, 
duygusal ve duyusal boyutuna ilişkin farklı bir anlayışı vardır. 
Yansıtmaya çalıştığım, malzeme bilgisinin bu çeşitliliğidir.

Örneğin, kâğıt hakkındaki onuncu bölümün bir dizi ens-
tantaneden oluşmasının nedeni, kâğıdın yalnızca birçok formda 
karşımıza çıkması değil, aynı zamanda hemen herkes tarafın-
dan, bin bir farklı biçimde kullanılmasıdır. Öte yandan, biyo-
malzemeler hakkındaki bölüm, maddi yanımızın derinliklerine, 
bedenlerimize bir yolculuktur. Burası çok geçmeden malzeme 
biliminin Vahşi Batısına dönecek bir alandır; burada yeni mal-
zemeler biyonik denen yepyeni bir alanın kapılarını açarak, 
etimiz ve kanımızla bütünleşmek üzere tasarlanmış “akıllı” bi-
yo-implantların yardımıyla bedenimizi yeniden yaratmamızı 
sağlar. Böyle malzemeler toplum üstünde derin etkiler yaratır-
ken, kendimizle ilişkimizi toptan değiştirmeyi vaat eder.

Sonuçta her şey atomlardan meydana geldiğinden, atomları 
yöneten ve kuantum mekaniği adıyla bildiğimiz teorinin be-
timlediği kurallardan söz etmek kaçınılmazdır. Dolayısıyla kü-
çük şeylerin atomik dünyasına girerken sağduyumuzu tamamen 
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bir yana bırakıp dalga fonksiyonlarından ve elektron durumla-
rından söz etmemiz gerekiyor. Bu ölçekte giderek artan sayıda 
malzeme sıfırdan tasarlanmakta ve imkânsız görünen görevleri 
yerine getirebilmektedir. Kuantum mekaniği kullanarak tasar-
lanan silikon çipleri, bilgi çağını çoktan açtı. Benzer biçimde 
tasarlanan güneş pilleri, yalnızca güneş ışığını kullanarak enerji 
sorunumuzu çözme potansiyeline sahip. Ama henüz o aşamaya 
varmadık, hâlâ petrole ve kömüre bağlıyız. Neden? Elinizdeki 
kitapta, başarmayı umabileceğimiz şeylerin sınırlarına ışık tut-
mak amacıyla bu sahada yeni doğan büyük umudu inceleyece-
ğim: grafen.

Malzeme biliminin arkasındaki ana fikir şudur: Görüne-
meyecek kadar küçük ölçekteki bu değişimler, insan ölçeğinde 
kendini bir malzemenin davranışındaki değişim olarak gösterir. 
Ne yaptıklarını görecek mikroskopları bile olmayan atalarımı-
zın, muazzam bir başarı kaydederek, tesadüfen tunç ve çelik gibi 
yeni malzemeler yapmasını sağlayan süreç, bu süreçtir. Örneğin, 
bir metal parçasına vurursanız metalin şeklini değiştirmekle 
kalmaz, içyapısını da değiştirirsiniz. Eğer belli bir yöntemle vu-
rursanız bu içyapı metali sertleştirecek biçimde değişir. Ataları-
mız bunu, nedenini bilmeseler de deneyimlerinden biliyorlardı. 
Bu kademeli bilgi birikimi bizi, malzemelerin yapısının önemi 
daha gerçek anlamda idrak edilmeden Taş Devri’nden yirminci 
yüzyıla getirmiştir. Demircinin zanaatı gibi zanaatlarda ifadesi-
ni bulan, malzemelere yönelik bu ampirik kavrayışın önemi ba-
kidir: Bu kitaptaki hemen hemen bütün malzemeleri kafamız 
kadar ellerimizle de tanırız.

Maddeyle böylesine duyusal ve şahsi bir ilişki kurmanın 
olağanüstü sonuçları vardır. Kimi malzemeleri kusurlarına kar-
şın severken, kimilerinden, daha kullanışlı olsalar bile nefret 
ederiz. Örneğin, seramiği ele alalım. Seramik yemek yeme mal-
zemesidir; tabaklarımız, kâselerimiz, fincanlarımız seramiktir. 
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Bu malzeme olmaksızın ne ev evdir ne de lokanta lokantadır. 
Binlerce yıl önce tarımı icat ettiğimizden beri seramiği kulla-
nıyoruz ama seramik en olmadık zamanlarda kırılmaya, çat-
layıp parçalanmaya yatkındır. Neden tabak ve fincan yapmak 
için plastik veya metal gibi, daha sağlam malzemelere geçme-
dik? Neden mekanik açıdan eksilerine rağmen seramiğe sadık 
kaldık? Bu soru tasarımcı ve sanatçılardan tutun arkeolog ve 
antropologlara kadar, türlü akademisyenin araştırma konusu 
olmuştur. Ama malzemelerle duyusal etkileşimimizi sistematik 
biçimde araştırmaya adanmış bir disiplin var. Psikofizik denen 
bu disiplin, çok ilginç bazı keşifler yapmıştır. Örneğin, “gevrek-
lik” araştırmalarının gösterdiği üzere, bazı yiyeceklerden keyif 
almamız için, o yiyeceğin tadı kadar çıkardığı ses de önemli-
dir. Buradan esin alan bazı aşçılar ses efekti eklenmiş yiyecek-
ler üretmiştir. Bu arada, bazı patates cipsi üreticileri, cipslerin 
gevrekliğini artırmakla kalmamış, cips paketinin çıkardığı sesi 
de artırmıştır. Çikolata hakkındaki bölümde, malzemelerin psi-
kofizik boyutlarını keşfe çıkarak, bu durumun yüzyıllardır yeni-
liklere yol açan başlıca etken olduğunu göstereceğim.

Bu kitap, malzemelerin ve malzemelerin insan kültürüyle 
ilişkisinin ayrıntılı bir incelemesi değil, daha ziyade malzemele-
rin yaşamlarımızdaki etkisini gösteren ve terasta çay içmek gibi 
masum bir eylemin bile derin bir malzemeler karmaşıklığına 
dayandığını anlatan bir “enstantanedir”. Tarihin ve teknolojinin 
insan kültürünü nasıl etkilediğini görmek için müzeye gitmeni-
ze gerek yoktur; etkileri zaten dört bir yanınızdadır. Çoğu za-
man o etkileri görmezden geliriz; görmezden gelmek zorunda 
kalırız çünkü tüm zamanımızı parmaklarımızı beton bir duvar-
da gezdirip iç çekerek geçirirsek kaçık muamelesi görürüz. Ama 
bazen böyle şeyler düşünmenin zamanı gelir: Bir metro istasyo-
nunda bıçaklanmak bana o zamanı vermişti ve umarım bu kitap 
da size öyle bir zaman verir.


