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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› gerçekleri bilmiyor mu?” diye sormuﬂ Bethe. “Evet,” demiﬂ Szilard. “Tanr› gerçekleri biliyor, ama gerçeklerin bu yorumunu bilmiyor.”
Hans Christian von Baeyer, Taming the Atom
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TEﬁEKKÜR
Bu sat›rlar› 2003 y›l› baﬂlar›nda yaz›yorum. ﬁu anda masamda otururken, Amerikan Do¤a Tarihi Müzesi’nden Ian Tattersall’un fevkalade yüreklendirici ve nazik 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›, yani ilk insanlar› konu alan iki bölüm boyunca sat›r aralar›na iliﬂtirdi¤i, benzer tarzda pek çok düzelti var.
Bu sayfalarda kim bilir daha kaç tane utanç verici hata sakl›d›r, ama Dr. Tattersall ve birazdan adlar›n› s›ralayacaklar›m sayesinde, kalan hata say›s›n›n yüzleri bulmad›¤› kesin. Bu kitab›n haz›rlanmas›nda bana yard›mc› olanlara ne kadar teﬂekkür etsem az. Bana karﬂ› her zaman ayn› derecede cömert ve nazik davranan ve durmaks›z›n tekrarlad›¤›m tek bir basit soruyu (“Rica etsem tekrar aç›klayabilir misiniz acaba?”) her defas›nda peygamber sabr›yla yan›tlayan ﬂu kiﬂilere özellikle minnettar›m.
Amerika Birleﬂik Devletleri’nde: New York’taki Amerikan Do¤a Tarihi Müzesi’nden Ian Tattersall; New Hampshire-Hanover’daki Dartmouth College’dan
John Thorstensen, Mary K. Hudson ve David Blanchflower; New HampshireLebanon’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 Ashfall Fossil Beds State Park’tan Mike Voorhies; Iowa-Storm Lake’deki Buena
Vista Üniversitesi’nden Chuck Offenburger; New Hampshire-Gorham’daki Mount 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 Derne¤i’nden (National Geographic Society) Oliver Payne ve Lynn Addison; IndiIX

çindekiler-Hemen Her

eyin

3/11/04

15:22

Page 10

ana-Purdue Üniversitesi’nden James O. Farlow; Rhode Island Üniversitesi’nin
deniz jeofizi¤i profesörü Roger L. Larson; Fort Worth Star-Telegram gazetesinden 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 Rosalind 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›ndan Ian Nowak; Victoria Müzesi’nden Thomas H. Rich; Adelaide’daki Güney
Avustralya Müzesi’nin direktörü Tim Flannery; ve Sidney’deki Yeni Güney Galler 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 atomun tuhaf, anlaﬂ›lmas› güç bir lütufkârl›kla bir araya gelmeyi baﬂararak sizi meydana getirmesi gerekti. Bu öyle özel ve müstesna bir oluﬂumdu ki, daha önce hiç
denenmemiﬂti ve yaln›zca bu defaya mahsus var olacakt›. Önünüzdeki nice seneler boyunca da (öyle umuyoruz ki) bu minik parçac›klar ustal›k isteyen milyarlarca 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 yaﬂaman›za olanak tan›yacaklar.
Atomlar›n bu zahmete neden girdikleri biraz esrarengiz bir konudur. Siz olmak, atomik düzeyde öyle ah›m ﬂah›m bir deneyim de¤ildir. Sizin için fedakârca 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 zaman 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›lmaz dürtüye karﬂ›l›k vereceklerdir: sizi siz oldurmaya.
Ne yaz›k ki atomlar dönektir ve sadakatleri çok uzun sürmez, hatta hayli geçicidir. Uzun bir insan ömrü bile yaklaﬂ›k 650.000 saatten ibarettir. Bu mütevaz› 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 anlayabildi¤i kadar›yla, yaﬂam evren geneline yay›lmam›ﬂt›r. Hiç ﬂüphesiz tuhaf bir durumdur bu, çünkü dünyam›zda cömertçe ve uysalca bir araya gelip canl› varl›k1
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lar oluﬂturan atomlar, bunu uzay›n baﬂka bir yerinde yapmaktan geri duran atomlar›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 kükürt ve di¤er s›radan elementlerden birer tutam. S›radan bir eczanede bulamayaca¤›n›z hiçbir malzemesi yoktur yaﬂam›n... Ve bütün ihtiyac›n›z bundan ibarettir. 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 uzaklardaki 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 öyle 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 etmez. Çok uzun bir süre için, evren de yoktu zaten. Ne atomlar vard›, ne de atomlar›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›zca 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 milyarlarca 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›ld›r›c› derecede güçsüzdür de. Yaﬂam› var etmekte çok usta, ama yok etmekte daha da usta bir gezegenin sakinleri oluﬂumuz, varoluﬂumuzun esrarengiz bir özelli¤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, sizi oluﬂturan atomlar kadar dönek olmal›s›n›z. Kendinize dair her ﬂeyi, biçiminizi, büyüklü¤ünüzü, renginizi, türünüzü, akl›n›za gelebilecek her ﬂeyi de¤iﬂtirmeye 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 uy2
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gun zamanlarda uygun de¤iﬂimlere u¤rayarak yeni nitelikler kazanmas› gerekmiﬂtir. Dolay›s›yla son 3,8 milyar y›l boyunca çeﬂitli dönemlerde oksijenden önce nefret etmiﬂ, sonra onsuz yapamam›ﬂ, yüzgeçler, uzuvlar ve gösteriﬂli kanatlar geliﬂtirmiﬂ, yumurtlam›ﬂ, çatall› dilinizle av yakalam›ﬂ, ya¤ ba¤lam›ﬂ, tüylenmiﬂ, yeralt›nda yaﬂam›ﬂ, a¤açlara tünemiﬂ, bir geyik kadar büyüyüp bir fare kadar 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 kayal›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› olmakla kalmam›ﬂ, kiﬂisel ecdad›n›z aç›s›ndan da aﬂ›r›, daha do¤rusu mucizevi derecede talihli olmuﬂsunuz. Düﬂünün ki, 3,8 milyar y›l boyunca, yani yeryüzündeki 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 kollanm›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¤ulmam›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 yolundaki yaﬂam gayesinden baﬂka herhangi bir sebeple sapmam›ﬂ. Böylece, nihayetinde 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 ﬂans›m›z yard›m ederse, kitab› bitirdi¤imiz zaman sanki öyleymiﬂ gibi hissedebiliriz.
Benim kendi baﬂlang›ç noktam, bir önemi olsun ya da olmas›n, dördüncü veya beﬂinci s›n›ftayken elime geçen bir fen kitab› oldu. Bu kitap 50’li y›llar›n standart yay›nlar›ndan biriydi: hor kullan›lm›ﬂ, sevilmemiﬂ, kal›n m› kal›n bir ders kitab›. Ama ilk sayfalar›ndan birinde, beni kendine tutsak eden bir illüstrasyon vard›: gezegeni kocaman bir b›çakla kesip gövdesinden yaklaﬂ›k çeyrek dilimi temsil eden bir bölümü dikkatle ay›rd›¤›n›z takdirde ortaya ç›kacak olan görüntüsüyle Yerküre’nin içini gösteren bir kesit ﬂemas›.
3
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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 hayalime dayan›yordu: Neyle karﬂ›laﬂaca¤›ndan habersiz, Amerika’n›n oval›k bölgelerinden 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 kilometre 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 hayat›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 erimiyordu? Yoksa eriyor muydu? Kabuk yana yana nihayet söndü¤ünde, Yerküre’nin bir k›sm› boﬂlu¤a düﬂüp, arkas›nda dev bir göçük mü b›rakacakt›? Ve insan bunu nas›l bilebilirdi? Nas›l anlard›?
Ama kitab›n yazar› bu türden ayr›nt›lar konusunda tuhaf bir suskunluk sergiliyordu. 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¤imizi 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 olmaktan 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 kazanaca¤› gibi ilginç bir anlay›ﬂa ve Amerikal› çocuklar›n boﬂ vakitlerinde kafa yorabilecekleri 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 yazarlar 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 bilime yönelik tavr›m›n bir parças›n› oluﬂturdu.
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Derken, çok daha sonralar› (san›r›m dört beﬂ sene önce) Pasifik-aﬂ›r› uzun bir
uçak yolculu¤u s›ras›nda ay›ﬂ›¤›yla ayd›nlanm›ﬂ okyanusa penceremden dalg›n
dalg›n bakarken aniden akl›ma gelen bir düﬂünce bütün huzurumu bozdu: Hayat›m›n sonuna dek üstünde yaﬂayaca¤›m yegâne gezegene dair en temel bilgilerden yoksundum. Mesela okyanuslar›n neden tuzlu oldu¤u, ama Büyük Göller’in
olmad›¤› konusunda en ufak bir fikrim yoktu. Okyanuslar›n tuzlulu¤unda zamanla art›ﬂ ya da azal›ﬂ kaydedilip kaydedilmedi¤ini ve okyanuslar›n tuzluluk
derecesinin beni ilgilendirmesi gereken bir konu olup olmad›¤›n› bilmiyordum.
(ﬁunu memnuniyetle belirtmek isterim ki, 70’li y›llar›n sonlar›na kadar bilim
adamlar› da bu sorular›n yan›tlar›n› bilmiyorlard›. Bilmediklerini yüksek sesle
dile getirmiyorlard›, o kadar.)
Okyanusun tuzlulu¤u benim cehaletimin ufac›k bir k›r›nt›s›n› temsil ediyordu
elbette. Bir protonun ya da proteinin ne oldu¤unu bilmezdim, bir kuvark› bir kuvazardan ay›rt edemezdim, yerbilimcilerin kanyon duvarlar›ndaki kayalar›n yaﬂ›n› bir bak›ﬂta nas›l anlayabildiklerine hiç ak›l erdiremezdim: Asl›nda dünyadan
haberim yoktu benim. Bu konularda biraz bilgi edinmek ve her ﬂeyden önemlisi,
insanlar›n bu bilgilere nas›l ulaﬂt›klar›n› anlamak için duydu¤um sessiz, al›ﬂ›lmad›k, ama ›srarl› istek bütün benli¤imi sard›. Çocukken kafama tak›lan soru en büyük hayretimin kayna¤› olmay› sürdürüyordu: Bilim adamlar› çözümlerini nas›l
bulurlar? Yerküre’nin a¤›rl›¤›n› ya da kayalar›n yaﬂ›n› veya ta aﬂa¤›larda, arz›n
merkezinde gerçekte neler oldu¤unu herhangi bir insan nas›l bilebilir? Evrenin
nas›l ve ne zaman oluﬂtu¤u ve ilk oluﬂtu¤unda neye benzedi¤i nas›l ö¤renilebilir? Bir atomun içinde neler olup bitti¤i nas›l anlaﬂ›l›r? Ve haz›r s›ras› gelmiﬂken
(ya da belki daha do¤rusu, ﬂöyle bir düﬂününce), bilim adamlar› nas›l olur da ço¤unlukla hemen her ﬂeyi bilirmiﬂ gibi gözükür, ama oluﬂacak bir depremi önceden tahmin etmekten ya da gelecek çarﬂamba günü maça giderken yan›m›za ﬂemsiye almam›z gerekip gerekmedi¤ini söylemekten âciz kalabilirler?
‹ﬂte böylece, hayat›m›n bir k›sm›n› (ﬂimdi anlaﬂ›ld›¤› üzere, üç y›l›n›) bu iﬂe
adayarak, kitaplar, dergiler okumaya ve ahmakça sorular›m› yan›tlamaktan b›kmayan, peygamber sabr›nda uzmanlar bulmaya karar verdim. Amac›m, bilimin
harikalar›n› ve marifetlerini aﬂ›r› teknik ya da talepkâr olmayan, ama tamamen
yüzeysel de olmayan bir düzeyde anlaman›n ve takdir etmenin, hayretle karﬂ›laman›n, hatta hoﬂlanman›n mümkün olup olmad›¤›n› görmekti.
Amac›m ve umudum iﬂte buydu, okumaya baﬂlayaca¤›n›z kitap da bu niyetle
yaz›ld›. Her neyse, ele al›nacak son derece geniﬂ bir içeri¤imiz ve bunu yapmak
için 650.000 saatten çok daha az vaktimiz oldu¤una göre, haydi art›k baﬂlayal›m.
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B‹R EVREN NASIL ‹NﬁA ED‹L‹R
Ne kadar u¤raﬂ›rsan›z u¤raﬂ›n, bir protonun ne denli ufak, hacimsel aç›dan ne iddias›z oldu¤unu idrak etmeyi asla baﬂaramazs›n›z. Çünkü o, ak›l almaz küçüklüktedir.
Proton, kendisi de ufac›k bir ﬂey olan atomun bölünemeyecek kadar küçük bir
parças›d›r. Protonlar öyle küçüktür ki, “i” harfindeki noktaya benzer minicik bir
mürekkep lekesi, aﬂa¤› yukar› 500.000.000.000 tane ya da yar›m milyon y›l içindeki saniye say›s›ndan fazla proton bar›nd›rabilir. Yani en basit ifadeyle, protonlar aﬂ›r› mikroskobiktir.
ﬁimdi, elinizden gelirse (ki elbette gelmez), bu protonlardan birini küçültüp
normal büyüklü¤ünün milyarda birine indirdi¤inizi ve tek bir protonu bile devasa gösterecek küçüklükte bir uzaya yerleﬂtirdi¤inizi farz edin. ﬁimdi de bu mini
minnac›k uzaya, bir g›d›m madde ilave edin. Mükemmel. Bir evren baﬂlatmaya
haz›rs›n›z.
ﬁiﬂen bir evren inﬂa etmek istedi¤inizi varsay›yorum tabii. E¤er daha eskiusul, standart bir Büyük Patlama (Big Bang) evreni inﬂa etmeyi tercih ederseniz,
ek malzemelere ihtiyac›n›z olacak. Hatta, var olan her ﬂeyi, buras› ile kâinat›n k›y›s› aras›nda yer alan tüm maddeleri son zerresine ve son parçac›¤›na kadar toplaman›z ve hiç boyutu kalmayana dek, sonsuz küçüklükte kompakt bir noktaya
yo¤unlaﬂt›rman›z gerekecek. Bu durum, tekillik (singularite) olarak bilinir.
Her iki durumda da, gerçekten büyük bir patlamaya haz›r olun. Do¤al olarak,
manzaray› seyretmek için emniyetli bir yere çekilmek isteyeceksiniz. Ama ne yaz›k ki çekilebilece¤iniz bir yer yoktur, çünkü tekilli¤in d›ﬂ›nda, hiçbir yer yoktur.
Evren geniﬂlemeye baﬂlad›¤› zaman daha büyük bir boﬂlu¤u doldurmak üzere d›ﬂa do¤ru yay›l›yor olmayacakt›r. Var olan tek uzay, evrenin geniﬂledikçe yaratt›¤› uzayd›r.
Tekilli¤i gözünüzde karanl›k ve s›n›rs›z bir boﬂlukta as›l› duran bir nevi gebe
nokta olarak canland›rmak do¤al ama yanl›ﬂt›r. Zira uzay da yoktur, karanl›k da.
Tekilli¤in etraf›nda hiçbir etraf yoktur. ‹ﬂgal edebilece¤i bir uzay yoktur, içinde
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bulunabilece¤i bir yer yoktur. Ne zamand›r orada oldu¤unu, yoksa k›sa süre önce, parlak bir fikir gibi aniden peyda m› oldu¤unu, ya da ezelden beri orada durup, sessizce do¤ru an› m› bekledi¤ini bile soramay›z. Zaman yoktur. Zaman› do¤urabilecek bir geçmiﬂ de yoktur.
‹ﬂte böylece, hiçlikten, evrenimiz do¤ar.
Tek bir göz kamaﬂt›r›c› salise içinde, kelimeleri kifayetsiz b›rakacak kadar k›sa ve yo¤un bir görkem an› içinde, tekillik semavi boyutlar kazan›r, akla s›¤mayacak enginlikte bir uzay yarat›r kendine. Kütlesel çekim kuvveti ve fizik bilimine hükmeden di¤er kuvvetler o ilk müthiﬂ saniye içinde ortaya ç›kar. Birçok kozmologun daha ince kesirlere bölmeye kariyerlerini adayacaklar› bir saniyedir bu.
Bir dakikadan k›sa bir süre içinde, evren bir milyon milyar mil geniﬂler ve h›zla
büyümeye devam eder. Art›k çok fazla ›s› vard›r: Ço¤u hidrojen ve helyum, az›c›¤› da (yaklaﬂ›k yüz milyonda bir atomu) lityum olmak üzere, nispeten hafif elementleri yaratacak nükleer reaksiyonlar› baﬂlatmak için gereken s›cakl›¤a, yani
on milyar dereceye ulaﬂ›lm›ﬂt›r. Üç dakika içinde, var olan ya da olacak tüm
maddelerin yüzde 98’i üretilmiﬂtir. Art›k bir evrenimiz vard›r. Mümkün olabilecek en ﬂahane ve en lütufkâr yerdir oras›, çok da güzeldir üstelik. Ve hepsi de,
neredeyse bir sandviç haz›rlamak için gereken süre içinde oluﬂuvermiﬂtir.
Bu an›n ne zaman oluﬂtu¤u ayr› bir tart›ﬂma konusu. Yarat›l›ﬂ an›n›n on milyar y›l önce mi, yirmi milyar y›l önce mi, yoksa on ila yirmi milyar y›l önce mi
oluﬂtu¤u, kozmologlar taraf›ndan nicedir tart›ﬂ›lmakta. Genel mutabakat, yaklaﬂ›k 13,7 milyar y›l öncesine iﬂaret eder gibi, ama izleyen sayfalarda görece¤imiz
üzere, buna benzer ﬂeylerin ölçümündeki zorluk dillere destand›r. Kesin olarak
söylenebilecek tek ﬂey var: Çok uzak geçmiﬂin belirsiz bir noktas›nda, bilinmeyen sebeplerden ötürü, bilimin “zaman = s›f›r” (t = 0) diye tan›mlad›¤› bir an geldi. Ve insano¤lu yola koyuldu.
Bilmedi¤imiz elbette çok ﬂey var ve bildi¤imizi düﬂündü¤ümüz ﬂeylerden ço¤unu da asl›nda yanl›ﬂ bilmiﬂ ya da uzunca bir süre bildi¤imizi sanm›ﬂ›z. Büyük
Patlama bile oldukça yeni bir kavram. Belçikal› bir papaz-âlim olan Georges Lemaître’›n büyük patlama modelini ilk ortaya att›¤› 1920’lerden beri bu fikir kafalar› kurcalad›, ama iki genç radyoastronomun tesadüfen ola¤anüstü bir keﬂifte
bulunduklar› 60’l› y›llar›n ortalar›na kadar kozmolojide etkin biçimde kavramlaﬂamad›.
Bu radyoastronomlar›n adlar› Arno Penzias ve Robert Wilson idi. 1965’te
New Jersey’de, Holmdel’deki Bell Laboratuvarlar›’na ait büyük bir iletiﬂim anteninden yararlanmaya çal›ﬂan bu iki astronomun baﬂlar›, ›srarl› bir “fon gürültüsü”yle dertteydi. Her türlü deneysel çal›ﬂmay› imkâns›zlaﬂt›ran, sürekli ve bu¤ulu bir t›s sesiydi bu. Ses amans›z ve odaks›zd›. Gece gündüz hiç ara vermeden,
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yaz k›ﬂ demeden, gökyüzünün her noktas›ndan geliyordu. Bir y›l süresince genç
astronomlar sesin kayna¤›n› bulmak ve gürültüyü elimine etmek için düﬂünebildikleri her ﬂeyi yapt›lar. Her elektrikli sistemi denediler. Aletleri yeni baﬂtan kurdular, devreleri kontrol ettiler, tellerle oynad›lar, fiﬂleri temizlediler. Çana¤›n içine t›rman›p her bir ek ve perçin yerine boru band› yap›ﬂt›rd›lar. Süpürge ve f›rçalarla yeniden çana¤a t›rman›p, sonraki raporlar›nda “beyaz yal›tkan madde” diye de¤indikleri, halk aras›ndaysa kuﬂ pisli¤i olarak bilinen ﬂeylerden dikkatle temizlediler onu. Ne deneseler fayda etmedi.
Onlardan habersiz, yaln›zca 50 kilometre mesafedeki Princeton Üniversitesi’nde, Robert Dicke önderli¤indeki bir bilim adam› ekibi, Penzias ile Wilson’›n
gayretle bertaraf etmeye u¤raﬂt›klar› ﬂeyin ta kendisini bulmaya çal›ﬂ›yordu.
Princeton’l› araﬂt›rmac›lar, 1940’larda Rusya do¤umlu astrofizikçi George Gamow taraf›ndan öne sürülmüﬂ bir fikrin peﬂindeydiler: Uzay›n yeterince derinlerine bakt›¤›n›z takdirde, Büyük Patlama’dan artakalan kozmik bir fon ›ﬂ›n›m›
bulman›z gerekirdi. Gamow, bu ›ﬂ›n›m›n, kozmosun enginli¤ini katetti¤i zaman
Yerküre’ye mikrodalgalar halinde ulaﬂaca¤›n› hesaplam›ﬂt›. Daha sonraki raporlar›ndan birinde bu iﬂi görecek bir alet bile önermiﬂti: Holmdel’deki Bell antenini. Ne yaz›k ki, Gamow’un raporunu ne Penzias ile Wilson, ne de Princeton ekibinden biri okumuﬂtu.
Penzias ile Wilson’›n iﬂitmekte olduklar› ses, elbette Gamow’un öngördü¤ü
sesti. Onlar, evrenin ya da en az›ndan görülebilir k›sm›n›n 90 milyar trilyon mil
ötedeki k›y›s›n› bulmuﬂlard›. ‹lk fotonlar›, yani evrendeki en ezeli ›ﬂ›¤› “görmekteydiler” asl›nda. Ama onu gözleriyle de¤il kulaklar›yla alg›l›yorlard›, çünkü t›pk› Gamow’un tahmin etti¤i gibi, zaman ve mesafe bu fotonlar› mikrodalgalara
çevirmiﬂti. Alan Guth, The Inflationary Universe (ﬁiﬂen Evren) adl› kitab›nda, bu
keﬂfin perspektif kazanmas›na yard›mc› olan bir benzetmeye baﬂvurur: Evrenin
derinliklerine, Empire State Binas›’n›n yüzüncü kat›ndan aﬂa¤›ya bakar gibi bakt›¤›n›z› düﬂünürseniz, yüzüncü kat ﬂimdiyi, cadde düzeyiyse Büyük Patlama’y›
temsil eder. Böyle bir ölçekte, Wilson ile Penzias’›n keﬂiflerini yapt›klar› dönemde varl›¤› insano¤lu taraf›ndan keﬂfedilmiﬂ olan en uzak galaksiler altm›ﬂ›nc› kat
civar›nda ve en uzak cisimler (y›ld›z›ms›lar)1 yirminci kat civar›nda kal›r. Penzias ile Wilson’›n keﬂfi, görülebilir evrenle tan›ﬂ›kl›¤›m›z› giriﬂ kat›na olabildi¤ince yaklaﬂt›rm›ﬂt›r.
Bu sese neyin yol açt›¤›n›n hâlâ fark›nda olmayan Wilson ile Penzias, Princeton’daki Dicke’e telefon ettiler ve bir çözüm önerebilece¤i umuduyla sorunlar›1

y›ld›z›ms›: kuvazar olarak da bilinen, uzakl›klar› milyarlarca ›ﬂ›k y›l› ile ölçülen ve ola¤anüstü parlakl›klar› nedeniyle 10 milyar ›ﬂ›k y›l›ndan daha büyük mesafelerden gözlemlenebilen gökcisimlerinin
ortak ad›. (ç.n.)
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n› ona anlatt›lar. Dicke, iki genç adam›n neyi bulmuﬂ olduklar›n› derhal anlad›.
Ekip arkadaﬂlar›na dönüp, “Geçmiﬂ olsun çocuklar, keﬂfi onlara kapt›rd›k,” dedi,
telefonu kapat›rken.
Bundan k›sa süre sonra, Astrophysical Journal’da iki makale yay›nland›: Makalelerden birinde Penzias ile Wilson’›n t›s sesiyle ilgili deneyimleri anlat›l›yor,
Dicke’in ekibi taraf›ndan yaz›lan di¤erindeyse bu sesin do¤as› aç›klan›yordu.
Penzias ile Wilson, kozmik fon ›ﬂ›n›m›n›n peﬂinde olmad›klar›, bulduklar› zaman
onun ne oldu¤unu anlamad›klar› ve keﬂiflerine herhangi bir raporda tan›m ya da
yorum getirmedikleri halde, 1978’de fizik dal›nda Nobel Ödülü kazand›lar. Princeton araﬂt›rmac›lar›na ise sadece sempati duyuldu. Lonely Hearts of the Cosmos
(Kozmosun Yaln›z Kalpleri) adl› kitab›n yazar› Dennis Overbye’a göre, Penzias
da Wilson da bulduklar› ﬂeyin önemini hiç anlamam›ﬂt›, ta ki New York Times’da
haberini okuyana dek.
S›ras› gelmiﬂken belirteyim, kozmik fon ›ﬂ›n›m›ndan kaynaklanan rahats›zl›k herkesçe yaﬂanan bir deneyimdir. Televizyonunuzu hiç yay›n almad›¤› bir kanala çevirin: Görece¤iniz c›z›rt›l› stati¤in yaklaﬂ›k olarak yüzde birine, Büyük Patlama’n›n bu
ezeli kal›nt›s› sebep olur. Bir dahaki sefere kanalda hiçbir ﬂey olmad›¤› için ﬂikâyet
etti¤inizde, ekranda evrenin do¤uﬂunu her zaman izleyebilece¤inizi hat›rlay›n.
Ad›na herkes Büyük Patlama dedi¤i halde, birçok kitap onu bildi¤imiz anlamda
bir patlama olarak düﬂünmememiz gerekti¤ine dikkat çeker: Muazzam ölçekte,
engin ve ani bir geniﬂlemeydi daha ziyade. Peki ona ne sebep oldu?
Tekilli¤in daha evvel çökmüﬂ bir evrenin kal›nt›s› oldu¤unu düﬂünenler var.
Onlara göre bizim evrenimiz, ebedi bir evrenler çevriminin yaln›zca bir tanesidir
ve bu çevrimde evrenler bir oksijen makinesinin hava torbas› gibi bir geniﬂleyip
bir çöker. Baﬂka görüﬂler, Büyük Patlama’y› “yalanc› vakum” ya da “vakum
enerjisi” diye adland›rd›klar› ﬂeye, yani hiçli¤in egemenli¤ine son veren dönüﬂtürücü bir nitelik ya da olguya ba¤lar. Hiçlikten bir ﬂey elde edebilmek imkâns›z
görünür, ama bir zamanlar hiçbir ﬂeyin var olmad›¤› ve ﬂimdi bir evrenin var oldu¤u gerçe¤i, bunun olabilece¤inin aç›k kan›t›d›r. Bizim evrenimiz daha büyük
birçok evrenin küçük bir parças› bile olabilir ve belki de Büyük Patlama’lar her
zaman her yerde olagelmektedir. Ya da belki, Büyük Patlama’dan önce uzay ve
zaman›n bütünüyle farkl› biçimleri, bizim hayal bile edemeyece¤imiz kadar yabanc› biçimleri vard› ve Büyük Patlama da bir nevi geçiﬂ safhas›n› temsil etmekteydi; öyle ki, bu patlamayla evren bizim anlayamayaca¤›m›z bir biçimden, az
buçuk anlayabilece¤imiz bir biçime geçti. Stanford kozmologlar›ndan Dr. Andrei Linde’in 2001 y›l›nda New York Times’a söyledi¤i gibi: “Bunlar dini meselelere çok yak›n konulard›r.”
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Büyük Patlama kuram›, patlaman›n kendisine de¤il, patlamadan sonra olanlara dairdir. Ama dikkatinizi çekerim, çok sonra olanlara de¤il. Bilim adamlar› pek
çok hesap yaparak ve parçac›k h›zland›r›c›lar›nda2 olup bitenleri dikkatle gözleyerek yarat›l›ﬂ an›ndan 10-43 saniye sonras›na bakabildiklerine inan›rlar. O s›rada evren hâlâ o kadar küçüktü ki, onu bulmak için bir mikroskoba ihtiyac›n›z
olurdu. Karﬂ›m›za ç›kan her ola¤anüstü rakam bizi kendimizden geçirmemelidir,
ama belki s›rf bu rakamlar›n ak›llara durgunluk veren acayip büyüklü¤ünü bize
hat›rlatmas› için arada s›rada içlerinden birine kilitlenmeye de¤er. Nitekim, 10-43,
0,0000000000000000000000000000000000000000001’dir, yani bir saniyenin
on milyon trilyon trilyon trilyonda biri.*
Evrenin ilk anlar› hakk›nda bildiklerimizden ya da bildi¤imize inand›klar›m›zdan ço¤unu, ﬂiﬂme kuram› (inflation theory) diye adland›r›lan fikre borçluyuz.
Bu fikir ilk kez 1979 y›l›nda, o zamanlar Stanford’da, ﬂimdiyse Massachusetts
Teknoloji Enstitüsü’nde çal›ﬂan Alan Guth ad›nda genç bir parçac›k fizikçisi taraf›ndan ileri sürüldü. Guth o s›ralar otuz iki yaﬂ›ndayd› ve kendi a¤z›yla itiraf
etti¤i gibi, daha evvel diﬂe dokunur bir baﬂar›ya imza atmam›ﬂt›. Büyük Patlama
konulu bir konferansa hasbelkader kat›lm›ﬂ olmasayd›, o müthiﬂ kuram›n› muhtemelen hiç geliﬂtiremeyecekti. Söz konusu konferansç›, Robert Dicke’den baﬂkas› de¤ildi. Dicke’in konuﬂmas› Guth’a ilham verdi ve onu kozmolojiyle, özellikle de evrenin do¤uﬂuyla ilgilenmeye yöneltti.
Bu ilginin nihai sonucu, ﬂiﬂme kuram› oldu. ﬁiﬂme kuram›na göre, yarat›l›ﬂ›n
baﬂlang›c›ndan çok k›sa bir an sonra evren ani ve çarp›c› bir geniﬂleme gösterdi:
ﬁiﬂti... Adeta kendinden kaçarcas›na, her 10-34 saniyede bir, büyüklü¤ünü ikiye
katlad›. Bu olay›n tamam›, belki en fazla 10-30 saniye (saniyenin milyon milyon
milyon milyon milyonda biri kadar) sürdü, ama evreni avucunuzun içinde tutabilece¤iniz bir ﬂeyden en az 10.000.000.000.000.000.000.000.000 misli büyük
2 parçac›k

h›zland›r›c›s›: elektrik yükü taﬂ›yan atomalt› parçac›klar›n h›zlar›n› ve dolay›s›yla kinetik enerjilerini yükseltmekte kullan›lan, böylece atom çekirde¤inin yap› ve özelliklerinin incelenmesine olanak
sa¤layan ayg›t. (ç.n.)
* Rakamlar›n bilimsel yaz›m›na iliﬂkin bir not. Çok büyük say›lar› yazmak son derece zahmetli, okumaksa neredeyse imkâns›z oldu¤undan, bilim adamlar› 10’un kuvvetlerini (ya da katlar›n›) belirtmek için bir
steno kullan›rlar. Örne¤in 10.000.000.000, 1010 olarak, 6.500.000 ise, 6,5 X 106 olarak yaz›l›r. Prensip
çok basittir ve 10’un katlar›na dayan›r: 10 X 10 (ya da 100) 102 olur; 10 X 10 X 10 (ya da 1.000) 103 olur
ve bu son derece aç›k prensip sonsuza dek böyle devam eder. Küçük yaz›lan üst-im say›s›, büyük yaz›lan
ana say›y› izleyen s›f›rlar›n say›s›n› belirtir. Eksi iﬂaretleri, esas itibariyle bir ayna görüntüsü yarat›r, yani
üst-im say›s› ondal›k virgülünün sa¤›ndaki hanelerin say›s›n› gösterir (dolay›s›yla 10-4, 0,0001 anlam›na
gelir). Bu prensibe sayg› duymakla birlikte, ‘1,4 X 109 km3’ ifadesini gören birinin, bunun 1,4 milyar kilometreküp anlam›na geldi¤ini derhal anlayabilece¤i konusunda hâlâ ﬂüpheliyim ve yaz›l› bir dokümanda
okuyucunun ilk ifadeyi de¤il ikincisini tercih edip etmeyece¤i de benim için ayn› ﬂekilde merak konusu
(özellikle de örne¤in verildi¤i kitap genel bir okuyucu kitlesine hitap ediyorsa). Birçok okurun matematikten benim kadar az anlad›¤›n› varsayarak, bu kitapta rakamlar›n bilimsel yaz›mlar›n› ihtiyatla kullanaca¤›m, gerçi bazen, hele hele kozmik konulara de¤inilen bir bölümde, onlardan kaç›nmak olanaks›zlaﬂ›r.
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bir ﬂeye dönüﬂtürdü. ﬁiﬂme kuram›, evrenimizi mümkün k›lan dinamiklere aç›klama getirir. ﬁiﬂme olmasayd›, madde kümeleri olmayacakt›, dolay›s›yla y›ld›zlar da olmayacakt›. Evren, sürüklenen gazlardan ve ebedi bir karanl›ktan ibaret
kalacakt›.
Guth’un kuram›na göre, saniyenin trilyonda birinin trilyonda birinin trilyonda
birinin trilyonda birinde, kütleçekimi3 oluﬂtu. Gülünç derecede k›sa bir di¤er süre sonras›nda, buna güçlü ve zay›f nükleer kuvvetler ve elektromanyetizma (fizi¤in malzemesi) eklendi. Hemen akabinde, bunlara temel parçac›k sürüleri (maddenin malzemesi) kat›ld›. Hiç yoktan, sürüyle foton, proton, elektron, nötron ve
daha pek çok ﬂey var oldu: standart Büyük Patlama kuram›na göre her birinden
1079 ila 1089 adet.
Böyle miktarlar› kavramak elbette olanaks›z. Tek bir ola¤anüstü an içinde bize son derece engin bir evren ba¤›ﬂland›¤›n› bilmemiz kâfi: kurama göre bir uçtan öbür uca en az yüz milyar ›ﬂ›k y›l› geniﬂlikte, ama belki de sonsuzlukla s›n›rl› büyüklükte, y›ld›zlar›n, galaksilerin ve di¤er kompleks sistemlerin yarat›l›ﬂ›
için mükemmelen donat›lm›ﬂ bir evren.
Kendi aç›m›zdan iﬂin ola¤anüstü yan›, bu oluﬂumun bize ne kadar lütufkâr davrand›¤›d›r. ﬁayet evren az›c›k baﬂka türlü oluﬂmuﬂ olsayd›, mesela kütleçekimi
bir nebze daha güçlü veya daha zay›f olsayd› ya da geniﬂleme biraz daha yavaﬂ
veya daha h›zl› gerçekleﬂseydi, sizi, beni ve üstünde durdu¤umuz yeri oluﬂturacak kararl› (stabil) elementler hiç var olmayabilirdi. Kütleçekimi az›c›k daha
güçlü olsayd›, evren kendisine do¤ru boyutlar›, yo¤unlu¤u ve bileﬂenleri verecek
do¤ru de¤erlerden yoksun kal›r, kötü kurulmuﬂ bir çad›r gibi çökebilirdi. Daha
zay›f olsayd›, hiçbir ﬂey bir araya gelip kaynaﬂamazd›. Evren sonsuza dek ›ss›z
ve tenha bir boﬂluk olarak kal›rd›.
Baz› uzmanlar› baﬂka büyük patlamalar›n da olmuﬂ olabilece¤ine inand›ran sebeplerden biri de iﬂte budur. Bu uzmanlara göre, ebediyetin yüce enginli¤ine da¤›lm›ﬂ belki trilyonlarca patlama olmuﬂtur ve bizim bu müstesna evrende var olmam›z›n nedeni, ancak bu evrende var olabilmemizdir. Columbia Üniversitesi’nden Edward P. Tryon’›n bir defas›nda ifade etti¤i gibi: “Bunun neden böyle oldu¤u sorusuna, Evren’imizin zaman zaman olan ﬂeylerden yaln›zca biri oldu¤u gibi mütevaz› bir öneriyle karﬂ›l›k veririm.” Guth bu sözlere ﬂunlar› ekler: “Tryon’›n
3 Gravitasyon ya da kütlesel çekim kuvveti olarak da bilinen kütleçekimi, evrendeki her cismin birbirine
uygulad›¤› çekim kuvvetidir. Yerküre’nin di¤er cisimlere uygulad›¤› kütleçekimi içinse genellikle
yerçekimi terimi kullan›l›r. Ay’›n Yerküre çevresindeki, Yerküre’nin Güneﬂ çevresindeki, Güneﬂ’in
Samanyolu’nun merkezi çevresindeki dönüﬂleri kütleçekimi kuvvetinin sonucudur. Newton’›n kütleçekimi kuram›na göre, dünya üzerindeki en küçük cisim bile etraf›ndaki her ﬂeyi kendi küçük kütleçekimsel
alan›yla kendine do¤ru çeker. (Bkz. Newton’›n üç hareket yasas›: s. 43) (ç.n.)
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vurgulad›¤› husus ﬂuydu: Bir evrenin yarat›lma ihtimali yok denecek kadar az oldu¤u halde, baﬂar›s›zl›¤a u¤rayan giriﬂimleri kimse hesaba katmam›ﬂt›r.”
Britanya’n›n Kraliyet Astronomu Martin Rees, birçok evrenin var oldu¤una
inan›r: Farkl› kombinasyonlarda ve farkl› özelliklerde, belki sonsuz say›da evren
vard›r ve bizler her ﬂeyi bizim var olmam›za olanak tan›yacak biçimde birleﬂtiren bir evrende yaﬂar›z. Rees bu durumu çok büyük bir giyim ma¤azas›na benzetir: “Ma¤azan›n stoku çok geniﬂse, kendi bedeninize uygun bir giysi bulmak
sizi ﬂaﬂ›rtmaz. E¤er pek çok evren varsa ve her birine farkl› say› dizileri hükmediyorsa, içlerinden bir tanesi mutlaka yaﬂam bar›nd›rmaya elveriﬂli bir say› dizisi sunacakt›r. Bizler iﬂte o müstesna evrendeyiz.”
Rees, evrenimize özellikle alt› say›n›n hükmetti¤ini ve bu de¤erlerden herhangi birinin hafifçe de¤iﬂmesi halinde hiçbir ﬂeyin eskisi gibi olamayaca¤›n› belirtir. Örne¤in, evrenin var oldu¤u gibi var olabilmesi için hidrojenin ölçülü ama
nispeten görkemli bir biçimde helyuma dönüﬂmesi ve bunu yapabilmek için kütlesinin binde 7’sini enerjiye çevirmesi gerekir. Bu de¤erde hafif bir azal›ﬂ olsa,
sözgelimi binde 7’den binde 6’ya inse, hiçbir dönüﬂüm gerçekleﬂemez: Evren
hidrojenden ibaret kal›r. De¤er çok az da olsa artsa, mesela binde 8’e ç›ksa, dönüﬂüm ç›lg›nca h›zlanaca¤› için hidrojen hemencecik tüketilir. Her halükarda, say›lardaki en ufak bir oynamayla birlikte, bildi¤imiz ve gereksindi¤imiz haliyle
evren art›k var olmayacakt›r.
Her ﬂeyin ﬂimdilik tam tam›na do¤ru k›vamda oldu¤unu söylemeliyim. Ama ileride, kütleçekimi biraz güçlenebilir. Bu güçlenme günün birinde evrenin geniﬂlemesini durdurabilir ve gerileyip çökmesine sebep olabilir, ta ki evren kendini
iyice ezip küçülterek ayn› süreci yeni baﬂtan baﬂlatacak bir di¤er tekilli¤e indirgenene dek. Öte yandan, kütleçekimi aﬂ›r› zay›flayabilir, ki bu durumda da evren
sonsuza dek alabildi¤ine geniﬂlemeye devam eder ve her ﬂey birbirinden öyle
uzaklaﬂ›r ki, madde etkileﬂimlerine olanak kalmaz: Evren son derece ferah ama
at›l ve ölü bir yer haline gelir. Üçüncü olas›l›k, kütleçekiminin tam ayar›nda
(kozmologlar›n tabiriyle “kritik yo¤unlukta”) kalmas›d›r. Bu ayar, evreni tam tam›na do¤ru boyutlarda bir arada tutarak, her ﬂeyin belirsiz bir süre için devam›na olanak sa¤lar. Kozmologlar, eﬂref saatlerinde buna bazen “Goldilocks etkisi”
(her ﬂeyin tam k›vam›ndal›¤›) diye de¤inirler. (Bilimsel literatürde bu üç olas›
evren s›ras›yla kapal›, aç›k ve düz evren olarak bilinir.)
Hayat›m›z›n belli bir noktas›nda hepimizin akl›na tak›lm›ﬂ olan soru ﬂudur:
Evrenin k›y›s›na kadar seyahat edip, baﬂ›n›z› tabiri caizse perdelerin aras›ndan
d›ﬂar› uzatsayd›n›z ne olurdu? Baﬂ›n›z, art›k evrenin içinde olmayaca¤›na göre,
nerede olurdu? Ötede ne bulurdunuz? Bu sorular›n yan›t› sizi düﬂ k›r›kl›¤›na u¤15
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ratacakt›r: Evrenin k›y›s›na asla ulaﬂamazs›n›z. Bunun sebebi, oraya ulaﬂman›n
çok uzun vakit alaca¤› de¤ildir, ki bu da elbette do¤rudur. Sebep, d›ﬂa do¤ru, hiç
durmadan, dümdüz bir rota izleyerek, belirsiz bir süre boyunca inatla seyahat etseniz dahi hiçbir d›ﬂ s›n›ra varamayacak oluﬂunuzdur. Baﬂlad›¤›n›z yere döndü¤ünüzle kal›rs›n›z (ve bu noktada tahminen ümitsizli¤e kap›l›p pes edersiniz).
Bunun sebebi, Einstein’›n (ilgili bölümde ele alaca¤›m›z) görelilik (rölativite)
kuram›na uygun olarak, evrenin lay›¤›yla hayal edemeyece¤imiz biçimde “e¤riliyor” olmas›d›r. Ama ﬂu an için, büyük ve durmadan geniﬂleyen bir balon içinde baﬂ›boﬂ sürüklenmedi¤imizi bilmeniz yeterli. Uzay kavislenir ve bu da onun
s›n›rs›z ama sonlu olmas›n› mümkün k›lar. Uzay›n geniﬂlemekte oldu¤unu söylemek bile yerinde olmaz, çünkü Nobel ödüllü fizikçi Steven Weinberg’in de belirtti¤i gibi, “güneﬂ sistemleri ve galaksiler geniﬂlemiyor, uzay›n kendisi de geniﬂlemiyor.” Daha do¤rusu, galaksiler h›zla birbirlerinden uzaklaﬂ›yor. Bütün
bunlar sezgiye meydan okuyan olgulard›r. Ya da, bir zamanlar biyolog J. B. S.
Haldane’in kusursuzca gözlemledi¤i gibi: “Evren zannetti¤imizden daha tuhaf
olmakla kalmaz, zannedebilece¤imizden daha tuhaft›r.”
Uzay›n kavisleniﬂini izah etmek için genellikle ﬂu benzetmeye baﬂvurulur:
Düz yüzeyler evreninden, hayat›nda hiç küre görmemiﬂ birinin Yerküre’ye getirildi¤ini hayal etmeye çal›ﬂ›n. Bu kiﬂi gezegenin yüzeyinde ne kadar dolaﬂ›rsa
dolaﬂs›n, asla bir ucunu bulamaz. Sonunda baﬂlad›¤› noktaya geri dönebilir ve
kafas› elbette büsbütün kar›ﬂaca¤›ndan, bunun nas›l olabildi¤ini bir türlü aç›klayamaz. Eh, biz de uzayda düz yüzeyler evreninin o ﬂaﬂk›n sakiniyle ayn› konumday›z. Ondan tek fark›m›z, daha karmaﬂ›k bir soru yüzünden afallam›ﬂ olmam›z.
Evrenin k›y›s›n› bulabilece¤iniz bir yer olmad›¤› gibi, merkezinde durup “Buras› her ﬂeyin baﬂlad›¤› yer. Buras› her ﬂeyin en merkezi noktas›,” diyebilece¤iniz bir yer de yoktur. Biz hepimiz her ﬂeyin merkezindeyiz. Asl›nda bunu kesinkes bilmiyoruz, matematiksel olarak ispatlayamay›z. Bilim adamlar› bizim gerçekte evrenin merkezi olamayaca¤›m›z› (olsayd›k bunun ne anlama gelece¤ini
var›n siz düﬂünün art›k...) ama fenomenin her yerdeki tüm gözlemciler için ayn›
olmas› gerekti¤ini sadece varsayarlar. Ama asl›na bakarsan›z hiçbir ﬂey bildi¤imiz yok.
Bizim için evren, evren oluﬂal› beri geçen milyarlarca y›ld›r ›ﬂ›¤›n gidebildi¤i
kadar›ndan ibarettir. Bu görülebilir evren, yani bildi¤imiz ve hakk›nda konuﬂabilece¤imiz evren, bir uçtan öbür uca milyon milyon milyon milyon (yani
1.000.000.000.000.000.000.000.000) mil geniﬂliktedir. Ama ço¤u kurama göre,
kimi zaman meta-evren diye adland›r›lan büyük evren, daha da muazzam enginliktedir. Rees’e göre, bu daha büyük, görülmemiﬂ evrenin k›y›s›na kaç ›ﬂ›k y›l›
mesafede olundu¤u, “onlarca de¤il, yüzlerce bile de¤il, milyonlarca s›f›rla” ya16
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z›lmal›d›r. K›sacas›, ötenin ötesini tahayyül etme zahmetine hiç girmeseniz dahi,
hayal edebilece¤inizden çok daha engin bir uzay vard›r.
Uzun bir süre için, Büyük Patlama kuram›n›n birçok insan› tedirgin eden büyük bir eksi¤i vard›: Buraya nas›l vard›¤›m›z› biraz olsun aç›klayam›yordu. Var
olan tüm maddelerin yüzde 98’i Büyük Patlama’yla yarat›ld›¤› halde, bu maddeler sadece hafif gazlard›: daha önce de de¤indi¤imiz gibi, helyum, hidrojen ve lityum gazlar›. Kendi varoluﬂumuz için hayati önem taﬂ›yan malzemelerin, yani
karbon, nitrojen ve oksijen gibi a¤›r elementlerin bir parçac›¤› bile yarat›l›ﬂ›n gaz
çorbas›ndan do¤mam›ﬂt›r. Kald› ki, bu a¤›r elementleri oluﬂturmak için Büyük
Patlama’dan yay›lana benzer boyutta ›s›ya ve enerjiye ihtiyaç vard›r. Oysa tek bir
Büyük Patlama olmuﬂ ve o da a¤›r elementleri üretmemiﬂtir. O halde onlar nereden geldiler? ‹lginçtir ki, bu sorunun yan›t›n› bulan adam Büyük Patlama’y› bir
kuram olarak içtenlikle küçümseyen ve Büyük Patlama terimini dalga geçercesine, alayla icat eden bir kozmolog oldu.
Ona birazdan de¤inece¤iz, ama buraya nas›l vard›¤›m›z sorusuna dönmeden
önce, “bura”n›n tam olarak neresi oldu¤unu birkaç dakikal›¤›na düﬂünmekte fayda var.
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GÜNEﬁ S‹STEM‹NE HOﬁ GELD‹N‹Z
Günümüzde astronomlar›n ellerinden inan›lmaz ﬂeyler geliyor. Ay’da biri kibrit
çaksa, alevini tespit edebilecek durumdalar. Ücra y›ld›zlar›n en ufak titreﬂimlerinden, görülemeyecek kadar uzak gezegenlerin büyüklü¤ünü, karakterini ve hatta potansiyel yaﬂanabilirli¤ini belirleyebiliyorlar. (Söz konusu gezegenler bize
öyle uzakt›r ki, bir uzaygemisiyle oraya varmak yar›m milyon y›l›m›z› al›r.) Radyoteleskoplar›yla ak›l almaz derecede silik ›ﬂ›n›m demetleri yakalayabiliyorlar.
(Söz konusu ›ﬂ›n›mlar öyle zay›ft›r ki, bütün astronomlar›n güneﬂ sistemi d›ﬂ›ndan enerji toplamaya baﬂlad›klar› 1951 y›l›ndan bu yana toplanm›ﬂ olan enerji
miktar›n›n toplam›, Carl Sagan’›n sözleriyle, “yere düﬂen tek bir kar tanesinin
enerjisinden azd›r.”)
Özetle, astronomlar›n bulmay› kafaya koyup da bulamayacaklar› pek bir ﬂey
yoktur evrende. Plüton’un bir uydusu oldu¤unun 1978’e kadar kimse taraf›ndan
fark edilmemiﬂ olmas›, iﬂte bu yüzden daha da çarp›c›d›r. 1978 yaz›nda, Arizona’n›n Flagstaff kentindeki ABD Donanma Gözlemevi’nde, James Christy ad›nda genç bir astronom Plüton’un foto¤raflar› üzerinde rutin incelemelerinden birini yaparken, orada bir ﬂey oldu¤unu gördü: bulan›k ve belirsiz, ama kesinlikle
Plüton’dan ayr› bir ﬂey. Meslektaﬂ› Robert Harrington’a dan›ﬂarak, görmekte oldu¤u ﬂeyin bir uydu oldu¤u sonucuna vard›. Bu uydu herhangi bir uydu de¤ildi
üstelik. Gezegenine k›yasla, güneﬂ sistemindeki en büyük uyduydu.
Bu durum, zaten ah›m ﬂah›m bir cüssesi bulunmayan Plüton’un bir gezegen
olarak konumuna tam bir darbe indiriyordu asl›nda. Çünkü Christy’nin bulgusundan evvel, uydunun ve Plüton’un birlikte kaplad›klar› alan›n tek ve ayn› oldu¤u düﬂünülürdü. Ama anlaﬂ›lan o ki, Plüton hiç kimsenin tahmin edemedi¤i
kadar küçüktü: Merkür’den bile küçük. Hatta, güneﬂ sistemindeki yedi uydu, bizim ay›m›z dahil, ondan daha büyüktü.
Bu noktada do¤al olarak akla gelen soru, kendi güneﬂ sistemimizde yer alan
bir uyduyu bulman›n neden bu kadar uzun vakit ald›¤›d›r. Cevab› k›smen astronomlar›n araçlar›n› nereye yönelttiklerinde, k›smen bu araçlar›n neyi saptamak
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üzere tasarland›¤›nda ve k›smen de söz konusu gezegenin gariban Plüton oluﬂunda aramak gerekir. Ama en önemli etken, astronomlar›n araçlar›n› nereye yönelttikleridir. Astronom Clark Chapman’›n sözleriyle: “Ço¤u insan astronomlar›n
geceleri gözlemevlerinde gökleri tarad›klar›n› düﬂünür. Bu do¤ru de¤ildir. Dünyadaki teleskoplar›n hemen hepsi, bir y›ld›z›ms› görmek veya karadelikleri aramak ya da uzak bir galaksiye bakmak için göklerin çok uzak ve çok minik parçalar›n› gözetlemek üzere tasarlanm›ﬂt›r. Gökleri tarayan yegâne gerçek teleskop
a¤›, silahl› kuvvetler taraf›ndan tasarlan›p inﬂa edilmiﬂtir.”
Sanatç› yorumlar›, uzay cisimlerini gerçek astronomide var olmayan bir netlikle hayal etmemize yol açar. Oysa Christy’nin foto¤raf›ndaki Plüton gayet sönük ve soluktur: Kozmik bir tüy parças›n› and›r›r. Uydusuysa, National
Geographic dergisindeki resimlerde görece¤iniz türden, romantik bir ›ﬂ›kla arkadan ayd›nlat›lm›ﬂ, keskin hatlarla belirli bir uydu de¤il, minicik ve belli belirsiz
bir izden ibarettir. Öyle belirsizdir ki, birinin bu uyduyu yeniden tespit edip
Christy taraf›ndan ortaya konan varl›¤›n› onaylayabilmesi için aradan yedi sene
geçmesi gerekmiﬂtir.
Christy’nin keﬂfine dair ince bir ayr›nt› da, bu keﬂfin Flagstaff’te yap›lm›ﬂ olmas›d›r. Ne ilginçtir ki, 1930 y›l›nda Plüton’un ilk kez keﬂfedildi¤i yer de oras›yd›. Astronomide yeni ufuklar açan bu baﬂar›, büyük ölçüde astronom Percival
Lowell’a mal edilir. Boston’›n en köklü ve zengin ailelerinden birine (Lowell’lar›n yaln›zca Cabot’larla, Cabot’lar›nsa yaln›zca Tanr›’yla konuﬂtuklar›, fasulye
ve morina memba› Boston hakk›ndaki ünlü ﬂark›da sözü geçen aileye) mensup
olan Lowell, kendi ad›n› taﬂ›yan ünlü gözlemevini donatan kiﬂidir. Ama en çok,
Mars’›n kanallarla kapl› oldu¤u ve bu kanallar›n, ekvator civar›ndaki kuru ama
verimli topraklara kutup bölgelerinden su aktarmak amac›yla hamarat Marsl›lar
taraf›ndan inﬂa edilmiﬂ oldu¤u yolundaki inanc›yla hat›rlan›r.
Lowell’›n öbür sars›lmaz inanc› ise, Neptün’ün ötesinde bir yerde, X Gezegeni diye adland›rd›¤›, keﬂfedilmemiﬂ bir dokuzuncu gezegenin var oldu¤u yolundayd›. Lowell bu inanc›n› Uranüs ve Neptün gezegenlerinin yörüngelerinde saptad›¤› düzensizliklere dayand›rm›ﬂ, hayat›n›n son y›llar›n› orada bulundu¤una
emin oldu¤u gazl› devi aramaya adam›ﬂt›. Ne yaz›k ki, biraz da bu tüketici aray›ﬂ›n etkisiyle, 1916’da aniden öldü ve vârisleri toprak kavgas›na tutuﬂurken Lowell’›n araﬂt›rmas› sürüncemede kald›. Velhas›l, 1929’da, biraz da dikkati
Mars’taki kanallar safsatas›ndan baﬂka yöne kayd›rmak amac›yla (çünkü Lowell’›n bu inanc› art›k ciddi bir utanç kayna¤› haline gelmiﬂti) araﬂt›rmay› yeniden baﬂlatmaya karar veren Lowell Gözlemevi direktörleri, Clyde Tombaugh
ad›nda Kansasl› bir delikanl›y› bu iﬂle görevlendirdiler.
Tombaugh’›n astronomi alan›nda hiç resmi e¤itimi yoktu, ama son derece
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gayretli ve cin gibi ak›ll› biriydi. Bir senelik sab›rl› bir araﬂt›rmadan sonra Plüton’u tespit etmeyi baﬂard›: ›ﬂ›l ›ﬂ›l bir gök kubbede yanan zay›f bir ›ﬂ›k noktas›.
Bu mucizevi bir buluﬂtu ve ﬂu husus onu daha da çarp›c› k›l›yordu: Lowell’›n
Neptün’den sonra bir gezegenin daha var oldu¤unu tahmin etmesini sa¤layan
gözlemlerin büyük ölçüde hatal› oldu¤u ortaya ç›km›ﬂt›. Tombaugh bu yeni gezegenin Lowell taraf›ndan öngörülen muazzam gaz topuyla uzaktan yak›ndan
alakas› olmad›¤›n› bir bak›ﬂta anlayabilmiﬂti. Ama yeni gezegenin karakteri hakk›nda onun ya da bir baﬂkas›n›n kafas›n› kurcalayan her ﬂüphe bir ç›rp›da kenara itildi. Çünkü herkesin heyecanlanmak için bahane arad›¤› günlerdi ve hemen
her flaﬂ haber büyük bir hezeyana sebep olurdu. Plüton, Amerikal›larca keﬂfedilen ilk gezegendi ve onun buzlarla kapl› ücra bir noktadan ibaret oldu¤u düﬂüncesi kimsenin keyfini bozamayacakt›. En az›ndan ilk iki harfinin Lowell’›n ad›n›n ve soyad›n›n baﬂ harflerini temsil etti¤i düﬂüncesiyle, gezegene Plüton ad›
verildi. Lowell ölümünden sonra her yerde birinci s›n›f bir dâhi olarak yüceltildi
ve Tombaugh, kendisini genellikle hürmetle anan gezegen astronomlar› d›ﬂ›nda
herkes taraf›ndan, büyük ölçüde unutuldu.
Birkaç astronom, oralarda bir yerde hâlâ bir X Gezegeni’nin var olabilece¤ini
düﬂünmeye devam ediyor: Jüpiter’in belki on misli büyüklükte, ama bizim göremeyece¤imiz kadar uzakta, gerçekten devasa bir gezegen. (Bu gezegen o uzakl›ktan çok az güneﬂ ›ﬂ›¤› alabilece¤i için hiç ›ﬂ›k yans›tm›yor olabilir.) Böyle düﬂünenlere göre, X Gezegeni Jüpiter ya da Satürn gibi al›ﬂ›lagelmiﬂ bir gezegen
olmayacakt›r. Çünkü öyle olamayacak kadar uzaktad›r: 4,5 trilyon mil gibi bir
mesafeden bahsediyoruz. Daha ziyade, güneﬂ olmay› asla pek baﬂaramam›ﬂ bir
güneﬂe benzeyecektir. Zaten kozmostaki ço¤u y›ld›z sistemi çift y›ld›zl›d›r ve bu
da bizim tek güneﬂimizin biraz tuhaf kaçmas›na yol açar.
Plüton’a gelince: Kimse onun ne kadar büyük oldu¤u, neden yap›lm›ﬂ oldu¤u,
ne gibi bir atmosferi bulundu¤u, hatta gerçekte ne oldu¤u konusunda emin de¤ildir. Birçok astronom, onun asl›nda gezegen bile olmad›¤›na, Kuiper Kuﬂa¤› olarak bilinen galaktik moloz bölgesinde ﬂimdiye dek bulunmuﬂ en büyük cisim oldu¤una inan›r. Kuiper Kuﬂa¤›, asl›nda 1930 y›l›nda F. C. Leonard ad›nda bir astronom taraf›ndan kuramlaﬂt›r›lm›ﬂt›r, ama bu kuﬂa¤›n ad› Leonard’› de¤il, Amerika’da çal›ﬂan ve fikri geniﬂletmiﬂ olan Hollanda kökenli Gerard Kuiper’i ﬂereflendirir. Kuiper Kuﬂa¤›, k›sa-periyotlu (dünya civar›ndan oldukça düzenli aral›klarla geçen) kuyrukluy›ld›zlar olarak bilinen ve en ünlüsü Halley olan kuyrukluy›ld›zlar›n kayna¤›d›r. Daha uzaklarda dolaﬂan uzun-periyotlu kuyrukluy›ld›zlar
(mesela son ziyaretçilerimizden Hale-Bopp ve Hyakutake) çok daha uzaktaki
Oort bulutundan gelir, ki ona da birazdan de¤inece¤iz.
Plüton’un di¤er gezegenlerinkine pek benzemeyen bir davran›ﬂ gösterdi¤i ke20
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sinlikle do¤rudur. Plüton bücür ve bulan›k olmakla kalmaz; hareketleri o kadar
de¤iﬂkendir ki, bundan yüz y›l sonra onun nerede olaca¤›n› kimse söyleyemez.
Di¤er gezegenler aﬂa¤› yukar› ayn› düzlemde dolan›rken, Plüton’un yörüngesel
ekseni güneﬂ sisteminin ortalama düzlemine on yedi derece e¤iktir: ﬂ›k görünsün
diye baﬂa e¤ik yerleﬂtirilmiﬂ bir ﬂapkan›n siperli¤i gibi. Yörüngesi o kadar düzensizdir ki, Güneﬂ’in etraf›nda yapayaln›z dolan›rken her dolan›mda bize Neptün’den daha fazla yaklaﬂ›r. 80’li ve 90’l› y›llar boyunca güneﬂ sisteminin en
uzak gezegeni asl›nda Neptün oldu. K›sa süre önce, 11 ﬁubat 1999’da, Plüton d›ﬂ
kulvar›na geri döndü ve 228 y›l orada kalacak.
Yani e¤er Plüton gerçekten gezegense, hiç ﬂüphesiz tuhaf bir gezegendir. Çok
ufakt›r: Yerküre’nin yüzde 1’inin yaln›zca dörtte biri kadar. Yani onu Amerika
Birleﬂik Devletleri’nin üzerine koyacak olsan›z, Alaska ve Hawaii d›ﬂ›nda kalan
k›rk sekiz eyaletin yar›s›n› tam olarak kaplamayacakt›r. Bu bile onu son derece
kurald›ﬂ› k›lar. Demek oluyor ki gezegen sistemimiz güneﬂe yak›n seyreden,
kayaç4 oluﬂumlu dört gezegenden, daha uzak seyreden dört gazl› devden ve minicik, yapayaln›z bir buz topundan oluﬂuyor. Üstelik, yak›nda uzay›n ayn› bölgesinde daha da büyük buz küreleri bulmaya baﬂlayabilece¤imizi düﬂünmek için
her türlü sebep mevcut. ‹ﬂte o zaman iﬂimiz zor olacak. Plüton’un uydusu Christy
taraf›ndan tespit edildikten sonra, astronomlar kozmosun bu bölgesine daha dikkatli bakmaya baﬂlad›lar ve Aral›k 2002 itibariyle alt› yüzü aﬂk›n say›da, alternatif adlar›yla Neptün-ötesi Cisim veya Plütino buldular. Bunlardan Varuna diye
adland›r›lan bir tanesi, neredeyse Plüton’un uydusu kadar büyük. Astronomlar
ﬂimdi, bu cisimlerden daha milyarlarca olabilece¤ini düﬂünüyorlar. Zorluk, pek
ço¤unun fena halde karanl›k olmas›nda. Tipik olarak, albedo’lar› (yans›t›c›l›k dereceleri) yaln›zca yüzde dört: bir parça mangal kömürününkiyle hemen hemen
ayn›. Üstelik bu kömür parçalar› en az alt› milyar kilometre ötede.
Peki bu mesafe tam olarak ne kadard›r? Neredeyse ak›l almaz bir uzakl›kt›r.
Gördü¤ünüz gibi, uzay kelimenin tam manas›yla muazzamd›r. Hem bilgilenmek
hem de e¤lenmek için, gelin bir roket gemisiyle yolculu¤a ç›kmak üzere oldu¤umuzu farz edelim. Çok uza¤a gidecek de¤iliz: Yaln›zca kendi güneﬂ sistemimizin k›y›s›na kadar seyahat edece¤iz. Ama uzay›n ne büyük bir yer oldu¤unu ve
bizim uzay›n ne küçük bir parças›n› iﬂgal etti¤imizi anlamam›z gerekiyor.
Korkar›m kötü bir haberim var: Akﬂam yeme¤ine yetiﬂemeyece¤iz. Iﬂ›k h›z›yla (saniyede 300.000 kilometre h›zla) yol alsak bile, Plüton’a varmak yedi saatimizi al›r. Ama tabii ki biz böyle bir h›zla seyahat edemeyiz. Bir uzaygemisinin
4 kayaç: jeolojide, gezegen kabu¤unu oluﬂturan do¤al mineral kütlesi. Do¤ada büyük yer tutan ve kabu¤un

temel yap› birimleri olan kayaçlar, oluﬂumlar›nda rol oynayan süreçlere ba¤l› olarak baﬂl›ca üç s›n›fa
ayr›l›r: korkayaçlar, tortul kayaçlar, baﬂkalaﬂ›m kayaçlar›. (ç.n.)
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h›z›yla gitmek zorunday›z ve uzaygemileri de oldukça a¤›rkanl›d›r. ‹nsan yap›m›
herhangi bir cismin ﬂimdiye dek ulaﬂabildi¤i en yüksek h›zlar, Voyager 1 ve 2
adl› uzay araçlar›n›n h›zlar›d›r, ki onlar da ﬂu anda saatte yaklaﬂ›k 56.000 kilometre h›zla bizden uzaklaﬂmaktalar.
Voyager uzay araçlar›n›n uzaya f›rlat›lma tarihleri (A¤ustos ve Eylül 1977)
geliﬂigüzel seçilmemiﬂtir. Tarih seçiminde etkili olan faktör, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün gezegenlerinin diziliﬂleriydi. Yaln›zca 175 y›lda bir meydana gelen bu diziliﬂ, iki Voyager’›n “kütleçekimi deste¤i” diye adland›r›lan bir teknikten yararlanmas›n› mümkün k›ld›. Böylece araçlar kozmik bir tür savruluﬂla bir
gazl› devden öbürüne art arda uçuruldu. Bu tekni¤in yard›m›na ra¤men, Uranüs’e ulaﬂmalar› dokuz sene, Plüton’un yörüngesini geçmeleriyse on iki y›l ald›.
Neyse ki, Ocak 2006’ya (NASA’n›n New Horizons adl› uzay arac›n›n Plüton’a
gitmek üzere dünyadan ayr›lmas› planlanan tarihe) kadar beklersek, elveriﬂli Jüpiter konumlanmas›ndan ve birtak›m teknolojik geliﬂmelerden faydalanarak yaln›zca on y›l gibi bir süre içinde oraya varabiliriz. Gerçi dünyaya geri dönmemiz
korkar›m çok daha uzun sürecek. Yani her halükarda hayli uzun bir seyahat olacak bu.
ﬁimdi muhtemelen fark edece¤iniz ilk ﬂey, “uzay boﬂlu¤u”nun kendisine çok
yak›ﬂan bir ad taﬂ›d›¤› ve oldukça y›ld›r›c› biçimde boﬂ ve hareketsiz oldu¤udur.
Güneﬂ sistemimiz trilyonlarca mil boyunca rastlanabilecek belki de en hareketli
ﬂeydir, ama içindeki her görülebilir cisim (Güneﬂ, gezegenler ve uydular›, asteroit kuﬂa¤›nda savrulan bir milyar kadar taﬂ, kuyrukluy›ld›zlar ve sürükleneduran
di¤er muhtelif döküntüler) sisteme ait alan›n trilyonda birinden az›n› doldurur.
Güneﬂ sisteminin görmüﬂ oldu¤unuz hiçbir haritas›n›n gerçek oranlar› yans›tmad›¤›n› da çabucak fark edersiniz. Dershane duvarlar›na as›lan tablolardan ço¤u,
gezegenleri yak›n aral›klarla birbiri ard›na dizilmiﬂ gibi gösterir: Hatta güneﬂe
uzak dev gezegenler, ço¤u illüstrasyonda birbirlerine gölge bile düﬂürür. Ama
hepsini ayn› kâ¤›t parças›na s›¤d›rmak için böyle bir hileye baﬂvurmak kaç›n›lmazd›r. Neptün gerçekte Jüpiter’in az›c›k ötesinde de¤il, bir hayli ötesindedir:
Jüpiter’le Neptün aras›ndaki uzakl›k, Jüpiter’in bize olan uzakl›¤›n›n beﬂ mislidir. Neptün o kadar uzakt›r ki, Jüpiter’in ald›¤› güneﬂ ›ﬂ›¤›n›n yaln›zca yüzde
3’ünü al›r.
Bunlar öyle büyük mesafelerdir ki, güneﬂ sistemini belli bir ölçekte küçülterek çizmek asl›nda olanaks›zd›r. Bir sürü defter sayfas›n› birbirine ekleseniz ya
da devasa bir poster kâ¤›d› kullansan›z bile, sistemin gerçek oranlar›na yaklaﬂamazs›n›z. Güneﬂ sisteminin küçültülmüﬂ bir ﬂemas›n› çizmeye kalkt›¤›n›z takdirde, Yerküre’nin çap›n› bir bezelye tanesinin çap›na indirseniz dahi Jüpiter’in
Yerküre’ye uzakl›¤› 300 metre olacak, Plüton’sa iki buçuk kilometre ötede kala22
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cakt›r (büyüklü¤ü de bakteri boyutuna inece¤i için onu göremezsiniz zaten). Ayn› ölçekte, bize en yak›n y›ld›z olan Proxima Centauri 16.000 kilometre mesafededir. Jüpiter’i bu cümlenin sonundaki nokta kadar ve Plüton’u da bir molekül
kadar küçülttü¤ünüz takdirde, Plüton hâlâ en az 10 metre uza¤›m›za düﬂer.
Demek ki güneﬂ sistemi gerçekten muazzam büyüklüktedir. Plüton’a ulaﬂt›¤›m›z zaman Güneﬂ’ten o kadar uzaklaﬂm›ﬂ oluruz ki, s›cak, bronzlaﬂt›ran, hayat
veren, sevgili Güneﬂ’imiz bir toplui¤ne baﬂ› kadar küçülür. Parlak bir y›ld›zdan
fark› kalmaz. Böylesine ›ss›z bir boﬂlukta, en dikkate de¤er cisimlerin bile (Plüton’un uydusunun mesela) nas›l olup da dikkatten kaçm›ﬂ oldu¤unu anlamaya
baﬂlayabilirsiniz. Bu bak›mdan Plüton tek örnek de¤ildir. Voyager keﬂif seferleri gerçekleﬂene dek, Neptün’ün iki uydusu oldu¤u düﬂünülüyordu; Voyager alt›
uydu daha buldu. Ben çocukken, güneﬂ sisteminde otuz uydu oldu¤una inan›l›rd›. ﬁimdi bu say› “en az doksan” a ç›kt›, ki bunlar›n da yaklaﬂ›k üçte biri son on
y›l içinde bulunmuﬂtur.
Evren genelini düﬂünürken akl›m›zdan hiç ç›karmam›z gereken nokta, asl›nda
kendi güneﬂ sistemimizi bile yeterince tan›mad›¤›m›zd›r.
Plüton’u h›zla geçerken bir ﬂey daha fark edeceksiniz: Plüton’u h›zla geçmekte oldu¤umuzu. Gezi notlar›n›za göz atacak olursan›z, bunun güneﬂ sistemimizin
k›y›s›na ulaﬂmay› amaçlayan bir yolculuk oldu¤unu göreceksiniz. Ama korkar›m
henüz oraya varmad›k. Dershane ﬂemalar›nda Plüton son gökcismi gibi gözükebilir, ama sistem orada sona ermez. Hatta oras› k›y›ya yak›n bile say›lmaz. Kuyrukluy›ld›zlar›n cirit att›¤› engin bir gökâlemi olan Oort bulutunun içinden geçene dek güneﬂ sisteminin k›y›s›na varm›ﬂ olmayaca¤›z ve Oort bulutuna da, üzülerek söylüyorum, ancak on bin y›l sonra ulaﬂabilece¤iz. Plüton, dershane haritalar›n›n bilmiﬂçe ima etti¤i gibi güneﬂ sisteminin d›ﬂ k›y›s›n› belirlemek ﬂöyle dursun, yolun anca elli binde birini gösterir.
Elbette böyle bir yolculuk yapma ihtimalimiz yok. Ay’a yap›lan 386.000 kilometrelik yolculuk bizim için hâlâ çok büyük bir giriﬂimi temsil ediyor. ‹lk Baﬂkan Bush taraf›ndan bir gaflet an›nda gündeme getirilen insanl› Mars yolculu¤u,
böyle bir projenin 450 milyar dolara patlayaca¤› ve muhtemelen (yüksek-enerjili solar parçac›klara karﬂ› kalkan oluﬂturulamayaca¤› ve bunlar DNA’y› parçalayaca¤› için) ekipteki herkesin ölümüyle sonuçlanaca¤› hesaplan›nca, sessizce rafa kald›r›ld›.
ﬁu anda bildiklerimize ve mant›k yürüterek tahmin edebildiklerimize dayanarak, herhangi bir insan›n kendi güneﬂ sistemimizin k›y›s›na seyahat edebilmesine hiç ihtimal bulunmad›¤›n›, hatta bunun asla olamayaca¤›n› söyleyebiliriz.
Oras› aﬂ›r› uzakt›r. Öyle ki, Oort bulutunu Hubble teleskopuyla dahi göremiyoruz, dolay›s›yla onun gerçekten var oldu¤una emin olamay›z. Bu bulutun varl›¤›
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ihtimal dahilinde olmakla birlikte, tamamen varsay›msald›r.*
Oort bulutu hakk›nda tereddütsüz söylenebilecek tek ﬂey, Plüton’un ötesinde
bir yerde baﬂlad›¤› ve kozmosun derinliklerine do¤ru iki ›ﬂ›k y›l› boyunca uzand›¤›d›r. Güneﬂ sistemindeki temel ölçü birimi, k›saca AU** olarak yaz›lan ve
Güneﬂ ile Yerküre aras›ndaki uzakl›¤› temsil eden Astronomik Birim’dir. Plüton
bizden yaklaﬂ›k k›rk AU, Oort bulutunun merkeziyse yaklaﬂ›k elli bin AU uzakl›ktad›r. Yani aﬂ›r› uzakt›r.
Ama yine de, diyelim ki Oort bulutuna ulaﬂt›k. Fark edebilece¤iniz ilk ﬂey,
oras›n›n ne denli huzurlu oldu¤udur. Orada her yere çok uza¤›z... Kendi Güneﬂ’imizden o kadar uzaklaﬂt›k ki, Güneﬂ gökyüzündeki en parlak y›ld›z olmaktan bile ç›kt› art›k. Uzaklardaki o minicik ›ﬂ›k p›r›lt›s›n›n tüm bu kuyrukluy›ld›zlar› yörüngede tutmaya yetecek kuvvette kütleçekimine sahip oldu¤unu düﬂünmek hayret verici. Güneﬂ’le kuyrukluy›ld›zlar aras›ndaki ba¤ çok da kuvvetli de¤il asl›nda: Saatte yaln›zca yaklaﬂ›k 220 mil h›zla hareket eden kuyrukluy›ld›zlar uzayda vakur bir edayla sürükleniyorlar. Zaman zaman bu yaln›z gezen kuyrukluy›ld›zlar›n hafif bir kütleçekimsel tedirginlik, belki yanlar›ndan geçen bir
y›ld›z yüzünden normal yörüngelerinden sapt›klar› oluyor. Bazen uzay boﬂlu¤una f›rlay›p kay›plara kar›ﬂ›yorlar, ama bazen de Güneﬂ’in etraf›nda uzun bir yörüngeye giriyorlar. Uzun-periyotlu diye nitelendirilen bu kuyrukluy›ld›zlar›n her
y›l üç dört tanesi iç güneﬂ sisteminden geçiyor. Nadiren de olsa, bu baﬂ›boﬂ ziyaretçilerin Yerküre gibi sert bir cisme çarpt›klar› oluyor. Zaten biz de onun için
buraday›z: Görmeye geldi¤imiz kuyrukluy›ld›z, güneﬂ sisteminin merkezine
do¤ru düﬂmeye daha yeni baﬂlam›ﬂ. Düﬂmek için, baﬂka yer yokmuﬂ gibi, Iowa’n›n Manson kasabas›n› seçmiﬂ. Oraya ulaﬂmas› çok uzun vakit alacak: en az
üç ya da dört milyon y›l. O yüzden ﬂimdilik onu kendi haline b›rak›p, ilerleyen
bölümlerde geri dönece¤iz.
‹ﬂte, güneﬂ sistemimiz bundan ibaret. Peki ya daha ötede, güneﬂ sisteminin d›ﬂ›nda neler var? Eh, nas›l bakt›¤›n›za ba¤l› olarak, hem hiçbir ﬂey yok, hem de
çok ﬂey var.
K›sa vadede, hiçbir ﬂey yok. ‹nsan eliyle yarat›lm›ﬂ vakumlar›n en mükemmeli bile y›ld›zlararas› uzay›n boﬂlu¤u kadar boﬂ de¤ildir. Ve güneﬂ sisteminden
sonra uzayda herhangi bir ﬂeye rastlayana dek bu hiçlik alabildi¤ine devam eder.
Alpha Centauri olarak bilinen üç-y›ld›zl›k y›ld›z kümesine ait olan Proxima Centauri, kozmostaki en yak›n komﬂumuzdur ve 4,3 ›ﬂ›k y›l› mesafededir. Bu uzakl›k galaktik ba¤lamda mini minnac›k bir ad›m say›l›r, ama yine de Ay’a gidiﬂ me* Tam ad› Öpik-Oort olan bu bulut, 1932’de varl›¤›n› öneren Estonyal› bilim adam› Ernst Öpik’in ve on
sekiz y›l sonra hesaplamalardaki pürüzleri gideren Hollandal› astronom Jan Oort’un adlar›n› alm›ﬂt›r.
** Astronomical Unit.
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safesinin yüz milyon mislidir. Ona uzaygemisiyle ulaﬂmak en az yirmi beﬂ bin
y›l al›r ve bu yolculu¤u yapsan›z bile varaca¤›n›z yer engin bir boﬂlu¤un ortas›nda yapayaln›z par›ldayan bir y›ld›z kümesinden baﬂkas› olmayacakt›r. Bundan
sonraki en diﬂe dokunur komﬂumuz olan Sirius’a ulaﬂmak içinse 4,6 ›ﬂ›k y›ll›k
bir yolculuk daha gerekir. Kozmosta y›ld›zdan y›ld›za atlayarak gezmeyi denemek isterseniz, böyle birçok yolculu¤u göze almak zorundas›n›z. S›rf kendi galaksimizin merkezine ulaﬂmak bile insano¤lunun varoluﬂ tarihinden çok daha
uzun vakit al›r.
Tekrar ediyorum, uzay muazzam büyüklüktedir. Uzaydaki y›ld›zlar aras›ndaki ortalama uzakl›k 30 milyon milyon kilometreden fazlad›r. Iﬂ›k h›z›na yak›n
h›zlarla hareket edilebilse bile, bunlar her uzay gezgininin gözünü korkutacak
mesafelerdir. Uzayl› yarat›klar›n Wiltshire’daki tarlalara geometrik izler b›rakarak ya da Arizona’n›n ›ss›z yollar›nda pikap kamyonetiyle yolculuk eden zavall›
bir adamca¤›z›n ödünü kopararak g›rg›r geçmek için milyarlarca mil katetmiﬂ olmalar› da elbette mümkün, ama pek olas› görünmüyor.
Bununla birlikte, uzayda bizden baﬂka “düﬂünen” varl›klar›n bulundu¤u ihtimali de istatistiksel aç›dan gayet yüksek. Samanyolu’nda kaç y›ld›z oldu¤unu
kimse bilmez: Tahminler 100 milyar civar›yla belki 400 milyar aras›nda de¤iﬂir.
Üstelik Samanyolu 140 milyar küsur galaksiden yaln›zca bir tanesidir, ki bu galaksilerden pek ço¤u bizimkinden büyüktür. Bu astronomik rakamlar, 1960’larda Cornell’den Frank Drake ad›nda bir profesörü, bir dizi azalan olas›l›k üzerine
kurulu ünlü denklemini geliﬂtirmeye itti. Denklem, kozmostaki ileri yaﬂam olas›l›klar›n› hesaplamak için tasarlanm›ﬂt›.
Drake’in denklemine göre, evrenin seçilmiﬂ bir bölümündeki y›ld›zlar›n say›s›n›, gezegen sistemlerine sahip olma ihtimali yüksek y›ld›zlar›n say›s›na bölersiniz; elde etti¤iniz say›y›, yaﬂam bar›nd›rabilece¤i farz edilen gezegen sistemi
say›s›na bölersiniz; ve bu say›y› da, yaﬂam›n ortaya ç›kmas› halinde belli bir zekâ boyutuna yükselebilece¤i gezegen sistemi say›s›na bölersiniz; vesaire. Bu
mant›kla yap›lan her bölme iﬂlemi, say›y› muazzam ölçüde azalt›r. Ama en ›l›ml› girdilerle dahi her zaman, s›rf Samanyolu’ndaki ileri uygarl›k say›s› bile milyonlar› bulur.
Ne ilginç ve heyecan verici bir düﬂünce. Bizler, milyonlarca ileri uygarl›ktan
sadece bir tanesi olabiliriz. Ne yaz›k ki, uzay muazzam büyüklükte oldu¤undan,
bu uygarl›klardan herhangi ikisi aras›ndaki mesafenin en az iki yüz ›ﬂ›k y›l› oldu¤u san›lmakta: ‹lk duyuﬂta alg›lad›¤›m›zdan çok daha büyük bir mesafedir bu.
Demek oluyor ki, bu varl›klar bizim burada oldu¤umuzu biliyor olsalar ve farz›muhal bizi teleskoplar›yla görebilseler dahi, Yerküre’den iki yüz y›l önce ayr›lm›ﬂ olan ›ﬂ›¤› seyretmekteler. Yani sizi ve beni görmüyorlar. Frans›z Devrimi’ni,
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Thomas Jefferson’› ve ipek çoraplar giyip pudral› perukalar takan insanlar›, bir
atomun ya da genin ne oldu¤unu bilmeyen ve elektriklerini kürk parçalar›na amber çubu¤u sürterek elde edip, bunu bir marifet sanan insanlar› izliyorlar. Onlardan gelecek her mesaj muhtemelen “Pek muhterem Lord’um,” gibi bir hitapla
baﬂlayacak, atlar›m›z›n güzelli¤i ve balina ya¤›m›z›n kalitesi için bizi tebrik edecektir. ‹ki yüz ›ﬂ›k y›l›, az buz de¤il, bizden çok ama çok öte bir mesafedir.
Dolay›s›yla, gerçekte yaln›z de¤ilsek bile, pratikte yaln›z›z. Carl Sagan, evren
genelindeki olas› gezegen say›s›n› 10 milyar trilyon olarak hesaplam›ﬂt›r. Ak›l almaz bir say›d›r bu. Ama bu gezegenlerin geliﬂigüzel içine serpiﬂtirildikleri uzay›n büyüklü¤ü de ayn› derecede ak›l almazd›r. “E¤er uzaya rasgele serpiﬂtirildiysek,” diye yazar Sagan, “bir gezegenin üzerinde ya da yak›n›nda bulunma olas›l›¤›n›z bir milyar trilyon trilyonda birden azd›r.” (Bu say› 1033’tür, yani otuz üç
s›f›rl› bir 1.) “Dünyalar çok k›ymetlidir.”
Uluslararas› Astronomi Birli¤i’nin ﬁubat 1999’da Plüton’un bir gezegen oldu¤una resmen karar vermiﬂ olmas›, belki de bu yüzden iyi haberdir. Evren büyük
ve ›ss›z bir yerdir. Ne kadar çok komﬂumuz olursa o kadar iyidir.
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RAH‹P EVANS’IN EVREN‹
Sessiz ve neﬂeli bir adam olan Rahip Robert Evans, gökyüzünün bulutsuz oldu¤u, Ay’›n da çok parlak olmad›¤› zamanlarda, Avustralya’n›n Mavi Da¤lar’›nda,
Sidney’in yaklaﬂ›k seksen kilometre bat›s›ndaki evinin arka avlusuna kocaman
bir teleskop yerleﬂtirir ve ola¤anüstü bir ﬂey yapar: Geçmiﬂin derinliklerine bak›p, can çekiﬂen y›ld›zlar keﬂfeder.
Geçmiﬂe bakmak, iﬂin elbette kolay taraf›d›r. Geceleyin gökyüzüne bir göz
at›n: Gördü¤ünüz ﬂey tarihtir, alabildi¤ine tarih... Y›ld›zlar ﬂu anda olduklar› gibi de¤il, ›ﬂ›klar› kendilerinden ayr›ld›¤› zaman olduklar› gibidir. Bildi¤imiz kadar›yla, sad›k yoldaﬂ›m›z Kutupy›ld›z›, geçti¤imiz Ocak ay›nda ya da 1854’te ya
da on dördüncü yüzy›l›n erken dönemlerinden itibaren herhangi bir tarihte sönmüﬂ olabilir, ama ölüm haberi bize henüz ulaﬂmam›ﬂt›r. Kesin olarak söyleyebilece¤imiz tek ﬂey, 680 y›l önce bugün hâlâ yanmakta oldu¤udur. Y›ld›zlar boyuna ölürler. Robert Evans’›n ayn› ﬂeyi denemiﬂ baﬂka insanlardan daha iyi yapt›¤› iﬂ, bu göksel veda anlar›n› tespit etmektir.
Günümüzde Evans, yar›-emekli, sempatik bir kilise mensubu. Vekaletine gerek duyuldu¤unda kilisede çal›ﬂ›yor ve on dokuzuncu yüzy›l›n dini hareketler tarihini araﬂt›r›yor. Ama geceleri, göklerin mütevaz› titan› olup ç›k›veriyor. Süpernova avl›yor.
Bizim Güneﬂ’imizden çok daha büyük, dev bir y›ld›z söndü¤ü ve sonra da harikulade bir patlamayla yüz milyar güneﬂin enerjisini bir anda sal›p, bir süre için
kendi galaksisinin bütün y›ld›zlar›ndan daha parlak yand›¤› zaman, bir süpernova meydana gelir. “Sanki bir trilyon hidrojen bombas› ayn› anda infilak etmiﬂ gibi olur,” der Evans. Yani bizden en çok beﬂ yüz ›ﬂ›k y›l› mesafede bir süpernova
patlamas› olsa hap› yuttuk demektir, Evans’a göre. “Böyle bir patlama iﬂimizi bitirir,” diye neﬂeyle vurgular. Ama evren engindir ve süpernovalar genellikle bize zarar vermeyecek kadar uza¤›m›zda oluﬂur. Hatta, bunlardan ço¤u Yerküre’ye
öyle inan›lmaz derecede uzakt›r ki, ›ﬂ›klar› bize ancak belirsiz bir p›r›lt› halinde
ulaﬂ›r. Yaklaﬂ›k bir ay süresince görülebilirler. Onlar› gökteki di¤er y›ld›zlardan
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ay›ran tek özellik, uzay›n daha önce boﬂ duran bir noktas›n› dolduruyor olmalar›d›r. ‹ﬂte Rahip Evans’›n teleskopuyla buldu¤u ﬂeyler, geceleri y›ld›zlarla dolan
gök kubbede zaman zaman beliren bu müstesna p›r›lt›lard›r.
Bunun nas›l bir zafer oldu¤unu anlamak için, standart bir yemek masas›n›n siyah masa örtüsüyle kapland›¤›n› ve masan›n ortas›na bir avuç tuz at›ld›¤›n› farz
edin. Saç›lan tuz taneleri bir galaksi olarak düﬂünülebilir. ﬁimdi de bunun gibi
bin beﬂ yüz masa daha oldu¤unu varsay›n: sözgelimi bir Wal-Mart otopark›n›
dolduracak ya da tek s›ra halinde dizildi¤i zaman 3,2 kilometre uzunlu¤unda bir
hat oluﬂturacak kadar. Her bir masan›n üstünde de rasgele serpiﬂtirilmiﬂ tuz taneleri olsun. ﬁimdi herhangi bir galaksiye tek bir tuz tanesi daha ekleyip, Robert
Evans’›n masalar aras›nda dolaﬂmas›n› bekleyin. Evans, sonradan ekledi¤iniz o
taneyi bir bak›ﬂta tespit edecektir. O tuz tanesi, süpernovad›r.
Evans’›nki öyle istisnai bir yetenektir ki, Oliver Sacks, An Anthropologist on
Mars (Mars’ta Bir Antropolog) adl› kitab›n›n otistik âlimlere iliﬂkin bölümünde
ona geniﬂ yer ay›r›r ve hemen ekler: “Onun otistik olabilece¤ine ihtimal veren olmam›ﬂt›r.” Sacks’le hiç tan›ﬂmam›ﬂ olan Evans, otistik olabilece¤i ihtimaline de,
âlim olabilece¤i ihtimaline de gülüp geçiyor, ama yetene¤inin nereden geldi¤ini
aç›klamaktan âciz.
Onu ve eﬂi Elaine’i, Sidney’in nihayet bitip, s›n›rs›z Avustralya çal›l›klar›n›n
baﬂlad›¤› yerde, Hazelbrook köyünün sessiz sakin bir k›y›s›na kurulu ﬂirin bungalovlar›nda ziyaret etti¤im zaman, son derece mahcup bir ifadeyle, “Galiba y›ld›z alanlar›n› ezberlemeye do¤uﬂtan kabiliyetliyim,” dedi bana. “Baﬂka konularda öyle ah›m ﬂah›m yeteneklerim yoktur asl›nda,” diye de ekledi. “Mesela isimleri iyi hat›rlayamam.”
“Ya da eﬂyalar›n› nereye koydu¤unu,” diye seslendi Elaine, mutfaktan.
Evans yine dürüstçe baﬂ›n› sallay›p s›r›tt›, sonra da teleskopunu görmek isteyip
istemedi¤imi sordu. Evans’›n arka bahçesine tam bir gözlemevi kurdu¤unu hayal
etmiﬂtim: Wilson Da¤› ya da Palomar Gözlemevi’nin küçük ölçekli, kayar tavanl›
bir versiyonu; kullanmas› pek keyifli, mekanize bir koltuk belki. Gelgelelim,
Evans beni bahçeye ç›karmad›. Mutfa¤›n d›ﬂ›na, kitaplar›yla kâ¤›tlar›n› saklad›¤›
s›k›ﬂ›k bir ardiyeye götürdü. Teleskopu da iﬂte orada, kontrplaktan yap›lm›ﬂ uyduruk bir döner sehpa üstünde duruyordu. Evlerde kullan›lan s›cak su depolar› büyüklü¤ünde ve ﬂeklinde, beyaz bir silindirden ibaretti. Evans gözlem yapmak istedi¤i
zaman iki kere gidip gelerek hepsini mutfa¤›n d›ﬂ›ndaki küçük avluya taﬂ›yor. Çat›n›n ç›k›nt›s› ile aﬂa¤›daki yokuﬂta büyüyen okaliptüs a¤açlar›n›n tüylü üst dallar›
aras›ndan, gökyüzünün ancak mektup kutusu geniﬂli¤inde bir k›sm›n› görebiliyor,
ama dedi¤ine göre bu kadar› ona yeter de artarm›ﬂ bile. Ve orada, gökyüzünün bulutsuz oldu¤u, Ay’›n da çok parlak olmad›¤› zamanlarda, süpernovalar›n› buluyor.
28
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Süpernova terimi, 1930’larda, Fritz Zwicky ad›nda, hat›rlardan kolay kolay silinemeyecek kadar tuhaf davran›ﬂlar sergileyen bir astrofizikçi taraf›ndan icat edildi. Bulgaristan’da do¤up ‹sviçre’de büyümüﬂ olan Zwicky, 1920’lerde California Teknoloji Enstitüsü’nde göreve baﬂlad› ve baﬂlar baﬂlamaz, rahats›z edici kiﬂili¤i ve istikrars›z yetenekleriyle sivrildi. Ola¤anüstü zekiymiﬂ gibi bir hali yoktu ve meslektaﬂlar›ndan pek ço¤u onun “sinir bozucu bir soytar›” oldu¤unu düﬂünürdü. Formda kalmaya hastal›k derecesinde merakl› oldu¤undan, California
Teknoloji Enstitüsü’nün yemekhanesinde ya da di¤er umumi alanlarda s›k s›k
yere çöküp, erkeklik kuvvetine ﬂüpheyle bakan herkese gününü göstermek için
tek kolu üstünde ﬂ›nav çekerdi. Agresifli¤iyle ün salm›ﬂt›. Bu tavr› sonunda öyle y›ld›r›c› bir hal ald› ki, en yak›n çal›ﬂma arkadaﬂ› olan Walter Baade ad›ndaki
kibar bir adam, onunla yaln›z kalmay› reddetti. Zwicky’nin pek çok vukuat› aras›nda, bir Alman olan Baade’yi Nazilikle suçlamas› da vard›, ki Baade Nazi filan de¤ildi. Zwicky, Wilson Da¤› Gözlemevi’nde çal›ﬂan Baade’yi, kendisini
California Teknoloji Enstitüsü kampusunda görecek olursa öldürece¤ini söyleyerek, en az bir defa tehdit etti.
Buna karﬂ›n Zwicky, son derece çarp›c› parlakl›kta fikirler geliﬂtirebiliyordu.
1930’lar›n baﬂlar›nda, dikkatini astronomlar›n nicedir kafas›n› kurcalayan bir soruya yöneltti: aç›klanamayan ›ﬂ›k noktalar›n›n, yani yeni y›ld›zlar›n, gökyüzünde zaman zaman beliriﬂi. Nötron, ‹ngiltere’de James Chadwick taraf›ndan daha
yeni keﬂfedilmiﬂti ve bu yüzden o s›ralar hayli gündemdeydi. Zwicky, pek ihtimal vermeden de olsa, ﬂunu düﬂündü: Nötron denen bu atomalt› parçac›k gökyüzünde beliren yeni y›ld›zlar›n can damar› olabilir miydi? Bir y›ld›z›n sönüp küçülerek atom çekirdeklerinde bulunan türden yo¤unluklara ulaﬂmas› halinde, ak›l
almaz ölçüde s›k›ﬂm›ﬂ bir çekirde¤in ortaya ç›kaca¤› geldi akl›na. Bu durumda
atomlar birbirini ezer, elektronlar› da çekirde¤e do¤ru itilerek nötronlar› oluﬂtururdu: Böylece bir nötron y›ld›z›n›z olurdu. Bir milyon güllenin ezilip s›k›ﬂt›r›larak bir bilye boyutuna getirildi¤ini hayal edin... Hay›r, daha yaklaﬂamad›n›z bile. Nötron y›ld›z›n›n çekirde¤i o kadar yo¤undur ki, ondan al›nan tek bir kaﬂ›k
madde doksan milyar kilo çeker. Tek bir kaﬂ›k! Ama dahas› vard›. Zwicky, böyle bir y›ld›z›n sönüﬂünden sonra geriye muazzam miktarda enerji kalaca¤›n› anlad›: evrendeki en büyük patlamaya sebep olacak kadar fazla enerji. Meydana gelen bu patlamalara süpernova ad›n› verdi. Onlar kâinat›n en büyük olaylar› olmal›yd›, ki sahiden de öyleydiler.
15 Ocak 1934’te, Physical Journal dergisi, önceki ay Zwicky ile Baade taraf›ndan Stanford Üniversitesi’nde yap›lan aç›klaman›n çok k›sa bir özetini yay›nlad›. Özet aﬂ›r› k›sayd›: Yirmi dört sat›rdan oluﬂan bir paragraftan ibaretti. Ama
yine de bu yeni bilim hakk›nda bol bol bilgi içeriyordu: Süpernovalardan ve nöt29
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ron y›ld›zlar›ndan tarihte ilk kez söz ediyor, oluﬂum yöntemlerini ikna edici biçimde aç›kl›yor, patlay›c›l›k ölçeklerini hatas›zca hesapl›yor ve kendi ad›na fikir
beyan ederek, süpernova patlamalar›n›n kozmik ›ﬂ›nlar denilen yeni ve gizemli
bir fenomenle ba¤lant›s›n› kuruyordu. Evrende sürüyle kozmik ›ﬂ›n bulundu¤u
anlaﬂ›lal› çok olmam›ﬂt›. Bu fikirler o zaman için son derece devrimci düﬂüncelerdi. Nötron y›ld›zlar›n›n varl›¤› ancak otuz dört sene sonra do¤rulanacakt›.
Kozmik ›ﬂ›nlar kavram›ysa, akla yak›n bulunmakla birlikte, henüz geçerlik kazanmam›ﬂt›. Dolay›s›yla söz konusu özet, California Teknoloji Enstitüsü astrofizikçilerinden Kip S. Thorne’un sözleriyle, “fizik ve astronomi tarihinin en öngörülü dokümanlar›ndan biridir.”
‹ﬂin ilginç yan›, Zwicky bunlardan herhangi birinin meydana geliﬂ sebebini
hemen hiç anlamam›ﬂt›. Thorne’a göre, “fizik yasalar›n›, fikirlerinin do¤rulu¤unu kan›tlayabilecek kadar iyi anlam›yordu.” Zwicky’nin yetene¤i, büyük fikirler
üretmeye yönelikti. Matematiksel ayr›nt›lar› baﬂkalar›na, ço¤unlukla da Baade’ye b›rak›rd›.
Evrende galaksileri bir arada tutmaya takriben bile yetecek kadar görülebilir
kütle bulunmad›¤›n› ve baﬂka bir kütleçekiminin (ﬂimdi “kara madde” diye adland›rd›¤›m›z ﬂeyin) etkili olmas› gerekti¤ini fark eden ilk kiﬂi, yine Zwicky oldu. Göremedi¤i nokta ise ﬂuydu: Bir nötron y›ld›z› yeterince küçüldü¤ü takdirde
o kadar yo¤unlaﬂ›rd› ki, muazzam kütleçekiminden ›ﬂ›k bile kurtulamazd›. Böylece bir karadeli¤iniz olurdu. Maalesef, Zwicky ço¤u meslektaﬂ› taraf›ndan çok
küçümsendi¤i için, fikirleri hemen hiç kimsenin ilgisini çekmedi. Beﬂ sene sonra büyük nükleer fizikçi Robert Oppenheimer, kilometre taﬂ› oluﬂturan bir raporunda ilgisini nötron y›ld›zlar›na yöneltti¤i zaman, Zwicky’nin çal›ﬂmalar›ndan
herhangi birine tek bir at›fta bile bulunmad›. Halbuki Zwicky koridorun hemen
sonundaki ofiste y›llard›r ayn› problem üzerinde çal›ﬂmaktayd›. Zwicky’nin kara maddeyle ilgili çal›ﬂmalar›n›n sonuçlar› yaklaﬂ›k k›rk y›l süresince ciddi anlamda hiç ilgi çekmeyecekti. Onun bu dönemde bol bol ﬂ›nav çekti¤ini tahmin
edebiliriz herhalde.
‹lginçtir ki, baﬂ›m›z› kald›r›p gö¤e bakt›¤›m›zda evrenin çok az›n› görebiliriz.
Yeryüzünden ç›plak gözle bak›ld›¤›nda yaln›zca 6.000 kadar y›ld›z seçilebilir ve
tek bir noktadan ancak 2.000 tanesi görülebilir. Dürbünle bak›ld›¤›nda, tek bir
konumdan görülebilen y›ld›z say›s› yaklaﬂ›k 50.000’e ç›kar ve küçük, 2-inçlik bir
teleskopla bu say› 300.000’e f›rlar. Evans’›n kulland›¤› türden, 16-inçlik bir teleskopla, yaln›zca y›ld›zlar› de¤il, galaksileri de görebilmeye baﬂlars›n›z. Evans
arka avlusundan, her biri on milyarlarca y›ld›z içeren 50.000 ila 100.000 galaksi
görebildi¤ini düﬂünüyor. Bunlar elbette sayg›de¤er say›lard›r, ama bu kadar ge30
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niﬂ bir gözlem kapasitesiyle bile süpernovalara aﬂ›r› derecede ender rastlan›r. Bir
y›ld›z milyarlarca y›l yanabilir, ama yaln›zca bir defa ve çabucak söner. Üstelik,
sönen y›ld›zlardan yaln›zca birkaç› patlar. Ço¤u y›ld›z, ﬂafak vakti sönüveren bir
kamp ateﬂi gibi sessiz sedas›z ölür. Yüz milyar y›ld›zdan oluﬂan tipik bir galakside, ortalama olarak her iki ya da üç yüzy›lda bir süpernova oluﬂur. ‹ﬂte bu yüzden, bir süpernova bulmaya çal›ﬂman›n, Empire State Binas›’n›n gözlem teras›nda teleskopla dikilip, sözgelimi yirmi birinci yaﬂ gününde pastas›ndaki mumlar›
yakan birini yakalamak umuduyla Manhattan’daki bütün pencereleri gözetlemeye benzedi¤i söylenebilir.
Dolay›s›yla, bu umutlu ve tatl› dilli rahip astronomi camias›yla temasa geçip,
ellerinde y›ld›z alanlar›n›n süpernova av›nda kullan›lmaya elveriﬂli haritalar›
olup olmad›¤›n› sordu¤u zaman, herkes onun keçileri kaç›rd›¤›n› düﬂündü. O s›ralar Evans’›n 10-inçlik bir teleskopu vard›: Amatör y›ld›z gözlemcileri için
hat›r› say›l›r büyüklükte olmakla birlikte, kozmolojiyle ciddi anlamda u¤raﬂanlar›n pek iﬂine yaramayacak türden bir teleskoptu bu. Ama Evans onunla evrenin
ender rastlanan fenomenlerinden birini bulaca¤›n› ileri sürüyordu. Evans 1980
y›l›nda gökleri gözlemeye baﬂlamadan evvel, astronomi tarihinin tamam› boyunca altm›ﬂtan az say›da süpernova bulunmuﬂtu. (Kendisini ziyaret etti¤im s›rada,
yani 2001 y›l›n›n A¤ustos ay›nda, Evans otuz dördüncü görsel keﬂfini daha yeni
belgelemiﬂti. Üç ay sonra bunu otuz beﬂincisi izledi ve 2003 y›l› baﬂlar›nda da
otuz alt›nc›s›n› kaydetti.)
Gelgelelim, Evans’›n baz› avantajlar› vard›. Ço¤u gözlemci, genelde ço¤u insan gibi, kuzey yar›kürede yaﬂar. Dolay›s›yla Evans, dünyadaki konumu itibariyle gökyüzünde yaln›zca kendisine ait bir gözlem alan›na sahipti, özellikle de baﬂlang›çta. Ayr›ca h›zl› çal›ﬂabiliyordu ve ola¤anüstü bir haf›zas› vard›. Büyük teleskoplarla çal›ﬂmak külfetli bir iﬂtir ve bu ayg›tlarla çal›ﬂanlar zamanlar›n›n ço¤unu
teleskoplar›n› istedikleri konuma yöneltmek için harcarlar. Oysa Evans küçük 16inçlik teleskopunu hava savaﬂlar›nda uçaklar›n kuyruklar›na yerleﬂtirilen makineli tüfekler gibi kendi ekseni etraf›nda döndürebiliyor ve böylece gökyüzünün herhangi bir noktas›nda birkaç saniyeden fazla oyalanm›yordu. Sonuç olarak, büyük
bir profesyonel teleskop bir gece içinde en iyi olas›l›kla elli ya da altm›ﬂ galaksiyi gözlemleyebilirken, Evans belki dört yüz galaksiyi gözlemleyebiliyordu.
Süpernova av› ço¤unlukla hüsranla biten bir aray›ﬂt›r. 1980’den 1996’ya kadar Evans y›lda ortalama iki keﬂifte bulundu: Yüzlerce gecesini gökleri dikizleyerek geçirdi¤i düﬂünülürse, çok büyük bir has›lat say›lmazd› bu. Bir defas›nda
on beﬂ gün içinde üç süpernova yakalad›, ama üç y›l boyunca tek bir tanesine
rastlayamad›¤› da oldu.
“Asl›nda hiçbir ﬂey bulamaman›n da belli bir de¤eri var,” diyordu. “Bu du31
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rum, galaksilerin evrimleﬂme h›z›n›n saptanmas›nda kozmologlara yard›mc›
olur. Delil yoklu¤unun delil say›ld›¤› ender alanlardan biridir bu.”
Teleskopun yan›nda duran masada y›¤›nla foto¤raf ve kâ¤›t vard›. Evans ﬂimdi de, bu çal›ﬂma dokümanlar›ndan baz›lar›n› gösteriyordu bana. Popüler astronomik yay›nlara göz att›¤›n›z olduysa, ki bir ara mutlaka olmuﬂtur, bunlar›n genellikle uzak bulutsular›n gayet net ve renkli foto¤raflar›yla dolu oldu¤unu bilirsiniz: son derece güzel ve dokunakl› bir görkemle parlayan, oldukça ayd›nl›k
göksel ›ﬂ›k bulutlar›. Evans’›n üzerinde çal›ﬂt›¤› görüntülerinse o resimlerle hiç
alakas› yoktur. Onunkiler, haleli bir parlakl›¤a sahip küçük noktalarla bezeli, flu
ve siyah-beyaz foto¤raflardan ibarettir. Bana gösterdiklerinden birinde, bir tanesi fersizce ›ﬂ›ldayan bir sürü y›ld›z vard›. O kadar bulan›kt› ki seçebilmek için foto¤raf› gözlerime iyice yaklaﬂt›rmak zorunda kald›m. Bu, Evans’›n dedi¤ine göre, astronomide NGC1365 olarak bilinen galaksinin Fornax adl› tak›my›ld›z›na
ait bir y›ld›zm›ﬂ. [NGC* bu bilgilerin kaydedildi¤i Yeni Genel Katalog’u temsil
ediyor. NGC bir zamanlar Dublin’deki bir masada bekleyeduran a¤›r bir kitapt›;
bugünse, tahmin edebilece¤iniz gibi, bir veritaban›.] Altm›ﬂ milyon sessiz y›l boyunca, bu y›ld›z›n harikulade ölümünden gelen ›ﬂ›k uzayda durmaks›z›n yol ald›, ta ki 2001 y›l›n›n A¤ustos ay›nda bir gece, k›sac›k bir ›ﬂ›n›m demeti halinde
Yerküre’ye ulaﬂ›p, mini minnac›k par›lt›s›yla karanl›k gökyüzünde belirene dek.
Onu tespit eden kiﬂi, okaliptüs kokulu da¤ yamac›nda teleskopuyla bekleyen Robert Evans’t› elbette.
“Bunu çok tatmin edici buluyorum,” dedi Evans, “düﬂünsenize, ›ﬂ›k uzayda
milyonlarca y›l yol al›yor ve tam da Yerküre’ye ulaﬂt›¤› s›rada biri do¤ru anda
gökyüzünün do¤ru noktas›na bak›p, onu görüyor. Böylesine müthiﬂ bir olaya birinin mutlaka tan›kl›k etmesi gerek, diye düﬂünüyor insan.”
Süpernovalar insanda hayret uyand›rmaktan baﬂka iﬂlere de yarar. Süpernovalar›n, biri Evans taraf›ndan keﬂfedilen birkaç oluﬂum tipi vard›r. Bunlardan özellikle Tip Ia süpernova olarak tan›nan bir tanesi astronomi için önemlidir, çünkü
bu süpernovalar her zaman ayn› ﬂekilde, ayn› kritik yo¤unlukla patlad›¤›ndan,
“standart mumlar” olarak kullan›labilir. Standart mumlar, di¤er y›ld›zlar›n parlakl›¤›n›, dolay›s›yla göreli uzakl›¤›n› ve dolay›s›yla evrenin geniﬂleme h›z›n›
ölçmeye yarayan k›staslard›r.
1987’de California’daki Lawrence Berkeley Laboratuvar›’ndan Saul Perlmutter, görsel seyirlerin temin edebilece¤inden fazla say›da Ia süpernovaya ihtiyaç
duyunca, onlar› araman›n sistematik bir yöntemini bulmak için kollar› s›vad›.
Perlmutter, geliﬂmiﬂ bilgisayarlar ve CCD5 teknolojisiyle çal›ﬂan çok iyi dijital
* New General Catalogue.
5 Charge-Coupled Device: Yükten Ba¤laﬂ›ml› Ayg›t. (ç.n.)
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kameralar kullanarak, harika bir sistem icat etti. Bu sistem süpernova av›n› otomatikleﬂtirdi. Teleskoplar art›k binlerce resim çekebiliyor. Süpernova patlamalar›n›n s›rr›n› gammazca aç›¤a vuran parlak noktalar› saptama iﬂi de bilgisayarlara
kal›yor. Beﬂ sene içinde, bu yeni teknoloji sayesinde Perlmutter ve Berkeley’deki meslektaﬂlar› k›rk iki süpernova buldular. Günümüzde amatörler bile
CCD’lerle süpernova yakal›yor. “CCD’ler sayesinde bir teleskopu gökyüzüne
do¤rultabilir ve kendiniz gidip televizyon seyredebilirsiniz,” diyor Evans, bu duruma biraz can› s›k›l›rm›ﬂ gibi. “‹ﬂin bütün romantizmi kaçt›.”
Bu yeni teknolojiye hiç imrenip imrenmedi¤ini sordum ona. “Katiyen,” dedi,
“ben kendi yöntemimi çok seviyorum. Ayr›ca...” Baﬂ›yla son süpernovas›n›n foto¤raf›n› iﬂaret ederek gülümsedi. “Bazen hâlâ onlar› sollayabiliyorum.”
Do¤al olarak akla gelen soru ﬂudur: “Yak›n›m›zda bir y›ld›z patlayacak olsa neler olur?” En yak›n y›ld›z komﬂumuz, daha önce de de¤indi¤im gibi, 4,3 ›ﬂ›k y›l› mesafedeki Alpha Centauri’dir. Orada bir patlama olmas› halinde bu muhteﬂem olay›n dev bir konserve kutusundan boﬂal›rcas›na gökyüzüne yay›lan ›ﬂ›¤›n›
seyrederek geçirecek 4,3 senemiz olaca¤›n› ben de düﬂündüm. Dünyam›za do¤ru ilerleyen kaç›n›lmaz bir k›yameti, sonunda ulaﬂt›¤› zaman derimizi kemiklerimizden bir ç›rp›da s›y›raca¤›n› bile bile seyrederek geçirece¤imiz dört y›l dört ay
vaktimiz kalsayd› bu nas›l bir ﬂey olurdu? ‹nsanlar hâlâ iﬂlerine gider miydi?
Çiftçiler tarlalar›n› ekip biçer miydi? Mahsulü dükkânlara da¤›tacak biri bulunur
muydu?
Haftalar sonra, yaﬂad›¤›m yer olan New Hampshire’a döndü¤üm zaman, bu
sorular› Dartmouth College’›n astronomlar›ndan John Thorstensen’a yönelttim.
“Yok can›m,” dedi gülerek. “Böyle bir olay›n haberi ›ﬂ›k h›z›yla yay›l›r, ama y›k›c›l›¤› da öyle. Dolay›s›yla patlaman›n haberini duydu¤un anla patlama yüzünden öldü¤ün an bir olur. Ama tasalanma, çünkü böyle bir ﬂey olmayacak.”
Bir süpernova patlamas›n›n seni öldürebilmesi için, diye aç›klad›, ona “komik
derecede yak›n” olman gerekir: belki on ›ﬂ›k y›l› içinde bir yerde. “Tehlike çeﬂitli ›ﬂ›n›mlardan gelir: kozmik ›ﬂ›nlar, vesaire.” Bunlar muhteﬂem aurora’lar6 yarat›r, u¤ursuz yanardöner ›ﬂ›k perdeleri gökyüzünün her yan›n› kaplar. Bu durum
pek hayra alamet de¤ildir. Böyle bir gösteri bulutu yaratmaya gücü yeten her ﬂey
manyetosferi de pekâlâ uçurabilir. Manyetosfer, Yerküre’nin çok yukar›lar›nda
bulunan ve normalde bizi ültraviyole (morötesi) ›ﬂ›nlar›ndan ve di¤er kozmik
sald›r›lardan koruyan manyetik kuﬂakt›r. Manyetosferimiz kalmazsa, güneﬂe ç›k6

aurora: kutba yak›n bölgelerde geceleri gökyüzünde s›k s›k beliren renkli ›ﬂ›klar için kullan›lan terim.
Aurora’lar güneﬂ rüzgâr›yla gelen yüklü parçac›klar›n dünya atmosferine girip Yerküre'nin manyetik
alan›yla etkileﬂimde bulunmas› sonucu oluﬂur. (ç.n.)
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ma talihsizli¤ine u¤rayan her insan, nas›l desem, fazla piﬂmiﬂ pizzaya döner.
Galaksinin bizim bulundu¤umuz köﬂesinde böyle bir olay›n meydana gelmeyece¤ine neden gönül rahatl›¤›yla inanabilece¤imize gelince... Thorstensen’›n
dediklerine bak›l›rsa, bir süpernovan›n oluﬂmas› için öncelikle belli bir y›ld›z türünün varl›¤› gerekir. Süpernoval›¤a aday olan y›ld›z, kendi Güneﬂ’imizin on ila
yirmi kat› yo¤unlukta olmal›d›r. Ama bizim “bunun için gereken yak›nl›k ve boyutta hiçbir komﬂumuz yoktur. Evrenin büyüklü¤üne ne kadar ﬂükretsek azd›r.”
En yak›n›m›zdaki süpernova aday›n›n Betelgeuse oldu¤unu da ekliyor Thorstensen. Bu y›ld›zdaki muhtelif püskürmeler, onun ilginç bir de¤iﬂimden geçmekte
oldu¤unu y›llard›r akla getirmiﬂ. Neyse ki Betelgeuse bizden elli bin ›ﬂ›k y›l›
uzakta.
Süpernovalar, kay›tl› tarih boyunca yaln›zca alt› defa, ç›plak gözle görülebilecek kadar yak›n›m›zda oluﬂmuﬂtur. Bunlardan biri, 1054’te Yengeç Bulutsusu’nu
yaratan patlamayd›. Bir di¤eri, 1604’te, üç haftay› aﬂk›n bir süre gece gündüz görülebilecek parlakl›kta bir y›ld›z oluﬂturdu. En son 1987’de, kozmosun Büyük
Macellan Bulutu diye bilinen bölgesinde bir süpernova parlad›, ama yaln›zca güney yar›küreden ve belli belirsiz görülebildi. Ve bizi rahats›z edemeyecek kadar
uzak bir yerdeydi: 169.000 ›ﬂ›k y›l› ötede.
Süpernovalar, ﬂüphesiz hayati anlam taﬂ›yan bir di¤er aç›dan da bizim için önemlidir: Onlar olmasayd›, biz de olmazd›k. Hat›rlarsan›z, ilk bölümün sonunda kozmolojik bir muammaya de¤inmiﬂtik: Büyük Patlama’n›n bir sürü hafif gaz yaratt›¤› halde hiç a¤›r element yaratmad›¤›na. Onlar belli ki sonradan geldiler, ama
çok uzunca bir müddet, nas›l olup da sonradan geldiklerini kimse çözemedi. Sorun ﬂuydu: Organik varl›¤›m›z›n vazgeçilmezleri olan karbonun, demirin ve di¤er elementlerin oluﬂmas› için muazzam s›cakl›kta bir ﬂeye ihtiyaç vard›: en s›cak y›ld›zlar›n merkezinden bile s›cak bir ﬂeye. Süpernovalar iﬂte bu soruna aç›klama getirdi ve muammay› çözen kiﬂi, acayiplik aç›s›ndan Fritz Zwicky’den pek
de geri kalmayan ‹ngiliz bir kozmolog oldu.
Bu adam, Fred Hoyle ad›nda bir Yorkshire’l›yd›. 2001 y›l›nda ölen Hoyle, Nature’da yay›nlanan vefat duyurusunda bir “kozmolog ve ihtilafç›” olarak tan›mland› ve kuﬂkusuz her iki s›fat da ona pek yaraﬂ›yordu. Nature’›n duyurusuna göre Hoyle “neredeyse ömrü boyunca ihtilaf yaratm›ﬂ” ve “ipe sapa gelmez iddialar›n alt›na imzas›n› atm›ﬂt›.” Mesela, Do¤a Tarihi Müzesi koleksiyonunun paha
biçilmez bir parças› olan Archaeopteryx fosilinin, “Piltdown ‹nsan›”7 aldatmacas›ndan geri kal›r yan› olmayan bir taklit oldu¤unu iddia etti, üstelik elinde hiç de7

Piltdown insan›: ‹ngiltere’deki Piltdown’da bulunan ve sahteli¤i anlaﬂ›lana kadar, soyu tükenmiﬂ bir
insan türüne ait oldu¤u san›lan fosiller. (ç.n.)

34

01. Bölüm - Hemen Her

eyin

3/11/04

15:24

Page 35

RAH‹P EVANS’IN EVREN‹

lil yokken. Bu iddia, müzenin paleontologlar›n› (fosilbilimcilerini) çok sinirlendirdi, zira dünyan›n dört bir yan›ndan ya¤an telefonlara günlerce yan›t vermek
zorunda kald›lar. Hoyle ayr›ca, Yerküre’ye uzaydan yaln›zca yaﬂam tohumlar›n›n de¤il, grip ve h›yarc›kl› veba gibi pek çok hastal›k tohumunun da at›ld›¤›na
inan›yordu. Hatta, insanlar›n kozmik patojenlerin8 sistemlerine girmesini önlemek için alt k›s›mlar› delikli burun ç›k›nt›lar› geliﬂtirdiklerini bile öne sürdü.
1952’de bir radyo yay›n›nda “Büyük Patlama” terimini dalga geçercesine icat
eden de kendisiydi. ‹nsanl›¤›n fizik anlay›ﬂ›nda, bir noktaya toplanm›ﬂ her ﬂeyin
neden ans›z›n ve çarp›c› biçimde geniﬂlemeye baﬂlayaca¤›na aç›klama getirecek
bir ﬂeyin bulunmad›¤›na dikkat çekmiﬂti. Hoyle, evrenin durmaks›z›n geniﬂlemekte oldu¤unu ve geniﬂledikçe yeni maddeler yaratmaya devam etti¤ini varsayan bir dura¤an-hal kuram›n› ye¤liyordu. Hoyle y›ld›zlar›n içe patlamalar› halinde muazzam miktarlarda ›s› salacaklar›n› da anlad›. Bu ›s› 100 milyon derece ya
da daha yüksek olurdu: nükleosentez diye bilinen bir süreçle, daha a¤›r elementlerin üretimini baﬂlatmaya yetecek kadar. Hoyle 1957’de, baﬂkalar›yla birlikte
çal›ﬂarak, daha a¤›r elementlerin süpernova patlamalar›nda nas›l oluﬂtu¤unu gösterdi. Bu çal›ﬂmadan ötürü, iﬂbirlikçilerinden biri olan W. A. Fowler Nobel Ödülü kazand›. Hoyle ise, ne ay›pt›r ki, ödüle lay›k bulunmad›.
Hoyle’›n kuram›na göre, patlayan bir y›ld›z tüm yeni elementleri yaratmaya
yetecek miktarda ›s› üretir ve yaratt›¤› elementleri kozmosa püskürtür. Uzaya saç›lan elementler, sonunda yeni güneﬂ sistemlerine kar›ﬂabilecek gaz bulutlar›, bilimsel ad›yla y›ld›zlararas› ortam oluﬂturur. Yeni kuramlar, bulundu¤umuz noktaya nas›l geldi¤imize dair akla yak›n senaryolar›n tasarlanmas›n› mümkün k›lm›ﬂt›r. ﬁu anda bildi¤imizi düﬂündü¤ümüz ﬂey ﬂudur:
Yaklaﬂ›k 4,6 milyar y›l önce, ﬂimdi bulundu¤umuz yerde, belki 24 milyar kilometre geniﬂli¤inde büyük bir gaz ve toz girdab› birikip, kümelenmeye baﬂlad›.
Bunlar›n hemen hepsi, yani güneﬂ sisteminin kütlesinin yüzde 99,9’u, Güneﬂ’i
oluﬂturmaya koyuldu. Geriye kalan ve baﬂ›boﬂ yüzen maddeler aras›ndan iki
mikroskobik zerre, elektrostatik güçler taraf›ndan birleﬂtirilecek yak›nl›kta yüzmekteydi. Gezegenimize gebe kal›nan an, iﬂte buydu. Oluﬂumu daha yeni baﬂlayan güneﬂ sisteminin her yerinde ayn› ﬂey olmaktayd›. Çarp›ﬂan toz zerreleri giderek büyüyen kütleler oluﬂturuyordu. Nihayet bu kütleler gezegencik diye adland›r›labilecek büyüklüklere ulaﬂt›lar. Durmaks›z›n birbirlerine toslay›p çarp›ﬂt›kça, sonsuz ve rasgele de¤iﬂimlerle kâh k›r›ld›lar, kâh da¤›ld›lar, kâh yeniden
birleﬂtiler. Ama her karﬂ›laﬂmadan biri galip ç›k›yordu ve bu galiplerden baz›lar›, etraf›nda dolaﬂt›klar› yörüngeye hükmedecek kadar büyüdü.
8

patojen: hastal›¤a sebep olan mikrop ya da virüs. (ç.n.)
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Her ﬂey inan›lmaz derecede çabuk oldu. Minicik bir zerre kümesinden birkaç
yüz kilometre çap›nda bir gezegenci¤e dönüﬂmenin yaln›zca birkaç on bin y›l ald›¤› düﬂünülüyor. Sadece 200 milyon y›l, belki daha k›sa bir süre içinde, hâlâ eriyik halde ve hâlâ etrafta yüzen molozlar›n daimi bombard›man› alt›nda olmakla
birlikte, Yerküre esasen oluﬂmuﬂ vaziyetteydi.
Bu noktada, yaklaﬂ›k 4,5 milyar y›l önce, Mars büyüklü¤ünde bir nesne Yerküre’ye çarpt› ve ondan, yoldaﬂ bir kürenin (Ay’›n) oluﬂmas›n› sa¤layacak miktarda madde kopard›. Tahminlere göre birkaç hafta içinde, dünyadan kopan maddeler tekrar bir araya gelip yekpare bir kütle oluﬂturdu ve bir sene içinde, bize hâlâ yoldaﬂl›k eden o küresel taﬂ parças›na dönüﬂtü. Ay’› oluﬂturan maddenin büyük k›sm›n›n Yerküre’nin çekirde¤inden de¤il, kabu¤undan koptu¤u düﬂünülüyor: Demirin bizde çok fazla, Ay’da çok az olmas›n›n sebebi de iﬂte bu. Her nedense, bu kuram hemen her zaman eski bir kuramm›ﬂ gibi sunulur. Halbuki ilk
kez 1940’larda, Harvard’dan Reginald Daly taraf›ndan öne sürülmüﬂtü. Bu konudaki en yeni geliﬂme, insanlar›n kurama olan ilgisinde kaydedilmiﬂtir.
Yerküre nihai büyüklü¤ünün yaln›zca üçte birine ulaﬂt›¤›nda, ekseriyetle karbondioksit, nitrojen, metan ve kükürt içeren bir atmosfer oluﬂturmaya muhtemelen baﬂlam›ﬂt›. Bizim yaﬂamla pek ba¤daﬂt›rmayaca¤›m›z türden bir malzemesi
vard›, ama bu sa¤l›¤a zararl› kar›ﬂ›mdan, yaﬂam do¤du. Karbondioksit, güçlü bir
sera gaz›d›r. Bu iyi bir ﬂeydi, çünkü Güneﬂ o zamanlar ﬂimdiki haliyle k›yaslanamayacak ölçüde etkisizdi. Bu sera etkisinden yararlanm›ﬂ olmasayd›k, Yerküre
donabilir ve daima öyle kalabilirdi, dolay›s›yla yaﬂam da asla filizlenemezdi.
Ama her nas›lsa, yaﬂam filizlenmeyi baﬂard›.
Sonraki 500 milyon y›l boyunca genç dünyam›z, kuyrukluy›ld›zlar›n, meteorlar›n ve di¤er galaktik molozlar›n aman vermeyen bombard›man›na maruz kald›.
Bu bombard›man ona, okyanuslar› dolduracak suyu ve yaﬂam›n baﬂar›yla oluﬂmas› için gereken bileﬂenleri verdi. Fevkalade sald›rgan bir ortam› vard›, ama yaﬂam yine de oluﬂman›n bir yolunu buldu. Minik bir kimyasal madde torbas› k›p›rdan›p canland›. ‹nsano¤lu yoldayd›.
Dört milyar y›l sonra insanlar bütün bunlar›n nas›l oldu¤unu merak etmeye
baﬂlad›lar. S›radaki hikâyemiz bizi iﬂte o zamanlara götürüyor.
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Do¤a ve Do¤a’n›n kanunlar›, sakl›yd› gecenin karanl›¤›nda;
Tanr›, Newton olsun!, dedi ve hepsi kavuﬂtu ayd›nl›¤a.
ﬁair Alexander Pope’un
Sir Isaac Newton için yazd›¤›
Mezar Kitabesi
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E¤er tüm zamanlar›n en berbat bilimsel keﬂif gezisini seçmeniz gerekseydi, Frans›z Kraliyet Bilimler Akademisi’nin 1735’teki Peru seferinden daha beterini bulamazd›n›z. Pierre Bouguer ad›nda bir hidrolog ve Charles Marie de La Condamine ad›nda bir asker-matematikçi önderli¤indeki bu keﬂif heyeti, And Da¤lar›
aras›ndaki mesafeleri üçgenleme yöntemiyle ölçmek için Peru’ya giden bir grup
bilim adam› ve maceraperestten oluﬂuyordu.
O s›ralar herkes, Yerküre’nin yaﬂ›n›, kütlesini, uzaydaki konumunu ve nas›l
oluﬂtu¤unu anlama arzusuyla yan›p tutuﬂmaktayd›. Frans›z grubun amac›, bir
meridyen derecesinin uzunlu¤unu (ya da Yerküre’nin çevre uzunlu¤unun
1/360’›n›) Quito civar›ndaki Yarouqui’den ﬂimdi Ekvador’a ait olan Cuenca’n›n
hemen ötesine kadar uzanan (yaklaﬂ›k 320 kilometrelik) hat boyunca ölçerek,
Yerküre’nin çevresinin kaç kilometre oldu¤u sorusuna yan›t aramakt›.*
Daha en baﬂ›ndan, ak›l almaz aksilikler birbirini kovalamaya baﬂlad›. Quito’da
ziyaretçiler bilinmeyen bir sebepten ötürü yerlilerin damar›na bast›lar ve k›zg›n
bir kalabal›k taraf›ndan taﬂlanarak ﬂehird›ﬂ›na kovaland›lar. K›sa süre sonra keﬂif heyetinin doktoru, kad›n yüzünden ç›kan bir kavgada yanl›ﬂ anlaﬂ›l›p cinayete kurban gitti. Botanikçi kafay› oynatt›. Ateﬂli hastal›klar ya da kazalar sonucu
* Seçtikleri yöntem, yani üçgenleme, ﬂu geometrik olguyu temel alan popüler bir teknikti: Bir üçgenin bir
kenar›n›n uzunlu¤unu ve iki köﬂesinin aç›lar›n› bilirseniz, tüm di¤er boyutlar›n› oturdu¤unuz yerden
hesaplayabilirsiniz. Diyelim ki, siz ve ben, Ay’›n Yerküre’ye uzakl›¤›n› ö¤renmek istedi¤imize karar
verdik. Üçgenleme yöntemini kullanacak olursak, yapmam›z gereken ilk iﬂ aram›za biraz mesafe koymakt›r. Yine diyelim ki siz Paris’te kal›yorsunuz, ben de Moskova’ya gidiyorum ve ikimiz de ayn› anda
Ay’a bak›yoruz. ﬁimdi, e¤er bu tatbikat›n üç esas noktas›n›, yani sizi, beni ve Ay’› birleﬂtiren bir çizgi
hayal ederseniz, ortaya bir üçgen ç›kar. Sizinle benim aramdaki taban çizgisini ve iki köﬂemizin aç›lar›n›
ölçtü¤ünüz takdirde geri kalan›n› kolayca hesaplayabilirsiniz. (Bir üçgenin iç aç›lar› toplam› her zaman
180 derece oldu¤undan, iki aç›n›n toplam›n› bildi¤iniz takdirde üçüncüsünü hemen bulabilirsiniz; üçgenin
kesin ﬂekli ve kenarlar›ndan birinin uzunlu¤u da, size öbür kenarlar›n uzunluklar›n› verir.) Bu asl›nda
Yunanl› astronom ‹znik’li Hipparkhos taraf›ndan ‹.Ö. 150’de Ay’›n Yerküre’ye uzakl›¤›n› hesaplamak
için kullan›lm›ﬂ bir yöntemdi. Yer düzeyinde de, üçgenleme ilkeleri tek farkla ayn›d›r: Üçgenler uzaya
do¤ru uzanacaklar›na, bir harita üzerinde yan yana dizilirler. Bir meridyen derecesini ölçerken,
araﬂt›rmac›lar›n arazi boyunca uzanan bir nevi üçgenler zinciri yaratmalar› gerekir.
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hayat›n› kaybedenler oldu. Grubun üçüncü en k›demli üyesi olan Pierre Godin
ad›ndaki adam, on üç yaﬂ›nda bir k›zla kaçt› ve geri dönmeye ikna edilemedi.
Hatta bir keresinde, La Condamine izin belgeleriyle ilgili bir sorunu çözmek
için Lima’ya gidince, gruptakiler çal›ﬂmalar›na sekiz ay ara vermek zorunda kald›lar. Derken, La Condamine’le Bouguer birbirlerine küsüp, birlikte çal›ﬂmay›
reddettiler. Giderek küçülen ekip, her gitti¤i yerde derin bir ﬂüpheyle karﬂ›land›,
çünkü yetkililer bir grup Frans›z bilim adam›n›n Yerküre’nin çevresini ölçmek
için dünyan›n ta öbür ucundan kalk›p buralara gelmiﬂ oldu¤una inanmakta zorluk çekiyor, buna hiç anlam veremiyorlard›. ‹ki buçuk yüzy›l sonra bile hâlâ
mant›kl› bir soru gibi görünür bu: Frans›zlar ölçümlerini neden Fransa’da yapmad›lar? And Da¤lar›’nda s›k›nt›l› ve eziyetli bir maceraya at›lmay› neden göze
ald›lar?
Bu sorunun cevab›n› k›smen, on sekizinci yüzy›lda yaﬂam›ﬂ bilim adamlar›n›n,
özellikle de Frans›zlar›n, manas›zca eziyetli bir alternatif varken iﬂin kolay›n› nadiren seçtikleri gerçe¤inde, k›smen de, ilk kez ‹ngiliz astronom Edmond Halley’nin seneler önce gündeme getirdi¤i mant›kl› bir soruda aramak gerekir. Halley bu soruyu, Bouger ile La Condamine’in pek de geçerli bir sebepleri olmad›¤›
halde Güney Amerika’ya gitmeyi düﬂlemelerinden çok daha önce ortaya atm›ﬂt›.
Halley, nev’i ﬂahs›na münhas›r bir kiﬂiydi. Uzun ve üretken kariyeri süresince, gemi kaptan›, kartograf, Oxford Üniversitesi’nde geometri profesörü, Kraliyet Darphanesi’nde kontrolör yard›mc›s›, kraliyet astronomu ve derin-deniz dalg›ç-hücresinin mucidi oldu. Manyetizma, gelgitler, gezegenlerin hareketleri ve
afyonun etkileri hakk›nda itibarl› yaz›lar yazd›. Meteoroloji haritas›n› ve ölüm
oran› tablosunu haz›rlad›, Yerküre’nin yaﬂ›n› ve Güneﬂ’e olan uzakl›¤›n› hesaplama yöntemleri önerdi ve hatta, bal›klar› avland›ktan sonra dört mevsim taze
tutmaya yarayan pratik bir metot bile geliﬂtirdi. Yapmad›¤› tek ﬂey, ilginçtir ki,
kendi ad›n› taﬂ›yan kuyrukluy›ld›z› keﬂfetmek oldu. 1682’de gördü¤ü kuyrukluy›ld›z›n 1456, 1531 ve 1607 y›llar›nda baﬂkalar› taraf›ndan görülmüﬂ olan kuyrukluy›ld›zla ayn› oldu¤unu anlad›¤›yla kald›. Bu kuyrukluy›ld›z, 1758’e, yani
Halley’nin ölümünden on alt› y›l sonras›na kadar Halley kuyrukluy›ld›z› olarak
an›lmad›.
Bunca baﬂar›s› aras›nda, Halley’nin insanl›¤›n bilgi da¤arc›¤›na olan en büyük
katk›s›, zaman›n di¤er iki sayg›n ﬂahsiyetiyle mütevaz› bir bilimsel bahis tutuﬂmas› oldu. Bu iki ﬂahsiyet, Robert Hooke ve pek muhterem Sir Christopher
Wren’di. Hooke günümüzde belki en çok, hücreyi tan›mlayan ilk kiﬂi olmas›yla
hat›rlan›r. Wren’se asl›nda bir astronomdu, ama ikinci mesle¤i, ﬂimdi pek hat›rlanmamakla birlikte, mimarl›kt›. 1683’te, Halley, Hooke ve Wren Londra’da birlikte yemek yedikleri s›rada, gökcisimlerinin hareketlerinden söz aç›ld›. Gezegen40
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lerin elips diye bilinen özel bir biçime sahip, ovalimsi yörüngeler izleme e¤iliminde olduklar› biliniyordu, ama bunun neden böyle oldu¤unu anlayan yoktu. (Elips,
Richard Feynman’›n sözleriyle “çok spesifik ve kesin ölçülere sahip bir yuvarlak”t›r.) Wren büyük bir cömertlikle ortaya at›l›p, bu konuya kim çözüm getirirse ona k›rk ﬂilin de¤erinde (birkaç haftal›k ücrete denk) bir ödül vermeyi önerdi.
Baﬂkalar›na ait fikirlerden kendine pay ç›karmas›yla da tan›nan Hooke, sorunu çoktan çözmüﬂ oldu¤unu iddia etti, ama di¤erlerini cevab› kendi çabalar›yla
bulma tatmininden mahrum b›rakmak istemedi¤i gibi ilginç ve yarat›c› bir gerekçenin arkas›na s›¤›narak, çözümünü onlarla hemen paylaﬂmaya yanaﬂmad›.
“K›ymetini di¤erlerinin de anlayabilmesi için, cevab› bir süreli¤ine kendine saklamay›” ye¤ledi. Bu meseleye bir daha kafa yorduysa bile hiç belli etmedi. Öte
yandan Halley, cevab› bulmak için kendini paralamaktayd›. Hatta ertesi sene
Cambridge’e gidip, yard›m›n› alabilece¤i umuduyla, üniversitenin Lucas Kürsüsü Matematik Profesörü Isaac Newton’a bile baﬂvurdu.
Newton ﬂüphesiz tuhaf bir adamd›. Cin gibi zekiydi elbette, ama ayn› zamanda yaln›z, neﬂesiz, paranoyak say›labilecek kadar pimpirikli, dalg›nl›¤›yla ünlü
biriydi. (Baz› sabahlar uyand›¤› zaman, daha yataktan aya¤›n› bile ç›karamadan,
ans›z›n akl›na üﬂüﬂen düﬂünceler yüzünden donakal›p saatlerce yerinden kalkmad›¤› söylenirdi.) Ayr›ca ak›l almaz iﬂler yapard›. Cambridge’de kendi laboratuvar›n› kurmuﬂ, ama sonras›nda kendini birbirinden acayip deneylere vermiﬂti. Bir
keresinde, s›rf ne olaca¤›n› merak etti¤i için, deri dikmeye yarayan türden bir çuvald›z› “gözle kemik aras›nda kalan bölgeye, gözün arkas›na mümkün oldu¤unca yanaﬂt›rarak” gözyuvas›na sokmuﬂ ve evire çevire gözünü kurcalam›ﬂt›. Mucize eseri hiçbir ﬂey olmam›ﬂt›: Gözüne kal›c› bir hasar vermemiﬂti en az›ndan.
Baﬂka bir deneyinde, görüﬂü üzerinde nas›l bir etkisi olaca¤›n› anlamak için, dayanabildi¤ince Güneﬂ’e bakm›ﬂt›. Gözlerinin onu affetmesi için birkaç gününü
karanl›k bir odada geçirmek zorunda kalmakla birlikte, kal›c› hasardan yine ucuz
kurtulmuﬂtu.
Bu tuhaf inançlar› ve acayip özellikleri bir yana, onda üstün bir dâhinin akl›
vard›. Gerçi geleneksel konularla u¤raﬂ›rken bile garip davran›ﬂlara e¤ilim gösterirdi. Daha ö¤renciyken, geleneksel matemati¤in k›s›tlay›c›l›¤›ndan y›larak,
bütünüyle yeni bir biçim olan diferansiyel ve integral hesab› bulmuﬂ, ama yirmi
yedi sene boyunca bundan kimseye bahsetmemiﬂti. Keza, optik alan›nda ›ﬂ›¤› anlay›ﬂ biçimimizi de¤iﬂtiren çal›ﬂmalar yap›p spektroskopi biliminin temellerini
atm›ﬂ ve yine, otuz y›l boyunca sonuçlar› kimseyle paylaﬂmamay› seçmiﬂti.
Üstün zekâs›na ra¤men, özel ilgi alanlar›n›n yaln›zca bir k›sm›n› gerçek bilim
dallar› oluﬂtururdu. Çal›ﬂma hayat›n›n en az yar›s›n› simyaya ve çeﬂitli dinsel u¤raﬂlara ay›rd›. Bu konulara basit birer hobi olarak de¤il, bütün içtenli¤iyle kendi41
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ni adayarak e¤ilirdi. Ariusçuluk denilen, tehlikeli derecede heretik (sapk›n) bir
mezhebin gizli yandaﬂ›yd›. Bu mezhebin baﬂl›ca esas›, Kutsal Üçleme’nin (Teslis) var olmad›¤› inanc›yd›. [Newton’›n Cambridge’deki fakültesinin Trinity
(Teslis) ad›n› taﬂ›mas› ilginç bir rastlant›d›r.] ‹sa’n›n ne zaman geri gelece¤ine ve
k›yametin ne zaman kopaca¤›na iliﬂkin matematiksel ipuçlar› yakalayaca¤›na
inanarak, Hz. Süleyman’›n Kudüs’teki kay›p tap›na¤›n›n zemin plan›n› b›kmadan usanmadan incelemiﬂ ve bu süreç s›ras›nda, orijinal metinleri daha iyi tarayabilmek için kendi kendine ‹branice ö¤renmiﬂti. Simyaya da ayn› coﬂkuyla merakl›yd›. 1936’da ekonomist John Maynard Keynes, Newton’›n notlar›yla dolu
bir sand›¤› aç›k art›rmayla sat›n ald›¤› zaman, bu notlar›n opti¤e ya da gezegenlerin hareketlerine yönelik karﬂ› konulmaz bir merak› de¤il, adi metallerin k›ymetli metallere çevrilmesine yönelik kararl› bir aray›ﬂ› yans›tt›¤›n› hayretle keﬂfetti. 1970’lerde Newton’›n bir saç teli üzerinde yap›lan analiz, saç telinin do¤al
düzeyin k›rk misli yo¤unlukta c›va içerdi¤ini bulgulad›. C›va, simyac›lar, ﬂapkac›lar ve termometre-imalatç›lar› hariç hemen hiç kimsenin ilgi alan›na girmeyen
bir elementtir. Onun sabahlar› yataktan kalkmay› hat›rlamakta bile zorluk çekmesine belki de ﬂaﬂmamal›.
Halley’nin A¤ustos 1684’te randevu almadan Newton’› ziyaret ederken ondan
nas›l bir yard›m beklemiﬂ olabilece¤ini ancak tahmin edebiliriz. Ama Newton’›n
dert ortaklar›ndan biri olan Abraham DeMoivre’›n sonradan yapt›¤› aç›klama sayesinde, bilimin en tarihi buluﬂmalar›ndan biri belgelenmiﬂ oldu:
1684’te Dr. Halley, Newton’› Cambridge’de ziyaret etti [ve] birlikte biraz vakit geçirdikten sonra Doktor ona, Güneﬂ’in çekim kuvvetinin Gezegen’in güneﬂe olan uzakl›¤›n›n karesiyle ters orant›l› oldu¤u varsay›l›rsa, gezegenlerin nas›l bir yörünge izleyeceklerini düﬂündü¤ünü sordu.

Bu soru, matemati¤in “ters kare yasas›” diye bilinen esas›na at›fta bulunuyordu. Halley aç›klaman›n merkezinde bu yasan›n yatt›¤›na inan›yordu, ama bunun
nas›l oldu¤undan çok emin de¤ildi.
Sir Isaac hemen cevap verdi: Yörünge [elips] ﬂeklinde olurdu. Sevinçten ve
ﬂaﬂk›nl›ktan donakalan Doktor, ona bunu nas›l bildi¤ini sordu. “Nas›l olsun,”
dedi Sir, “hesaplam›ﬂt›m.” ‹ﬂte o zaman Dr. Halley hiç vakit kaybetmeden,
yapt›¤› hesab› istedi ondan. Sir kâ¤›tlar›n› kar›ﬂt›rd›, ama bulamad›.

‹nan›l›r gibi de¤il... Kanserin ilac›n› buldu¤unu söyleyip formülü nereye koydu¤unu hat›rlayamamak gibi bir ﬂey bu. Halley’nin bask›s› karﬂ›s›nda, Newton
42
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hesaplar› yeniden yap›p bir bildiri haline getirmeyi kabul etti, ama sonra, daha
fazlas›n› yapt›. ‹ki sene inzivaya çekilip, yo¤un bir düﬂünme ve yazma sürecine
girdi. Ve nihayet, baﬂyap›t›n› üretti: Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, yani Do¤a Felsefesinin Matematik ‹lkeleri, en bilinen ad›yla Principia.
Arada bir, tarihin çok ender anlar›nda, bir insan akl›n›n öyle ciddi ve beklenmedik bir gözlem üretti¤i olur ki, insanlar hangisini daha çarp›c› bulacaklar›na
karar veremezler: gözlemlenen gerçe¤i mi, yoksa onu gözlemleyen akl› m›? Principia o ender anlardan biriydi. Newton’› bir anda meﬂhur etti. Art›k hayat›n›n sonuna dek alk›ﬂ ve ödül tufan›na tutulacak, Britanya’da bilimsel baﬂar›s›ndan ötürü “Sir” unvan› verilen ilk kiﬂi olacakt›. Diferansiyel ve integral hesab› ilk kimin
buldu¤u üstüne uzun ve ﬂiddetli bir tart›ﬂmaya girdi¤i büyük Alman matematikçi Gottfried von Leibniz bile, onun matemati¤e olan katk›lar›n›n daha önceki tüm
katk›lar›n toplam›na eﬂit oldu¤u görüﬂündeydi. “Tanr›lar kat›na hiçbir ölümlü daha fazla yaklaﬂamaz,” diye yazd› Halley, hem ça¤daﬂlar›, hem de o zamandan bu
yana daha pek çok kiﬂi taraf›ndan tekrar tekrar hat›rlat›lan duygulu sözlerle.
Principia her ne kadar “tarih boyunca yaz›lm›ﬂ en anlaﬂ›lmaz kitaplardan biri” olarak an›lsa da, konuya hâkim kiﬂiler için yol gösterici bir rehberdi. (Newton kendi tabiriyle “çat pat” matematik bilenleri baﬂ›na musallat etmemek için,
bile bile zor yazm›ﬂt› onu.) Gökcisimlerinin yörüngelerini matematiksel olarak
aç›klamakla kalm›yor, onlar› ilk harekete geçiren çekim kuvvetini de teﬂhis ediyordu: kütleçekimi. Ans›z›n evrendeki her hareket anlam kazanm›ﬂt›.
Principia’n›n özünde, Newton’›n üç hareket yasas› yat›yordu. Bu yasalar,
özetle, bir cismin itildi¤i istikamette hareket etti¤ini, baﬂka bir kuvvet taraf›ndan
yavaﬂlat›lana ya da yönünden sapt›r›lana dek ayn› istikamette düz bir hat boyunca hareket etmeyi sürdürece¤ini ve her etkinin eﬂit ve z›t yönde bir tepkisi oldu¤unu ifade eder. Bu ilkeye göre, evrendeki her cisim tüm di¤er cisimlere çekim
uygular. ﬁu anda, size öyle gelmese de, yerinizde otururken etraf›n›zdaki her ﬂeyi (duvarlar›, tavan›, lambay›, kedinizi) kendi küçük, hatta çok küçük kütleçekimsel alan›n›zla kendinize do¤ru çekmektesiniz. Onlar da sizi kendilerine do¤ru çekmekte. Herhangi iki cisim aras›ndaki çekim kuvvetinin, yine Feynman’›n
sözleriyle, “her birinin kütlesiyle do¤ru orant›l› oldu¤unu ve aralar›ndaki uzakl›¤›n karesiyle ters orant›l› olarak de¤iﬂkenlik gösterdi¤ini” anlayan, Newton olmuﬂtu. Baﬂka bir deyiﬂle, iki cisim aras›ndaki uzakl›¤› iki misli art›r›rsan›z, aralar›ndaki çekim dört misli zay›flar. Bu durum ﬂu formülle ifade edilebilir:
F=G

m1m2
r2

Bu formülü pratikte kullanabilmek, elbette ço¤umuzun boyunu aﬂan bir iﬂtir,
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ama en az›ndan, k›sa ve özlü ifadesini takdir edebiliriz: K›sac›k birkaç çarpma iﬂlemi, basit bir bölme iﬂlemi, ve bingo!... Nereye giderseniz gidin, kütleçekimsel
konumunuzu bileceksiniz. ‹nsan akl› taraf›ndan ortaya at›lm›ﬂ, tam anlam›yla evrensel ilk do¤a kanunuydu bu, Newton da iﬂte bu sebeple böylesine evrensel bir
takdire ﬂayand›r.
Principia’n›n do¤uﬂu hiç de sanc›s›z olmam›ﬂt›. Halley’yi dehﬂete düﬂüren bir
geliﬂmeyle, tam da çal›ﬂma tamamlanmak üzereyken Newton ile Hooke “ters kare yasas›”n› ilk kimin buldu¤u konusunda anlaﬂmazl›¤a düﬂtüler ve Newton kitab›n›n kritik önem taﬂ›yan üçüncü cildini yay›nlamay› reddetti, ki bu üçüncüsü
olmadan ilk ikisi pek bir anlam taﬂ›m›yordu. Halley, iki taraf aras›nda diplomatça
mekik dokuyarak ve pohpohçulu¤un en cömert uygulamalar›na baﬂvurarak, sa¤›
solu belli olmayan profesörden son cildi koparmay› nihayet baﬂard›.
Halley’nin dertleri bitmek bilmiyordu. Royal Society çal›ﬂmay› yay›nlamaya
söz vermiﬂti, ama ﬂimdi mali s›k›nt›y› bahane ederek yan çiziyordu. Önceki sene
yay›nlan›p fiyaskoyla sonuçlanan The History of Fishes (Bal›klar›n Tarihi) adl›
kitap derne¤e pahal›ya mal olmuﬂtu. Bu fiyaskodan sonra matematiksel ilkelere
iliﬂkin bir kitab›n piyasada ses getirece¤ine kuﬂkuyla bak›yorlard› art›k. Çok zengin bir adam olmayan Halley, kitab›n bas›m masraflar›n› kendi cebinden ödedi.
Newton, âdeti oldu¤u üzere, hiç katk›da bulunmad›. Üstüne üstlük, Halley o s›ralar dernekte yazman olarak görev yapmay› kabul etmiﬂti ve dernek kendisine
vaat edilen 50 £’luk y›ll›k maaﬂ› art›k ödeyemeyece¤ini bildiriyordu. Ona para
yerine The History of Fishes nüshalar›yla ödeme yapacaklard›.
Newton’›n yasalar› pek çok problemi çözdü: Okyanustaki gelgit olaylar›n›, gezegenlerin hareketlerini, f›rlat›lan güllelerin tekrar Yerküre’ye düﬂmeden evvel neden belli bir yol izledi¤ini, gezegen alt›m›zda saatte yüzlerce kilometre h›zla, topaç gibi dönerken neden uzaya f›rlamad›¤›m›z›* aç›kl›¤a kavuﬂturdu. Dolay›s›yla yasalarca izah edilen her ﬂeyin anlaﬂ›lmas› vakit ald›. Ama ortaya ç›kan gerçeklerden bir tanesi, neredeyse hiç vakit kaybetmeden tart›ﬂma konusu oldu.
Bu gerçek, Yerküre’nin tam bir küre ﬂeklinde olmad›¤› önerisiydi. Newton’›n
kuram›na göre, Yerküre’nin dönüﬂünden kaynaklanan merkezkaç kuvvet, kutuplar›n hafifçe yass›lmas›na ve ekvatorun ﬂiﬂkinleﬂmesine yol açar, bu da gezegeni bas›k bir küre haline sokard›. Demek ki ‹talya’da bir meridyen derecesinin uzunlu¤u
‹skoçya’dakiyle ayn› olmayacakt›: Kutuplardan uzaklaﬂt›kça uzunluk k›salacakt›.
Ölçümlerinde Yerküre’nin kusursuz bir küre ﬂeklinde oldu¤u varsay›m›n› temel
alanlar için iyi haber de¤ildi bu, ki baﬂka bir varsay›m› temel alan da yoktu zaten.
* Dönme h›z›n›z dünyan›n neresinde bulundu¤unuza ba¤l›d›r. Yerküre’nin dönme h›z›, ekvatorda saatte
1.600 kilometrenin biraz üstündeyken, kutuplarda s›f›ra iner. Londra’da bu h›z, saatte 998 kilometredir.
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‹nsanlar yar›m yüzy›l boyunca, ço¤u son derece külfetli ölçümler yaparak,
Yerküre’nin büyüklü¤ünü hesaplamaya çal›ﬂm›ﬂlard›. Bu türden giriﬂimlerin ilklerinden biri, Richard Norwood ad›nda ‹ngiliz bir matematikçiye aitti. Genç bir
adam olan Norwood, denizin dibinden inci toplay›p zengin olmak niyetiyle, Halley’ninki model al›narak tasarlanm›ﬂ bir dalg›ç-hücresiyle Bermuda’ya gitti.
Gerçi plan› suya düﬂtü, çünkü orada hiç inci yoktu, hem zaten dalg›ç-hücresi de
iﬂe yaramam›ﬂt›. Ama Norwood eme¤inin heba olmas›na göz yumacak insanlardan de¤ildi. On yedinci yüzy›l baﬂlar›nda gemi kaptanlar› aras›nda Bermuda, yerinin tayin edilmesindeki zorlukla tan›n›rd›. Sorun, okyanusun büyük, Bermuda’n›n küçük oluﬂu ve seyir araçlar›n›n bu dengesizlikle baﬂa ç›kmakta âciz ve
yetersiz kal›ﬂ›yd›. Deniz milinin uzunlu¤u konusunda bile henüz uzlaﬂmaya
var›lamam›ﬂt›. Bir okyanusun geniﬂli¤i içinde, en ufak bir yanl›ﬂ hesap bile öylesine devleﬂirdi ki, gemiler Bermuda büyüklü¤ündeki hedefleri ço¤u kez aç›k
farkla ›skalard›. ‹lk göz a¤r›s› trigonometri ve dolay›s›yla aç›lar olan Norwood,
seferine bir miktar matematiksel geçerlik kazand›rmak istedi ve bu amaçla bir
meridyen derecesinin uzunlu¤unu hesaplamaya karar verdi.
Norwood, Londra Kulesi’ni arkas›na al›p yola koyuldu ve tam iki senesini
York’un 208 mil (yaklaﬂ›k 335 kilometre) kuzeyine yürüyerek geçirdi. Yürürken
bir parça zinciri tekrar tekrar gerip ölçüyor, bir yandan da geçti¤i yerlerdeki engebe ve virajlar için k›l› k›rk yaran ayarlamalar yap›yordu. Son ad›m, Londra’daki
ilk ölçümünü yapt›¤› günün ayn› saatinde ve y›l›n ayn› gününde Güneﬂ’in York’taki aç›s›n› ölçmek olacakt›. Bu veriden yola ç›karak, Yerküre’nin bir meridyen derecesinin uzunlu¤unu belirleyebilece¤i ve böylece çevre mesafesinin tamam›n› hesaplayabilece¤i kan›s›ndayd›. Komik derecede iddial› bir giriﬂimdi bu: En ufak bir
ölçüm hatas› bütün hesab› mahveder, büyük farklara yol açard›. Amma velakin
Norwood’un vard›¤› sonuç, kendisinin de gururla savundu¤u gibi “devede kulak
bir farkla”, daha do¤rusu yaklaﬂ›k beﬂ yüz elli metre farkla do¤ruydu. Elde etti¤i
rakam, bir derecelik meridyen yay› için 110,72 kilometreyi gösteriyordu.
1637’de Norwood’un denizcilik konusundaki baﬂyap›t› The Seaman’s Practice yay›nland› ve hemen tükenip ikinci kez bas›ld›. Eser tam on yedi bask› yapt›
ve Norwood’un ölümünden sonra da yirmi beﬂ sene raflardan inmedi. Norwood,
ailesiyle birlikte Bermuda’ya dönüp baﬂar›l› bir ziraatç› oldu ve boﬂ zamanlar›n›
ilk göz a¤r›s› olan trigonometriye ay›rd›. Orada otuz sekiz sene yaﬂad›, ama keﬂke ömrünün bu son y›llar›n› mutlu mesut geçirdi¤ini söylemek mümkün olsayd›.
Ne yaz›k ki öyle olmad›. ‹ngiltere’den Bermuda’ya giderlerken, Norwood’un iki
küçük o¤lu Peder Nathaniel White’la ayn› kamaraya yerleﬂtirilmiﬂti. Veletler
genç piskopos vekilini çileden ç›karmakta öyle baﬂar›l› olmuﬂlard› ki, adam bundan sonraki kariyerinin ço¤unu Norwood’a dünyas›n› zindan etmeye adad›.
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Norwood’un iki k›z› da kötü evlilikler yaparak babalar›na dert oldular. K›zlar›ndan birinin kocas›, muhtemelen piskopos vekilinin ayartmas› sonucu, Norwood’u küçük suçlardan dolay› z›rt p›rt mahkemelik ederek onu adeta can›ndan bezdirdi ve kendini savunmak için Bermuda’da boyuna seyahat etmek zorunda b›rakt›. Nihayet 1650’lerde Bermuda’da cad› mahkemeleri baﬂlay›nca, Norwood trigonometri notlar›ndaki esrarl› sembollerin ﬂeytanla iletiﬂim kurdu¤unun iﬂaretleri
olarak alg›lanmas›ndan ve kendisini korkunç bir infaza sürüklemesinden korkarak, son y›llar›n› yo¤un bir tedirginlik içinde geçirdi. Norwood hakk›nda bilinenler o kadar az ki, giderek kötüleﬂen bu mutsuz y›llar› hak etmiﬂ olmas› da pekâlâ
mümkün. Kesin olarak bilinen tek ﬂey, onun bu bahts›zl›klara u¤ram›ﬂ oldu¤u.
Ayn› dönemde, Yerküre’nin çevre uzunlu¤unu belirleme hevesi Fransa’ya da
s›çram›ﬂt›. Orada, astronom Jean Picard, oktantlardan, sarkaçl› saatlerden ve (Jüpiter’in uydular›n›n hareketlerini gözlemlemek için) zenit teleskoplar›ndan yararlanarak, etkileyici derecede karmaﬂ›k bir üçgenleme yöntemi icat etti. ‹ki y›l›n› Fransa’y› arﬂ›nlay›p üçgenleyerek geçirdikten sonra, 1669’da bir derecelik
meridyen yay› için daha isabetli bir ölçüm aç›klad›: 110,46 kilometre. Bu ölçüm,
Frans›zlar için büyük gurur kayna¤›yd›, ama Yerküre’nin kusursuz bir küre ﬂeklinde oldu¤u varsay›m›ndan hareketle düﬂünülmüﬂtü. ﬁimdi de Newton kalkm›ﬂ,
bunun böyle olmad›¤›n› söylüyordu.
Kafalar› iyice kar›ﬂt›rmak istercesine, Picard’›n ölümünden sonra da Giovanni ve
Jacques Cassini, baba-o¤ul el ele verip Picard’›n deneylerini daha geniﬂ bir alan
üzerinde tekrarlad›lar ve Yerküre’nin ﬂiﬂkin bölgesinin ekvator de¤il, kutuplar
oldu¤unu, baﬂka bir deyiﬂle, Newton’un kesinkes yan›ld›¤›n› ileri sürdüler. Bilimler Akademisi yeni ölçümler yapmalar› için Bouguer ile La Condamine’i Güney Amerika’ya göndermeye iﬂte bu yüzden karar verdi.
Bouguer ile La Condamine, bu iﬂ için And Da¤lar›’n› seçtiler, çünkü ekvatorda küresellik aç›s›ndan gerçek bir farkl›l›k olup olmad›¤›n› belirlemek için oraya yak›n bir yerde ölçüm yapmalar› gerekiyordu. Tabii bu arada güzel da¤ manzaras›n›n tad›n› da ç›karabileceklerini ummuﬂlard›. Ama Peru’nun da¤lar› mütemadiyen dumanl›yd› ve ekip duman›n da¤›ld›¤› ender vakitlerde topu topu bir
saat araﬂt›rma yapabilmek için ço¤u zaman haftalarca beklemek zorunda kal›yordu. Üstüne üstlük, Yerküre’nin en elveriﬂsiz topraklar›ndan birini seçmiﬂlerdi.
Perulular topraklar›ndan muy accidentado (“çok engebeli”) diye bahsederlerdi,
ki hakikaten de öyleydi. Frans›zlar› bekleyen tek güçlük, dünyan›n en ürkütücü
da¤lar›ndan baz›lar›n›, do¤al sakinlerini bile hezimete u¤ratan da¤lar› ölçümlemek zorunda kalmalar› de¤ildi. Onlara ulaﬂabilmek için vahﬂi nehirler, balta girmemiﬂ ormanlar aﬂmak ve kilometrelerce yol katedip, haritas› ç›kar›lmam›ﬂ, her
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türlü yerleﬂimden uzak, yüksek ve taﬂl›k çöllerden geçmek mecburiyetindeydiler.
Ama Bouguer ve La Condamine’in en belirgin özellikleri azimleriydi: Dokuz buçuk sene k›zg›n güneﬂin alt›nda taban tepmelerini gerektiren bu uzun ve eziyetli
iﬂe dört elle sar›ld›lar. Projelerini sonuçland›rmalar›ndan k›sa süre önce bir haber
ald›lar: Kuzey ‹skandinavya’da ölçüm yapan (ve v›c›k v›c›k batakl›klardan tutun,
tehlikeli yüzer buz kütlelerine kadar birçok farkl› zorlukla bo¤uﬂan) ikinci bir
Frans›z ekibi, t›pk› Newton’›n öngördü¤ü gibi, kutuplara yak›n bölgelerde bir derecenin gerçekten de daha uzun oldu¤unu bulgulam›ﬂt›. Yerküre, ekvator çevresinden ölçüldü¤ünde, kutuplar çevresinden (yukar›dan aﬂa¤›ya) ölçüldü¤ünde oldu¤undan k›rk üç kilometre geniﬂti.
Böylece Bouguer ile La Condamine, ulaﬂmay› hiç beklemedikleri bir sonuç için
neredeyse on y›l u¤raﬂ vermiﬂ olmalar› yetmezmiﬂ gibi, bu sonuca ilk ulaﬂanlar olma baﬂar›s›na bile kavuﬂamad›klar›n› ö¤reniyorlard›. Araﬂt›rmalar›n› keyifsizce
tamamlad›lar ve ilk Frans›z ekibinin do¤ru sonuca vard›¤›n› onaylad›lar. Sonra da,
birbirlerine hâlâ küs, deniz k›y›s›na inip ayr› gemilerle evlerine döndüler.
Principia’da Newton taraf›ndan tahmin edilen bir ﬂey daha vard›: Bir da¤ yak›n›na as›lm›ﬂ bir çekül, da¤›n çekimsel kütlesinin yan› s›ra Yerküre’nin çekimsel
kütlesinin de etkisiyle, da¤a do¤ru hafifçe meylederdi. Bu sadece tuhaf bir gerçekten ibaret de¤ildi. Sapmay› hatas›zca ölçerseniz, evrensel kütleçekimi sabitini, yani kütleçekiminin G olarak bilinen temel de¤erini ve dolay›s›yla Yerküre’nin kütlesini hesaplayabilirdiniz.
Bouguer ile La Condamine bunu Peru’daki Chimborazo Doru¤u’nda denemiﬂler, ama hem teknik güçlüklere hem de kendi h›rlaﬂmalar›na yenik düﬂmüﬂlerdi. Dolay›s›yla bu mefhum otuz sene daha uyku halinde kald›, ta ki ‹ngiltere’de kraliyet astronomu Nevil Maskelyne taraf›ndan hortlat›lana dek. Maskelyne, Dava Sobel’›n Longitude (Boylam) adl› popüler kitab›nda, ünlü saatçi John
Harrison’›n parlak zekâs›n› takdir edemedi¤i için ahmak ve hain biri olarak tan›t›l›r. Belki de öyleydi, ama ona Sobel’›n kitab›nda de¤inilmeyen baﬂka ﬂeyler de
borçluyuz. Yerküre’nin a¤›rl›¤›n› ölçmek için yapt›¤› baﬂar›l› plan, bunlardan
yaln›zca bir tanesidir. Maskelyne, as›l sorunun kütlesi tahmin edilebilecek kadar
düzgün ﬂekilli bir da¤ bulmakta yatt›¤›n› anlam›ﬂt›.
Onun teﬂviki üzerine Royal Society, bu amaca uygun bir da¤›n bulunup bulunamayaca¤›n› anlamak için ‹ngiliz Adalar›’n› dolaﬂacak güvenilir birine görev
vermeyi kabul etti. Maskelyne, bu iﬂ için biçilmiﬂ kaftan birini tan›yordu: astronom ve harita mühendisi Charles Mason. Maskelyne ile Mason on bir y›l önce
ayn› projede çal›ﬂ›rken dost olmuﬂlard›. Bu proje son derece önemli bir astronomik olay›n ölçümüydü: Venüs gezegeninin Güneﬂ’in önünden geçiﬂinin. Venüs
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geçiﬂlerinden birinin Yerküre’nin seçilmiﬂ noktalar›ndan ölçümlenmesi halinde,
üçgenleme prensiplerinin yard›m›yla Güneﬂ’e olan uzakl›¤›n hesaplanabilece¤i
ve bu veriden yola ç›k›larak güneﬂ sistemindeki tüm di¤er cisimlere olan uzakl›klar›n belirlenebilece¤i, y›llar önce, çal›ﬂkan dostumuz Edmond Halley taraf›ndan önerilmiﬂti.
Ne yaz›k ki, Venüs geçiﬂleri düzensiz bir s›ra takip eder: Sekiz y›l arayla iki
geçiﬂ gözlemlenir, ama yaklaﬂ›k bir yüzy›l süresince hiç geçiﬂ olmaz ve bu geçiﬂlerden herhangi biri Halley’nin hayatta oldu¤u döneme rastlamam›ﬂt›r.* Ama fikir unutulmad› ve bir sonraki geçiﬂ vaktinin geldi¤i 1761’de, yani Halley’nin
ölümünden yaklaﬂ›k yirmi sene sonra, bilim dünyas› haz›rd›: Hatta daha evvel
hiçbir astronomik olay için olmad›¤› kadar haz›rd›.
Ça¤a damgas›n› vuran tuhaf bir içgüdünün etkisiyle kendilerine eziyet etmekten adeta hoﬂlanan bilim adamlar›, dünya üzerindeki yüzü aﬂk›n noktaya (Sibirya’ya, Çin’e, Güney Afrika’ya, Endonezya’ya, Wisconsin ormanlar›na ve daha
pek çok yere) do¤ru yola koyuldular. Fransa otuz iki, Britanya on sekiz gözlemci gönderdi. ‹sveç, Rusya, ‹talya, Almanya, ‹rlanda ve daha pek çok ülkenin gözlemcileri de yollara düﬂtüler.
Bilimsel bir teﬂebbüs, tarihte ilk kez uluslararas› iﬂbirli¤iyle yürütülüyordu ve
hemen her yerde sorunlarla karﬂ›laﬂ›ld›. Pek çok gözlemci, savaﬂ, hastal›k ya da
gemi kazas› gibi engeller yüzünden yollarda kald›. Gidecekleri yere varmay› baﬂaranlarsa, sand›klar›n› açt›klar› zaman aletlerinin ya k›r›lm›ﬂ ya da tropik iklim
yüzünden bozulmuﬂ oldu¤unu gördüler. ﬁans Frans›zlar›n yüzüne yine gülmedi
ve en unutulmaz talihsizliklere u¤rayanlar onlar oldu. Jean Chappe, üstüne titredi¤i narin aletlerini her tehlikeli sars›nt›dan korumaya çal›ﬂarak, fayton, gemi ve
atl› k›zaklarla Sibirya’ya ulaﬂmak için aylarca seyahat etti, ama geçmesi gereken
son hayati patika sular alt›nda kal›p kapan›nca yoluna devam edemedi. Su bask›n›n›n sebebi, anormal ﬂiddetli ya¤an bahar ya¤murlar› yüzünden nehirlerin taﬂmas›yd›, ki yerliler Frans›z bilim adam›n›n gökyüzüne acayip aletler do¤rulttu¤unu görünce bu felaketten hemen onu sorumlu tuttular. Chappe can›n› kurtarmay› baﬂard›, ama iﬂe yarar hiçbir ölçüm yapamad›.
Baﬂ›ndan geçenler Timothy Ferris taraf›ndan Coming of Age in the Milky Way
(Samanyolu’nda Ça¤›n Geliﬂi) adl› kitapta harikulade bir özetle anlat›lan Guillaume Le Gentil daha da ﬂanss›zd›. Le Gentil, geçiﬂi Hindistan’dan gözlemlemek için
bir sene önce Fransa’dan yola ç›km›ﬂt›, ama çeﬂitli engeller yüzünden, geçiﬂin gerçekleﬂece¤i gün o hâlâ denizin ortas›ndayd›. O s›rada bulunulabilecek en kötü yer
denizdi herhalde, çünkü sallanan bir gemide sabit ölçümler yapmak olanaks›zd›.
* Bundan sonraki ilk geçiﬂ 8 Haziran 2004’te olmuﬂtur, ikincisiyse 2012’de olacakt›r. Yirminci yüzy›lda
hiç olmam›ﬂt›r.
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Yine de pes etmeyen Le Gentil, yoluna devam etti ve 1769’daki ikinci geçiﬂi
beklemek için Hindistan’a vard›. Aradaki sekiz seneyi iyi kullan›p, birinci s›n›f
bir gözlem istasyonu kurdu, aletlerini tekrar tekrar denedi ve her türlü haz›rl›¤›
mükemmelen tamamlad›. ‹kinci geçiﬂin gerçekleﬂece¤i gün, yani 4 Haziran
1769’da, sabah uyand›¤›nda hava gayet güzeldi, ama tam da Venüs geçiﬂinin
baﬂlad›¤› s›ralar, bir bulut Güneﬂ’i kapat›p olay›n neredeyse sonuna kadar hiç yerinden k›p›rdamad›: üç saat, on dört dakika ve yedi saniye.
Le Gentil, g›k›n› bile ç›karmadan aletlerini toplay›p en yak›n limana do¤ru yola koyuldu, ama yolda dizanteriye yakaland› ve dönüﬂünü yaklaﬂ›k bir sene daha
ertelemek zorunda kald›. ‹yice güçten düﬂmüﬂ bir halde, nihayet bir gemiye binmeyi baﬂard›. Afrika aç›klar›nda f›rt›naya yakalanan gemisi az kals›n bat›yordu.
Yola ç›k›ﬂ›ndan on bir buçuk y›l sonra hiçbir ﬂey elde edemeden nihayet evine
ulaﬂt›¤› zaman, yoklu¤unda vefat›n› ilan eden akrabalar›n›n malvarl›¤›n› harisçe
talan ettiklerini ö¤rendi.
Britanya taraf›ndan dünyan›n dört bir yan›na yollanan on sekiz gözlemcinin u¤rad›¤› hayal k›r›kl›klar›, Frans›zlar›nkine göre daha hafifti. Mason, Jeremiah Dixon adl› genç bir araﬂt›rmac›yla iﬂbirli¤ine girdi ve bu ikisi belli ki iyi anlaﬂt›klar›ndan, kal›c› bir ortakl›k kurdular. Sumatra’ya gidip, geçiﬂi oradan gözlemlemeleri emredilmiﬂti, ama denizde tek bir gece geçirdikten sonra gemileri Frans›z bir
firkateynin sald›r›s›na u¤rad›. (Bilim adamlar› uluslararas› çapta iﬂbirlikçi bir tutum içindeydiler, ama milletlerin böyle bir niyeti yoktu.) Mason ile Dixon, Royal
Society’ye bir mesaj gönderip, aç›k denizlerde seyahat etmenin son derece tehlikeli oldu¤u yolundaki gözlemlerini ve belki de bu görevin tamamen iptal edilmesi gerekebilece¤i yönündeki görüﬂlerini ilettiler. Cevap olarak, tez elden so¤uk
bir azar ald›lar: Paralar› peﬂin ödenmiﬂti, millet ve bilim camias› onlara güveniyordu ve göreve devam etmekten cayarlarsa namlar›na kolay kolay silinmeyecek
bir leke sürmüﬂ olurlard›. Boylar›n›n ölçüsünü alan ikili, yollar›na devam ettiler,
ama yolda Sumatra’n›n Frans›zlar›n eline geçti¤ini ö¤renince, geçiﬂi Ümit Burnu’ndan gözlemlediler ve herhangi bir sonuca ulaﬂamad›lar. Ülkelerine geri dönerken, Atlantik’in ortas›ndaki Saint Helena Adas›’na u¤rad›lar ve orada, bulutlanma yüzünden gözlemlerinde baﬂar›s›z olan Maskelyne’le karﬂ›laﬂt›lar. Mason
ile Maskelyne sa¤lam bir dostluk kurdular ve mutlu geçen, hatta belki bir nebze
yararl› da olan birkaç hafta boyunca, gelgit ak›nt›lar›n›n haritalar›n› ç›kard›lar.
Bundan k›sa süre sonra, Maskelyne ‹ngiltere’ye dönüp kraliyet astronomu oldu. Art›k epey tecrübe kazanm›ﬂ olan Mason ile Dixon da dört y›ll›k uzun ve oldukça tehlikeli bir maceraya at›ld›lar. Biri William Penn, di¤eri Lord Baltimore
yönetimindeki Pennsylvania ve Maryland kolonileri aras›ndaki s›n›r kavgas›n›
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çözüme ulaﬂt›rmak için Amerika’n›n ›ss›z topraklar›nda 244 mil (yaklaﬂ›k 393
kilometre) yol katedeceklerdi. Bu çözüm aray›ﬂ›, sonralar› köle ve özgür eyaletleri birbirinden ay›ran çizgi olarak sembolik önem kazanacak olan meﬂhur Mason-Dixon hatt›yla sonuçland›. (Baﬂ hedefleri s›n›r çizgisinin tespiti olmakla birlikte, birkaç astronomik araﬂt›rmaya da katk›da bulundular. Katk›lar›ndan biri,
yüzy›l›n en isabetli meridyen derecesi ölçümlerinden biriydi. Bu baﬂar›yla ‹ngiltere’de toplad›klar› alk›ﬂ, ﬂ›mar›k aristokratlar aras›ndaki s›n›r kavgas›n› sonland›rd›klar› için toplad›klar›ndan çok daha fazla oldu.)
Maskelyne Avrupa’ya döndü¤ünde, Alman ve Frans›z meslektaﬂlar›yla birlikte ﬂu sonuca varmak zorunda kald›: 1761’deki geçiﬂ ölçümleri esas itibariyle baﬂar›s›z olmuﬂtu. Sorunlardan biri, ilginçtir ki, gere¤inden fazla gözlem yap›lm›ﬂ
olmas›yd›. Öyle ki bütün gözlemler bir araya getirildi¤inde ço¤unlukla birbiriyle çeliﬂti¤i için, iﬂ adamak›ll› içinden ç›k›lmaz bir hal al›yordu. Venüs geçiﬂlerinden birini rahat rahat ölçümleme baﬂar›s›, James Cook ad›nda, pek tan›nmayan,
Yorkshire do¤umlu bir gemi kaptan›na aitti. Cook, 1769’daki geçiﬂi Tahiti’de
günlük güneﬂlik bir tepeden seyretmiﬂ ve sonra da harita ç›kartmaya devam edip
Avustralya’ya ‹ngiliz taht› ad›na sahip ç›km›ﬂt›. Döndü¤ünde, Frans›z astronomu
Joseph Lalande’e, Yerküre ile Güneﬂ aras›ndaki uzakl›¤›n kabaca 150 milyon kilometrenin biraz üstünde oldu¤unu hesaplamas›na yetecek kadar bilgi temin etti.
(On dokuzuncu yüzy›lda iki geçiﬂ daha gerçekleﬂerek, astronomlar›n bu rakam›
149,59 milyon kilometreye sabitlemelerini mümkün k›ld› ve mesafe o zamandan
bu yana ayn› kald›. ﬁu anda bildi¤imiz kesin uzakl›k 149,597870691 milyon kilometredir.) Yerküre nihayet uzayda bir konum sahibiydi art›k.
Mason ile Dixon’a gelince... ‹ngiltere’ye bilim dünyas›n›n kahramanlar› olarak
döndüler ve bilinmeyen sebeplerden ötürü, ortakl›klar›n› sona erdirdiler. On sekizinci yüzy›l›n bilimsel dönüm noktalar›nda sahneye ç›kma s›kl›klar› düﬂünüldü¤ü zaman, bu iki adam hakk›nda bilinenler ﬂaﬂ›rt›c› derecede az görünür. Dictionary of National Biography (Ulusal Biyografi Sözlü¤ü), Dixon için “bir kömür madeninde do¤du¤u söylenir” gibi ilginç bir bilgi verdikten sonra, duruma
akla yak›n bir aç›klama getirme iﬂini okuyucunun hayal gücüne b›rak›r ve onun
1777’de Durham’da öldü¤ünü ekler. Ad›ndan ve Mason’la aras›ndaki uzun iﬂbirli¤inden baﬂka, hakk›nda hiçbir ﬂey bilinmemektedir.
Mason’›n hayat› üzerindeki sis perdesi, Dixon’›nkinden belki biraz daha incedir. 1772’de Maskelyne’in ricas› üzerine, kütleçekimsel sapma deneyine uygun
bir da¤ arama görevini kabul etti¤ini biliyoruz. En nihayet, arad›klar› da¤›n ‹skoçya’daki Orta Highlands bölgesinde, Tay Gölü’nün hemen yukar›s›nda bulundu¤unu ve Schiehallion ad›n› taﬂ›d›¤›n› bildirdi. Ama bütün bir yaz› o da¤› tetkik
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ederek geçirmeye onu kimse raz› edemeyecekti. Saha araﬂt›rmalar›na bir daha asla dönmedi. Bundan sonraki bilinen ilk hareketi, 1786’da aniden, esrarengiz biçimde ve besbelli beﬂ paras›z bir halde, kar›s› ve sekiz çocu¤uyla birlikte Philadelphia’ya dönüﬂü oldu. On sekiz y›l önce oradaki araﬂt›rmas›n› tamamlad›¤›ndan beri Amerika’ya hiç gitmemiﬂti ve bilindi¤i kadar›yla ne orada bulunmas›n›
gerektiren bir sebep, ne de kendisini bekleyen bir dostu ya da destekçisi vard›.
Birkaç hafta sonra hayata gözlerini yumdu.
Mason söz konusu da¤› tetkik etmeyi reddedince, bu iﬂ Maskelyne’in üstüne kald›. Böylece Maskelyne 1774 yaz›nda, ›ss›z bir ‹skoç vadisine kurulmuﬂ bir çad›r›n içinde dört ay geçirerek, mümkün olan her konumdan yüzlerce ölçüm alan bir
araﬂt›rmac› ekibini yönetti. Elde edilen verileri de¤erlendirerek da¤›n kütlesini
bulmak için bir sürü yorucu hesap yapmak gerekiyordu. Bu iﬂ, Charles Hutton
ad›nda bir matematikçiye verildi. Araﬂt›rmac›lar, da¤›n haritas›n› ölçüm sonuçlar›yla donatm›ﬂlard›. Her bir ölçüm, da¤›n üstündeki ya da civar›ndaki bir noktan›n yüksekli¤ini belirliyordu. ‹lk bak›ﬂta kafa kar›ﬂt›r›c› bir rakam kalabal›¤›ndan ibaretti, ama Hutton eﬂit yükseklikteki noktalar› kurﬂunkalemle birleﬂtirdi¤i
takdirde her ﬂeyin daha düzenli görünece¤ini fark etti. Öyle ki, haritaya bak›nca
da¤›n genel biçimini ve e¤imini aniden sezinler gibi oluyordu insan. Hutton, eﬂyükselti e¤rilerini icat etmiﬂti.
Hutton, Schiehallion’daki ölçümlerine dayanarak, Yerküre’nin 5.000 milyon
milyon ton a¤›rl›¤›nda oldu¤unu hesaplad›. Güneﬂ dahil, güneﬂ sistemindeki tüm
di¤er önemli cisimlerin kütleleri, Yerküre’nin kütlesinden hareketle hesaplanabilirdi. Böylece, yap›lan tek bir deney sayesinde, Yerküre’nin, Güneﬂ’in, Ay’›n,
öteki gezegenlerin ve onlar›n uydular›n›n kütlelerini ö¤renmiﬂ ve cabadan, eﬂyükselti e¤rilerini kazanm›ﬂ olduk: Dört ayl›k bir çal›ﬂman›n semeresi olarak hiç
fena de¤ildi do¤rusu.
Gerçi sonuçlar herkesi memnun etmedi. Schiehallion deneyinin bir kusuru
vard›: Da¤›n gerçek yo¤unlu¤u bilinmeden hatas›z bir sonuca ulaﬂmak mümkün
de¤ildi. Hutton, böylesi kolay›na geldi¤i için, da¤›n s›radan taﬂla ayn› yo¤unlu¤a sahip oldu¤unu varsaym›ﬂt›: yani suyun yo¤unlu¤unun yaklaﬂ›k 2,5 misli.
Ama bu, tecrübeye dayal› bir tahminden ibaretti.
Derken, hiç umulmad›k biri, bu konuya kafa yormaya baﬂlad›: ücra Yorkshire köyü Thornhill’de yaﬂayan, John Michell ad›nda bir k›r papaz›. Uzak ve nispeten mütevaz› konumuna ra¤men, Michell on sekizinci yüzy›l›n bilim alan›ndaki büyük düﬂünürlerinden biriydi ve bu özelli¤ine çok hürmet edilirdi.
Michell’›n baﬂar›lar› aras›nda ﬂunlar vard›: Depremlerin dalgams› do¤as›n›n
fark›na varm›ﬂ, manyetizma ve kütleçekimine iliﬂkin özgün araﬂt›rmalar gerçek51
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leﬂtirmiﬂ ve uzayda karadeliklerin olabilece¤ini, s›rad›ﬂ› bir öngörüyle ve Newton’›n bile ak›l edemedi¤i sezgisel bir tümdengelim yöntemiyle, herkesten iki
yüz y›l önce düﬂünebilmiﬂti. Almanya’da do¤an müzisyen William Herschel hayattaki esas ilgi alan›n›n astronomi oldu¤una karar verdi¤i zaman, teleskop yap›m›nda kendisine yol göstermesi için Michell’a baﬂvurmuﬂtu. Gezegenbilim o
gün bugündür bu yard›m için Michell’a minnettard›r.*
Ama Michell’›n hiçbir baﬂar›s›, Yerküre’nin kütlesini ölçmek için tasarlay›p
inﬂa etti¤i düzenekten daha dâhiyane ya da etkili olmad›. Ne yaz›k ki, deneyleri
gerçekleﬂtiremeden öldü ve söz konusu fikir, düzenekle birlikte, ak›ll› ama inan›lmaz derecede p›s›r›k bir Londral› bilim adam›na devredildi: Henry Cavendish’e.
Cavendish’in hayat› romand›. Do¤du¤u andan itibaren görkemli ve ayr›cal›kl› bir yaﬂam sürmüﬂtü. Büyükbabalar› birer düktü: Devonshire Dükü ile Kent Dükü. Ça¤›n›n en yetenekli ‹ngiliz bilim adam›yd›, ama ayn› zamanda en garibiydi.
Yaﬂamöyküsünü yazan tek tük biyograf›n sözleriyle, “hastal›k derecesine varan”
çekingenli¤inden çok çekmiﬂti. Herhangi bir insanla temas, onun için derin bir
rahats›zl›k kayna¤›yd›.
Bir gün kap›s›n› açt›¤›nda, onu görmek için aya¤›n›n tozuyla Viyana’dan gelmiﬂ Avusturyal› bir hayran›n› karﬂ›s›nda bulmuﬂtu. Heyecan içinde kendisine
methiyeler düzmeye baﬂlayan Avusturyal›n›n komplimanlar›n› birkaç dakikal›¤›na tokat yercesine dinledikten sonra daha fazla dayanamayan Cavendish, evinin
kap›s›n› ard›na kadar aç›k b›rakarak bahçeye kaçm›ﬂ, konutuna geri dönmeye ancak saatler sonra ikna edilebilmiﬂti. Evin kâhyas› bile onunla mektuplaﬂarak iletiﬂim kurard›.
Zaman zaman insan içine ç›kmay› göze ald›¤› da olurdu. Özellikle büyük do¤abilimci Sir Joseph Banks’in haftal›k bilimsel suarelerinin sad›k kat›l›mc›s›yd›.
Ama Cavendish’in kat›laca¤› davetlerin di¤er konuklar›, ona hiçbir suretle yaklaﬂmamalar›, hatta bakmamalar› konusunda aç›kça uyar›l›rlard›. Görüﬂlerini merak edenlere, ona sanki tesadüfen rastlam›ﬂ gibi yaklaﬂmalar› ve “yerinde yeller
esiyormuﬂ gibi” konuﬂmalar› tavsiye edilirdi. Bilimsel aç›dan kayda de¤er ﬂeyler
söyleyecek olurlarsa, belki üstünkörü bir yan›t alabilirlerdi, ama ço¤u zaman
huysuz bir c›yaklama iﬂitir (sesi epey tizdi anlaﬂ›lan) ve dönüp bakt›klar›nda Cavendish’in yerinde hakikaten yeller esti¤ini ve kendisinin daha sakin bir köﬂeye
s›v›ﬂmakta oldu¤unu görürlerdi.
Serveti ve yaln›zl›¤a e¤ilimi, Clapham’daki evini büyük bir laboratuvara çevirmesine olanak sa¤lam›ﬂt›. Orada fiziksel bilimleri, yani elektri¤i, ›s›y›, kütle* 1781’de Herschel, modern ça¤›n bir gezegen keﬂfeden ilk astronomu oldu. Bu gezegene Büyük Britanya
hükümdar› George’un ad›n› vermek istedi, ama önerisi reddedildi. Gezegene Uranüs ad› verildi.
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çekimini, gazlar› ve maddenin bileﬂenleriyle alakal› tüm konular› hiç rahats›z
edilmeden, didik didik araﬂt›rabiliyordu. On sekizinci yüzy›l›n ikinci yar›s›, kendini bilime adam›ﬂ insanlar›n temel fiziksel özelliklere, bilhassa gazlara ve elektri¤e giderek yo¤unlaﬂan bir ilgi duyduklar›, bu özelliklerle neler yap›labilece¤ini görmeye baﬂlad›klar› ve bunu yaparken mant›ktan ziyade duygular›yla hareket
ettikleri bir dönemdi. Amerika’da, Benjamin Franklin, elektrikli bir f›rt›nada
uçurtma uçurup hayat›n› tehlikeye atmas›yla ünlenmiﬂti. Fransa’da, Pilatre de
Rozier adl› bir kimyac›, a¤z›n› hidrojenle doldurup ateﬂe üfleyerek hidrojenin yanabilirli¤ini denemiﬂ, böylece hem hidrojenin gerçekten de patlama yaratabilecek derecede yan›c› oldu¤unu, hem de kaﬂlar›n yüzün kal›c› bir unsuru olmas›
gerekmedi¤ini kan›tlayarak bir taﬂla iki kuﬂ vurmuﬂtu. Cavendish ise, kendi bedenine elektrik ﬂoklar› uygulayarak gerçekleﬂtirdi¤i deneylerle pay›na düﬂeni
yapm›ﬂ, giderek ﬂiddetlenen ›st›raplara katlanmaya çal›ﬂ›rken kuﬂ tüyünden yap›lm›ﬂ kaleminin kontrolünü ve bilincini kaybetti¤i bile olmuﬂtu.
Uzun ömrü boyunca Cavendish bir dizi ola¤anüstü keﬂifte bulundu. Hidrojeni
izole eden ve hidrojenle oksijeni su oluﬂturacak ﬂekilde birleﬂtiren ilk kiﬂi olmas›, baﬂar›lar›ndan yaln›zca bir tanesiydi. Ama onun elinin de¤di¤i hemen her iﬂ
acayiplikten nasibini al›yordu. Kimseciklere anlatmad›¤› kontrolsüz deneylerin
sonuçlar›n› yaz›lar›nda s›k s›k ima ederek bilim adam› meslektaﬂlar›n›n öfkesini
boyuna üstüne çekerdi. Ketumluk aç›s›ndan Newton’› aratmamakla kalmaz, hayli geride b›rak›rd›. Elektriksel iletkenli¤e iliﬂkin deneyleri zaman›n›n bir yüzy›l
ötesindeydi, ama ne yaz›k ki yaﬂad›¤› yüzy›l›n sonuna dek meçhul kald›. Hatta,
Cambridge fizikçilerinden James Clerk Maxwell on dokuzuncu yüzy›l sonlar›nda Cavendish’in notlar›n› yay›mlama iﬂini üstlenene dek, yapt›klar›n›n büyük
k›sm›ndan kimsenin haberi olmad›. Zaten o zamana kadar bu payeler çoktan sahiplerini bulmuﬂtu.
Cavendish, kimselere duyurmadan yürüttü¤ü çal›ﬂmalar›nda, enerjinin korunumu ilkesini, Ohm yasas›n›, Dalton’›n K›smi Bas›nç Yasas›’n›, Richter’in Eﬂde¤er Oranlar Yasas›’n›, Charles’›n Gazlar Yasas›’n› ve elektriksel iletkenlik ilkelerini keﬂfetti ya da öngördü. Bu kadarla kalsa iyi. Bilim tarihçisi J. G. Crowther’a göre, “Kelvin ile G. H. Darwin’in gelgit olaylar› sonucunda ortaya ç›kan
sürtünmenin yerkürenin dönüﬂ h›z›n› yavaﬂlat›c› etkisi üzerindeki çal›ﬂmalar›n›n,
Larmor’›n lokal atmosferik so¤uma konusunda 1915’te yay›nlanan keﬂfinin, ...
Pickering’in donan kar›ﬂ›mlara iliﬂkin çal›ﬂmalar›n›n ve Rooseboom’un heterojen dengelerle ilgili çal›ﬂmalar›ndan baz›lar›n›n” habercisi de oldu. Son olarak,
soy gazlar diye bilinen bir grup elementin keﬂfini do¤uran ipuçlar› b›rakt›. Bu
gazlardan baz›lar›n› ele geçirmek o kadar zordur ki, sonuncusu 1962’ye dek bulunamam›ﬂt›r. Ama bizi burada as›l ilgilendiren, Cavendish’in bilinen en son de53
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neyidir. Cavendish bu deneyi, 1797 yaz›n›n sonlar›nda, altm›ﬂ yedi yaﬂ›ndayken,
John Michell’›n belli ki basit bir bilimsel sayg› gösterisi olarak kendisine b›rakt›¤› düzenek sand›klar›na dikkatini yöneltti¤i zaman gerçekleﬂtirdi.
Michell’›n düzene¤i, monte edildi¤i zaman Nautilus marka bir egzersiz aletinin on sekizinci yüzy›la özgü versiyonunu and›r›yordu. A¤›rl›klar, karﬂ›-a¤›rl›klar, pandüller, ﬂaftlar ve burulma telleri içeriyordu. Düzene¤in ortas›nda 160 kiloluk iki adet çelik top vard› ve bunlar daha küçük iki kürenin yan›na as›l›yd›.
Amaç, küçük kürelerde büyük küreler yüzünden oluﬂan kütleçekimsel sapmay›
ölçmekti. Bu da kütleçekimi sabiti olarak bilinen, saptanmas› zor kuvvetin ilk ölçümünü mümkün k›lacak, bu veriden yola ç›k›larak Yerküre’nin a¤›rl›¤› (daha
do¤rusu kütlesi)* bulunabilecekti.
Kütleçekimi gezegenleri yörüngede tuttu¤u ve düﬂen nesneleri gürültüyle yere indirdi¤i için, onun güçlü bir kuvvet oldu¤unu düﬂünmeye e¤ilimliyiz, halbuki asl›nda hiç de öyle de¤ildir. Ancak kolektif bir düzeyde, yani Güneﬂ gibi büyük kütleli bir cismin Yerküre gibi büyük kütleli baﬂka bir cismi çekmesi halinde güçlüdür. Basit bir düzeyde, kütleçekimi ola¤anüstü zay›ft›r. Masadan bir kitap ya da yerden bir para ald›¤›n›zda, bütün bir gezegenin birleﬂik kütleçekimsel
etkisini zahmetsizce yenersiniz. Cavendish’in yapmaya çal›ﬂt›¤› ﬂey, iﬂte bu aﬂ›r› hafif, tüys›klet düzeydeki kütleçekimini ölçmekti.
Anahtar kelime titizlikti. Bu düzene¤in kondu¤u odaya en ufak bir f›s›lt›n›n
bile girmesine izin verilemezdi. Bu yüzden Cavendish de bitiﬂik odalardan birine
yerleﬂip, gözlemlerini bir gözetleme deli¤inden bakarak, teleskopla yapt›. Bu iﬂ
inan›lmaz derecede heyecan vericiydi ve birbiriyle ba¤lant›l› on yedi ince ölçüm
gerektiriyordu. Nitekim hepsinin tamamlanmas› neredeyse bir sene ald›.
Hesaplar›n›
nihayet
bitirdi¤inde,
Cavendish
Yerküre’nin
13.000.000.000.000.000.000.000 libreden, yani modern ölçü birimiyle alt› milyar trilyon metrik tondan biraz daha a¤›r oldu¤unu aç›klad›. (Bir metrik ton
1.000 kilograma, ya da 2.205 libreye eﬂittir.)
Günümüzde, bilim adamlar›n›n emrine amade olan makineler tek bir bakterinin a¤›rl›¤›n› saptayabilecek kadar kesin, yirmi üç metre ötede esneyen birinden
etkilenebilecek kadar hassas ölçümler yapabiliyor, ama Cavendish’in 1797’deki
ölçümlerinden daha iyisini beceremediler henüz. Yerküre’nin a¤›rl›¤› için geçerli olan en iyi tahmin, Cavendish’in hesab›ndan yaln›zca yüzde bir civar›nda bir
farkla, 5,9725 milyar trilyon tondur. Ne ilginçtir ki, bunca eme¤in karﬂ›l›¤› New* Fizikçiler için, kütle ve a¤›rl›k birbirinden oldukça farkl› ﬂeylerdir. Kütleniz, siz nereye giderseniz gidin
ayn› kal›r; a¤›rl›¤›n›zsa, büyük kütleli bir di¤er cismin, mesela bir gezegenin merkezinden ne kadar uzakta oldu¤unuza ba¤l› olarak de¤iﬂir. Ay’a gidecek olursan›z, a¤›rl›¤›n›z azalacak, ama kütleniz ayn› kalacakt›r. Yerküre üzerindeyse, kütle ve a¤›rl›k pratikte ayn›d›r, dolay›s›yla bu terimler, en az›ndan akademik
ortamlar d›ﬂ›nda, eﬂanlaml› kabul edilebilir.
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ton’›n Cavendish’ten 110 y›l önce, elinde hiçbir deneysel kan›t yokken yapt›¤›
tahminleri do¤rulamak olmuﬂtur.
Velhas›l, on sekizinci yüzy›l›n sonlar›na gelindi¤inde bilim adamlar› Yerküre’nin biçimini, boyutlar›n›, Güneﬂ’e ve gezegenlere olan uzakl›¤›n› kesinkes biliyorlard›. ﬁimdi de Cavendish, evinden d›ﬂar› burnunu bile ç›karmadan, onlara
Yerküre’nin a¤›rl›¤›n› temin etmiﬂti. Bu durumda Yerküre’nin yaﬂ›n› belirlemenin nispeten basit olaca¤›n› düﬂünebilirsiniz. Ne de olsa, gereken malzemeler hani neredeyse ayaklar›na gelmiﬂti. Ama hay›r. ‹nsano¤lu önce atomu parçalayacak, televizyonu, naylonu ve haz›r kahveyi icat edecek, kendi gezegeninin yaﬂ›n› hesaplamaya daha sonra s›ra gelecekti.
Bu gecikmenin sebebini anlamak için, önce kuzeye seyahat edip ‹skoçya’ya
u¤ramam›z ve ad› çok az kiﬂi taraf›ndan bilinen, ak›ll› ve sevimli bir adamdan söz
etmemiz gerekiyor. Bu adam, jeoloji denilen yeni bir bilimi henüz icat etmiﬂti.
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TAﬁ KIRICILAR
Tam da Henry Cavendish’in Londra’da deneylerini tamamlamakta oldu¤u s›ralar, 644 kilometre ötedeki Edinburgh’da, James Hutton’›n ölümüyle birlikte bir
son daha yaﬂanmak üzereydi. Bu son, Hutton için kötü haberdi elbette, ama bilim için iyi haberdi. Çünkü Hutton’›n ölümü John Playfair ad›nda bir adam›n yolunu açacakt›. Playfair, Hutton’›n çal›ﬂmalar›n› tekrar kaleme almak gibi cesaret
isteyen bir iﬂin alt›na korkusuzca girecekti.
Denildi¤ine göre, Hutton cin gibi zeki ve son derece arkadaﬂ canl›s› bir adamd›. Sohbetine doyum olmazd›. Yerküre’yi yavaﬂ yavaﬂ ﬂekillendiren gizemli süreçler söz konusu oldu¤undaysa kimse onun eline su dökemezdi. Ne yaz›k ki, fikirlerini herkesin ucundan k›y›s›ndan anlayabilece¤i bir dille aktarmak, Hutton’›n boyunu aﬂan bir iﬂti. Hayat hikâyesini yazan biyografi yazarlar›ndan birinin hafif bir iç çekiﬂle gözlemledi¤i gibi, “güzel söz söyleme sanat›ndan neredeyse hiç nasibini almam›ﬂ” biriydi o. Onun kaleminden ç›kan hemen her sat›r insan›n uykusunu getirirdi. ‹ﬂte 1795 tarihli baﬂyap›t› A Theory of the Earth with
Proofs and Illustrations’da (Kan›t ve Aç›klamalar›yla Yer Kuram›), ﬂu sözlerle
kendince bir ﬂeyler anlatmaya çal›ﬂ›yor, ama ne?
Üstünde yaﬂad›¤›m›z dünya maddelerden oluﬂmuﬂtur, ama ﬂimdikinden
hemen önceki yer olan dünyaya de¤il, ﬂimdiden geriye do¤ru öyle san›yoruz ki üçüncü olan ve ﬂimdiki topra¤›m›z henüz okyanus sular› alt›ndayken
deniz yüzeyinin üstünde kalan topraktan bir önceki dünyaya ait olan maddelerden.

Bununla birlikte, neredeyse hiç yard›m almadan oldukça parlak bir baﬂar›ya
imza atarak jeoloji bilimini yaratm›ﬂ ve Yerküre’ye yönelik anlay›ﬂ›m›z› de¤iﬂtirmiﬂtir. Hutton, 1726’da varl›kl› bir ‹skoç ailenin o¤lu olarak dünyaya geldi ve
ömrünün büyük k›sm›n›, fazla emek gerektirmeyen hafif iﬂlerle u¤raﬂ›p entelektüel aç›dan kendini geliﬂtirmesini mümkün k›lan maddi bir konfor içinde geçir56
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di. T›p ö¤renimi gördü, ama bu mesle¤in ilgisini çekmedi¤ine karar verip çiftçili¤e el att› ve onu da Berwickshire’daki aile çiftli¤inde, hiç can›n› s›kmadan, bilimsel bir anlay›ﬂla icra etti. Tar›m ve hayvanc›l›ktan s›k›l›nca, 1768’de Edinburgh’a taﬂ›n›p, kömür isinden amonyum klorür (niﬂad›r) üreten baﬂar›l› bir ﬂirket kurdu ve çeﬂitli bilimsel meﬂgalelerle vakit geçirdi. O zamanlar Edinburgh
entelektüel aç›dan çok hareketli bir merkezdi. Hutton da yaﬂad›¤› yerin giderek
zenginleﬂen f›rsatlar›ndan sonuna dek yararland›. Oyster Club denilen bir derne¤in baﬂl›ca üyelerinden biri oldu. Akﬂamlar›n› dernekte geçirerek, ekonomist
Adam Smith gibi, kimyac› Joseph Black gibi ve düﬂünür David Hume gibi kiﬂilerin yan› s›ra Benjamin Franklin ve James Watt gibi arada bir ziyaretlerine gelen salon adamlar›yla da dostluk kurdu.
Ça¤›n gelene¤ine uygun olarak, Hutton da mineralojiden tutun metafizi¤e kadar hemen her ﬂeye ilgi duymaktayd›. Kimyasal maddelerle deneyler yapt›, kömür madencili¤i ve kanal inﬂaat› için yöntemler araﬂt›rd›, tuz madenlerini gezdi,
soyaçekim mekanizmalar› hakk›nda fikir yürüttü, fosil toplad› ve ya¤mura, havan›n bileﬂimine, hareket yasalar›na ve daha pek çok konuya iliﬂkin kuramlar
önerdi. Ama as›l ilgi alan› jeolojiydi.
Her ﬂeyin fanatikçe sorguland›¤› bu ça¤›n ilgi çekici sorular›ndan bir tanesi
kafalar› uzun zamand›r kurcalamaktayd›: ‹lk ça¤lardan kalma midye kabuklar›
ve di¤er deniz fosilleri neden s›k s›k da¤ tepelerinde bulunuyordu? O kadar yüksek yerlerde ne iﬂleri vard›? Bu konuya çözüm getirebildiklerini düﬂünenler, iki
muhalif kampa ayr›lm›ﬂlard›. Neptüncüler diye an›lan gruptakiler, inan›lmaz
yüksekliklerde bulunan deniz kabuklar› da dahil olmak üzere yeryüzündeki her
ﬂeyin yükselip alçalan deniz seviyeleriyle aç›klanabilece¤i kan›s›ndayd›lar. Da¤lar›n, tepelerin ve di¤er yüzey ﬂekillerinin Yerküre’nin kendisi kadar yaﬂl› oldu¤una ve ancak küresel sellerin oluﬂtu¤u dönemlerde, sular alt›nda kal›nca de¤iﬂime u¤rad›¤›na inan›yorlard›.
Bu grubun karﬂ›s›nda, yanarda¤ ve depremler gibi canland›r›c› unsurlar›n yeryüzünü durmaks›z›n de¤iﬂtirdi¤ini, ama h›rç›n denizlerin bu de¤iﬂime kesinlikle
hiçbir katk›s› olmad›¤›n› öne süren Plütoncular vard›. Plütoncular, sellerin oluﬂmad›¤› dönemlerde onca suyun nereye gitti¤i gibi münasebetsiz sorular yöneltiyorlard›. ﬁayet bir zamanlar Alpleri kaplayacak kadar çok su vard›ysa, ﬂimdikine benzer sakin dönemlerde hangi cehenneme kaybolmuﬂtu? Yerküre’nin yüzeysel güçlere oldu¤u kadar derin iç güçlere de tabi oldu¤una inan›yorlard›. Mamafih, onca midye kabu¤unun da¤ tepelerine nas›l ç›kt›¤›na ikna edici bir aç›klama
getiremiyorlard›.
Hutton iﬂte bu meselelere kafa yorarken, akl›na ola¤anüstü bir fikir geldi.
Kendi çiftlik arazisine bakarak, topra¤›n erozyona u¤rayan kayaçlardan oluﬂtu57
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¤unu, bu toprak parçac›klar›n›n sularla durmaks›z›n y›kand›¤›n›, dere ve nehirler
taraf›ndan uzaklara taﬂ›nd›¤›n› ve baﬂka yerlerde yeniden çökeldi¤ini görebiliyordu. Böyle bir sürecin do¤al sonucu olarak Yerküre’nin iyice aﬂ›n›p engebesiz
bir düzlük haline gelmesi gerekirdi. Halbuki etraf tepelerle çevriliydi. Baﬂka bir
sürecin daha bu çevrimde rol oynad›¤› çok aç›kt›: Çevrimi idame ettirmek için
yeni tepeler ve da¤lar yaratan bir etki, bir nevi yenileme ve yükseltme süreci olmal›yd›. Da¤ tepelerindeki deniz fosilleri, diye karar k›ld›, seller s›ras›nda çökelmemiﬂti, da¤larla birlikte yukar›ya yükselmiﬂti. Ayr›ca, yeni kayaçlar› ve k›talar› yarat›p, s›rada¤lar› yerden yükselten ﬂeyin Yerküre’nin içindeki ›s› oldu¤u sonucuna da vard›. Bu düﬂüncenin içerdi¤i tüm manalar›n iki yüz y›l boyunca, yani “levha tektoni¤i” kavram› nihayet benimsenene dek jeologlarca kavranamad›¤›n› söylemek çok yanl›ﬂ olmaz. Her ﬂey bir yana, Hutton’›n kuramlar› Yerküre’yi ﬂekillendiren süreçlerin akla hayale s›¤mayacak uzunlukta zaman dilimleri
içinde gerçekleﬂti¤ini düﬂündürüyordu. Yerküre’ye yönelik anlay›ﬂ›m›z› kökünden de¤iﬂtirebilecek sezgiler sakl›yd› onlarda.
1785’te Hutton, fikirlerini uzun bir yaz›ya döktü ve bu makale, Edinburgh’daki Royal Society’nin bir dizi toplant›s›nda okundu. Hemen hiç ilgi çekmedi. Bunun sebebini anlamak zor de¤il. Onun nas›l bir sunum yapt›¤›n› ﬂu sat›rlardan
k›smen ç›karabilirsiniz:
Bir vakada, oluﬂum sebebi ayr›lm›ﬂ olan gövdededir; çünkü, damar› oluﬂturan yar›k, gövde ›s›yla harekete geçirildikten sonra, gövdenin uygun
maddesinin tepkimesiyle oluﬂmuﬂtur. Öteki vakadaysa yine, içinde yar›¤›n
oluﬂtu¤u gövdeyle iliﬂkili, d›ﬂsal bir sebep vard›r. En ﬂiddetlisinden k›r›lmalar ve y›rt›lmalar olmuﬂtur; ama sebep yine de aranmal›d›r; ve anlaﬂ›lan damarda de¤ildir; çünkü maden ya da maden damarlar›ndaki uygun maddeler dünyam›z›n kat› gövdesinin her k›r›¤›nda ve fay hareketinde bulunmaz.

Dinleyiciler aras›ndan hemen hiç kimsenin, onun neden bahsetmekte oldu¤una dair en ufak bir fikri olmad›¤›n› söylememe bilmem gerek var m›? Dostlar› taraf›ndan kuram›n› yaz›ya dökmeye teﬂvik edilen Hutton, sanat ﬂaheserini haz›rlamak için on y›l u¤raﬂt› ve kitab› 1795’te iki cilt halinde yay›nland›.
Bu iki ciltlik kitab›n sayfa toplam› bini buluyordu ve Hutton’›n en kötümser
arkadaﬂlar›n›n bile korktuklar› kadar vard›, hatta daha da beterdi. Her ﬂey bir yana, bütün çal›ﬂman›n neredeyse yar›s›n›, Frans›zca kaynaklardan al›nm›ﬂ ve kitaba orijinal halleriyle, Frans›zca olarak geçirilmiﬂ al›nt›lar oluﬂturuyordu. Üçüncü
bir cildin bas›m› hiç cazip görünmedi¤i için, Hutton’›n ölümünden bir küsur yüzy›l sonraya, yani 1899’a kadar yay›nlanmad›, dördüncü ve son cilt ise hiç bas›l58
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mad›. Hutton’›n Theory of the Earth (Yer Kuram›) adl› bu kitab›, bilim dünyas›n›n en az okunan önemli kitab› olmaya kuvvetle adayd›r (ya da en az›ndan, bu
kadar çok aday olmasayd›, en az okunan› oldu¤u söylenebilirdi). Sonraki yüzy›l›n en büyük jeologu ve her ﬂeyi okuyan bir adam olan Charles Lyell bile, bu kitab›n içinden ç›kamad›¤›n› itiraf etmiﬂtir.
Bereket versin, Hutton’›n John Playfair suretinde bir Boswell’i9 vard›. Edinburgh Üniversitesi’nde matematik profesörü olan Playfair, Hutton’›n yak›n dostuydu ve son derece ak›c› metinler yazabilmekle kalm›yor, Hutton’›n ne demeye çal›ﬂt›¤›n›, onunla birlikte geçirdi¤i seneler sayesinde ço¤u kez isabetle anlayabiliyordu. Playfair 1802’de, Hutton’›n ölümünden beﬂ sene sonra, Hutton’›n ilkelerinin basitleﬂtirilmiﬂ bir aç›klamas›n› üretti. Bu yap›t›n ad›, Illustrations of the Huttonian Theory of Earth (Hutton’›n Yer Kuram›n›n Aç›klanmas›) idi. Kitap jeolojiyle aktif olarak ilgilenenler taraf›ndan minnetle karﬂ›land›, ki 1802’de çok say›da jeoloji merakl›s› yoktu. Gelgelelim, bu durum de¤iﬂmek üzereydi. Hem de nas›l...
1807 k›ﬂ›nda, Londra’da yaﬂayan on üç kafadar, Jeoloji Derne¤i ad›n› alacak bir
kulüp oluﬂturmak üzere Covent Garden’da, Long Acre’daki Freemasons Tavern’da bir araya geldiler. Maksatlar›, ayda bir buluﬂup bir iki kadeh Madeira ﬂarab› eﬂli¤inde keyifli bir yemek yiyerek jeolojik fikir al›ﬂveriﬂinde bulunmakt›.
Entelektüel aç›dan yeterince nitelikli olmayan kiﬂilerin gözünü korkutmak için,
yeme¤in maliyeti kasten yüksek tutulmuﬂ, on beﬂ ﬂilin gibi a¤›r bir fiyat belirlenmiﬂti. Ama daha esasl› bir kurumsal yap›ya ve insanlar›n yeni bulgular› paylaﬂ›p
tart›ﬂmak için buluﬂabilecekleri daimi bir genel merkeze ihtiyaç duyuldu¤u çok
geçmeden anlaﬂ›ld›. On y›ldan k›sa bir süre içinde, üye say›s› 400’e yükseldi,
ama hepsi de hâlâ seçkin kiﬂilerdi elbette. Jeoloji Derne¤i, ülkenin önde gelen bilim derne¤i Royal Society’yi gölgede b›rakabilecek boyutlara ulaﬂm›ﬂt› art›k.
Üyeler kas›mdan hazirana kadar ayda iki defa buluﬂur ve haziranda hemen
hepsi yaz aylar›n› çiftliklerinde geçirmek üzere da¤›l›rlard›. Bunlar madenlere
maddi getirisi bak›m›ndan ilgi duyan insanlar de¤ildi; ço¤u akademisyen bile de¤ildi, hobileriyle az çok profesyonel bir düzeyde ilgilenmelerini sa¤layacak kadar servetleri ve zamanlar› olan kiﬂilerdi. 1830’da, say›lar› 745’i bulmuﬂtu ve
dünya bunun benzerine bir daha asla tan›k olmayacakt›.
ﬁimdi böyle bir ﬂeyi hayal etmek bile zor, ama jeoloji on dokuzuncu yüzy›lda
insanlar› çok heyecanland›r›r, adeta büyülerdi. Hiçbir bilim dal› daha evvel bunu
baﬂaramam›ﬂt› ve bir daha da baﬂaramayacakt›. Roderick Murchison 1839’da
The Silurian System’› (Silüriyen Sistem) yay›nlad›¤›nda, grovak diye adland›r›9

James Boswell: 18. yüzy›l›n ünlü sözlükbilimci ve yazarlar›ndan Samuel Johnson’›n yak›n dostu ve
yaﬂamöyküsünün yazar›. (ç.n.)
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lan bir kayaç türünün kal›n ve ayr›nt›l› bir incelemesi olan kitap ç›kar ç›kmaz çok
satanlar aras›na girdi. Sekiz gineye sat›lmas›na ve t›pk› Hutton’›n kitaplar› gibi
okunmaz nitelikte olmas›na ra¤men tam dört bask› yapt›. (Murchison’›n destekçilerinden birinin bile ister istemez kabullendi¤i gibi, “edebi albeniden tamamen
yoksun” bir kitapt› bu.) Keza, büyük jeolog Charles Lyell 1841’de Boston’da bir
dizi konferans vermek üzere Amerika’ya gitti¤inde de, büyük dinleyici kitleleri
onun deniz zeolitlerine ve ‹talya’n›n Campania bölgesindeki sismik tedirginliklere iliﬂkin teskin edici aç›klamalar›n› dinlemek için Lowell Enstitüsü’nü her defas›nda h›ncah›nç doldurdular.
Modern, düﬂünen dünyan›n dört bir yan›nda, ama bilhassa Britanya’da, kellifelli bilim adamlar› kendi tabirleriyle biraz “taﬂ k›r›c›l›¤›” yapmak için k›rsal bölgelere do¤ru yola koyuluyorlard›. O zamanlar gayet ciddiye al›nan bir iﬂti bu ve onlar da genellikle ciddiyetlerine uygun k›l›klarda, silindir ﬂapkalarla, koyu tak›m elbiselerle gezerlerdi. Gerçi Oxford profesörü Papaz William Buckland buna istisna
teﬂkil ederdi: Onun âdeti saha araﬂt›rmalar›na akademik cüppesiyle kat›lmakt›.
Saha araﬂt›rmalar› pek çok müstesna ﬂahsiyetin ilgisini çekiyordu, ama yukar›da bahsi geçen Murchison’›n onlarla hiç alakas› yoktu. Murchison ömrünün ilk
otuz küsur senesini at s›rt›nda tilki kovalayarak, uçma özürlü kuﬂlar› saçmal› tüfekle vurup darmada¤›n ederek ve The Times’› okumak ya da iskambil oynamak
için gerekenin ötesinde hiçbir zihinsel faaliyet göstermeden geçirmiﬂti. Derken
kayaçlara ilgi duydu¤unu keﬂfetti ve oldukça ﬂaﬂ›rt›c› bir h›zla, jeolojik düﬂünce
âleminin titan› olup ç›k›verdi.
Bir de Dr. James Parkinson vard›. Parkinson ayn› zamanda sosyalizmin ilk
yandaﬂlar›ndan biriydi ve “Kans›z Devrim” gibi baﬂl›klar taﬂ›yan k›ﬂk›rt›c› kitapç›klardan pek ço¤unun yazar›yd›. 1794’te “Pop-gun Plot” diye an›lan tam t›marhanelik bir komploya ad› kar›ﬂt›. Söz konusu komplocular Kral III. George’u tiyatrodaki locas›nda otururken zehirli bir okla ensesinden vurmay› planlam›ﬂlard›. Parkinson sorgulanmak üzere Devlet Dan›ﬂma Kurulu’nun huzuruna ç›kar›ld› ve az kals›n zincire vurulup Avustralya’ya gönderilecekken, hakk›ndaki suçlamalardan sessizce vazgeçildi. Bu olaydan sonra hayata daha muhafazakâr bir
anlay›ﬂla yaklaﬂan Parkinson, jeolojiye merak sard› ve Jeoloji Derne¤i’nin kurucu üyelerinden biri oldu. Jeolojinin önemli bir metni olan ve yar›m yüzy›l boyu
raflardan hiç inmeyen Organic Remains of a Former World (Daha Eski Bir Dünyan›n Organik Kal›nt›lar›) adl› kitab›n› yazd›. Bir daha asla baﬂ›n› derde sokmad›. Gerçi biz bugün onu, o zamanlar “titremeli felç” diye an›lan, ama o gün bugündür Parkinson hastal›¤› olarak bilinen rahats›zl›k konusunda yapt›¤› ç›¤›r
açan çal›ﬂmalarla hat›rl›yoruz. (Parkinson’›n hakl› bir ﬂöhret sebebi daha vard›:
1785’te, bir piyangodan Do¤a Tarihi Müzesi kazanan belki de tek kiﬂi olarak ta60
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rihe geçti. Londra’n›n Leicester Meydan›’ndaki müze, do¤a harikalar› koleksiyonculu¤unu dizginleyemedi¤i için kendini iflasa sürükleyen Sir Ashton Lever
taraf›ndan kurulmuﬂtu. Parkinson 1805’e kadar elinde tuttu¤u müzenin giderlerini daha fazla karﬂ›layamayacak hale gelince koleksiyonu da¤›t›p satt›.)
Bu kiﬂiler aras›nda, karakter itibariyle pek çarp›c› olmasa da, hepsinden daha
etkili olan›, Charles Lyell’d›. Lyell, Hutton’›n öldü¤ü sene, ondan yaln›zca 113
kilometre ötedeki Kinnordy’de do¤du. Do¤uﬂtan ‹skoç oldu¤u halde, ‹ngiltere’nin
en güneyinde, Hampshire’›n New Forest bölgesinde büyüdü, çünkü annesi ‹skoçlar›n sorumsuz ayyaﬂlar olduklar›na kendini inand›rm›ﬂt›. On dokuzuncu yüzy›lda yaﬂam›ﬂ seçkin bilim adamlar›n›n ço¤u gibi Lyell da maddi konfor ve entelektüel faaliyet aç›s›ndan zengin bir ortamda yetiﬂti. Kendisiyle ayn› ad› taﬂ›yan babas› Charles’›n al›ﬂ›lmad›k bir ünü vard›: ﬁair Dante konusunda ve karayosunlar›
konusunda ileri gelen otoritelerden biriydi. (Yolu ‹ngiliz k›rlar›na düﬂen herkesin
mutlaka gözüne çarpacak bir tür olan Orthotricium lyelli’ye onun ad› verilmiﬂtir.)
Lyell do¤a tarihine olan merak›n› babas›ndan alm›ﬂt›, ama genç Lyell’›n ömür boyu sürecek olan jeoloji tutkusu Oxford’da, Papaz William Buckland’›n (saha araﬂt›rmalar›na cüppeyle kat›lan adam›n) büyüsüne kap›ld›¤› zaman baﬂlad›.
Papaz Buckland’›n sevimli bir antikal›¤› vard›. Oldukça önemli birtak›m baﬂar›lara imza atm›ﬂ olmas›na ra¤men bugün onu baﬂar›lar›yla oldu¤u kadar acayiplikleriyle de hat›rlar›z. Bilhassa, vahﬂi hayvanlar koleksiyonuyla nam salm›ﬂt›. Baz›lar› oldukça iri ve tehlikeli olan bu hayvanlar›n, evinde ve bahçesinde serbestçe dolaﬂmas›na izin verirdi. Bir de yarat›lm›ﬂ her hayvan›n tad›na bakma arzusuyla ünlüydü. Buckland’›n evine gelen konuklara, f›r›nda piﬂmiﬂ hintdomuzu,
fareli börek, k›zarm›ﬂ kirpi ya da haﬂlanm›ﬂ Güneydo¤u Asya deniz salyangozu
ikram edilmesi mümkündü. Buckland, i¤renç buldu¤unu söyledi¤i köstebek hariç her hayvandan tat alabilirdi. Neredeyse kaç›n›lmaz olarak, koprolit (fosilleﬂmiﬂ d›ﬂk›) konusunun baﬂl›ca otoritelerinden biri haline gelmiﬂti ve toplad›¤› d›ﬂk› örneklerini özel bir masa üzerinde sergilerdi.
Ciddi bilimsel araﬂt›rmalar s›ras›nda bile genellikle acayip davran›ﬂlar gösterirdi. Bir defas›nda Bayan Buckland’› gece yar›s› sarsarak uyand›rm›ﬂ ve ona heyecanla ﬂöyle ba¤›rm›ﬂt›: “Sevgilim, bence Cheirotherium’un ayak izleri hiç kuﬂkusuz tosba¤an›nkilere benziyor.” Yataktan ç›k›p alelacele mutfa¤a koﬂmuﬂlard›. Papaz Buckland evlerindeki kaplumba¤ay› getirmeye giderken, Bayan Buckland hamur yo¤urup masaya yaym›ﬂt›. Kaplumba¤ay› hamurun üstüne koymuﬂlar, dürtükleye dürtükleye yürütmüﬂler ve ayak izlerinin sahiden de Buckland’›n
incelemekte oldu¤u fosilinkilerle ayn› oldu¤unu sevinçle keﬂfetmiﬂlerdi. Charles
Darwin, Buckland’›n bir soytar› oldu¤u kanaatindeydi. Kulland›¤› sözcük aynen
buydu. Halbuki Lyell, kiﬂili¤ini etkileyici buldu¤undan olsa gerek, 1824’te bir61
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likte ‹skoçya turuna ç›kacak kadar sevmiﬂti onu. Lyell’›n hukuk kariyerini yar›m
b›rak›p bütün zaman›n› jeolojiye adamaya karar veriﬂi, bu geziden k›sa süre sonraya rastlar.
Lyell aﬂ›r› miyoptu ve neredeyse bütün hayat›n›, gözlerini k›smaktan kaynaklanan baﬂ a¤r›lar› çekerek geçirdi. Bu mimik ona endiﬂeli bir hava da veriyordu.
(Sonunda görme duyusunu tamamen kaybedecekti.) Garip bir di¤er huyu da, düﬂüncelerine odaklanmay› baﬂaramad›¤› zaman eﬂyalar üzerinde ak›l almaz pozisyonlara girmesiydi: iki koltu¤a birden uzanmak ya da (dostu Darwin’in sözleriyle) “baﬂ›n› koltu¤un minderine yaslay›p aya¤a kalkmaya çal›ﬂmak” gibi. Düﬂüncelere dald›¤›ndaysa oturdu¤u koltukta öyle aﬂa¤›lara kayard› ki, kaba etleri neredeyse yere de¤erdi. Lyell’›n hayattaki yegâne gerçek iﬂi, Londra’daki King’s
College’da 1831’den 1833’e de¤in sürdürdü¤ü jeoloji profesörlü¤ü oldu. The
Principles of Geology (Jeolojinin ‹lkeleri) adl› yap›t›n› da bu dönemde üretti.
1830’la 1833 y›llar› aras›nda üç cilt halinde yay›nlanan kitap, ilk kez bir kuﬂak
önce Hutton taraf›ndan dile getirilmiﬂ olan düﬂünceleri pek çok aç›dan pekiﬂtiriyor ve ayr›nt›land›r›yordu. (Gerçi Lyell, Hutton’› hiç orijinalinden okumam›ﬂt›,
Playfair’in aç›klamal› versiyonunun iﬂtahl› bir talebesiydi.)
Hutton’›n yaﬂad›¤› dönemle Lyell’›nki aras›nda, Neptüncü-Plütoncu çekiﬂmesinin yerini büyük ölçüde alan, ama ço¤u zaman bu eski ihtilafla kar›ﬂt›r›lan yeni bir jeolojik tart›ﬂma konusu gündeme geldi. Yeni savaﬂ, tümy›k›mc›l›k (katastrofizm) ile tekdüzecilik (üniformitaryanizm) aras›nda bir kavgaya dönüﬂtü. Çok
uzun süren önemli bir bilimsel tart›ﬂmaya yak›ﬂmayan, sevimsiz terimlerdir bunlar. Tümy›k›mc›lar, adlar›ndan da anlaﬂ›laca¤› üzere, Yerküre’nin beklenmedik
afetler, öncelikle de seller taraf›ndan ﬂekillendirildi¤ine inan›yorlard›; tümy›k›mc›l›k ile Neptüncülü¤ün ço¤u kez haks›z yere ayn› kefeye konulmas›n›n sebebi
budur. Tümy›k›mc›l›k, Buckland gibi din adamlar› için özellikle avutucuydu,
çünkü Kutsal Kitap’ta anlat›lan Nuh tufan›n›n ciddi bilimsel tart›ﬂmalara dahil
edilmesini mümkün k›l›yordu. Tekdüzeciler ise tam tersine, Yerküre’deki de¤iﬂimlerin kademeli bir geliﬂim gösterdi¤ine ve hemen her Yerküre sürecinin muazzam zaman dilimleri içinde, yavaﬂ yavaﬂ oluﬂtu¤una inan›yorlard›. Bu fikrin
babas›, Lyell’dan ziyade Hutton’d›, ama Lyell, ekseriyetin okudu¤u yazar oldu¤u için, o zaman oldu¤u gibi ﬂimdi de ço¤u insan›n zihninde modern jeolojik düﬂüncenin babas› olarak yer etti.
Lyell, Yerküre’deki de¤iﬂimlerin tekdüze ve istikrarl› oldu¤una, dolay›s›yla
geçmiﬂte meydana gelmiﬂ her ﬂeyin bugün hâlâ süregelen olaylarla aç›klanabilece¤ine inan›yordu. Lyell ile yandaﬂlar› tümy›k›mc›l›¤› ciddiye almamakla kalm›yor, ondan nefret ediyorlard›. Tümy›k›mc›lar›n inanc›na göre nesil tükeniﬂleri,
hayvanlar› yeryüzünden tekrar tekrar silen ve yerlerine yeni hayvanlar koyarak
62
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devam eden bir döngünün parças›yd›. Do¤abilimci T. H. Huxley’nin “bitiminde
oyuncular›n masadaki kâ¤›tlar› çöpe at›p yeni bir deste getirttikleri bir dizi iskambil oyununa” benzeterek alaya ald›¤› bir inançt› bu. Bilinmeyeni aç›klaman›n aﬂ›r› kolayc› bir yoluydu. “Üﬂengeçli¤i teﬂvik edip merak›n keskin gücünü
köreltmek için bundan daha iyi hesaplanm›ﬂ bir dogma daha yoktur,” diye burun
bükerdi Lyell.
Lyell’›n gafletleri de göz ard› edilebilir cinsten de¤ildi. S›rada¤lar›n nas›l
oluﬂtu¤una aç›klama getirememiﬂ, buzullar›n dönüﬂtürücü etkisini hafife alm›ﬂt›.
Louis Agassiz’nin buzul ça¤lar› fikrini kabul etmeye yanaﬂmam›ﬂ, bu fikri “kürenin donmas›” gibi baﬂtan savma bir yorumla geçiﬂtirmiﬂ ve memelilerin “en eski fosil yataklar›nda bile bulundu¤undan” çok emin olmuﬂtu. Hayvan ve bitki nesillerinin aniden tükenebildi¤i görüﬂünü reddetmiﬂ ve memeliler, sürüngenler,
bal›klar gibi tüm önemli hayvan gruplar›n›n ezelden beri bir arada var olduklar›na inanm›ﬂt›. Bütün bu inançlar› sonunda yanl›ﬂ ç›kacakt›.
Yine de, Lyell’›n etkisini abartmak neredeyse imkâns›zd›r. Lyell’›n ömrü boyunca on iki bask› yapan The Principles of Geology, jeolojik düﬂünceyi yirminci yüzy›l ortalar›na dek ﬂekillendiren mefhumlar içeriyordu. Darwin kitab›n ilk
bask›s›n› Beagle gezisine ç›karken yan›na alm›ﬂ ve sonradan ﬂöyle yazm›ﬂt›:
“Principles’›n en imrenilecek yan›, insan akl›na yepyeni bir yön vermesi ve dolay›s›yla, Lyell’›n hiç görmedi¤i bir ﬂeyi gören birine bile, bu ﬂeyi k›smen onun
gözleriyle gördürmesiydi.” K›sacas›, ayn› nesilden pek çok kiﬂi gibi Darwin de,
onu gözünde adeta ilahlaﬂt›rm›ﬂt›. 1980’lerde, “nesil tükeniﬂlerine sebep olan
göktaﬂ›” kuram›na yer açmak için Lyell’›n ilkelerinden k›smen de olsa ayr›lmak
zorunda kalan jeologlar›n baﬂlar›na gelenler, onun güçlü etkisinin kan›t›d›r. Ama
o hikâye baﬂka bir bölümün konusu.
Bu arada, jeologlarca düzene sokulmas› gereken çok ﬂey vard› ve her ﬂey yolunda gitmiyordu. Baﬂlang›çta jeologlar kayaçlar› oluﬂtuklar› dönemlere göre kategorize etmeyi denediler, ama s›n›r çizgilerini nerelere çekmeleri gerekti¤i konusunda s›k s›k yaﬂad›klar› uzlaﬂmazl›klar›n, Büyük Devoniyen ‹htilaf› diye bilinen uzun süreli tart›ﬂmadan geri kal›r yan› yoktu. Büyük Devoniyen ‹htilaf›,
Cambridge’den Rahip Adam Sedgwick’in bir iddias› üzerine gündeme gelmiﬂti:
Sedgwick, Roderick Murchison’›n mutlaka Silüriyen Dönem’de oluﬂtu¤una
inand›¤› bir kayaç katman›n›n Kambriyen Dönem’e ait oldu¤unu ileri sürüyordu.
Bu ateﬂli tart›ﬂma, giderek ﬂiddetlenerek y›llarca devam etti. “De la Beche10 pis
bir köpektir,” diye yazd› Murchison tipik galeyanlar›ndan birinde.
Martin J. S. Rudwick’in söz konusu ihtilaf› konu alan kusursuz yap›t› The
10

Sir Henry Thomas De La Beche. Büyük Britanya Jeolojik Araﬂt›rma Kurumu’nu kuran jeolog. (ç.n.)
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Great Devonian Controversy’nin (Büyük Devoniyen ‹htilaf›) bölüm baﬂl›klar›na
göz at›ld›¤›nda, bu hissiyat›n gücü biraz olsun alg›lanabilir. Baﬂl›klar, “Centilmence Tart›ﬂma Arenalar›” ve “Grovak Bilmecesinin Çözümü” gibi kendi halinde baﬂl›klarla baﬂlay›p, “Savunulan ve Sald›r›lan Grovak,” “Sitem ve Suçlamalar,” “Çirkin Söylentilerin Yay›l›ﬂ›,” “Dalaletini Reddedenler,” “Onun Yerine
Bir Taﬂral›y› Koymak” ve (ﬂayet bunun bir savaﬂ oldu¤undan ﬂüphesi kalan varsa diye) “Murchison, Ren Vadisi Seferini Baﬂlat›yor” gibi baﬂl›klarla devam
eder. Kavga nihayet 1879’da, Silüriyen Dönem’le Kambriyen Dönem aras›na yeni bir dönemin, Ordovisyen Dönem’in eklenmesiyle bir ç›rp›da sona erdi.
Arkeolojinin erken dönemlerinde en çok etkinlik gösteren bilim adamlar› Britanya’dan ç›kt›¤› için, jeoloji terminolojisine ‹ngiliz adlar› hükmeder. Devoniyen, elbette ‹ngiliz ili Devon’dan türemiﬂtir. Kambriyen, Galler’in Latince’deki
ad›ndan gelir. Ordovisyen ve Silüriyen ise eski Gal kabileleri Ordovislere ve Silürlere dayan›r. Ama jeolojik araﬂt›rmalar›n baﬂka yerlerde de etkinlik kazanmas›yla birlikte, bu terminolojiye dünyan›n dört bir yan›ndan adlar girmeye baﬂlam›ﬂt›r. Jura Dönemi, ad›n› Fransa-‹sviçre s›n›r›ndaki Jura Da¤lar›’ndan al›r. Permiyen, Ural Da¤lar›’ndaki Perm bölgesine at›fta bulunur. “Tebeﬂir” anlam›ndaki
Latince bir kökten türeyen Kretase teriminiyse, J. J. d’Omalius d’Halloy gibi ﬂen
ﬂakrak bir ad› olan Belçikal› bir jeologa borçluyuz.
Baﬂlang›çta “jeolojik tarih” dört zaman dilimine bölünürdü: birinci, ikinci, tersiyer (üçüncü) ve kuvaterner (dördüncü). Bu sistem kal›c› olamayacak kadar yal›nd› ve çok geçmeden jeologlar baz› k›s›mlar› eleyip yenilerini eklemeye baﬂlad›lar. Birinci ve ikinci dönemler kullan›mdan tamamen kalkarken, dördüncüsü
kimilerince bertaraf edilip, kimilerince korundu. Günümüzde bunlardan yaln›zca
üçüncüsü, belirleyici bir terim olarak genel anlamda kabul görür, ama art›k hiçbir ﬂeyin üçüncü dönemini temsil etmemektedir.
Lyell, Principles’da, dinozorlar ça¤›ndan bu yana geçen süreyi kapsamak için,
bölümler ya da diziler diye bilinen ek birimler önerdi. Bunlar aras›nda Pleistosen
(“en yak›n”), Pliyosen (“daha yak›n”), Miyosen (“az çok yak›n”) ve oldukça sevimli bir mu¤lakl›¤a sahip Oligosen (“belki bir nebze yak›n”) vard›. Önceleri son
ek olarak “senkron” terimini kullanmaya meyleden Lyell, Miyosenkron ve Pliyosenkron gibi ç›t›r ç›t›r terimler üretiyordu. Nüfuzlu ve sayg›n bir adam olan William Whewell, etimolojik gerekçelerle bu yönteme itiraz etti ve “-senkron” yerine
“-eous” modelini önererek, Meioneous ve Pleioneous gibi terimler üretti. Söz konusu terimlerdeki “-sen” son ekine iﬂte buna benzer tavizler neticesinde var›ld›.
ﬁimdilerdeyse “jeolojik tarih” genellikle dört büyük zamana ayr›l›r: Prekambriyen (Kambriyen Öncesi), Paleozoik (“eski hayat” anlam›ndaki Yunanca sözcükten), Mezozoik (“orta hayat”) ve Senozoik (“yeni hayat”). Bu dört zaman da
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kendi içlerinde, genellikle dönemler diye adland›r›lan, ama bazen sistemler diye
de bilinen ve say›s› on iki ila yirmi aras›nda de¤iﬂen altgruplara bölünür. Bunlardan ço¤u mâlum sebeplerden dolay› gayet iyi bilinmektedir: Kretase, Jura, Trias, Silüriyen, vb.*
Sonra Lyell’›n bölümleri gelir: Pliyosen, Miyosen, vb. Bunlar sadece en yak›n
(ama paleontolojik aç›dan yo¤un) altm›ﬂ beﬂ milyon y›l için geçerlidir. Ve son
olarak, katlar ya da ça¤lar diye bilinen ve adlar›n› Illinois, Des Moines, Croix,
Kimmeridge gibi çeﬂitli yerlerden alan daha küçük altbölümler vard›r. Hepsi birden, John McPhee’ye göre, “onlarca düzine” tutar. Neyse ki, kariyer olarak jeolojiyi seçmedi¤iniz takdirde, onlardan herhangi birini tekrar duyma ﬂans›n›z
çok zay›ft›r.
Kuzey Amerika’daki kat ya da ça¤lar›n Avrupa’daki katlardan farkl› adlarla
an›lmas› ve ço¤unun zaman içinde ancak takriben çak›ﬂmas›, konuyu daha da kafa kar›ﬂt›r›c› hale getirir. Örne¤in, Kuzey Amerika’daki Cincinnati kat› büyük ölçüde Avrupa’daki Ashgill kat›na ve küçük ölçüde biraz daha önceki Caradoc kat›na tekabül eder.
Ayr›ca, tüm bunlar kitaptan kitaba ve kiﬂiden kiﬂiye de¤iﬂir, dolay›s›yla kimi
otoriteler yedi yeni bölüm tan›mlarken, kimileri dört bölümle yetinir. Baz› kitaplarda da, tersiyer (üçüncü) ve kuvaterner (dördüncü) dönemlerin ç›kar›l›p, yerlerine Paleojen ve Neojen denilen, farkl› uzunluklarda dönemlerin geçirildi¤ini görürsünüz. Prekambriyen Zaman’› iki devre ay›ranlar vard›r: çok eski Arkeyan
Devir ve daha yak›n Proterozoik Devir. Bazen, Senozoik, Mezozoik ve Paleozoik zamanlar› içine alan zaman dilimini tan›mlamak için Fanerozoik Üstzaman teriminin kullan›ld›¤› da olur.
Dahas›, bütün bunlar yaln›zca zaman birimleri için geçerlidir. Kayaçlar kendi
içlerinde, sistemler, diziler ve katlar olarak bilinen oldukça farkl› birimlere ayr›lm›ﬂt›r. Geç ve erken (zaman aç›s›ndan), üst ve alt (kayaç katmanlar› aç›s›ndan)
birimler aras›nda da farkl›l›k vard›r. Bu konularda uzman olmayanlar için her ﬂey
son derece kafa kar›ﬂt›r›c› bir hal alabilir, ama bir jeologsan›z onlara tutkuyla
ba¤lanman›z mümkündür. ‹ngiliz paleontolog (fosilbilimci) Richard Fortey, yirminci yüzy›l›n y›lan hikâyesine dönen bir tart›ﬂmas›na (Kambriyen ve Ordovisyen dönemler aras›ndaki s›n›r›n nerede yatt›¤› konusundaki uyuﬂmazl›¤a) dikkat
çekerken, “Kellifelli adamlar›n, yaﬂam tarihindeki bu mecazi milisaniye yüzünden küplere binip akkor gibi parlad›klar›na tan›k oldum,” diye yazm›ﬂt›r.
* Sizi bu konuda s›nava tabi tutan olmayacak, ama ﬂayet bir gün onlar› ezberlemeniz gerekirse, John
Wilford’un ﬂu yararl› ö¤üdünü hat›rlamak isteyebilirsiniz: Zamanlar› (Prekambriyen, Paleozoik,
Mezozoik ve Senozoik) y›l›n mevsimleri gibi, dönemleri de (Permiyen, Trias, Jura, vb.) mevsimlerin
aylar› gibi düﬂünün.
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Bugün en az›ndan masaya sofistike birtak›m tarihlendirme teknikleri getirebiliyoruz. On dokuzuncu yüzy›lda jeologlar›n umutla tahmin yürütmekten öte hiçbir giriﬂimde bulunamad›klar› söylenebilir. O zamanki jeologlar›n en büyük hüsran›, çeﬂitli kayaç ve fosilleri yaﬂ s›ras›na sokabilmelerine ra¤men bu yaﬂlar› spesifik olarak belirleyememeleriydi. Buckland, Ichthyosaurus iskeletinin yaﬂ› konusunda fikir beyan etti¤i zaman, bu hayvan›n “on bin y›l öncesi ile on bin çarp› on bin y›l› aﬂk›n bir süre öncesi” aras›nda kalan bir zamanda yaﬂam›ﬂ oldu¤unu önermekten daha iyisi gelemezdi elinden.
Dönemleri tarihlendirmenin hiçbir güvenilir yolu bulunmad›¤› halde, bunu denemek isteyenlerin ard› arkas› kesilmiyordu. Bu yoldaki ilk giriﬂimlerin en iyi bilineni 1650 y›l›nda gerçekleﬂmiﬂti. ‹rlanda Kilisesi’nden Baﬂpiskopos James
Ussher, Kutsal Kitap’› di¤er tarihi kaynaklarla birlikte dikkatle incelemiﬂ ve vard›¤› sonucu Annals of the Old Testament (Eski Ahit’in Zamandizini) baﬂl›¤›n› taﬂ›yan cesametli kitab›na aktarm›ﬂt›: Yerküre, ‹.Ö. 23 Ekim 4004’te ö¤len vakti
yarat›lm›ﬂt›. Tarihçileri ve kitap yazarlar›n› o gün bugündür pek e¤lendirmiﬂ bir
iddiad›r bu.*
Bu arada, do¤rulu¤u birçok ciddi kitapta ›srarla savunulan bir inanca göre,
Ussher’›n görüﬂleri on dokuzuncu yüzy›l baﬂlar›na kadar bilimsel inançlara hükmetmiﬂ ve herkesi hizaya getiren kiﬂi Lyell olmuﬂtur. Stephen Jay Gould, Time’s
Arrow’da (Zaman Oku), 1980’lerin popüler bir kitab›ndan ald›¤› ﬂu cümleyi tipik bir örnek olarak gösterir: “Lyell kitab›n› yay›mlatana dek, bu konuya kafa
yoran ço¤u insan yerkürenin genç oldu¤u fikrini kabul ediyordu.” Ama iﬂin asl›
bu de¤ildir. Martin J. S. Rudwick’in dedi¤i gibi, “Milliyeti ne olursa olsun, çal›ﬂmalar› di¤er jeologlarca ciddiye al›nm›ﬂ hiçbir jeolog, Tekvin Kitab›’n›n harfiyen tefsirine dayal› bir zaman ölçe¤ini savunmam›ﬂt›r.” On dokuzuncu yüzy›l›n üretti¤i en sofu insanlardan biri olan Papaz Buckland bile, Kutsal Kitap’›n
hiçbir yerinde Tanr›’n›n yeri ve gö¤ü ilk gün yaratt›¤› izleniminin uyand›r›lmad›¤›na, yaln›zca “baﬂlang›çta” sözünün kullan›ld›¤›na dikkat çekmiﬂti. Bu baﬂlang›ç, Buckland’›n düﬂüncesine göre, “milyonlarca ve milyonlarca y›l” sürmüﬂ
olabilirdi. Yerküre’nin çok yaﬂl› oldu¤u konusunda herkes hemfikirdi. Sorun, ne
kadar yaﬂl› oldu¤uydu.
Gezegeni tarihlendirmekte daha baﬂar›l› olan giriﬂimlerin ilklerinden biri, her
derde deva Edmond Halley’den geldi. Halley 1715’te, dünya denizlerindeki toplam tuz miktar›n›n her y›l ilave olan tuz miktar›na bölünmesiyle elde edilecek sa* Hemen her kitap ona yer ay›rsa da, Ussher’a iliﬂkin ayr›nt›larda çarp›c› farkl›l›klar vard›r. Yerküre’nin
yaﬂ› hakk›ndaki hükmünü bildirdi¤i tarih, baz› kitaplarda 1650, baz›lar›nda 1654, baz›lar›nda da 1664
olarak verilir. Kimi kaynaklarda, Yerküre’nin yarat›ld›¤› farz olunan tarih 26 Ekim diye geçer. En az bir
meﬂhur kitapta ad› “Usher” olarak yaz›l›r. Bu durum, Stephen Jay Gould’un Eight Little Piggies (Sekiz
Küçük Domuzcuk) adl› yap›t›nda ilginç bir incelemeye al›nm›ﬂt›r.
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y›n›n okyanuslar›n kaç y›ld›r var oldu¤unu ortaya koyaca¤›n› ve bunun da Yerküre’nin yaﬂ› hakk›nda kabaca fikir verece¤ini ileri sürdü. Mant›k çok cazipti,
ama maalesef ne denizde ne kadar tuz oldu¤unu, ne de tuzun her y›l ne kadar artt›¤›n› bilen vard› ve bu da deneyi uygulanamaz k›l›yordu.
Uzaktan yak›ndan bilimsel say›labilecek ilk ölçüm giriﬂimi, Frans›z do¤abilimci Buffon (Kontu) Georges-Louis Leclerc taraf›ndan 1770’lerde gerçekleﬂtirildi. Yerküre’nin hat›r› say›l›r miktarlarda ›s› yayd›¤› uzun zamand›r bilinmekteydi. Bu durum bir kömür madenine inen herkesin mâlumuydu. Ama ›s›n›n hangi h›zla kayboldu¤unu ölçmenin herhangi bir yolu yoktu. Buffon’un deneyi, akkorlaﬂana dek ›s›t›lm›ﬂ küreleri so¤umaya b›rakmaktan ve küreler so¤udukça onlara dokunarak (herhalde baﬂlang›çta çok hafif dokunarak!) ›s› kayb›n›n h›z›n›
ölçmekten ibaretti. Buffon bu ölçümden yola ç›karak Yerküre’nin yaﬂ›n›n 75.000
ila 168.000 y›l oldu¤unu tahmin etti. Bu elbette son derece eksik bir tahmindi,
ama yine de radikal bir görüﬂtü ve Buffon bu görüﬂü dile getirdi¤i için aforoz
edilme tehdidiyle karﬂ› karﬂ›ya kald›. Akl› baﬂ›nda bir adam olan Buffon, düﬂünmeden konuﬂtu¤u ve dinsel ö¤retiye ayk›r› düﬂtü¤ü için derhal özür diledi. Gelgelelim, sonraki yaz›lar›nda iddialar›n› vurdumduymazca tekrarlad›.
On dokuzuncu yüzy›l ortalar›na gelindi¤inde, ço¤u bilgili insan Yerküre’nin
en az birkaç milyon y›ll›k, hatta belki on milyonlarca y›ll›k oldu¤unu düﬂünüyor,
ama bundan fazlas›na ihtimal vermiyordu. Dolay›s›yla Charles Darwin’in
1859’da On the Origin of Species (Türlerin Kökeni Üzerine) adl› yap›t›nda aç›klad›¤› sonuç büyük ﬂaﬂk›nl›k yaratt›. ‹ngiltere’nin güneyinde Kent, Surrey ve
Sussex boyunca uzanan Weald bölgesini yaratan jeolojik süreçlerin tamamlanmas›, Darwin’in hesaplar›na göre 306.662.400 y›l alm›ﬂt›. ‹ddian›n çok fazla göze batmas›n›n sebebi, sansasyonel spesifikli¤inden çok*, Yerküre’nin yaﬂ› konusunda genel kabul gören anlay›ﬂa ters düﬂmesinden kaynaklan›yordu. Bu iddia
öyle büyük bir ihtilaf yaratt› ki, Darwin onu kitab›n›n üçüncü bask›s›ndan ç›karmaya mecbur oldu. Ama iddian›n can damar›ndaki sorun baki kald›. Yerküre’nin
yaﬂl› olmas›na Darwin’in ve jeolog arkadaﬂlar›n›n ihtiyac› vard›, ama kimse bunu kan›tlaman›n bir yolunu bulam›yordu.
Meselenin büyük âlim Lord Kelvin’in dikkatini çekmesi, ne Darwin aç›s›ndan ne
de bilimsel ilerleme aç›s›ndan hay›rl› oldu. (Kelvin, büyüklü¤üne ﬂüphe olmasa
da, o zamanlar henüz sadece William Thomson’d›; altm›ﬂ sekiz yaﬂ›na gelip kariyerinin sonuna yaklaﬂt›¤› 1892’ye kadar lordlu¤a yükselece¤i yoktu, ama haz›r
yeri gelmiﬂken, unvanlar› geriye dönük olarak kullanma gelene¤inden burada ya* Darwin kesin say›lara bay›l›rd›. Sonraki yap›tlar›ndan birinde, ‹ngiliz taﬂra topra¤›n›n ortalama bir
‹ngiliz dönümünde (4047 metrekare) bulunan solucan say›s›n›n 53.767 oldu¤unu aç›klad›.
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rarlanaca¤›m.) Kelvin on dokuzuncu yüzy›l›n, hatta her yüzy›l›n en ola¤anüstü
ﬂahsiyetlerinden biriydi. Entelektüel aç›dan Kelvin’den hiç de geri kalmayan Alman bilim adam› Hermann von Helmholtz, tan›d›¤› insanlar aras›nda en üstün
“zekâya, akl›selime ve düﬂünce esnekli¤ine” sahip olan kiﬂinin Kelvin oldu¤unu
yazm›ﬂt›. “Onun yan›nda bazen kendimi epey al›k hissederdim,” diye de eklemiﬂti, biraz mahzun bir ifadeyle.
Bu hassasiyet anlay›ﬂla karﬂ›lanabilir, çünkü Kelvin gerçekten de Viktorya döneminin bir nevi süpermeniydi. 1824’te Kraliyet Belfast Akademik Enstitüsü’nde ders veren ve k›sa süre sonra Glasgow’a transfer olan bir matematik profesörünün o¤lu olarak dünyaya geldi. Glasgow’da Kelvin öyle ayr›cal›kl› bir harika çocuk oldu¤unu kan›tlad› ki, 10 gibi gencecik bir yaﬂta Glasgow Üniversitesi’ne kabul edildi. Yirmili yaﬂlar›na girdi¤inde, Londra ve Paris’teki kurumlarda ö¤renim görmüﬂ, Cambridge’den (kürekçilik ve matematik dallar›nda en yüksek ödülleri kazanarak ve her nas›lsa bir müzik kulübü kurmaya da vakit bularak) mezun olmuﬂ, Peterhouse üyeli¤ine seçilmiﬂti. Kuramsal ve uygulamal› matematik alanlar›nda (Frans›zca ve ‹ngilizce olarak) öyle göz kamaﬂt›r›c› özgünlükte makaleler yazd› ki, hocalar›n› mahcup etmemek için onlar› imzas›z yay›nlamak zorunda kald›. Yirmi iki yaﬂ›ndayken Glasgow Üniversitesi’ne dönüp, do¤a felsefesi kürsüsünün profesörlü¤üne atand›. Bu pozisyonu elli üç sene terk etmeyecekti.
1907’ye, yani seksen üçüne kadar yaﬂayan Kelvin, uzun kariyeri süresince 661
makale yazd›, 69 patent biriktirdi (bunlar sayesinde hayli zengin oldu) ve fiziksel bilimlerin hemen her dal›nda nam sald›. Dondurucular›n icad›n› mümkün k›lan yöntemi önerdi, hâlâ ad›n› taﬂ›yan mutlak s›cakl›k ölçe¤ini icat etti, okyanus
ötesine telgraf çekilmesini sa¤layan geliﬂmiﬂ ayg›tlar tasarlad›. Bildi¤imiz gemici pusulas›n›n icad›ndan tutun, ilk derinlikölçerin (iskandilin) yarat›m›na kadar,
gemi taﬂ›mac›l›¤›n›n ve deniz yolculu¤unun geliﬂimine say›s›z katk›da bulundu.
Ve bunlar sadece pratikteki baﬂar›lar›yd›.
Elektromanyetizma ve termodinamik alanlar›ndaki kuramsal çal›ﬂmalar› ve
›ﬂ›¤›n dalga kuram› da ayn› derecede devrimseldi.* Kelvin’in asl›nda tek bir ku* Termodinami¤in ‹kinci Yasas›’na olan katk›lar› bilhassa önemlidir. Bu yasalar› irdelemek için baﬂl›
baﬂ›na bir kitap yazmak gerekir, ama ben s›rf size biraz fikir vermek için burada kimyac› P. W. Atkins’in
ﬂu basit özetini aktaraca¤›m: “Dört Yasa vard›r: S›f›r›nc›, Birinci, ‹kinci ve Üçüncü. Bunlardan ilk tasdik
edileni üçüncü s›rada yer alan ‹kinci Yasa olmuﬂtur; yasalardan ilki olan S›f›r›nc› Yasa en son, Birinci
Yasa ise ikinci formüle edilendir; Üçüncü Yasa di¤erleriyle ayn› anlamda yasa bile say›lmaz.” Özetle,
‹kinci Yasa her zaman biraz enerjinin israf edildi¤ini söyler. Hiçbir ayg›t sürekli hareket halinde olamaz,
çünkü ne kadar etkili olursa olsun mutlaka enerji kaybedecek ve sonunda boﬂalacakt›r. Birinci Yasa enerji yaratman›n mümkün olmad›¤›n›, Üçüncü Yasa ise s›cakl›klar› mutlak s›f›ra indiremeyece¤inizi söyler;
her zaman bir miktar art›k s›cakl›k kalacakt›r. Dennis Overbye’›n vurgulad›¤› gibi, üç ana yasaya kimi
zaman ﬂu ﬂaka yollu ifadeyle de¤inilir: (1) kazanamazs›n, (2) mutlaka zarar edersin ve (3) oyundan
ç›kamazs›n.
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suru vard›, o da Yerküre’nin yaﬂ›n› do¤ru hesaplayamamas›yd›. Kariyerinin ikinci yar›s›n›n büyük k›sm›n› bu meseleyle u¤raﬂmaya adad›, ama do¤ru sonuca
ucundan k›y›s›ndan yaklaﬂamad›. 1862’de Macmillan’s adl› popüler bir dergide
yay›nlanan makalesi bu konudaki ilk giriﬂimi oldu. Makalede Yerküre’nin 98
milyon y›ll›k oldu¤unu ileri sürüyor, ama ihtiyatla aç›k kap› b›rakarak bu rakam›n 20 milyon y›l kadar düﬂük, 400 milyon y›l kadar yüksek de olabilece¤ini ekliyordu. “Bizim için ﬂimdilik bilinmez olan gerçeklerin, kâinat›n yüce enginli¤inde keﬂfedilmeyi bekliyor olmas› halinde” hesaplar›n›n yanl›ﬂ ç›kabilece¤ini ola¤anüstü bir sa¤görüyle kabul ediyordu. Ama buna pek ihtimal vermedi¤i her halinden belliydi.
Kelvin iddialar›n› zamanla daha net s›n›rlara çekti, ama bunu yaparken do¤ru
rakamlardan giderek uzaklaﬂt›. Tahminlerini sürekli gözden geçirip düzeltiyordu: Yerküre’nin yaﬂ›n› maksimum 400 milyon y›ldan 100 milyon y›la, 50 milyon
y›la ve nihayet 1897’de, yaln›zca 24 milyon y›la indirdi. Kelvin’in herhangi bir
kast› yoktu. Kararlar›ndaki de¤iﬂkenli¤in tek sebebi, Güneﬂ büyüklü¤ünde bir
cismin en fazla birkaç on milyon y›ldan uzun bir süre boyunca, yak›t›n› tüketmeden, durmaks›z›n nas›l yanabilece¤ini aç›klayabilecek hiçbir kanunun fizik biliminde yer almay›ﬂ›yd›. Dolay›s›yla Güneﬂ de, etraf›nda dolanan gezegenler de,
göreceli ama kaç›n›lmaz olarak, genç olmal›yd›.
Gelgelelim, fosil kan›tlar›n›n hemen hepsi bu kan›yla çeliﬂiyordu. Derken on
dokuzuncu yüzy›lda aniden, çok fazla fosil kan›t› ortaya ç›kt›.
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1787’de New Jersey’de, adam›n biri (görünüﬂe bak›l›rsa ﬂimdi tamamen unutulmuﬂ biri) Woodbury Creek denilen yerdeki akarsu k›y›s›nda yüzeye vurmuﬂ kocaman bir uyluk kemi¤i buldu. Kemi¤in halen hayatta olan hiçbir yarat›k türüne
ait olmad›¤› besbelliydi, en az›ndan New Jersey’de böylesine hiç rastlanmam›ﬂt›. Hakk›nda bilinenler hâlâ çok yetersiz olmakla birlikte, bugün onun büyük, ördek-gagal› bir dinozor olan Hadrosaur’a ait oldu¤u düﬂünülüyor. Ama o zamanlar kimsenin dinozorlardan haberi yoktu.
Kemik, ülkenin ileri gelen anatomi bilgini Dr. Caspar Wistar’a gönderildi ve
Wistar o sonbahar Philadelphia’daki Amerikan Felsefe Derne¤i’nin bir toplant›s›nda bu kemi¤i tan›mlad›. Ne yaz›k ki Wistar kemi¤in önemini anlamayamam›ﬂt›. Onun asl›nda bir aldatmaca oldu¤u manas›na çekilebilecek birkaç ihtiyatl› ve
heyecans›z yorumla yetindi. Kemik o kadar az ilgi çekti ki, bir depoya at›l›p kaderine terk edildi ve sonunda kay›plara kar›ﬂt›. Böylece yeryüzünde bulunan ilk
dinozor kemi¤i, kaybedilen ilk dinozor kemi¤i unvan›n› da kazanm›ﬂ oldu.
Kemi¤in fazla ilgi çekmemesi oldukça ﬂaﬂ›rt›c›d›r, çünkü Amerika’n›n iri ve
çok eski hayvan kal›nt›lar› konusunda büyük heyecan tufan›na kap›ld›¤› bir dönemde ortaya ç›km›ﬂt›r. Bu heyecan tufan›n›n sebebi, büyük Frans›z do¤abilimci Buffon Kontu’nun (önceki bölümde ad› geçen, k›zg›n kürelerle deney yapan
adam›n) garip bir iddias›yd›: Yenidünya’daki canl› varl›klar›n Eskidünya’dakilere k›yasla hemen her aç›dan aﬂa¤› düzeyde olduklar›. Buffon’un o zamanlar çok
itibar gören kapsaml› yap›t› Historie Naturelle’de (Do¤a Tarihi) yazd›klar›na bak›l›rsa, Amerika suyun durgun, topra¤›n verimsiz, hayvanlar›n küçük ve kuvvetsiz oldu¤u bir toprak parças›yd›. Hayvanlar›n geliﬂimi, bu topraklar›n kokuﬂmuﬂ
batakl›klar›ndan ve güneﬂsiz ormanlar›ndan yükselen “sa¤l›¤a zararl› buharlar”
yüzünden geri kalm›ﬂt›. Çevre koﬂullar› o kadar elveriﬂsizdi ki, yerli K›z›lderililer bile erkeklik kuvvetinden yoksundu. “Sakallar› yoktur, vücutlar› tüysüzdür,”
diye bilgece ç›tlatm›ﬂt› Buffon, “diﬂileri hiç arzulamazlar.” Üreme organlar› “küçük ve zay›f”t›r.
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Buffon’un gözlemleri, di¤er yazarlar taraf›ndan, özellikle de ülkeyi gerçek anlamda tan›madan hükme varan kolayc›lar taraf›ndan ﬂaﬂ›rt›c› bir hevesle desteklendi. Corneille de Pauw ad›nda bir Hollandal›, Recherches Philosophiques sur
les Américains (Amerikal›lar Üzerine Felsefi Araﬂt›rma) baﬂl›kl› popüler yap›t›nda ﬂu aç›klamada bulundu: Amerika’n›n yerli erkekleri üreme yetisi aç›s›ndan
güçsüz olmakla kalmazlar, “erkeklik kuvvetinden de o kadar yoksundurlar ki,
gö¤üsleri süt üretir.” Benzer görüﬂler hiç beklenmeyecek kadar uzun süre etkili
oldu ve on dokuzuncu yüzy›l sonlar›na yaklaﬂ›lana dek Avrupal›larca yaz›lan
metinlerde s›k s›k hat›rlat›l›p tekrarland›.
Do¤al olarak, bu tip iftiralar Amerika’da öfkeyle karﬂ›land›. Thomas Jefferson
Notes on the State of Virginia (Virginia Eyaleti Üzerine Notlar) adl› yap›t›nda,
son derece sert (ve ba¤lamdan ba¤›ms›z olarak ele al›nd›¤›nda oldukça ﬂaﬂ›rt›c›)
bir tekzibe yer verdi. Sonra da New Hampshire’l› arkadaﬂ› General John Sullivan’› kuzey ormanlar›na yirmi asker göndermeye raz› etti. Askerler Amerikan
dörtayakl›lar›n›n endam ve haﬂmetinin kan›t› olarak Buffon’a sunulacak bir erkek s›¤›n11 bulmakla görevlendirilecekti. Adamlar›n bu amaca uygun bir hayvan
yakalamalar› iki hafta ald›. S›¤›n vuruldu¤u zaman, Jefferson’›n ﬂart koﬂtu¤u
muhteﬂem boynuzlardan maalesef yoksun oldu¤u görüldü. Ama Sullivan düﬂünceli davran›p erkek bir geyi¤in çatal boynuzlar›n› da Jefferson’a götürmüﬂ ve s›¤›na bu boynuzlar›n tak›lmas›n› önermiﬂti. Frans›zlar nereden anlayacaklard›
sanki?
Bu arada Wistar’›n kenti olan Philadelphia’da, do¤abilimciler file benzer devasa bir yarat›¤›n kemiklerini bir araya getirmeye baﬂlam›ﬂlard›. Bu yarat›k önce “Büyük Meçhul Amerikal›” olarak tan›nm›ﬂ, ama sonradan, pek do¤ru olmayan bir teﬂhisle, mamut oldu¤una karar k›l›nm›ﬂt›. Bu kemiklerden ilki Kentucky’de, Big Bone Lick denilen bir yerde keﬂfedilmiﬂ, ama çok geçmeden her
tarafta baﬂkalar› da bulunmaya baﬂlanm›ﬂt›. Görünüﬂe bak›l›rsa Amerika bir zamanlar gerçekten de heybetli bir yarat›¤a yuva olmuﬂtu: Buffon’un Frans›z martaval› iddialar›n› kesinkes çürütecek bir yarat›¤a.
Meçhul Amerikal›’n›n cüssesini ve vahﬂili¤ini gözler önüne sermeyi kafalar›na koyan Amerikal› do¤abilimciler, bu tutkuyu sanki biraz abartt›lar. Yarat›¤a
oldu¤undan alt› misli büyük bir cüsse ve korkunç pençeler atfettiler, halbuki pençeler yak›nlarda bulunan dev kara tembelhayvan› Megalonyx’e aitti. Ne ilginçtir
ki, hayvan›n “kaplan çevikli¤ine ve y›rt›c›l›¤›na” sahip oldu¤una kendilerini de
inand›rd›lar ve illüstrasyonlarda onu kayalar›n üstünden kedimsi bir zarafetle
av›n›n üstüne atlarken resmettiler. Keﬂfedilen fildiﬂleri, birbirinden yarat›c› ko11 s›¤›n: mus olarak da bilinen, Kuzey Amerika’n›n ve Avrasya’n›n kuzey kesimlerinde yaﬂayan iri bir ge-

yik türü. (ç.n.)
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numlarla hayvan›n kafas›na monte ediliyordu. Montajc›lardan biri fildiﬂlerini
hayvan›n kafas›na y›rt›c› bir kedinin kesici diﬂleri gibi, tepetaklak vidalam›ﬂ, bu
da ona gayet sald›rgan bir hava vermiﬂti. Bir di¤eri, yarat›¤›n suda yaﬂad›¤› ve
uyurken kendini a¤açlara demirlemek için diﬂlerini kulland›¤› iddias›n› hakl› ç›karmak amac›yla, fildiﬂlerini geriye do¤ru k›vr›lacak biçimde yerleﬂtirmiﬂti. Bununla birlikte, meçhul Amerikal› hakk›ndaki en yerinde anlay›ﬂ, neslinin tükenmiﬂ oldu¤uydu. Buffon, hayvan›n hiç tart›ﬂmas›z dejenerasyona u¤rad›¤›n›n kan›t› olarak gördü¤ü bu gerçe¤in üstüne atlayacakt›.
Buffon 1788’de öldü, ama ihtilaf ald› yürüdü. 1795’te, seçilmiﬂ birtak›m kemikler Paris’e gönderildi ve orada paleontolojinin yükselen y›ld›z›, genç ve aristokrat Georges Cuvier taraf›ndan incelemeye al›nd›. Cuvier eklemlerinden ayr›lm›ﬂ kemik y›¤›nlar›n› al›p biçimli formlara sokma konusundaki dehas›yla çoktand›r göz dolduruyordu. Bir hayvan›n görünümünü ve do¤as›n› tek bir diﬂ ya da
çene k›rp›nt›s›ndan anlay›p tan›mlayabilece¤i, hatta ço¤unlukla türünü ve cinsini de belirleyebilece¤i söylenirdi. Bu hantal canavar›n resmi bir tan›m›n› yazman›n Amerika’da kimsenin akl›na gelmemiﬂ oldu¤unu anlay›nca, bu iﬂi kendisi
üstlendi ve böylece onun resmi kâﬂifi oldu. (Biraz sürpriz bir tan›mlamayla) ona
“meme-diﬂli” manas›na gelen mastodon ad›n› verdi.
‹htilaftan esinlenen Cuvier, 1796’da ç›¤›r açan bir bildiri kaleme ald›. Note on
the Species of Living and Fossil Elephants (Canl› ve Fosil Fil Türleri Üzerine)
baﬂl›kl› yap›t›nda, nesil tükeniﬂlerine iliﬂkin resmi bir kuram› ilk kez öne sürdü.
Yerküre’de zaman zaman küresel afetler yaﬂand›¤›na ve bu afetler yüzünden yarat›klar›n topluca yok oldu¤una inan›yordu. Kendisinin de dahil oldu¤u dindar
çevreler, bu fikrin uyand›rd›¤› ça¤r›ﬂ›mlardan rahats›zd›. Çünkü Cuvier’in kuram› Esirgeyen Ulu Tanr›’y› izah› mümkün olmayan bir umursamazl›kla itham
ediyordu. Madem ki sonradan köklerini kurutacakt›, Tanr› canl› türlerini ne diye
yaratm›ﬂt›? Bu mefhum, dünyan›n özene bezene yarat›ld›¤›, içindeki her canl›
varl›¤a bir yer ve bir amaç tahsis edildi¤i, bunun hep böyle oldu¤u ve hep böyle
olaca¤› anlay›ﬂ›na dayanan Büyük Varl›k Zinciri inanc›na ayk›r› düﬂüyordu. Herhangi bir türün toptan yok olmas›na (ya da hatta evrimleﬂmesine) Tanr›’n›n seyirci kalabilece¤i düﬂüncesini, Jefferson kendi ad›na kabul edilemez buluyordu.
Dolay›s›yla Mississippi’nin ötesindeki topraklar›n araﬂt›r›lmas› için Amerika’n›n
iç kesimlerine bir heyet göndermekte bilimsel ve politik aç›dan fayda olabilece¤i görüﬂü kendisine aktar›ld›¤› zaman, Jefferson gözü pek serüvencilerin uçsuz
bucaks›z k›rlarda otlayan sa¤l›kl› mastodon sürüleri ve di¤er heybetli yarat›klar
bulaca¤› umuduyla, öneriyi gözü kapal› kabul etti. Jefferson’›n özel kâtibi ve çok
güvendi¤i dostu Meriwether Lewis bu seferin lideri ve baﬂ do¤abilimcisi seçildi.
Ölü ya da diri hayvanlar ararken nelere dikkat edilmesi gerekti¤i hususunda ken72
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disine yard›mc› olmas› için Lewis’›n dan›ﬂmanl›¤›na atanan kiﬂiyse, Caspar Wistar’dan baﬂkas› de¤ildi.
Aristokrat ve meﬂhur Cuvier’nin nesil tükeniﬂlerine iliﬂkin kuramlar›n› Paris’te
onaya sunmakta oldu¤u ayn› sene, hatta ayn› ay içinde, Manﬂ Denizi’nin öteki
taraf›nda, Cuvier’ye k›yasla tan›nmam›ﬂ bir ‹ngiliz, fosillerin de¤eri üzerine kafa yormakta ve kal›c› sonuçlar do¤uracak baﬂka bir fikir geliﬂtirmekteydi. William Smith, Somerset Kömür Havzas›’nda görevli genç bir denetçiydi. 5 Ocak
1796 akﬂam›, Somerset’te bir handa otururken, y›llar sonra kendisini meﬂhur
edecek olan fikrini bir kenara not etti. Kayaçlar›n yorumlanabilmesi için, standart bir ölçüte, bir temele ihtiyaç vard›. Sözgelimi Devon’da bulunan ve Karbonifer döneme ait olan kayaçlar›n Galler’de bulunan ve Kambriyen döneme ait
olan kayaçlardan daha genç oldu¤u, böyle bir temele dayan›larak söylenebilirdi.
Smith cevab›n fosillerde yatt›¤›n› anlam›ﬂt›. Kayaç katmanlar›ndaki her de¤iﬂimle birlikte, belli baz› fosil türleri yok olurken, baz›lar› s›radaki katmana taﬂ›n›yordu. Hangi fosil türünün hangi katmanda ortaya ç›kt›¤›na dikkat edilirse, fosil bar›nd›ran tüm kayaçlar›n göreceli yaﬂlar› hesaplanabilirdi. Smith, araﬂt›rmac›l›¤›
sayesinde edindi¤i bilgilerden faydalanarak, derhal Britanya’n›n kayaç katmanlar›n›n bir haritas›n› ç›karmaya koyuldu. Bu harita pek çok denemeden sonra
1815’te yay›nlanacak ve modern jeolojinin köﬂe taﬂlar›ndan biri olacakt›. [Hikâye, Simon Winchester’›n popüler kitab› The Map That Changed The World’de
(Dünyay› De¤iﬂtiren Harita) kapsaml› olarak ele al›n›r.]
Smith, iﬂin içyüzünü kavram›ﬂ oldu¤u halde, kayaçlar›n neden böyle katmanlaﬂt›¤› sorusuna her ne hikmetse ilgisiz kald›. “Katmanlar›n kökenine kafa yormaktan vazgeçtim; bunun böyle oldu¤unu biliyor olmakla avunuyorum,” diye
yazd›. “Nedenleri niçinleri sorgulamak bir Maden Araﬂt›rmac›s›’n›n yetki alan›na girmez.”
Smith katmanlar›n gizemini çözünce, nesil tükeniﬂlerine iliﬂkin kuramlar›n yaratt›¤› ahlaki s›k›nt› daha da büyüdü. Her ﬂeyden önce, Tanr›’n›n yarat›klar› arada s›rada de¤il, tekrar tekrar yeryüzünden sildi¤i do¤rulanm›ﬂ oluyordu. Bu
O’nun yaln›zca umursamazl›k de¤il, tuhaf bir düﬂmanl›k da sergiledi¤ini düﬂündürüyordu. Dolay›s›yla baz› türler ortadan kalkarken di¤erlerinin nas›l olup da
hiç engellenmeden nesillerini uzun müddet devam ettirebildi¤inin aç›klanmas›
art›k zorunlu bir hal alm›ﬂt›. Nesil tükeniﬂleri hakk›nda bilinmesi gerekenlerin,
tek bir afetle (Kutsal Kitap’ta anlat›lan Nuh tufan›yla) aç›klanamayacak kadar
fazla oldu¤u çok aç›kt›. Cuvier, Tekvin Kitab›’n›n yaln›zca o zaman›n en son su
bask›n›na de¤indi¤ini ileri sürerek, sadece kendisini tatmin eden bir aç›klama
önerdi: Anlaﬂ›lan o ki, Tanr› daha evvelki nesil tükeniﬂlerini haber vererek Mu73
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sa’y› gereksiz yere tedirgin etmek ya da korkutmak istememiﬂti.
Böylece on dokuzuncu yüzy›l›n ilk y›llar›na gelindi¤inde fosiller kaç›n›lmaz
bir önem kazanm›ﬂ ve bu durum, Wistar’›n eline geçen dinozor kemi¤inin önemini anlayamay›ﬂ›n› daha da büyük bir talihsizli¤e dönüﬂtürmüﬂtü. Derken, dünyan›n dört bir yan›nda aniden kemikler bulunmaya baﬂland›. Dinozorlar›n keﬂfine sahip ç›kma f›rsat› Amerikal›lar›n eline birkaç kez daha geçti, ama hepsi de
heba edildi. 1806’da Lewis ile Clark liderli¤indeki keﬂif seferinin yolu Montana’daki Hell Creek’ten geçti. Buras›, fosil avc›lar›n›n sonradan dinozor kemikleri toplamak için ak›n edecekleri bir bölgeydi. Lewis ile Clark, kayaya gömülü bir
dinozor kemi¤i oldu¤u her halinden belli olan bir fosil bulup incelediler, ama bu
incelemeden herhangi bir anlam ç›karmay› baﬂaramad›lar. Plinus Moody ad›nda
bir çiftçi çocu¤unun Massachusetts’in South Hadley bölgesindeki kayaç katman›nda çok eski izler gördü¤ünü bildirmesinden sonra, New England’daki Connecticut Irma¤› vadisinde baﬂka kemikler ve fosilleﬂmiﬂ ayak izleri bulundu.
Bunlardan baz›lar› en az›ndan kaybolmad›: mesela ﬂimdi Yale’deki Peabody
Müzesi’nin koleksiyonuna ait olan Anchisaurus kemikleri. 1818’de bulunan bu
kemikler, incelenen ve saklanan ilk dinozor kemikleriydi, ama ne yaz›k ki ne olduklar› 1855’e kadar anlaﬂ›lamad›. Ayn› sene, yani 1818’de, Caspar Wistar öldü,
ama Thomas Nuttall ad›nda bir botanikçi son derece güzel bir bitki olan morsalk›ma onun ad›n› verince, Wistar yine de beklenmedik bir ölümsüzlü¤e kavuﬂmuﬂ
oldu. Aç›kl›k yanl›s› baz› botanikçiler, bu bitkiyi wistaria olarak yazmakta hâlâ
inat ederler.
Ne var ki bu vakte gelindi¤inde, paleontolojik faaliyet ‹ngiltere’ye s›çram›ﬂt›.
1812’de Dorset k›y›s›ndaki Lyme Regis’te, Mary Anning ad›nda, hangi kayna¤a
baﬂvurdu¤unuza ba¤l› olarak, on bir, on iki ya da on üç yaﬂ›nda ola¤anüstü bir
çocuk, yaklaﬂ›k beﬂ metre uzunlu¤unda, garip bir fosilleﬂmiﬂ deniz canavar› buldu. Günümüzde Ichthyosaurus olarak bilinen bu fosil, Manﬂ Denizi boyunca
uzanan dik ve tehlikeli uçurumlara gömülü haldeydi.
Fevkalade bir kariyerin baﬂlang›c› olacakt› bu. Anning sonraki otuz beﬂ senesini fosil toplayarak geçirecek ve toplad›¤› fosilleri gelene geçene satacakt›.
(Yayg›n bir inan›ﬂa göre, ünlü “She sells seashells on the seashore”12 tekerlemesinin kayna¤› Anning’dir.) ‹lk Plesiosaurus’u da o bulacakt›: Bir di¤er deniz canavar› olan Plesiosaurus, ilk “kanatl› kertenkele”lerin en baﬂar›l›lar›ndan biriydi. Bunlardan hiçbiri teknik aç›dan dinozor olmasa da, o zamanlar bugünkü kadar aﬂikar bir husus de¤ildi bu, çünkü bir dinozorun ne oldu¤unu kimse bilmiyor12
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du. Dünyan›n bir zamanlar, bugün yaﬂayan hiçbir canl›ya uzaktan yak›ndan benzemeyen yarat›klar bar›nd›rd›¤› anlaﬂ›lm›ﬂt›. Bu kadar› o zaman için yeterliydi.
Anning’in baﬂar›s›, fosillerin yerini saptamaktaki ustal›¤›yla s›n›rl› de¤ildi.
(Gerçi bu konuda da rakipsizdi.) Onlar› büyük bir özenle, hiç zarar vermeden ç›karabiliyordu. Londra’daki Do¤a Tarihi Müzesi’nin eski deniz sürüngenleri bölümünü ziyaret etmeye f›rsat bulursan›z, sak›n kaç›rmay›n derim, çünkü bu genç
kad›n›n en basit araçlarla ve neredeyse imkâns›z koﬂullar alt›nda hemen hiç yard›m almadan baﬂard›¤› iﬂin boyutunu ve güzelli¤ini takdir etmenin baﬂka yolu
yoktur. S›rf Plesiosaurus’u kaz›p ç›karmak için on y›l sab›rla çal›ﬂmas› gerekmiﬂti. Anning, e¤itimsiz oldu¤u halde, bilim adamlar›n›n çok iﬂine yarayan çizimler ve tan›mlar yapabiliyordu. Ama onunkine benzer becerilerin yabana at›lamayacak avantaj›na ra¤men, önemli keﬂifler çok az insana nasip olurdu ve Anning de hayat›n›n ço¤unu yoksulluk içinde geçirdi.
Paleontoloji tarihinde Mary Anning’ten daha hakir görülmüﬂ birini bulmak
zordur, ama asl›nda ona fena halde yaklaﬂm›ﬂ biri vard›r: Ad› Gideon Algernon
Mantell’di ve Sussex’te çal›ﬂan bir taﬂra hekimiydi.
Mantell fasulye s›r›¤› gibi bir kusurlar abidesiydi: Kibirli, bencil ve ukalayd›,
ailesini ihmal ederdi. Ama dünyada ondan daha vefakâr bir amatör paleontolog
görülmemiﬂti. Sad›k ve dikkatli bir kar›s› oldu¤u için de çok ﬂansl›yd›. 1822’de
Sussex taﬂras›nda yaﬂayan bir hastas›n› ziyaret ederken, Bayan Mantell de civardaki patikalardan birinde gezintiye ç›kt› ve derin çukurlar› doldurmas› için yola
dökülmüﬂ bir y›¤›n moloz içinde acayip bir nesne buldu: küçük bir ceviz büyüklü¤ünde, kavisli, kahverengi bir taﬂ. Kocas›n›n fosillere olan merak›n› bildi¤i ve
bunun bir fosil olabilece¤ini düﬂündü¤ü için, taﬂ› al›p Mantell’e götürdü. Mantell bunun fosilleﬂmiﬂ bir diﬂ oldu¤unu ilk görüﬂte anlad› ve biraz inceledikten
sonra da, otobur, sürüngen, aﬂ›r› büyük (metrelerce uzunlukta) ve Kretase döneminden kalma bir hayvana ait oldu¤una kuﬂkusu kalmad›. Yerden gö¤e kadar
hakl›yd›, ama böyle bir sonuca varmak cesaret isterdi, çünkü daha evvel bunun
gibisi ne görülmüﬂ ne de hayal edilmiﬂti.
Buldu¤u diﬂin geçmiﬂe yönelik tüm anlay›ﬂlar› temelinden sarsaca¤›n›n fark›nda olan ve çal›ﬂmalar›n› ihtiyatla sürdürmeye arkadaﬂ› Papaz William Buckland (hani ﬂu deneysel iﬂtah›yla ünlü cüppeli adam) taraf›ndan teﬂvik edilen Mantell, tam üç senesini sonuçlar›n› destekleyecek deliller aramaya adad›. Paris’te
yaﬂayan Cuvier’nin fikrini almak için diﬂ fosilini Paris’e gönderdi, ama büyük
Frans›z do¤abilimci fosili bir hipopotam sanarak fena halde yan›ld›. (Cuvier hiç
yak›ﬂ›k almayan bu hatas› için sonradan tekrar tekrar özür dileyecekti.) Mantell
bir gün Londra’daki Hunterian Müzesi’nde araﬂt›rma yaparken, kendisi gibi araﬂt›rmac› bir ahbab›na rastlad› ve adam ona söz konusu diﬂin o s›ralar incelemekte
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oldu¤u Güney Amerika iguanalar›n›n diﬂlerine çok benzedi¤ini söyledi. Alelacele yapt›klar› karﬂ›laﬂt›rma, benzerli¤i do¤rulad›. Böylece Mantell’in yarat›¤›,
tropik iklimlerde yaﬂayan bir kertenkelenin ad›n› al›p Iguanodon oldu, halbuki
yarat›¤›n o kertenkeleyle hiç alakas› yoktu.
Mantell, Royal Society’ye göndermeyi planlad›¤› bir bildiri haz›rlad›. Ne yaz›k ki, Oxfordshire’daki taﬂocaklar›ndan birinde baﬂka bir dinozorun daha bulundu¤u ve tam da o s›ralar resmen tan›mland›¤› ortaya ç›kt›. Dinozorun isim babas› Papaz Buckland’d›: Mantell’i çal›ﬂmas›n› aceleye getirmemesi konusunda
uyaran kiﬂinin ta kendisi. Dinozorun ad› Megalosaurus olmuﬂtu, bu ad› Buckland’a önerense dostu Dr. James Parkinson’d› asl›nda: Parkinson hastal›¤›na ismini verecek olan müstakbel köktenci. Buckland, hat›rlarsan›z, her ﬂeyden önce
bir jeologdu ve Megalosaurus üzerindeki çal›ﬂmalar›yla bunu kan›tlam›ﬂt›. Transactions of the Geological Society of London için yazd›¤› raporunda, yarat›¤›n
diﬂlerinin kertenkelelerde oldu¤u gibi do¤rudan çene kemi¤ine iliﬂmedi¤ine, timsahlarda oldu¤u gibi yuvalara yerleﬂti¤ine dikkat çekiyordu. Ama o kadar›n› fark
edebildi¤i halde, Buckland bunun ne anlama geldi¤ini anlayamam›ﬂt›: Megalosaurus yepyeni bir yarat›k çeﬂidiydi. Dolay›s›yla raporu çok az zeka p›r›lt›s› içermekle birlikte, yine de bir dinozorun yay›nlanan ilk tan›m› oldu. Yani bu çok eski varl›k soyunun keﬂfi, bu ﬂerefe çok daha lay›k olan Mantell’den ziyade Buckland’a atfedildi.
Mantell, düﬂ k›r›kl›¤›n›n hayat›ndan hiç eksik olmayaca¤›ndan habersiz, fosil
avlamaya devam etti. 1883’te dev bir yarat›k daha buldu: Hylaeosaurus. Taﬂoca¤› iﬂçilerinden ve çiftçilerden fosil sat›n almay› da sürdürerek, sonunda Britanya’n›n belki de en büyük fosil koleksiyonuna sahip oldu. Mantell mükemmel bir
hekim ve ayn› derecede kabiliyetli bir kemik avc›s›yd›, ama iki yetene¤ini ayn›
anda geliﬂtiremedi. Koleksiyonculuk sevdas› büyürken, hekimli¤i ihmal etti. Çok
geçmeden, fosiller Brighton’daki evinin neredeyse tamam›n› doldurdu ve gelirinin büyük k›sm›n› tüketti. Mantell, geri kalan paras›n› da çok az insan›n sat›n almak isteyece¤i türden kitaplar›n bas›m maliyetini karﬂ›lamak için harcad›.
1827’de yay›nlanan Illustrations of the Geology of Sussex (Sussex Jeolojisi Örnekleri) yaln›zca elli adet satt› ve kendi cebinden 300 £ ç›kmas›na sebep oldu, ki
o zaman için az›msanamayacak miktarda bir parayd› bu.
Çaresiz kalan Mantell’in akl›na evini müzeye çevirip giriﬂte bilet kesmek geldi, ama böyle ç›karc› bir davran›ﬂ›n, b›rak›n bilim adaml›¤›na, centilmenli¤ine de
halel getirece¤ini geç de olsa anlad›. Bunun üzerine insanlar›n evi bedavaya gezmelerine izin verdi. Eve haftalar boyu ak›n eden yüzlerce insan, hem iﬂ hem de
aile yaﬂam›n› sekteye u¤ratt›. Mantell sonunda borçlar›n› ödemek için koleksiyonunun büyük bölümünü satmak zorunda kald›. K›sa süre sonra, kar›s› dört çocu76
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¤unu da yan›na al›p onu terk etti.
‹ﬂin ilginç yan›, Mantell’in dertleri daha yeni baﬂlamaktayd›.
Güney Londra’daki Sydenham bölgesinde, Kristal Saray Park› denilen yerde, garip ve unutulmuﬂ bir manzara boy gösterir: dünyan›n gerçek boyutlardaki ilk dinozor modelleri. Bugünlerde o park› çok insan gezmiyor, ama oras› bir zamanlar Londra’n›n en popüler turistik merkezlerinden biriydi. Daha do¤rusu, Richard
Fortey’nin belirtti¤i gibi, dünyan›n ilk temal› park›yd›. Modellerin asl›na uygun
olmayan yanlar› oldukça fazlad›r. Iguanodon’un baﬂparma¤› bir nevi boynuz gibi burnuna yerleﬂtirilmiﬂtir ve dört irik›y›m bacak üzerinde durdu¤u için, oldukça gürbüz, fazla büyümüﬂ, hantal bir köpe¤i and›r›r. (Hayattayken, Iguanodon
dört ayak üstünde durmazd›, ikiayakl›yd›.) ﬁimdi onlara bak›nca, bu tuhaf ve
hantal hayvanlar›n büyük bir h›nc›n ve gazab›n kayna¤› olabilece¤ine inanmakta zorlan›rs›n›z, ama hakikaten de öyle oldular. Do¤a tarihinde belki de hiçbir
ﬂey, dinozorlar diye bilinen eski hayvan soyu için duyulandan daha güçlü ve kal›c› nefretlerin oda¤›na yerleﬂmemiﬂtir.
Dinozorlar›n yap›m› s›ras›nda Sydenham, Londra’n›n kenar mahallesiydi ve
geniﬂ park› da ünlü Kristal Saray’›n yeniden dikilmesi için ideal alan olarak görülüyordu. Demir ve camdan inﬂa edilen bu yap›, 1851’de 1. Dünya Sergisi’nin
merkezi olmuﬂtu ve yeni park da ad›n› do¤al olarak ondan ald›. Betondan yap›lan dinozorlar ekstra bir ilgi kayna¤›yd›. 1853’ün Yeni Y›l akﬂam›, yirmi bir seçkin bilim adam› için, inﬂaat› henüz tamamlanmam›ﬂ olan Iguanodon’un içinde
dillere destan bir yemekli davet düzenlendi. Gideon Mantell, yani Iguanodon’u
bulan ve tan›mlayan adam, davetliler aras›nda de¤ildi. Masan›n baﬂ›nda oturan
kiﬂi, genç paleontoloji biliminin en büyük y›ld›z›yd›. Ad› Richard Owen’d› ve o
vakte de¤in yo¤un birkaç senesini Gideon Mantell’i can›ndan bezdirmeye adam›ﬂt›.
Owen ‹ngiltere’nin kuzeyinde, Lancester’da büyümüﬂ ve t›p ö¤renimi görmüﬂtü. Anatomist olmak için yarat›lm›ﬂt›. ‹ﬂine o kadar tutkundu ki, bazen yasak çi¤nemek pahas›na kadavralardan uzuvlar, organlar ve baﬂka parçalar aﬂ›r›p, boﬂ zamanlar›nda kesip biçmek için evine götürdü¤ü olurdu. Bir defas›nda, siyahi bir Afrikal› denizcinin gövdesinden yeni ay›rd›¤› kelleyi torbaya koyup d›ﬂar› ç›kt›¤›nda, ›slak bir taﬂa bas›p kayd› ve kellenin patikada yuvarlanarak bir k›r evinin aral›k duran kap›s›ndan içeri girdi¤ini ve antrede durakald›¤›n› dehﬂet içinde seyretti.
Ayaklar›na yuvarlanan kopuk bir baﬂla karﬂ›laﬂt›klar›nda ev sahiplerinin ne demiﬂ
olabileceklerini var›n siz tahmin edin. Bundan bir saniye sonra, yüzünden endiﬂe
akan genç bir adam telaﬂla içeri dal›p, tek kelime bile etmeden kafay› kapt›¤› gibi
d›ﬂar› f›rlay›nca, zavall› insanlar duruma pek ak›l erdirememiﬂlerdir herhalde.
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Owen 1825’te, henüz sadece yirmi bir yaﬂ›ndayken Londra’ya taﬂ›nd› ve çok
geçmeden Kraliyet Cerrahl›k Okulu’na kabul edildi. Görevi, kurumun t›bbi ve
anatomik örneklerden oluﬂan kapsaml› ama düzensiz koleksiyonlar›n›n düzene
sokulmas›na yard›mc› olmakt›. Koleksiyonlardan ço¤u, tan›nm›ﬂ bir cerrah ve
t›bbi antikalar›n yorulmak bilmez koleksiyoncusu olan John Hunter taraf›ndan
kuruma b›rak›lm›ﬂ, ama ne kataloglanm›ﬂ ne de organize edilmiﬂti. Bunun en
önemli sebebi, her birinin önemini aç›klayan notlar›n Hunter’›n ölümünden k›sa
süre sonra kay›plara kar›ﬂm›ﬂ olmas›yd›.
Owen, organizasyon yetene¤i ve ak›lc› yöntemleriyle çabucak sivrildi. Ayn›
zamanda, fosil kemiklerinin birleﬂtirilip iskelet haline getirilmesi konusunda büyük Frans›z do¤abilimci Cuvier’ninkilerden geri kalmayan içgüdüleriyle, emsalsiz bir anatomist oldu¤unu da kan›tlad›. Hayvanlar›n anatomisi alan›nda o kadar
uzmanlaﬂt› ki, Londra Zooloji Bahçeleri’nde13 ölen hayvanlar› sat›n alma önceli¤i kendisine tan›nd›. Owen bu hayvanlar› incelemek için her zaman evine götürürdü. Bir defas›nda kar›s› eve döndü¤ünde holün ortas›nda yeni ölmüﬂ bir gergedan bulmuﬂtu. Owen k›sa süre içinde, ornitorenklerden tutun, kar›ncayiyenlere, di¤er yeni keﬂfedilmiﬂ keseli hayvanlardan tutun, bahts›z dodolara, moalar denilen ve Maorilerce yenilip bitirilene dek Yeni Zelanda’da kol gezmiﬂ olan nesli tükenmiﬂ dev kuﬂlara kadar, ölü ya da diri tüm hayvan türlerinin baﬂl›ca uzman› haline geldi. 1861’de Bavyera’da yapt›¤› keﬂiften sonra Archaeopteryx’i tan›mlayan ve dodo için resmi bir mezar kitabesi yazan ilk kiﬂi oldu. Muazzam bir
verimle, anatomi alan›nda toplam alt› yüz küsur bildiri yazd›.
Ama Owen en çok dinozorlar üzerindeki çal›ﬂmalar›yla hat›rlan›r. Dinosauria
terimini 1841’de o icat etti. “Korkunç kertenkele” anlam›na gelen bu kelime, ne
tuhaft›r ki uygunsuz bir add›. Dinozorlar, art›k bildi¤imiz gibi, hiç de korkunç
de¤ildi: Baz›lar› tavﬂandan büyük olmad›¤› gibi, muhtemelen aﬂ›r› utangaç hayvanlard›. Hele kertenkele hiç olmad›klar› kesindi. Kertenkeleler asl›nda onlardan
çok daha eski (otuz milyon y›l kadar daha eski) bir soydan gelirler. Owen bu yarat›klar›n sürüngen olduklar›n›n gayet fark›ndayd› ve elinin alt›nda onlara mükemmelen yak›ﬂan Yunanca bir sözcük vard›: herpeton. Ama her ne hikmetse bu
sözcü¤ü seçmedi. O zamanki örnek k›tl›¤› göz önüne al›nd›¤›nda daha mazur görülebilecek bir di¤er hatas›, dinozorlar›n bir de¤il iki ayr› sürüngen tak›m› oluﬂturduklar›n› fark edememesiydi: kuﬂ kalçal› Ornithischia tak›m› ve kertenkele
kalçal› Saurishchia tak›m›.
Owen görünüm bak›m›ndan da, mizaç bak›m›ndan da sevimli biri de¤ildi. Orta yaﬂlar›n›n sonlar›ndayken çekilmiﬂ bir foto¤raf›nda s›ska ve fesat bir görüntü13
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sü vard›r. Viktoria dönemine özgü melodramlar›n uzun, düz saçl›, patlak gözlü
canilerini and›r›rd›: Bebeklerin ödünü patlatacak türden bir surat› vard›. So¤uk
ve küstaht›. Emellerine ulaﬂmak için hiç tereddüt etmeksizin her ﬂeyi yapabilirdi.
Charles Darwin’in nefret etti¤i bilinen tek kiﬂiydi. Owen’›n (k›sa süre sonra kendini öldüren) öz o¤lu bile, babas›n›n “esef veren kat› kalplili¤ine” de¤inmiﬂti.
Bir anatomist olarak sahip oldu¤u tart›ﬂmas›z kabiliyetler, en yüz k›zart›c› düzenbazl›klardan paças›n› ucuz kurtarmas›n› sa¤lad›. 1857’de, do¤abilimci T. H.
Huxley, Churchill’s Medical Directory’nin yeni bir bask›s›na göz gezdirirken,
Owen’›n rehberde Londra’daki Madencilik Okulu’nun Karﬂ›laﬂt›rmal› Anatomi
ve Fizyoloji Profesörü olarak yer ald›¤›n› fark etti. Söz konusu pozisyon kendisine ait oldu¤undan, Huxley bu duruma çok ﬂaﬂ›rd›. Churchill’s’in böylesine
maddi bir hataya nas›l düﬂtü¤ünü soruﬂturunca, bu bilginin yay›nc›lara Dr.
Owen’›n kendisi taraf›ndan temin edildi¤ini ö¤rendi. Bu arada, Hugh Falconer
ad›nda baﬂka bir do¤abilimci, kendi keﬂiflerinden birinin Owen taraf›ndan sahiplenildi¤ini fark etmiﬂti. Owen’› kendilerine ait örnekleri ödünç al›p, sonra da bunu inkâr etmekle suçlayan baﬂkalar› da vard›. Diﬂlerin fizyolojisiyle ilgili bir kuram üzerinde hak iddia etti¤i için Kraliçe’nin diﬂ hekimiyle sert bir tart›ﬂmaya
girdi¤i bile olmuﬂtu.
Sevmedi¤i insanlara gözünü k›rpmadan zulmederdi. Kariyerinin baﬂlar›nda,
tek günah› yoldaﬂ bir anatomist olarak gelecek vaat etmek olan Robert Grant
ad›ndaki genç bir adam› kovdurmak için Zooloji Derne¤i’ndeki nüfuzunu kulland›. Grant, araﬂt›rmas›n› sürdürebilmek için ihtiyac› olan anatomik örneklere eriﬂim hakk›n›n durup dururken iptal edildi¤ini ö¤renince neye u¤rad›¤›n› ﬂaﬂ›rd›.
Çal›ﬂmas›na devam edemeyince, do¤al olarak hevesi kaçt› ve ad› san› unutuldu.
Ama Owen’›n insafs›z kötülüklerinden can› en çok yanan, hayat› giderek trajikleﬂen bahts›z Gideon Mantell oldu. Kar›s›n›, çocuklar›n›, hekimli¤ini ve fosil
koleksiyonunun büyük bölümünü kaybettikten sonra Londra’ya taﬂ›nd›. Orada,
1841’de, yani Owen’›n dinozorlar› isimlendirip tan›mlayarak en büyük baﬂar›s›na ulaﬂaca¤› o meﬂum sene, Mantell korkunç bir trafik kazas› geçirdi. Bir at arabas›yla Clapham Common’› geçerken her nedense oturdu¤u yerden düﬂüp dizginlere tak›ld› ve ürken atlar dörtnala koﬂturmaya baﬂlay›nca taﬂl› arazi boyunca
sürüklendi. Kazada belinden sakatlan›p iki büklüm kald›, omurgas› onar›lamayacak biçimde zarar gördü¤ü için kronik a¤r›larla yaﬂamaya mahkûm oldu.
Onun bu müﬂkül durumundan faydalanmak isteyen Owen, sistemli bir çal›ﬂmaya giriﬂerek, Mantell’in katk›lar›n› kay›tlardan silmeye, Mantell’in y›llar önce adland›rd›¤› türlere yeniden isim vermeye ve onun keﬂifleri üstünde hak iddia
etmeye koyuldu. Mantell özgün araﬂt›rmalar yapmaya devam etti, ama Owen
onun bütün bildirilerinin reddedilmesini sa¤lamak için Royal Society’deki nüfu79
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zunu kulland›. 1852’de, daha fazla ac›ya ve eziyete katlanamayacak hale gelen
Mantell kendi hayat›na son verdi. Ve al›n size bir ironi daha: Deforme olmuﬂ
omurgas› bedeninden ç›kar›l›p Kraliyet Cerrahl›k Okulu’na gönderildi ve okuldaki Hunterian Müzesi’nin yöneticisi olan Richard Owen’›n ellerine teslim edildi.
Ama hakaretlerin ard› arkas› kesilmeyecekti. Mantell’in ölümünden k›sa süre
sonra Literary Gazette’de, ac›mas›zl›¤›yla dikkat çeken bir vefat duyurusu yay›nland›. Duyuruda Mantell, paleontolojiye olan katk›lar› “do¤ru bilgi yoksunlu¤u”yla s›n›rl›, vasat bir anatomist olarak tan›mlan›yordu. Duyuru metni Iguanodon’un keﬂfini bile Mantell’den al›p, Cuvier’ye, Owen’a ve baﬂkalar›na mal etmiﬂti. Metni kimin yazd›¤› belirtilmemekle birlikte, üslup Owen’›n üslubuydu ve
do¤abilimleri dünyas›nda yazar›n kimli¤i konusunda kimsenin ﬂüphesi yoktu.
Gelgelelim, bu aﬂamada Owen’›n ﬂaibeleri boyunu aﬂmaktayd› art›k. Royal
Society’nin bir komitesi (tesadüf bu ya, baﬂkanl›¤›n› Owen’›n üstlendi¤i bir komite) onu en büyük ﬂerefe lay›k bulup, belemnit denilen nesli tükenmiﬂ bir yumuﬂakça hakk›nda yazd›¤› bildiriden dolay› Kraliyet Madalyas›’yla ödüllendirmeye karar verdi¤i zaman, Owen’›n foyas› ç›kmaya baﬂlad›. “Mamafih,” Deborah Cadbury’nin ayn› dönemi anlatan kusursuz tarihçesi Terrible Lizard’da (Korkunç Kertenkele) belirtti¤i gibi, “bu çal›ﬂma göründü¤ü kadar özgün de¤ildi asl›nda.” Me¤erse belemnit dört sene önce Chaning Pearce ad›nda amatör bir do¤abilimci taraf›ndan keﬂfedilmiﬂ ve keﬂfin bildirisi Jeoloji Derne¤i’nin bir toplant›s›nda kapsaml› olarak sunulmuﬂtu. O toplant›ya Owen da kat›lm›ﬂ, ama Royal Society’ye kendi bildirisini sunarken bu konuya de¤inmemiﬂti. Gerçe¤i bile
bile, yarat›¤a kendi an›s›n› yücelten yeni bir isim vermiﬂti: Belemnites owenii.
Kraliyet Madalyas› elinden al›nmamakla birlikte, bu hadise geri kalan tek tük
destekçisinin gözünde bile Owen’›n ad›na kal›c› bir leke çald›.
Neticede, Owen’›n birçok kiﬂiye yapm›ﬂ oldu¤u ﬂeyin ayn›s›n› Huxley de
Owen’a yapmay› baﬂard›: Zooloji Derne¤i ve Royal Society komitelerinden oybirli¤iyle at›lmas›n› sa¤lad›. Son bir hakaret olarak, Kraliyet Cerrahl›k Okulu’nun yeni Hunter Kürsüsü Profesörü Huxley oldu.
Owen bundan böyle önemli araﬂt›rmalara imza atamayacak, ama kariyerinin
ikinci yar›s›n›, yarar› yads›namayacak bir u¤raﬂa adayacakt›, ki bu katk›s› için
hepimiz ona ne kadar minnet duysak azd›r. 1856’da British Museum’un do¤a tarihi bölümünün baﬂ›na geçti ve bu s›fatla Londra’daki Do¤a Tarihi Müzesi’nin
arkas›ndaki itici güç oldu. South Kensington’daki görkemli Gotik binada British
Museum’a ba¤l› olarak hizmet veren Do¤a Tarihi Müzesi 1880’de aç›lm›ﬂt›r ve
neredeyse tamam›, Owen’›n vizyonunun eseridir.
Owen’dan önce, müzeler öncelikle elit kesimi yararland›rmak ve ayd›nlatmak
üzere tasarlan›rd› ve müzelere giriﬂ hakk› kazanmak elitler için bile zordu. Bri80
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tish Museum’un eski günlerinde, müzeyi ziyaret etmek isteyenlerin önce yaz›l›
müracaatta bulunmalar› ve giriﬂ hakk› tan›nmaya uygun olup olmad›klar›n›n anlaﬂ›lmas› için k›sa bir mülakattan geçmeleri gerekirdi. Sonra, mülakattan geçmeyi baﬂard›klar› takdirde ikinci bir kez u¤ray›p biletlerini al›rlar ve müzenin hazinelerini ancak üçüncü geliﬂlerinde görebilirlerdi. O zaman dahi, gruplar halinde
çabucak gezdirilip ç›kar›l›rlar ve oyalanmalar›na izin verilmezdi. Owen’›n plan›,
iﬂçi s›n›f›ndan insanlar› akﬂamlar› müze gezmeye teﬂvik etmeyi göze alarak, müzenin kap›lar›n› herkese açmak ve müze alan›n›n ço¤unu halka aç›k sergilere
ay›rmakt›. ‹nsanlar›n bakmakta olduklar› ﬂeyin de¤erini anlayabilmeleri için, sergilenen her parçaya bilgilendirici etiketler koymak gibi son derece radikal bir
öneride bile bulundu. Bu önerisi, müzelerin öncelikle araﬂt›rma kurumlar› olmas› gerekti¤ine inanan T. H. Huxley’nin beklenmedik muhalefetiyle karﬂ›laﬂt›.
Owen, Do¤a Tarihi Müzesi’ni herkese aç›k bir kurum haline getirerek, müzelerin amac›na yönelik beklentilerimizi de¤iﬂtirdi.
Yine de, genelde insanlara son derece özverili davrand›¤› halde, kiﬂisel rekabetlere girmekten de geri kalmad›. Son resmi faaliyetlerinden biri, müzeye Charles Darwin an›s›na bir heykel dikilmesi teklifine karﬂ› lobi oluﬂturmak oldu. Bu
giriﬂiminde baﬂar›l› olamad›ysa da, gecikmeli bir zafere hasbelkader ulaﬂt›¤› söylenebilir: Owen’›n heykeli bugün Do¤a Tarihi Müzesi’nin ana salon merdivenlerinden ﬂahane bir manzaraya tepeden bakarken, Darwin’in ve T. H. Huxley’nin
heykellerine müzenin kafeteryas›nda pek göze çarpmayan bir yer tahsis edilmiﬂtir. Vakur bak›ﬂlar›n›, kahve içip çörek at›ﬂt›ran insanlar›n üzerinden boﬂlu¤a diker onlar.
Richard Owen’›n düzeysiz h›rlaﬂmalar›n›n on dokuzuncu yüzy›lda paleontolojinin aln›na en kara lekeyi çald›¤›n› söylemek mant›kl› olurdu, ama s›rada daha beteri vard› ve bu seferki okyanusun öte taraf›nda yaﬂanacakt›. Yüzy›l›n son ony›llar›nda Amerika’da, Owen’›nki kadar y›k›c› olmasa da son derece kinci bir rekabet baﬂ gösterdi. Bu rekabet iki acayip ve ac›mas›z adam aras›ndayd›: Edward
Drinker Cope ve Othniel Charles Marsh.
Ortak yönleri çok fazlayd›. ‹kisi de ﬂ›mart›lm›ﬂ, h›rsl›, bencil, kavgac›, k›skanç, güvensiz ve her daim mutsuz insanlard›. Ama ikisi bir olup, paleontoloji
dünyas›n› de¤iﬂtirdiler.
Baﬂlang›çta birbirine hayran iki dosttular. Hatta fosil örneklerine birbirlerinin
ad›n› verirlerdi ve 1868’de beraber hoﬂ bir hafta geçirmiﬂlerdi. Gelgelelim, tam
da o tarihlerde her nedense aralar› bozuldu. Bunun neden kaynakland›¤›ndan
kimse emin de¤ildir. Ertesi y›la gelindi¤inde birbirlerine diﬂ biliyorlard›, ki sonraki otuz sene süresince aralar›ndaki husumet korkunç bir nefrete dönüﬂecekti.
81
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Do¤abilimlerinde hiçbir ikilinin birbirini bu kadar hor görmedi¤i rahatl›kla söylenebilir.
Cope’dan sekiz yaﬂ büyük olan Marsh, utangaç bir kitap kurduydu. Derli toplu bir sakal› vard›, ﬂ›k giyinir, zarif davran›rd›. Saha araﬂt›rmalar›nda çok az vakit geçirir, zaten araﬂt›rma gezilerine ç›kt›¤› zaman da kayda de¤er bir ﬂeyler buldu¤una nadiren rastlan›rd›. Bir defas›nda Wyoming’in Como Bluff bölgesindeki
ünlü dinozor yataklar›n› ziyaret etti¤inde, bir tarihçinin sözleriyle “ortal›kta kütük gibi yatan” onca kemi¤i bir türlü fark edememiﬂti. Ama paras›yla her istedi¤ini sat›n alabilecek güçteydi. Mütevaz› bir aileden geldi¤i halde (babas› Kuzey
New York’ta çiftçiydi), amcas› George Peabody son derece zengin ve ola¤anüstü cömert bir sermayedard›. Marsh do¤a tarihiyle ilgilenmeye baﬂlay›nca, amcas› onun için Yale’de bir müze inﬂa ettirmiﬂ ve Marsh’›n müzeyi akl›na esti¤i gibi donatmas›n› mümkün k›lacak miktarda kaynak temin etmiﬂti.
Cope’sa imtiyazl› yaﬂam›na daha dolays›z yollarla, do¤ar do¤maz kavuﬂmuﬂtu (zengin bir Philadelphia’l› iﬂadam›n›n o¤luydu) ve ﬂimdilik Marsh’tan daha
maceraperestti. 1876 yaz›nda, George Armstrong Custer komutas›ndaki birlikler
Montana’daki Little Bighorn Irma¤›’nda Yerliler taraf›ndan telef edilirken, Cope civarda fosil av›na ç›km›ﬂt›. Böyle bir zamanda Yerlilere ait topraklarda hazine araman›n ak›ll›ca olmayaca¤› konusunda uyar›ld›¤› zaman, Cope biraz düﬂünmüﬂ ve her ne pahas›na olursa olsun yoluna devam etmeye karar vermiﬂti. Harika bir sezon geçirmekteydi ve buna kimse engel olamazd›. Yolda bir grup ﬂüpheci Crow Yerlisine rastlad›, ama takma diﬂlerini tekrar tekrar tak›p ç›kararak onlar›n gönüllerini fethetmeyi baﬂard›.
Yaklaﬂ›k on y›l süresince Marsh ile Cope’un karﬂ›l›kl› nefreti önceleri sessiz
bir savaﬂa dönüﬂtü, ama 1877’de sars›c› boyutlarla patlak verdi. O sene, Colorado’lu bir okul ö¤retmeni olan Arthur Lakes, k›rlarda arkadaﬂ›yla yürüyüﬂe ç›kt›¤› bir gün Morrison civar›nda birtak›m kemikler buldu. Kemiklerin “dev bir keler”e ait oldu¤unu anlay›nca, düﬂünceli davranarak hem Marsh’a hem de Cope’a
baz› örnekler gönderdi. A¤z› kulaklar›na varan Cope, zahmetinin karﬂ›l›¤› olarak
Lakes’e yüz dolar yollad› ve keﬂfinden hiç kimseye, bilhassa da Marsh’a bahsetmemesini istedi. Ne yapaca¤›n› ﬂaﬂ›ran Lakes, Marsh’tan elindeki kemikleri Cope’a iletmesini rica etmek zorunda kald›. Marsh söyleneni yapt›, ama bu aﬂa¤›lanmay› ömrü boyunca unutmayacakt›.
Bu olay ayn› zamanda, ikisi aras›nda sürüp gidecek ve gün geçtikçe daha sert,
daha sinsi ve ço¤u zaman gülünç boyutlara varacak olan savaﬂ›n baﬂlang›c›n›
temsil ediyordu. Kimi zaman emirlerindeki kaz›c› ekiplerine birbirlerini taﬂlatacak kadar alçald›klar› olurdu. Cope bir keresinde Marsh’a ait sand›klar› levyeyle açmaya çal›ﬂ›rken yakalanm›ﬂt›. Yaz›lar›nda birbirlerine hakaret eder, birbir82
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lerinin baﬂar›lar›n› yerin dibine sokarlard›. Bilimin düﬂmanl›k sayesinde daha çabuk ve daha baﬂar›l› bir ilerleme kaydetti¤ine nadiren rastlan›r, hatta belki de hiç
rastlanmam›ﬂt›r. Sonraki birkaç y›l boyunca bu iki adam kendi aralar›nda yar›ﬂarak, Amerika’da yaﬂad›¤› bilinen dinozor türlerinin say›s›n› 9’dan neredeyse
150’ye ç›kard›lar. Ortalama insan›n ismini hat›rlayabilece¤i hemen her dinozor
(Stegosaurus, Brontosaurus, Diplodocus, Triceratops) bu ikisinden biri taraf›ndan bulunmuﬂtur.* Ne yaz›k ki, öyle harala gürele çal›ﬂ›yorlard› ki, zaten bilinen
bir ﬂeyi yeniden keﬂfettikleri ve bunun fark›na bile varmad›klar› oluyordu.
Uintatheres anceps diye adland›r›lan bir türü kendi aralar›nda yirmi iki defa
“keﬂfetmeyi” becerdiler. Arapsaç›na döndürdükleri s›n›fland›rmalardan baz›lar›n›n düzene sokulmas› seneler ald›. Baz›lar›n›n hâlâ içinden ç›k›lamam›ﬂt›r.
Cope’un bilimsel miras› Marsh’›nkine göre çok daha zengindir. Görülmedik
derecede faal geçen kariyeri süresince, yaklaﬂ›k 1.400 ilmi bildiriye imzas›n› atm›ﬂ ve (yaln›zca dinozorlardan de¤il, bütün çeﬂitlerden) neredeyse 1.300 yeni fosil türü tan›mlam›ﬂt›r. Verimi her halükarda Marsh’›n veriminin iki mislinden
fazlad›r. Cope daha da fazlas›n› yapm›ﬂ olabilirdi, ama ne yaz›k ki son y›llar›nda
oldukça ani bir çöküﬂ yaﬂad›. 1875’te miras ald›¤› büyük serveti gümüﬂe yat›rma
gafletine düﬂüp, her ﬂeyini kaybetti. Ak›beti, Philadelphia’daki tek kiﬂilik bir
pansiyon odas›nda, kitaplar›n, kâ¤›tlar›n ve kemiklerin ortas›nda yaﬂamak oldu.
Marsh ise tam tersine, son günlerini New Haven’daki muhteﬂem malikânesinde
geçirdi. 1897’de Cope, iki sene sonra da Marsh öldü.
Cope’a son y›llar›nda ilginç bir saplant› daha musallat oldu. Homo sapiens türünün “tip örne¤i”14 ilan edilmek, en derin arzusu haline geldi: Kemiklerinin insan ›rk›n› resmen temsil etmesini istiyordu. Normalde, bir türün tip örne¤i, o türde bulunan ilk kemik grubu olur, ama ilk bulunan Homo sapiens kemikleri diye
bir ﬂey olmad›¤›ndan, Cope’un doldurmay› arzulad›¤› aç›k bir kontenjan mevcuttu. Bu çok tuhaf ve kibirli bir dilekti, ama kimsenin akl›na geçerli bir itiraz gerekçesi gelmiyordu. Cope da iﬂte buna dayanarak, kemiklerini Wistar Enstitüsü’ne miras b›rakt›. Bu kurum, Caspar Wistar’›n (ondan kaç›ﬂ yok anlaﬂ›lan) torunlar› taraf›ndan Philadelphia’ya ba¤›ﬂlanm›ﬂ bilimsel bir dernekti. Ne yaz›k ki,
Cope’un kemikleri haz›rlan›p birleﬂtirildikten sonra, frenginin baﬂlang›ç aﬂamas›na özgü belirtiler gösterdikleri bulguland›: Kimsenin kendi ›rk›n› temsil edecek
tip örne¤inde muhafaza etmeyi pek istemeyece¤i bir özellikti bu. Böylece Cope’un dilekçesi, kemikleriyle birlikte sessizce rafa kald›r›ld›.
Dram›n di¤er oyuncular›na gelince... Owen 1892’de öldü, Cope ile Marsh’tan
birkaç sene önce. Buckland sonunda akl›n› kaç›rd› ve son günlerini, Mantell’i sa* 1902’de Barnum Brown taraf›ndan bulunan ünlü Tyrannosaurus rex hariç.
14 tip örne¤i: kendi türünde tan›mlan›p adland›r›lan ilk örne¤e verilen ad. (ç.n.)
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kat b›rakan kazan›n gerçekleﬂti¤i yola uzak olmayan bir yerde, Clapham’daki bir
t›marhanede, z›rvalay›p duran bir ak›l hastas› olarak geçirdi. Mantell’in çarp›k
omurgas›, II. Dünya Savaﬂ› s›ras›nda Almanlar›n havadan att›¤› bir bomban›n insaf›yla yok edilene dek, Hunterian Müzesi’nde neredeyse bir as›r boyu sergilendi. Mantell’in koleksiyonundan artakalanlar ölümünden sonra çocuklar›na miras
kald› ve ço¤u parças›, 1840’ta ülkeden göç eden o¤lu Walter taraf›ndan Yeni Zelanda’ya götürüldü. Walter seçkin bir Yeni Zelandal› oldu ve sonunda yerli halkla ilgili bakanl›k makam›na kadar yükseldi. 1865’te, babas›n›n koleksiyonunun
baﬂl›ca örneklerini Wellington’daki Koloni Müzesi’ne (ﬂimdiki Yeni Zelanda
Müzesi’ne) ba¤›ﬂlad›. Meﬂhur Iguanodon diﬂi de bunlar aras›ndayd›. Örnekler o
gün bugündür oradad›r. Her ﬂeyi baﬂlatan Iguanodon diﬂiyse, paleontolojinin belki de en önemli diﬂi oldu¤u halde, art›k sergilenmemektedir.
Dinozor av›, on dokuzuncu yüzy›l›n büyük fosil avc›lar› öldükten sonra elbette
nihayet bulmad›. Hatta ne ilginçtir ki, her ﬂey daha yeni baﬂlam›ﬂt›. 1898’de, yani Cope ile Marsh’›n ölüm tarihleri aras›nda kalan sene, Bone Cabin Quarry denilen yerde eﬂi benzeri görülmemiﬂ büyüklükte bir define keﬂfedildi, daha do¤rusu fark edildi. Bu yer, Marsh’›n gözde av m›nt›kas›ndan, yani Wyoming’deki Como Bluff’tan yaln›zca iki üç kilometre ötedeydi. Oras›, tepelerin zamanla aﬂ›nmaya u¤rayan yüzeylerinden d›ﬂar› f›rlam›ﬂ yüzlerce kemik fosiliyle doluydu. O kadar çoktular ki, biri onlardan bir kulübe inﬂa etmiﬂti: Cabin Quarry ad› bu kulübeden gelir. Yaln›zca iki mevsim içinde, bu araziden 50.000 kilogram kemik ç›kar›ld› ve sonraki alt› sene süresince her y›l on binlerce kilo daha topland›.
Neticede, yirminci yüzy›la girildi¤inde paleontologlar›n bir bir ay›klamas› gereken tonlarca eski kemik vard›. Sorun, bu kemiklerden herhangi birinin kaç yaﬂ›nda oldu¤u konusunda hâlâ hiçbir fikirlerinin olmay›ﬂ›yd›. Daha kötüsü, Yerküre’nin yaﬂ› olarak önerilen ve uygun bulunan tahminler, mazide yaﬂand›¤› anlaﬂ›lan uzun zaman dilimlerinin, ça¤lar›n ve bölümlerin say›s›n› yeterince destekleyemiyordu. Yerküre, büyük âlim Lord Kelvin’in ›srarla belirtti¤i gibi sahiden
de yaln›zca yirmi dört milyon yaﬂ›ndaysa, koca koca eski yarat›k soylar›n›n neredeyse ayn› jeolojik saniye içinde ortaya ç›k›p tekrar kaybolmuﬂ olmalar› gerekirdi. Ve bu son derece mant›ks›zd›.
Yaln›zca Kelvin de¤il, baﬂka bilim adamlar› da dikkatlerini bu soruya yönelttiler ve belirsizli¤i derinleﬂtirmekten baﬂka iﬂe yaramayan sonuçlara vard›lar.
Dublin’deki Trinity College’›n sayg›n jeologlar›ndan Samuel Haughton, Yerküre’nin yaﬂ› olarak 2.300 milyon y›l gibi bir tahmin bildirdi: Baﬂkalar›nca önerilmekte olan her ﬂeyin ötesinde bir rakamd› bu. Bu ayk›r›l›¤a dikkati çekilince, ayn› verileri kullanarak Yerküre’nin yaﬂ›n› yeniden hesaplad› ve rakam› 153 mil84
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yon y›la indirdi. Yine Trinity’den John Joly, Edmond Halley’nin okyanus tuzlar›yla ilgili fikrini denemeye karar verdi, ama yöntemini o kadar çok say›da hatal› varsay›ma dayand›rm›ﬂt› ki, verilerin içinde çaresizce kayboldu. Yerküre’nin
89 milyon y›ll›k oldu¤unu hesaplad›: Kelvin’in varsay›mlar›yla yeterince uyuﬂan, ama ne yaz›k ki gerçekle uyuﬂmayan bir yaﬂt› bu.
Kafalar öyle kar›ﬂ›kt› ki, on dokuzuncu yüzy›l sonunda, hangi metne baﬂvurdu¤unuza ba¤l› olarak, Kambriyen dönemde kompleks yaﬂam›n baﬂlamas›ndan
bu yana geçen y›l say›s›n›n 3 milyon, 18 milyon, 600 milyon, 794 milyon ya da
2,4 milyar oldu¤unu ö¤renebilir veya bu menzilde bir di¤er rakamla karﬂ›laﬂ›rd›n›z. 1910 gibi geç bir tarihte, Amerikal› George Becker taraf›ndan yap›lan en itibarl› tahminlerden biri, Yerküre’nin yaﬂ›n› 55 milyon y›l kadar düﬂük bir rakama
indirdi.
Meseleler ne zaman çözümü güç görünen bir hal alsa, baﬂka bir ola¤anüstü
ﬂahsiyet yepyeni bir yaklaﬂ›mla ortaya ç›kard›. Bu kiﬂi, Ernest Rutherford ad›nda, toksözlü ve ak›ll› bir Yeni Zelandal› çiftçi çocu¤u olacak ve Yerküre’nin en
az›ndan yüzlerce milyon y›ll›k, hatta belki daha da yaﬂl› oldu¤unu gösteren reddedilemez kan›tlar üretecekti.
‹ﬂin ilginç yan›, ortaya koyaca¤› kan›tlar simyay› temel alacakt›. Do¤al, spontane, bilimsel aç›dan güvenilir ve büyüyle hiç alakas› olmayan, ama neresinden
bakarsan bak simyasal olan kan›tlard› bunlar. Newton’›n o kadar da haks›z olmad›¤› anlaﬂ›lacakt›. Bunun tam olarak nas›l ortaya ç›kt›¤› ise elbette baﬂka bir hikâyenin konusu.
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Kimyan›n ancak 1661’de ciddi ve sayg›n bir bilim dal› say›lmaya baﬂland›¤› söylenir. Oxford’dan Robert Boyle’›n The Sceptical Chymist (Kuﬂkucu Kimyac›) adl› yap›t›n› yay›nlad›¤› tarihtir bu. Robert Boyle’›n kitab›, kimyac› ile simyac› aras›nda ay›r›m yapan ilk çal›ﬂmad›r. Ama bu noktaya uzun ve istikrars›z bir geçiﬂ dönemi sonras›nda ulaﬂ›labilmiﬂtir. On sekizinci yüzy›l baﬂlar›na kadar, âlimler hem
kimyac› hem de simyac› olmay› tuhaf bir rahatl›kla içlerine sindirebiliyorlard›.
Mesela Alman Johann Becher, mineraloji alan›nda Physica Subterranea (Yeralt›
Fizi¤i) ad›n› taﬂ›yan kusursuz bir yap›ta imza atm›ﬂt›, ama ayn› zamanda, do¤ru
malzemeleri kulland›¤› takdirde kendini görünmez k›labilece¤inden de emindi.
Kimya biliminin ilk günlerindeki garip ve ço¤unlukla tesadüfi do¤as›n›, Hennig Brand adl› bir Alman’›n 1675’te yapt›¤› keﬂiften daha iyi simgeleyen bir ﬂey
belki de yoktur. Brand insan idrar›ndan alt›n dam›tman›n bir yolunu bulabilece¤ine kendini inand›rm›ﬂt›. (Renk benzerli¤i, bu sonuca varmas›na yol açan faktörlerden biri olsa gerek.) Elli kova insan idrar› toplad› ve aylarca kilerinde saklad›. Çapraﬂ›k birtak›m iﬂlemlerle, idrar› önce sa¤l›¤a zararl› bir macuna, sonra
da yar›saydam, mumsu bir maddeye çevirdi. Alt›n üretemedi elbette, ama tuhaf
ve ilginç bir ﬂey oldu. Bir süre sonra, madde ›ﬂ›ldamaya baﬂlad›. Dahas›, havaya
maruz b›rak›ld›¤›nda ço¤u kez kendili¤inden tutuﬂuyordu.
“Iﬂ›k saçan” anlam›ndaki Yunanca ve Latince köklerden türeyen “fosfor”
ad›yla k›sa sürede tan›nan bu maddenin ticari potansiyeli, atak iﬂadamlar›n›n gözünden kaçmad›, ama imalat zorluklar› bu f›rsat› de¤erlendirilemeyecek kadar
maliyetli hale getiriyordu. Bir ons (28,35 gram) fosfor alt› gineye (bugünün paras›yla belki beﬂ yüz dolara), yani alt›ndan pahal›ya sat›l›yordu.
Baﬂlang›çta, hammadde temini için askerlerden yard›m al›nd›, ama endüstriyel boyutta üretim için böyle bir uygulamadan medet umulamazd›. 1750’lerde
Karl (ya da Carl) Scheele ad›nda ‹sveçli bir kimyac›, idrar›n tiksindirici yap›s›na
ve kokusuna katlanmak zorunda kal›nmaks›z›n bol miktarda fosfor imal etmenin
bir yolunu buldu. ‹sveç’in baﬂl›ca kibrit üreticilerinden biri haline gelmesinin ve
86

02. Bölüm - Hemen Her

eyin

3/11/04

15:23

Page 87

TEMEL MADDELER

hâlâ öyle olmas›n›n en önemli sebebi, fosfor üretimindeki bu üstünlü¤üdür.
Scheele hem ola¤anüstü, hem de ola¤anüstü ﬂanss›z bir adamd›. Geliﬂmiﬂ ayg›tlardan yararlanma olana¤›n› pek bulamayan yoksul bir eczac› oldu¤u halde, sekiz element keﬂfetti: klor, flüor, manganez, baryum, molibden, tungsten, nitrojen
ve oksijen. Ama bu keﬂiflerden hiçbiri onun hanesine yaz›lmad›. Her defas›nda,
bulgular› ya görmezden gelindi ya da baﬂka biri ayn› keﬂfi kendi baﬂ›na yapt›ktan
sonra ses getirdi. Amonyak, gliserin ve tanen gibi birçok yararl› bileﬂimi de o keﬂfetti ve klorun bir beyazlat›c› olarak taﬂ›d›¤› ticari de¤eri gören ilk kiﬂi oldu: Baﬂkalar›n› Karun kadar zengin eden tüm önemli keﬂiflerde onun imzas› vard›.
Scheele’in dikkate de¤er bir di¤er özelli¤i de, deneylerinde kulland›¤› her
maddenin az›c›k tad›na bakmak konusundaki tuhaf ›srar›yd›. Bu maddeler aras›nda c›va ve (keﬂiflerinden bir di¤eri olan) hidrosiyanür asit gibi son derece tehlikelileri de vard›. Hidrosiyanür asit zehirlili¤iyle öyle ünlenecekti ki, 150 sene
sonra Erwin Schrödinger meﬂhur düﬂünce deneyinde (bkz. sayfa 130) toksin olarak onu kullanmay› seçecekti. Scheele’in pervas›zl›¤›, sonunda can›na mal oldu.
1786’da, henüz sadece k›rk üç yaﬂ›ndayken, bir sürü toksik kimyasalla kuﬂat›lm›ﬂ vaziyette, masas›nda ölü bulundu. Bu kimyasallardan herhangi biri, yüzündeki ﬂaﬂk›n ve korkulu ifadeden sorumlu tutulabilirdi.
Dünya adil olsayd› ve herkes ‹sveççe konuﬂsayd›, Scheele’i cümle âlem ç›lg›nca alk›ﬂlard›. Ne çare ki, parsay› ço¤unlukla ‹ngilizce-konuﬂulan ülkelerin daha ünlü kimyac›lar› toplad›. Scheele oksijeni 1772’de keﬂfetti, ama içler ac›s› birtak›m komplike sebeplerden ötürü, bildirisini vaktinde yay›nlatamad›. Bu keﬂfin
itibar›, ayn› elementi Scheele’den sonra, 1774 yaz›nda kendi baﬂ›na keﬂfeden Joseph Priestley’ye nasip oldu. Daha da ilginci, Scheele’in kloru keﬂfederek hak etti¤i itibara kavuﬂamamas›d›r. Hemen hemen bütün kitaplarda klorun keﬂfi hâlâ
Humphry Davy’ye atfedilir. Davy kloru bulmas›na bulmuﬂtur, ama Scheele’den
tam otuz alt› sene sonra.
Kimya, Newton ile Boyle’› Scheele ile Priestley’den ve Henry Cavendish’ten
ay›ran yüzy›l boyunca çok mesafe alm›ﬂt›, ama önünde hâlâ uzun bir yol vard›.
On sekizinci yüzy›l›n son y›llar›na (Priestley için biraz daha ileri vakitlere) kadar, dünyan›n dört bir yan›ndaki bilim adamlar› asl›nda var olmayan ﬂeyler arad›lar ve bazen sahiden de bulduklar›n› sand›lar: bozulmuﬂ havalar, yan›c›l›¤›n›
kaybetmiﬂ deniz asitleri, flokslar, metal oksit tozlar›, toprak ve sudan müteﬂekkil
gazlar ve hepsinden önemlisi, yanman›n aktif maddesi oldu¤u düﬂünülen “filojiston.” Bütün bunlar›n bir yerinde, esrarengiz bir élan vital’in, yani cans›z nesnelere can veren gücün sakl› oldu¤u da düﬂünülüyordu. Bu semavi özün nerede
sakl› oldu¤unu bilen yoktu, ama olas› görünen iki ﬂey vard›: Onu elektrik ﬂokuyla canland›rabilirdiniz (Mary Shelley bu mefhumu Frankenstein adl› roman›nda
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tam manas›yla sömürmüﬂtür) ve bu öz baz› maddelerde varken, baz›lar›nda yoktu, kimyan›n iki kola ayr›lmas›n›n sebebi de buydu: organik kimya (élan vital’e
sahip oldu¤u düﬂünülen maddeler için) ve inorganik kimya (élan vital’e sahip olmayanlar için).
Kimyay› modern ça¤a taﬂ›yacak kavray›ﬂl› birine ihtiyaç vard› ve bu kiﬂiyi
dünyaya kazand›ran millet Frans›zlar oldu. Ad› Antoine Laurent Lavoisier idi.
1743’te dünyaya gelen Lavoisier soylulu¤a sonradan ulaﬂm›ﬂ bir ailenin üyesiydi. (Babas› aile için bir soyluluk unvan› sat›n alm›ﬂt›.) 1768’de Lavoisier, Ferme
Générale ad›yla bilinen ve hükümet ad›na vergi toplad›¤› için derin nefret uyand›ran bir kurumdan hisse sat›n ald›. Denildi¤ine göre Lavoisier’nin ›l›ml› ve haktan›r bir kiﬂili¤i vard›, halbuki hizmet etti¤i kuruluﬂ taban tabana z›t özelliklerdeydi. Mesela, zenginlerden de¤il, yaln›zca yoksullardan vergi al›yor ve bunu
ço¤unlukla keyfi uygulamalarla yap›yordu. Kurumun Lavoisier için cazip olan
yan›, as›l tutkusu olan bilim alan›ndaki çal›ﬂmalar›n› sürdürmesi için gereken paray› kendisine sa¤lamas›yd›. En çok kazand›¤› dönemlerde, kiﬂisel geliri y›lda
150.000 livre’yi buluyordu: bugünün paras›yla belki 20 milyon $.
Bu kazançl› kariyere baﬂlad›ktan üç sene sonra, patronlar›ndan birinin on dört
yaﬂ›ndaki k›z›yla evlendi. Evlilikleri tam bir gönül ve mant›k buluﬂmas›yd›. Madam Lavoisier’nin keskin bir zekâs› vard› ve çok geçmeden kocas›n›n yan›nda
üretken bir çal›ﬂma hayat›na at›ld›. Lavoisier’ler, iﬂlerinin talepkârl›¤›na ve sosyal hayatlar›n›n yo¤unlu¤una ra¤men, ço¤u zaman günde beﬂ saatlerini ve ayr›ca, jour de bonheur (mutluluk günü) diye adland›rd›klar› pazar günlerinin tamam›n› bilime ay›rmay› beceriyorlard›. Her nas›lsa, Lavoisier barut imalat›n›n resmi yetkilisi olmaya, kaçakç›lar› cayd›rmak amac›yla Paris’in çevresine inﬂa edilmeye baﬂlanan duvar› denetlemeye, metrik sistemin bulunmas›na yard›m etmeye
ve mutab›k kal›nan element adlar›n›n kutsal rehberi haline gelecek olan Méthode de Nomenclature Chimique (Kimyasal Adland›rma Yöntemi) adl› elkitab›n›n
yazarlar›ndan biri olmaya da vakit buldu.
Kraliyet Bilimler Akademisi’nin önde gelen üyelerinden biri olarak, hipnoz,
hapishane reformu, böceklerin solunumu, Paris’in su kaynaklar› gibi, öne ç›kan
her konuyla ciddi ve aktif biçimde ilgilenmesi de gerekiyordu. Lavoisier 1780’de
genç ve istikbali parlak bir bilim adam› taraf›ndan akademiye sunulan yeni bir
yanma kuram›n› hafife alan yorumlarda bulunurken, iﬂte bu s›fatla hareket etmekteydi. Kuram hakikaten de yanl›ﬂt›, ama söz konusu bilim adam› Lavoisier’yi asla ba¤›ﬂlamayacakt›: Ad› Jean-Paul Marat idi.
Lavoisier’nin hiç yapmad›¤› bir ﬂey varsa, o da bir element keﬂfetmektir. Sanki elinde deney tüpü, ocak ve ilginç birtak›m tozlar olan hemen herkesin yeni bir
ﬂey keﬂfedebilecekmiﬂ gibi göründü¤ü ve elementlerin üçte ikisi kadar›n›n henüz
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bulunmuﬂ bile olmad›¤› bir zamanda, Lavoisier tek bir elementi dahi bulup ç›karamam›ﬂt›r. Bu durum, hiç ﬂüphesiz, deney tüpü k›tl›¤›ndan ileri gelmiyordu. Lavoisier dünyan›n en güzel özel laboratuvar›na ve bu laboratuvarda ak›l almaz say›da (on üç bin adet) deney tüpüne sahipti.
Ama o kendi keﬂiflerini yapmak yerine, baﬂkalar›n›nkileri inceleyip anlamland›rmaya çal›ﬂt›. Filojistona ve kirli havalara hiç prim vermedi. Oksijeni ve hidrojeni gerçe¤e uygun biçimde teﬂhis edip, ikisine de modern isimlerini kazand›rd›.
K›sacas›, kimyaya sa¤laml›k, aç›kl›k ve yöntemsellik getirilmesine yard›mc› oldu.
Aﬂ›r› teferruatl› cihazlar› da asl›nda çok iﬂine yarad›. Madam Lavoisier ile birlikte, hassas ölçümler gerektiren son derece zahmetli iﬂlerle y›llarca u¤raﬂt›lar.
Örne¤in, paslanan bir nesnenin herkesçe ne zamand›r zannedildi¤i gibi a¤›rl›k
kaybetmedi¤ini, bilakis, a¤›rl›k kazand›¤›n› saptad›lar. Ola¤anüstü bir keﬂifti bu.
Nesne paslan›rken havadaki temel parçac›klar› bir ﬂekilde kendine çekiyordu.
Böylece, maddenin dönüﬂtürülebilece¤ini, ama ortadan kald›r›lamayaca¤›n› ilk
fark eden onlar oldu. Sözgelimi bu kitab› yakacak olsan›z, kitab›n maddesi küle
ve dumana dönüﬂecek, ama evrendeki net madde miktar› ayn› kalacakt›r. Kütlenin korunumu yasas› olarak tan›nan bu kavram, devrimsel nitelikteydi. Ama ne
yaz›k ki, baﬂka türden bir devrimle, Frans›z Devrimi’yle ayn› döneme denk geldi ve bu defa Lavoisier kesinlikle yanl›ﬂ taraftayd›.
Nefret oda¤› Ferme Générale’nin üyesi olmakla kalm›yordu, Paris’i kuﬂatan
duvar› da büyük bir hevesle ördüren kiﬂiydi. Bu yap›dan o kadar nefret ediliyordu ki baﬂkald›ran kent sakinlerinin sald›rd›klar› ilk hedef duvar oldu. Art›k Ulusal Meclis’in etkili liderlerinden biri durumuna gelen Marat, 1791’de duvar› bahane ederek Lavoisier’yi k›nad› ve as›lmas›nda geç bile kal›nd›¤›n› ileri sürdü.
Çok geçmeden, Ferme Générale kapat›ld›. Bundan k›sa süre sonra Marat, Charlotte Corday ad›nda, ma¤dur edilmiﬂ bir genç kad›n taraf›ndan banyosunda öldürüldü, ama Lavoisier için art›k çok geçti.
1793’te, zaten ﬂiddetlenmiﬂ olan Terör Dönemi gemi iyice az›ya ald›. Ekim’de
Marie Antoinnette giyotine gönderildi. Ertesi ay, Lavoisier ile kar›s› gizlice ‹skoçya’ya kaçmay› geç de olsa planlarken, Lavoisier tutukland›. May›s’ta otuz bir
Ferme Générale üyesiyle birlikte (Marat’n›n büstü hâkimiyetindeki bir salonda)
Devrim Mahkemesi’ne ç›kar›ld›. Aralar›ndan sekizi beraat etti, ama Lavoisier ve
di¤erleri do¤rudan Devrim Meydan›’na (ﬂimdiki Concorde Meydan›’na), yani en
faal Frans›z giyotinlerinin kuruldu¤u yere götürüldüler. Lavoisier kay›npederinin
kellesinin uçuruluﬂunu seyrettikten sonra aya¤a kalk›p kaderine raz› oldu. Üç aydan k›sa bir süre sonra, 27 Temmuz’da, devrim lideri Robespierre de ayn› yerde
ayn› ﬂekilde idam edildi. Böylece Terör Dönemi çabucak sona erdi.
Ölümünden yüz y›l sonra, Paris’e Lavoisier’nin bir heykeli dikildi ve biri
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onun Lavoiser’ye hiç benzemedi¤ini söyleyene kadar çok da be¤enildi. Sorguya
çekilen heykelt›raﬂ, kimsenin fark etmeyece¤i ya da etse bile önemsemeyece¤i
umuduyla Lavoisier yerine matematikçi ve filozof Condorcet Markisi’nin baﬂ›n›
(anlaﬂ›lan bir yede¤i vard›) model olarak kulland›¤›n› itiraf etti. ‹kinci beklentisinde yan›lmam›ﬂt›. “Lavoisier & Condercet” heykelinin yar›m as›r daha yerinde
kalmas›na izin verildi, ta ki ‹kinci Dünya Savaﬂ› s›ras›nda bir sabah yerinden kald›r›l›p hurda metal niyetine eritilene dek.
1800’lerin erken dönemlerinde ‹ngiltere’de, güldürücü gaz diye bilinen diazot
monoksit kullan›m›na “son derece keyifli bir sarhoﬂluk duygusunun” eﬂlik etti¤i
keﬂfedildikten sonra, bu gaz› solumak moda halini ald›. Sonraki yar›m as›r süresince genç insanlar uyuﬂturucu olarak bu gaz› tercih edeceklerdi. Bilimsel bir kuruluﬂ olan Askesian Society bir süre için güldürücü gazdan baﬂka pek bir ﬂeyle
meﬂgul olmad›. Tiyatrolarda, gönüllülerin s›k› nefesler çekip neﬂeyi bulduktan
sonra komik sendeleyiﬂlerle izleyenleri e¤lendirdikleri “güldürücü gaz geceleri”
düzenlenirdi.
Diazot monoksitin anestezik olarak kullan›lmaya elveriﬂli oldu¤u, 1846’ya kadar keﬂfedilemedi. Bu gaz›n pratikteki en aﬂikar kullan›m›n› kimse ak›l edemedi¤i içindir ki, b›çak alt›na yatan kim bilir kaç kiﬂi ameliyat masas›nda lüzumsuz
›st›raplar çekti.
Bu konuya de¤inmemin sebebi, on sekizinci yüzy›lda onca ilerleme kaydetmiﬂ
olan kimyan›n on dokuzuncu yüzy›l›n ilk ony›llar›nda amac›ndan sapm›ﬂ oldu¤unu vurgulamakt›r, t›pk› yirminci yüzy›l›n ilk y›llar›nda jeolojinin baﬂ›na gelece¤i gibi. Bu durum k›smen teknik yetersizliklerden ve k›smen de sosyal sebeplerden kaynaklanmaktayd›. Mesela, yüzy›l›n ikinci yar›s›na dek santrifüj diye bir
ﬂey yoktu ve bu da pek çok deney türüne ciddi k›s›tlamalar getiriyordu. Kimya,
genellikle iﬂadamlar›n›, kömürle, potasla ve boyalarla çal›ﬂanlar› ilgilendiriyor,
jeolojiyi, do¤a tarihini ve fizi¤i daha cazip bulan centilmenleri çekmiyordu. (Bu
durum, K›ta Avrupas›’nda, Britanya’da oldu¤undan daha az geçerliydi, ama yaln›zca biraz daha az.) Asr›n en önemli gözlemlerinden biri olan ve moleküllerin
hareketli do¤as›n› ortaya koyan Brown hareketinin, bir kimyac› taraf›ndan de¤il
de, Robert Brown ad›nda ‹skoç bir botanikçi taraf›ndan keﬂfedildi¤ini söylemek
belki de kâfi gelecektir. (Brown’›n 1827’de fark›na vard›¤› ﬂey, suda as›lt›15 durumuna getirilen minik polen zerrelerinin, durmalar› için ne kadar beklenirse
beklensin sürekli hareket halinde kalmalar›yd›. Gözle görülmeyen moleküllerin
eylemleri neticesinde meydana gelen bu sonu gelmez hareketin sebebi, esrar›n›
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as›lt›: çözünemeyen madde parçac›klar›n›n s›v› bir ortamda dibe çökmeden kalma durumu. (ç.n.)
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