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Üniversitede öğrenciyken bir süre ninemin evinde kalmıştım. 
Tam bir oturaklı, ayakları yere basan taşra kadınıydı. Bir gün 
beni fizik notlarıma dalmış görünce dayanamayıp sormuş, ato-
mun yapısını çalıştığımı öğrenince pek bir etkilenmişti. 

“Ooo,” demişti. “Peki bunu bilmek ne işine yarıyor?”

Güzel soru, nineciğim, güzel soru. 
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Sınırda yaşıyoruz. Dünya adlı gezegenle evrenin geri kalanı 
arasındaki eşiğe tünemişiz. Berrak bir gecede başınızı kaldırdı-
ğınızda, gökyüzündeki parlak yıldızların muazzam manzarasını 
seyre dalabilir, kozmosta bulunduğunuz yere özgü olan tanıdık 
ve daimi yer işaretlerini görebilirsiniz. Yıldızlar sabit, düzenli 
ama dokunulmazdır. Her uygarlık yıldızları görmüş ama hiçbiri 
yıldızlara erişememiştir. Evimiz yeryüzüyse tam tersidir: dağı-
nıktır, sürekli değişir, durmadan yeni bir şeyler olur ve her gün 
dokunup haşır neşir olduğumuz şeylerle doludur. Evren denen 
dev saatin nasıl çalıştığıyla ilgileniyorsanız bakmamız gereken 
yer burasıdır. Fiziksel dünya, aynı atom ve aynı ilkelerin farklı 
şekillerde birleşerek yarattığı akıl almaz bir çeşitlilikle doludur. 
Ama bu çeşitlilik gelişigüzel değildir. Dünyamız örüntülerle 
doludur.

Çayınıza süt döküp karıştırdığınızda bir girdap görürsünüz. 
İki sıvı birbirinin çevresinde dönerken bir spiral oluşturur. Spi-
ralin saniyeler süren ömrü, iki sıvının birbirine tamamen karış-
masıyla son bulur. Fakat bu kısa ömür, şu gözlem için kâfidir: 
Sıvılar birbirlerine anında karışmaz; önce hoş girdap desenleri 
oluştururlar. Aynı deseni yine aynı nedenden ötürü başka yer-
lerde de görebiliriz. Dünya’ya uzaydan baktığımızda, bulutların 
da sık sık benzer girdaplar oluşturduğunu görürüz. Sıcak hava 
ve soğuk hava doğrudan birbirine karışmaktansa birbirlerinin 
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çevresinde vals yapar. Örneğin Britanya’da, batıdaki Atlantik 
Okyanusu’ndan sürekli böyle girdaplar gelir. Bölgenin sağı solu 
belli olmayan iklimine bunlar neden olur. Kuzeydeki soğuk ku-
tup havasıyla güneydeki sıcak tropik havanın birleştiği sınırda 
girdaplar oluşur. Soğuk ve sıcak havanın birbirini döne döne ko-
valayarak oluşturduğu desenleri, uydu resimlerinde apaçık gö-
rebilirsiniz. Bu girdaplara “alçak basınç merkezi” veya “siklon” 
adı verilir. Girdap dönerken kolları üzerimizden geçer. Altında 
bulunan bizlerse rüzgârlı, yağmurlu ve güneşli havalar arasında 
ani değişimler yaşarız.

Fincanda karıştırılan çay ve kasırga arasında ilk başta ortak 
bir yan yokmuş gibi gözükebilir ama oluşturdukları örüntüler 
arasındaki benzerlik tesadüf değildir. Bu benzerlik daha derin 
bir gerçeğe işaret eder. Her ikisinin altında da bu türden tüm 
oluşumlar için geçerli bir sistematik temel gizlidir. Biz insanlar 
kuşaklar boyu süren çabalarımızla bu sistematik temelleri keş-
fetmeye çalıştık, inceledik ve deney üstüne deneyle sınadık. Bu 
keşfetme sürecine bilim diyoruz. Bilim, durmadan anlaşılması 
gereken yeni yeni şeyler ortaya çıkaran bir kazı işi olmanın yanı 
sıra, anladıklarımızı sürekli damıtma ve sınama işidir.

Bazen bir örüntüyü, bir bağı fark etmek kolaydır. Bazense 
bağ, daha derinde yatar ki onu fark etmenin verdiği tatmin duy-
gusu da daha derin olur. Örneğin akreplerle bisikletçiler arasın-
da bir bağ olabileceği insanın kolay kolay aklına gelmez. Fakat 
ikisi de hayatta kalabilmek için aynı numaradan faydalanır. Her 
ne kadar bunu zıt şekillerde yapsalar da.

Kuzey Amerika çölünde geceler soğuk ve sessiz olur. Hele bir 
de Ay gözükmüyorsa aradığını bulmak neredeyse imkânsızdır. 
Fakat bu çöllerde bir hazine vardır ki onu bulmak için yanını-
za bir fener alıp karanlığa dalmanız kâfidir. Bu fener sıradan bir 
fener değildir; bizim gözlerimizin göremeyeceği bir ışık yayar: 
morötesi (ultraviyole) ışık veya diğer adıyla “kara ışık.” Fene-
rin ışınları yerde dolanırken tam olarak nereye düştüğünü bile-
mezsiniz, çünkü görünmezler. Ama sonra birden çölün o zifiri 
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karanlığında esrarengiz, parlak, mavi-yeşil bir ışık belirir. Bir 
akrep!

Meraklıları akrepleri bu yöntemle bulur. Bu siyah eklemba-
caklıların dış kabuklarındaki pigmentler, göremediğimiz morö-
tesi ışığı alıp görebildiğimiz ışığı yansıtır. Işığın bu özelliğine 
floresan adı verilir. Akreplerin mavi-yeşil parıltısının, en uygun 
saklanma yerlerini bulabilmeleri için evrildiği düşünülüyor. 
Akrepler genelde gece dışarı çıkar, gündüzü saklanarak geçirir-
ler. Hava aydınlanırken iyi bir yere saklandıklarından ve hiçbir 
yerlerinin açıkta kalmadığından emin olmaları gerekir. Akrebin 
saklanma zamanı geldiğinde, henüz ortalık ağarmamışken, gö-
rünür-ışık çok azdır; oysa morötesi ışık gündüz de, gece de hep 
vardır. Akrebin açıkta olan yerine düşen morötesi ışık, o bölge-
sinin daha çok parlamasına neden olur ve akrep, bizim çıplak 
gözle göremediğimiz bu ışığın parlaklığını vücuduyla sezebilir. 
Böylece o kısmının dışarıda kaldığını ve daha iyi saklanması ge-
rektiğini anlar. Zarif ve etkili bir sinyal sistemidir bu. En azından 
insanlar morötesi fenerleriyle çıkıp gelene kadar öyleydi.

Floresanın karanlıktaki etkisini görmek için illa akrep kayna-
yan bir çöle gitmek gerekmiyor: Floresan, şehirlerin donuk sabah 
manzaralarının yaygın öğelerinden biridir. Güvenliğine önem 
veren bisikletçiler bunun iyi bir örneğidir. Üzerlerindeki ceket-
ler çevredeki diğer şeylere göre daha parlaktır. Adeta parlıyor 
gibi gözükürler ki zaten gerçekten de parlarlar. Bulutlar kapalı 
havada görünür-ışığın büyük bölümünü engelleseler de morö-
tesi ışığı kolayca geçirirler. Reflektörlü ceketlerdeki pigmentler, 
morötesi ışığı alıp görünür-ışık yansıtır. Akreplerinkiyle birebir 
aynı numaradır bu, ama tam zıt amaçlısı. Bisikletçiler parlak gö-
rünmek ister; yansıttıkları ekstra ışık görünmelerini kolaylaştırır 
ve daha güvende olmalarını sağlar. Floresan ışık, insanlar için 
beleştir. Morötesi ışığın zaten ayırdında olmadığımızdan, faydalı 
bir şeye dönüştüğünde de bir bedel talep etmez. 

Floresan olgusunun varlığı bile başlı başına olağanüstüdür 
ama bana asıl heyecan veren, fizikteki böylesi bir güzelliğin 
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kuru bir bilgi olarak kalmayışıdır. Bu bilgi yanınızda taşıyaca-
ğınız bir alete dönüşür ve her yerde işinize yarayabilir. Bizim 
örneğimizde aynı fizik olgusunun hem akreplerin hem de bisik-
letçilerin hayatta kalmasına yardım ettiğini gördük. Ama tonik 
suyunu morötesi ışık altında parlatan da aynı olgudur, çünkü 
içindeki kinin maddesi floresandır. Çamaşır parlatıcılarla fosfor-
lu kalemlerin sırrı da budur. Bir dahaki sefere fosforlu kalemle 
çizilmiş bir cümleye baktığınızda, fosforlu kalemin mürekke-
binin de morötesini algıladığını aklınıza getirin. Morötesi ışığı 
doğrudan görmüyor olsak da bu parlaklığın onun ışımasından 
kaynaklandığını biliriz. 

Ben fizik okudum, çünkü ilgimi çeken şeyleri açıklıyordu. 
Çevreme baktığımda gördüğüm gündelik dünyanın düzenek-
lerini anlamamı sağlıyordu. En güzeliyse bunların bir kısmını 
kendi kendime çıkarsamamı sağlamasıydı. Şu anda profesyonel 
bir fizikçi olsam da kendi kendime çıkarsadığım şeylerin büyük 
bölümü için laboratuvara, karmaşık bilgisayar yazılımlarına 
veya pahalı deneylere ihtiyacım olmadı. En tatmin edici keşif-
lerimi ıvır zıvır şeylerle oynarken, kafamda bilim yapma niye-
ti yokken yaptım. Fizik bilmek dünyayı bir oyuncak kutusuna 
dönüştürüyor. 

Mutfaktan, bahçeden veya sokaktan çıkacak bilime burun 
kıvıranlar olabilir. Bunlar, çocukları oyalayacak, büyüklerin as-
lında işine yaramayacak şeylerden ibaret görülebilirler. Yetişkin 
birinin evrenin nasıl işlediğine dair bir kitap okuması daha ye-
rinde olur; ne de olsa daha ağırbaşlı bir konudur bu. Ne var ki bu 
yaklaşım kilit bir noktayı ıskalar: Her yerde aynı fizik geçerlidir. 
Fiziğin en temel kurallarından bazılarını tost makinesini incele-
yerek öğrenebilirsiniz. Avantajı ise muhtemelen evinizde bir tane 
bulunması ve nasıl çalıştığını kendi başınıza da görebilmenizdir. 
Fiziği güzel yapan şey, aynı örüntülerin her yerde geçerli olması-
dır. Mutfağınızda geçerli olan yasalar, evrenin en ücra köşesinde 
de geçerlidir. Önce tost makinesine bakmanın şöyle bir avantajı 
vardır: Evrenin sıcaklığını hiç merak etmeseniz bile tostunuzun 
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niye sıcak olduğunu yine de öğrenmiş olursunuz. Ve bir kez aşi-
na oldunuz mu, örüntüyü artık pek çok yerde fark edebilirsiniz. 
Gündelik hayatın fiziğini öğrenmek, evrenin fiziğini öğrenmeye 
giden yolu açar. 

Yumurtanın kabuğunu soymadan çiğ mi yoksa haşlanmış mı 
olduğunu anlamanız gerekti mi hiç? Pratik bir yolu var. Yumur-
tayı düz, sert bir zemine koyup döndürün. Birkaç saniye sonra 
parmağınızla kabuğuna dokunun ve yumurta durur durmaz 
parmağınızı çekin. İlk başta kıpırdamadan dursa da bir iki sani-
ye sonra tekrar dönmeye başlayabilir. Çiğ ve haşlanmış yumur-
talar dıştan aynı gözükse de içleri farklıdır. Haşlanmış yumurta-
ya dokunduğunuzda bütün bir katı cismi durdurmuş olursunuz. 
Oysa çiğ yumurtaya dokunduğunuzda yalnızca kabuğunu dur-
durmuş olursunuz; içindeki sıvı dönmeye devam eder. Aradan 
bir iki saniye geçince içindeki sıvı, kabuğu tekrar döndürmeye 
başlar. İnanmıyorsanız alın bir yumurta, deneyin. İttirmediğiniz 
veya çekmediğiniz sürece, nesnelerin aynı hareketi yapmayı sür-
dürme eğilimleri fiziğin genel bir ilkesidir. Bu örnekte yumurta-
nın beyazının toplam dönme miktarı aynı kaldı, çünkü değişme-
si için bir neden yoktu. Buna “açısal momentumun korunumu” 
denir. Ve geçerli olduğu yerler yumurtalarla sınırlı değildir. 

1990’dan beri gezegenimizin çevresinde turlamakta olan 
uydu gözümüz Hubble Uzay Teleskobu, evrenin binlerce ha-
rika fotoğrafını çekmiştir. Uranüs’ün halkalarının, Mars’ın, 
Samanyolu’nun en eski yıldızlarının, adı da kendi gibi güzel 
Sombrero Galaksisi’nin* ve dev Yengeç Nebulası’nın resimleri 
bunlar arasındadır. Peki ama uzayda boşluğa asılı durur ve iğne 
kadarcık ışık kaynaklarına bakarken pozisyonunuzu nasıl sabit 
tutarsınız? Yüzünüzün tamı tamına ne yöne dönük olduğunu 
nereden bilebilirsiniz? Hubble’ın altı tane denge çarkı (jiroskop) 
vardır. Bunlar saniyede 19.200 tur dönen tekerlerdir. Açısal mo-
mentumun korunumu ilkesi, bu tekerleri yavaşlatan hiçbir şey 

* sombrero: Meksika şapkası. (ç.n.)
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olmadığından dolayı aynı hızda dönmeye devam edeceklerini 
söyler. Tekerlerin dönme eksenleri de milim bile sapmadan aynı 
yöne işaret etmeye devam ederler çünkü yönlerini değiştirmele-
ri için bir sebep yoktur. Denge çarkları Hubble Teleskobu’na bir 
başvuru yönü sağlar. Bu sayede üstündeki kameralar, uzaktaki 
bir cisme ne kadar gerekiyorsa o kadar uzun süreliğine sabitle-
nebilir. Uygarlığımızın en ileri teknolojilerinden birinin yönünü 
ayarlamakta kullandığımız fizik ilkesini mutfakta yumurtayla 
gösterebiliriz. 

İşte fiziği bu yüzden seviyorum. Öğrendiğiniz her şey başka 
bir yerde karşınıza çıkıyor. Bir büyük maceradır fizik; bir sonraki 
durakta sizi neyin beklediğini bilemezsiniz. Bildiğimiz kadarıy-
la, dünyamızdaki kurallar evrenin her yerinde geçerli. Evrenimi-
zin çalışma ilkeleri büyük oranda herkese açıktır. Bunları ken-
diniz de sınayabilirsiniz. Mutfaktaki yumurtadan öğrendiğiniz 
şey çatlayıp içinden evrensel bir fizik ilkesi çıkabilir. Ve kendini-
zi yeni civcivinizle dışarı attığınızda dünya gözünüze çok daha 
farklı gözükebilir. 

Eskiden bilgiye şimdikinden daha çok kıymet verilirdi. Bilgi, 
elde edilmesi zor ve değerli bir şeydi. Şimdiyse bilgi okyanusu-
nun kıyısında yaşıyor, arada bir gelen tsunamilerle aklımızı oy-
natacak gibi oluyoruz. Hayatınızı şu anda olduğunuz kişi olarak 
idame ettirebiliyorsanız neden daha fazla bilgi peşinde koşup 
işleri karmaşıklaştırasınız? Uzay teleskobu iyi hoş ama arada bir 
kameralarını aşağı döndürüp kaybolan anahtarlarınızı bulmaya-
caksa ne anladık bundan? 

Meraklı bir türüz. Dünyanın nasıl işlediğini merak eder, bu 
merakımızı doyurduğumuzda büyük bir tatmin duygusu yaşa-
rız. Hele merak ettiğimiz şeyi kendi kendimize çözer, maceramı-
zı başkalarıyla paylaşırsak bu süreç daha da tatmin edici olur. 
Üstelik oyun oynar gibi keşfettiğimiz fizik ilkeleri, kendilerine 
uygulama alanları da bulabilir. Yeni tıbbi teknolojiler, hava koşu-
lu tahminleri, cep telefonları, kendi kendini temizleyen kıyafet-
ler ve füzyon reaktörleri bunların örnekleridir. Modern yaşamda 
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sürekli karmaşık kararlar almamız gerekir: Kompakt floresan 
ampullere daha çok para vermeye değer mi? Telefon yatağın ya-
nındayken uyumak güvenli mi? Hava durumuna güvensem mi? 
Güneş gözlüklerimin camları polarize olunca ne fark ediyor? Te-
mel ilkeler sizi tek başlarına kesin yanıtlara genelde götürmez, 
ama doğru soruları sormak için gerekli bağlamı sağlarlar. Ve ya-
nıtları kendi çabalarımızla bulmaya alışıksak ilk denemede bu-
lamasak bile çaresizliğe düşmeyiz. Belki biraz daha düşünürsek 
çözüme ulaşabileceğimizi biliriz. Eleştirel düşünmek, dünyayı 
anlayabilmemiz için olmazsa olmaz bir beceridir. Özellikle rek-
lamcıların ve siyasetçilerin en doğruyu kendilerinin bildiklerini 
bas bas bağırıp kafa karıştırdıkları bir dünyada. Kanıtlara bak-
mayı ve kendi sonuçlarımıza ulaşmayı bilmemiz gerekir. Kaldı 
ki işin ucu gündelik hayatlarımızın çok daha ötesine dokunuyor. 
Her birimiz uygarlığımıza karşı bir sorumluluk taşıyoruz. Oy 
kullanıyor, ne satın alacağımıza ve nasıl yaşayacağımıza karar 
veriyor, insanlık yolculuğunda birlikte yürüyoruz. Kimse kar-
maşık dünyamızın her ayrıntısını anlayamaz elbette ama temel 
ilkeler bu yolda bize büyük mesafe kaydettirir. 

Tüm bunlardan dolayı, çevremizdeki fizik oyuncaklarıyla 
oynamanın, eğlencenin ötesinde bir anlamı olduğunu düşü-
nüyorum (Eğlence için eğlenceye de varım, o ayrı). Bilim, olgu 
koleksiyonculuğu değildir; dünyaya açıklamalar getirmek için 
yürütülen mantıksal bir süreçtir. Bilimde herkes verilere bakıp 
kendi mantığıyla bir açıklama getirebilir. Açıklamalar başta 
birbirinden farklı olabilir, fakat yeni veriler toplandıkça farklı 
açıklamalar arasında tercihler yapılır ve varılan sonuçlar zaman 
içinde birbirine yakınsar. Bilimi diğer disiplinlerden ayıran nok-
ta budur. Bilimsel bir hipotezin, net ifade edilmiş, sınanabilir 
öngörülerde bulunabilmesi gerekir. Dolayısıyla bir şeyin nasıl 
olduğuyla ilgili aklımıza bir fikir geldiğinde, “Bu fikir doğruysa 
ne gibi sonuçları olurdu?” diye kendimize sorarız. Özellikle de 
doğrulukları sınanabilir öngörüler bulmaya çalışırız. Açıklama 
veya hipotez, aklımıza gelen her sınavı geçerse eğer, söz konusu 
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hipotezin, dünyanın işleyişiyle ilgili muhtemelen iyi bir model 
olduğu konusunda (şüpheye yine pay bırakarak) uzlaşırız. Bilim 
sürekli kendisinin yanlış olduğunu kanıtlamaya çalışır çünkü 
gerçeği ortaya çıkarmanın en etkili yolu budur. 

Dünyayı bir deney sahasına çevirmek için sertifikalı bilimin-
sanı olmanız gerekmez. Bazı temel ilkeleri bilmek, pek çok şeyi 
kendi kendinize ortaya çıkarmanız için yeterlidir. Bazen bunun 
organize bir süreç olması bile gerekmez. Yapbozun parçaları 
adeta kendiliğinden yerlerine oturur. 

Bir keresinde yabanmersini reçeli yapmaya kalkıştım. Favo-
ri keşif yolculuklarımdan biri de böylece başlamış oldu. Tam 
bir hayal kırıklığıydı. Maviye yakın olmasını beklediğim reçel 
pembe olmuştu, hadi fuşya diyelim. O sıralarda New York eya-
letindeki Rhode Island’da kalıyor, İngiltere’ye dönmeden önce 
son toparlanmalarımı yapıyordum. İşlerin çoğunu halletmiştim, 
fakat bir proje vardı ki bitirmeden gitmemeye kesin kararlıydım. 
Güzel ve sıradışı mavilikleri, hafiften egzotik, hoş lezzetleriyle 
yabanmersinlerini oldum olası sevmişimdir. Çoğu yerde tek tük 
rastlarsınız ama Rhode Island’da istemediğiniz kadar vardır. Ben 
de doğanın cömertçe sunduğu yabanmersinlerinden bir kısmını 
İngiltere’ye götürebilmek için reçel yapmaya karar vermiştim. O 
yüzden son birkaç sabahımı yabanmersini toplayıp ayıklamakla 
geçirdim. 

Yabanmersini reçelinin en ilginç yanı mavi olması şüphesiz. 
En azından ben öyle sanıyordum. Doğanınsa başka planları var-
dı. Tencerede kaynayan reçelimin çok farklı özelliklerini sayabi-
lirim, fakat mavi renklilik onlardan biri değildi. Kavanozlarımı 
reçelle doldurdum. Tadı da harikaydı. Gelgelelim, pembe reçel-
lerimi İngiltere’ye götürürken içimde hafiften bir hayal kırıklığı 
ve kafa karışıklığı kalmadı değil. Neden reçelim mavi olmamıştı? 

Altı ay sonra, cadılarla ilgili bir televizyon programı hazır-
layan bir arkadaşım tarihteki bir muammayı aydınlatmam için 
bir soru sordu. Eskiden insanlara büyü yapıldığını anlayabilen 
bazı “bilge kadınlar” varmış. Mine çiçeği yapraklarını kaynatıp 
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özütünü insanların yüzüne sürerek alacağı renge bakarlarmış. 
Niyet ettikleri şeye yaramayacağı kesin olsa bile acaba yine de 
gelişigüzel olmayan, sistematik bir şeyi ölçüyor olabilir miydi bu 
kadınlar? Biraz araştırma yapınca bunun mümkün olabileceğini 
keşfettim. 

Turp, kan portakalı ve daha nice kırmızı ve mor bitki “anto-
siyanin” içerir. Mor mine çiçekleri de öyle. Antosiyanin, bitkilere 
parlak rengini veren pigmenttir. Birkaç farklı türü olduğundan 
renkleri de hafif değişir ama hepsinin moleküler yapısı aynı-
dır. Fakat olay burada bitmiyor. Renk aynı zamanda molekülün 
içinde bulunduğu sıvının asitliğine bağlıdır (Buna “pH değeri” 
diyoruz). Ortamı biraz daha asidik veya aksine, biraz daha al-
kalin yaptığınızda moleküllerin biçimleri hafifçe değiştiğinden, 
renkleri de hafifçe değişir. Bunlar ortamın asitliğinin bir işareti, 
doğanın turnusol kâğıtlarıdır. 

Bu temayı kullanarak mutfakta epey eğlenmek mümkün. 
Önce pigmenti çıkarmak için bitkiyi kaynatmanız gerekir. Bir 
parça turp alıp suda kaynatın ve mor suyunu süzün. İçine biraz 
sirke koyarsanız rengi kırmızıya döner. Biraz çamaşır deterjanı 
katarsanız (güçlü bir alkalindir) sarı veya yeşile döner. Sırf mut-
faktaki malzemeleri kullanarak gökkuşağının tüm renklerini ya-
kalayabilirsiniz. Biliyorum, yaptım çünkü. Bu keşif çok hoşuma 
gitti çünkü bunlar herkesin elinin altındaki malzemeler. Antosi-
yaninler her yerde. Kimya setine gerek yok!

Hasılı, belki de bu bilge kadınlar büyüyü değil, farkında ol-
madan pH değerini test ediyorlardı. Cildinizin pH değeri doğal 
yollardan değişiklik gösterebilir. Mine çiçeğinin özütünü cilde 
sürdüğünüzde farklı insanlarda farklı renklere bürünür. Uzun 
ve terli bir koşunun ardından turp suyunu kendi tenimde mor-
dan maviye çevirebiliyordum. Ama egzersiz yapmamışken renk 
değişmiyordu. Bilge kadınlar mine çiçeği pigmentlerinin kişiden 
kişiye farklı renge büründüğünü fark etmiş ve bunu başka bir 
nedene yormuş olmalı. Tabii asla emin olamayız ama bu, bana 
mantıklı bir tahmin gibi geliyor. 
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Bu kadar tarih bilgisi yeter. Bu olaydan sonra benim yaban-
mersinleri ve reçel geldi aklıma. Yabanmersinini mavi yapan, 
içindeki antosiyaninlerdir. Reçelin içinde topu topu dört malze-
me vardır: meyve, şeker, su ve limon suyu. Limon suyu, meyve-
nin peltesini sertleştirmeye yarar. Bunu yapabilmesini ise asitliği-
ne borçludur. Limonun asitliği! Yabanmersini reçellerim pembe 
olmuştu çünkü kaynamış yabanmersinleri, tencere boyutunda 
bir turnusol testine dönüşmüştü. Reçelin kıvamının doğru olma-
sı için renginin pembe olması gerekiyordu. Bunu fark edince içi-
me yayılan tatmin duygusu, reçelimi mavi yapamamanın hayal 
kırıklığına bedeldi. Neredeyse... Tek bir meyveden gökkuşağının 
renklerini elde edebiliyor oluşumuzun keşfi ise ödediğiniz bede-
le değen türden ödüllerden biriydi. 

Bu kitapta gündelik hayatımızda karşımıza çıkan ufak tefek 
şeyleri, içinde yaşadığımız dünyayla ilişkilendirmeye çalıştım. 
Fiziksel dünyayla itişe kakışa, patlamış mısırlardan, kahve leke-
lerinden ve buzdolabı mıknatıslarından çıkardığımız sonuçlarla 
ilk Antarktika keşif yolculuklarına, tıbbi deneylere ve gelecekteki 
enerji ihtiyaçlarımıza ışık düşüreceğiz. Bilim başkalarıyla değil, 
bizimle ilgilidir. Ve bu yolculukta hepimiz kendi farklı yolumuz-
dan yürüyebiliriz. Her bölümde gündelik hayattaki ufak, hep 
karşılaştığımız ama üzerinde kafa yormadığımız bir ayrıntıdan 
yola çıkacak, oradan hareketle çağımızın bilim ve teknolojisinin 
en önemli kavramlarından bazılarına değineceğiz. Her mini yol-
culuk kendi içinde ödüllendirici olsa da asıl ödül, parçalar bir 
araya oturduğunda çıkacak. 

Dünyanın nasıl işlediğini bilmenin bir faydası daha vardır ki 
biliminsanları bunun sözünü yeterince etmez. Dünyanın meka-
nizmasının nasıl tıkırdadığını bilirseniz bakış açınız da değişir. 
Dünya bir fiziksel örüntüler mozaiğidir. Bir kez temellere aşina 
oldunuz mu örüntülerin birbirlerini nasıl tamamladığını görme-
ye başlarsınız. Umarım siz de kitabı okudukça, içindeki bilim-
sel civcivler büyüyüp dünyaya farklı bakış açılarına dönüşürler. 
Kitabın son bölümünde bu örüntülerin nasıl iç içe geçerek üç 
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yaşam destek sistemimizi (insan bedeni, gezegenimiz ve uygar-
lığımız) oluşturduğunu göstermek istiyorum. Fakat benim bakış 
açıma katılmak zorunda değilsiniz. Bilimin özü, ilkeleri kendini-
zin sınaması, kanıtları kendinizin tartması ve kendi sonuçlarına 
ulaşmanızdır. 

Fincan işin ilk adımı sadece. 
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1
Patlamış mısırlar ve roketler

Gaz yasaları

“Mutfaktakİ patlama” dendi mi akla güzel şeyler gelmez ge-
nelde. Fakat bir patlama vardır ki sonuçları ağzınıza layıktır. Ku-
rumuş mısır tanesi, içinde çeşitli gıda unsurları barındırır: kar-
bonhidrat, protein, demir ve potasyum. Tohumun içine sımsıkı 
paketlenmiş bu bileşenlerin çevresini sert bir kabuk, zırh gibi ku-
şatır. İçindekiler ağız sulandırsa da yiyebilmek için bütün yapıyı 
baştan şekillendirmeniz gerekir. Bir patlama bu iş için biçilmiş 
kaftandır. İşin güzel tarafı, tohum kendini havaya uçuracak dü-
zeneğe zaten sahiptir. Dün gece ben de mutfakta biraz balistik 
çalışma yaptım ve kendime mısır patlattım. Sert dış görünüşle-
rin yumuşak içleri nasıl gizleyebildiğine bir kez daha şahit ol-
dum. Peki ama mısır patlarken neden paramparça olmaz da içi 
kabarıp dışarı pörtler? 

Tenceredeki yağ ısınınca bir kaşık mısır tanesi ekledim, ka-
pağını kapattım ve öylece bırakıp çay yapmak için çaydanlığın 
altını yaktım. Dışarıda sert bir fırtına esiyor, koca koca yağmur 
damlaları pencereleri dövüyordu. Mısırlarsa yağın içinde kıpır-
damadan duruyordu. Sanki hiçbir şey olmuyor gibiydi. Ger-
çekteyse şov çoktan başlamıştı. Her mısır tohumunun içinde 
bir “embriyo” bulunur. Yeni bitki oradan oluşmaya başlar. Bir 
de “endosperm” (besidoku) vardır ki bu da yeni bitkinin ilk gı-
dasıdır. Endosperm, tanecikler halinde paketlenmiş nişastadan 
oluşur. Ayrıca %14 kadar su içerir. Tohumlar sıcak yağın içinde 
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beklerken içlerindeki su kaynamaya ve buhara dönüşmeye baş-
lamıştı. Sıcak moleküller daha hızlı hareket ettiğinden, tohumlar 
ısındıkça içlerindeki su molekülleri de deli gibi bir o yana, bir bu 
yana çarpıyordu. Mısır tohumunun sert kabuğu, dışarıdan ge-
lecek saldırılara karşı koymak üzere evrilmiştir, oysa şimdi içe-
riden gelen bir ayaklanmaya göğüs germeye çalışıyorlardı. Her 
mısır tanesi bir mini düdüklü tencere kıvamına gelmişti. Buhar 
haline gelen su molekülleri içeride sıkışmıştı ve gidecek hiçbir 
yerleri yoktu. Bu yüzden tohumların içindeki basınç arttıkça ar-
tıyordu. Gaz moleküllerinin sayısı ve hızı arttıkça kabukların iç 
çeperlerine daha da sert çarpmaya başladılar. 

Düdüklü tencere yemeği neden çabucak pişirir? Çünkü sıcak 
buhar, pişirme konusunda çok etkilidir. Kuru mısır tanesinin 
içi, düdüklü tencereden farklı değildir. Ben çay poşetlerini ara-
yadurayım, tohumların içindeki nişasta tanecikleri jelimsi pelte 
kıvamına geliyor, basınçları sürekli artıyordu. Mısır tanesinin 
dış kabuğu bu baskıya ancak belli bir noktaya kadar dayanabi-
lir. İçindeki sıcaklık 180 dereceye ulaşıp basınç dışarıdaki normal 
basıncın yaklaşık on katına ulaştığında, peltenin özgürlüğüne 
kavuşmasına ramak kaldı demektir. 

Tencereyi biraz sallayınca içinden gelen ilk tok patlama se-
sini duydum. Birkaç saniye sonraysa sanki küçük bir makineli 
tüfekle ateş ediliyormuş gibi sesler çıkarmaya başladı. Patlayan 
mısırların alttan çarptıkça kapağı nasıl hafifçe oynattıklarını gö-
rebiliyordum. Her patlayışla birlikte tencerenin içinden biraz da 
buhar çıkıyordu. Çayımı koymak için bir anlığına başıboş bırak-
tım ki o birkaç saniyede mısırların yaylım ateşiyle kapak yana 
kaydı ve patlayan mısırlar havada uçuşmaya başladı. 

Patlama anında kurallar değişir. Sert kabuk basınca dayana-
mayarak kendini nihayet koyuverdiğinde, içindeki aşırı yüksek 
basınçlı malzeme, normal atmosferik basınçtaki dış ortamla te-
mas eder. Üstelik artık hacmini sınırlayan bir engel de yoktur. Bu 
yüzden içindeki malzeme anında genişler – ta ki içindeki basınç 
dışarıdaki basınca eşitlenene kadar. Bir anda tohumun bütün içi 
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dışarı çıkar. Sıkışık beyaz pelte, pörtlek beyaz köpüğe dönüşür, 
soğur ve katılaşır. Dönüşüm tamamlanmıştır. 

Tencereyi boşaltınca altındaki birkaç kazazede ortaya çıktı. 
Patlamayıp yanmış kara mısır taneleri, tencerenin dibinde mut-
suz yatıyordu. Dış kabuk hasarlıysa tencerenin ısınmasıyla bir-
likte su buharı dışarı kaçar ve basınç asla yükselmez. Bir tek mı-
sır tanelerinin böyle patlıyor olmasının nedeni, diğer tüm tohum 
kabuklarının gözenekli oluşudur. Ayrıca mısır tanesi çok kuruy-
sa, mesela yanlış zamanda hasat edilmişse içinde patlamayı ger-
çekleştirmeye yeterli basıncı oluşturacak kadar su olmayabilir. 
Patlamanın şiddeti olmadan, başta yenmez sertlikte olan taneler 
yine yenmez sertlikte kalırlar. 

Mükemmel patlamış mısırlarımı kâseyle birlikte yanıma alıp 
pencerenin önüne oturdum. Çayımı yudumlayıp mısırlarımı 
yerken bir yandan da dışarıdaki fırtınayı seyre koyuldum. Her 
patlama hikâyesi kötü sonla bitecek değildi ya!

*

Basit güzeldir. Karmaşıklıktan damıtılmış basitlikse apayrı bir 
tatmin duygusu verir. Gaz yasaları benim için böyledir. Gazların 
davranışlarını öğrenmek, bir göz yanılsamasından uyandırılmak 
gibidir. Bir şey gördüğünüzü sanırsınız, sonra size bunun bir göz 
yanılsaması olduğu söylenince gözünüzü kırpıştırıp baştan ba-
karsınız ve her şeyi yepyeni bir gözle görürsünüz. 

Atomlardan yapılmış bir dünyada yaşıyoruz. Maddenin 
bu minicik zerrelerinin her biri, o maddeye özgü bir elektron 
örüntüsüyle kaplıdır. Negatif yüklü elektronlar, ağır ve pozi-
tif yüklü çekirdeğe muhafızlık yapar. Kimya, atomlar arasında 
dolaşan bu muhafızların hikâyesidir. Elektronlar kuantum dün-
yasının sıkı kurallarına itaati hiç aksatmaksızın bir düzenden 
ötekine geçer, molekül denen daha büyük örüntülerin içindeki 
çekirdekleri esir tutarlar. Şu anda bunları yazarken aldığım nefe-
sin içinde oksijen atomu çiftleri var (Her çift bir oksijen molekülü 
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oluşturur). Oksijen molekülleri saatte 1.400 km hızla ilerleyerek 
saatte 300 km hızla ilerleyen nitrojen atomu çiftleriyle, bazen de 
saatte 1.600 km hızla giden su molekülleriyle çarpışırlar. Korkunç 
dağınık ve karmaşık bir dünya; farklı atomlar, farklı molekül-
ler, farklı hızlar. Havanın her bir santimetreküpünde yaklaşık 
30.000.000.000.000.000.000 (3×1019) molekül vardır. Bu molekülle-
rin her biri saniyede yaklaşık bir milyar kez diğerleriyle çarpışır. 
Durum buysa yol yakınken dönüp beyin cerrahisi, ekonomi ku-
ramı veya süperbilgisayar korsanlığıyla ilgilenmek daha mantık-
lı diye düşünüyor olabilirsiniz. Bundan daha basit olacağı kesin. 
Neyse ki gazların davranışlarını keşfeden öncü biliminsanları-
nın da bu karmaşadan en ufak haberleri dahi yoktu. Cahilliğin 
de kendine göre avantajları olabiliyor. 1800’lerin başlarına kadar 
bilimde atom fikrine pek yer yoktu. Varlıklarına dair kesin ka-
nıtlaraysa anca 1905’te ulaştık. 1662’de Robert Boyle ve asistanı 
Robert Hooke işe koyulduğunda sahip oldukları şeyler, tüp, şişe 
gibi birkaç cam malzeme, cıva, bir miktar sıkıştırılmış hava ve 
yeterli cahillik seviyesiydi. Hava kesesinin üzerindeki basınç art-
tıkça hacminin azaldığını fark ettiler. “Boyle yasası” dediğimiz bu 
genellemeye göre, gazın basıncı ve hacmi ters orantılıdır; yani biri 
artarken öbürü azalır. Bir asır sonra Jacques Charles gazın hacmi-
nin sıcaklıkla doğru orantılı olduğunu fark etti. Gazın sıcaklığını 
iki katına çıkarınca hacmi de iki katına çıkıyordu. Neredeyse ina-
nılmaz geliyor. Bu kadar karmaşık olan atomik dünya nasıl olur 
da bu kadar basit ve istikrarlı bir şeye yol açabilir? 

*

Alınan son bir nefes, sakince son bir kuyruk çırpış ve dev yara-
tık atmosferi geride bırakıyor. İspermeçet balinasının sonraki 45 
dakika boyunca yaşaması için gereken her şey bedeninde depo-
lanmış durumda. Av artık başlayabilir. Ödülse dev bir kalamar: 
korkunç vantuzları ve dehşet verici gagasıyla lastiksi bir cana-
var. Balina, avını bulmak için okyanusun gerçek karanlığına, 
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günışığının hiç değmediği yerlere yolculuk yapmak zorunda. 
Balinaların rutin dalışları 500-1.000 metreyi bulur; ölçülen rekor 
ise 2 km civarındadır. Balina, yönlü sonarı ile karanlığı tarayarak 
ziyafetin yakınlarda olabileceğini bildiren belli belirsiz yankıyı 
bekler. Dev kalamar ise o sırada balinanın varlığından habersiz 
ve şüphelenmeksizin yol almaktadır çünkü sağırdır. 

Balinanın aşağı inerken yanına aldığı en değerli şey oksi-
jendir. Kasların hareket etmesi, dahası balinanın yaşaması için 
enerji sağlayan kimyasal reaksiyonların devamlılığını oksijen 
sağlar. Fakat atmosferden alınan gaz halindeki oksijen, derinlere 
indikçe başa bela olur. Hatta balina yüzeyi terk eder etmez ciğer-
lerindeki hava sorun oluşturmaya başlar. Suda bir metre aşağı 
inmek demek, fazladan bir metrelik suyun ağırlığının içe doğru 
bastırması demektir. Nitrojen ve oksijen molekülleri birbirlerine 
ve akciğerin duvarlarına çarpıp sekerken, her çarpışma duvarı 
azıcık dışa iter. Balinanın içine doğru olan bastırışlar ve dışına 
doğru olan itişler yüzeydeyken birbirini dengeler. Fakat dev aşa-
ğı indikçe üstündeki suyun ağırlığıyla ezilir; dışarının bastırma-
sı içerinin itişine galip gelir. O zaman da akciğerlerin duvarları 
içeri doğru büzülür ki iki tarafın itişi yine birbirini dengelesin ve 
yeni denge noktasına ulaşılsın. Ciğerler büzülünce niye tekrar 
dengeye ulaşılır? Çünkü moleküllerin yeri daralır ve araların-
daki çarpışmalar sıklaşır. Bu da ciğerlerin duvarlarını daha çok 
molekülün dövmesi demektir. Böylece içeriden döven molekül-
ler dışarıdan döven moleküllerle eşit kuvvet uygulayana kadar 
içerinin basıncı artar. On metrelik su derinliği, bir atmosferlik 
ekstra basınç uygulamak için yeterlidir. Dolayısıyla henüz on 
metre dalmışken, yani yukarı baksa kolayca yüzeyi görebilece-
ği bir derinlikteyken bile balinanın ciğerleri yüzeydekinin yarısı 
hacme inmiştir. Ciğerlerinin duvarlarına çarpan molekül sayısı 
iki katına çıkmış, böylece dışarıda iki katına çıkan basıncı den-
gelemiştir. Kalamar ise yüzeyin belki 1 km aşağısındadır. Bir ki-
lometrelik su kütlesinin basıncı demek, ciğerlerin yüzeydekinin 
yüzde birine kadar büzüşmesi demektir. 




