
Susuz küçük ada

Belki bilirsiniz, Tarabya Koyu’nda küçücük bir plaj var. Yazın sıcağında İstanbul’da kalanlar yüklüce 
bir giriş ücretine karşılık tahta iskelelerde güneşlenip buradan Boğaz’ın soğuk sularına atlıyorlar. Çok 
iyi yüzme bilen ve yüzmeyi çok seven arkadaşımız da sıcak bir öğle vakti buradan denize girsin. Ama 
amacı  serinlemek  değil,  uzun  uzun  ama  çok  uzun  uzun  yüzmek…  Uygulamaya  konacak  proje, 
altyapısı çok iyi örgütlenmiş devasa bir proje… Boğaz’ın Avrupa yakasını solunda bırakarak, karayı  
yakında tutarak, kuzeye doğru yüzmeye başlasın. Karadan uzaklığı hep en fazla 50 metre kadar olsun. 
Biz de tam donanımlı süper bir tekneyle usulca onu takip edelim. Artık kaç saat alırsa, Boğaz’ı bitirsin,  
dursun, bugünlük yeter, tekneye çıksın, duş alsın, iyi bir yemek yesin, iyi bir uyku çeksin, sabah yola  
erken çıksın. 

Sabah  suya atlasın,  Boğaz  çıkışından  Batı’ya  dönsün,  Trakya’nın  kuzey  sahilleri  boyunca  yüzsün. 
Üşüdükçe,  yoruldukça,  susadıkça,  acıktıkça,  uykusu  geldikçe,  sıkıldıkça,  bizle  konuşmak,  telefon 
etmek, müzik dinlemek, kitap okumak, twitter göndermek, mesajlarına bakmak, internette dolaşmak 
vb. istedikçe tekneye çıksın, canı istediği zaman denize dönsün, suyu fazla soğuk bulduğunda isterse 
bir  dalgıç  elbisesi  giysin.  Ancak  maceraya  son  verip  tekneyle  geri  dönmek  yok..  Günler  günleri 
kovalasın, Türkiye Trakya’sı bitsin. Bulgaristan sahilleri, Romanya sahilleri, Ukrayna sahilleri var… 
Haftalar  haftaları  kovalasın.  Kırım’ın  etrafından  dönsün.  Tüm  yol  boyu  rastladığı  irili  ufaklı  her 
adanın, adacığın, taşın etrafında bir tur atmadan yoluna devam etmesin. Kertch Boğazı’ndan girsin, her 
zaman olduğu gibi karayı hep solda bırakıp Azak Denizi’ni turlasın, çıksın. Rusya sahilleri… Gürcistan 
sahilleri…Aylar ayları kovalasın, Batum’a varsın. Hadi diyelim büyük kıyı kentlerinin liman sularına 
girmesin,  pistir,  kirlidir.  Limanlarda sadece teknenin  gereksinimlerini  karşılamak için  konaklansın. 
Anadolu’nun Karadeniz kıyıları  boyunca yavaş yavaş gitsin  ve nihayet  İstanbul  Boğazı’na  ulaşsın. 
Boğaz’ın  Anadolu  yakasından  inerken  karşıda  kalan  Tarabya  koyuna  nostaljik  bir  el  sallasın.  
Boğaz’dan  çıkınca  İzmit  Körfezi’ne  girsin,  sonuna  kadar  gidip  körfezin  güneyine  geçsin  ve 
Marmara’nın  güney  kıyıları  boyunca  yüzüp  Çanakkale  Boğazı’na  varsın.  Çanakkale  Boğazı’ndan 
çıktıktan sonra, Behramkale’ye gelince karşıya, Midilli’ye geçip adayı tüm girintisiyle çıkıntısıyla iyice 
bir turlasın, geri gelsin. Ege kıyısından güneye insin. Doğu Ege sahilleri boyunca hiçbir kaya parçasını, 
adacığı, adayı atlamadan, Sakız, On İki Adalar, Rodos, Girit, Kıbrıs, hiçbir sahili es geçmeden yoluna 
devam etsin. Anadolu’nun Akdeniz kıyısı boyunca yüzerek İskenderun Körfezi’ne varsın, oradan da 
tam güney yüzerek Türkiye’den  çıksın.  Akdeniz’in  doğu kıyısı  boyunca giderek Lazkiye,  Trablus,  
Beyrut, Hayfa, Tel Aviv, Post Said ve İskenderiye’ye ulaşsın. Kuzey Afrika boyunca Akdeniz’in güney  
kıyısını yüzerek geçsin, Cebelitarık Boğazı’na varsın. Yıllar yılları kovalasın… Hep istediği zaman, 
istediği kadar yüzsün.

Cebelitarık Boğazı’ndan çıkınca, yine karayı solunda bırakarak tüm Batı Afrika’nın Atlas Okyanusu 
kıyısını geçsin, Ümit Boğazı’dan dönüp Kuzeye yönelsin. Madagaskar, Seychelles’ler vb. hiçbir adayı  
turlamayı ihmal etmeden Doğu Afrika’yı bitirsin, bir kıyısından Kızıl Deniz’e girsin öbür kıyısından 
çıksın.  Basra Körfezi  için de öyle…Bütün Güney Asya’yı,  binlerce  adasından hiçbirini  unutmadan 
Endonezya dahil Uzakdoğu Asya’yı, iki kulaç atıp Avustralya ve Yeni Zelanda’ya da uğrayıp Japon 
adaları dahil Doğu Asya’yı yüzsün. Bering boğazına gelince bir kahve içip karşıya Alaska’ya geçsin, 
her  zamanki  gibi  karayı  yine  solunda bırakarak  Amerika’ları  turlasın,  Antarktika’yı  turlasın,  turun 
sonunda Bering Boğazı’nı  yıllar önce terk ettiği noktaya geri  gelsin ve yoluna Asya’nın kuzeyiyle 
devam etsin. Arktik, Grönland ve İzlanda gidiş-gelişleri dahil, İskandinavya, Baltık, Kuzey ve Batı 



Avrupa,  Britanya  adaları,  İspanya,  Cebelitarık…Bu  kez  Akdeniz’in  Kuzey  sahilleri,  Korsika, 
Sardunya,  Sicilya,  İtalya,  Adriyatik,  Dalmaçya,  Yunanistan,  Batı  Ege  adaları,  Kuzey  Ege,  Saroz 
Körfezi, Çanakkale Boğazı’nın kuzey sahili, Marmara’nın kuzey kıyısı, İstanbul Boğazı ve sonunda 
Tarabya koyu…

İşte en az yarım asırlık bir yolculuk…Yeryüzünün tüm kara parçalarının ve parçacıklarının yüzerek 
haritasını çıkarmak gibi bir şey… Mandelbrot fraktal kümesinin içinde yüzmek gibi bir şey…

*

1977 yılının Ağustos ayının 20. günü neredeydiniz, ne yapıyordunuz ? O gün bir Cumartesiydi, belki 
hatırlarsınız.  Ya  da  o  günden  iki  hafta  kadar  sonra,  5  Eylül  Pazartesi  günü  neredeydiniz,  ne 
yapıyordunuz ? Ya da daha anlamlı bir soru, o günlerde siz bu dünyada var mıydınız ?

Neredeyse 37 yıl  oluyor,  o  tarihlerin  birincisinde  Voyager  2 ikincisinde de  Voyager  1 uzay  aracı 
fırlatıldı.  Amaç,  Güneş  sisteminin  dış  gezegenlerini,  Jüpiter,  Satürn,  Uranüs  ve  Neptün'ü  ziyaret 
etmekti.  Yüzyılda bir  oluşturdukları  elverişli  geometrik konfigürasyon sayesinde her birinin çekim 
gücünü kullanarak bu uzay araçlarını oradan oraya savurmak olanağı doğmuştu. Bu iki uzay aracı  
aralarında,  bu dört  dev gezegeni,  bu gezegenlerin 48 uydusunu,  halkalarını  ve manyetik alanlarını 
araştırdı. Birkaç ay arayla 1979’da Jüpiter’e ulaştılar. Satürn’e Voyager 1 1980’de, Voyager 2 1981’de 
ulaştı.  Sonra  birbirlerinden  ayrıldılar,  Voyager  2 gezegenleri  rahatsız  etmeye  devam etti,  1986’da 
Uranüs’e, 1989’da da Neptün’e vardı, bu gezegenleri araştıran ilk uzay aracı oldu.

Sonra,  yıldızlararası  uzay  boşluğuna  (interstellar  space)  yönelen  Voyager  1  ve  Voyager  2 uzay 
araçlarının misyonu genişletildi,  bizler 80’li  yılların en sonundaki yılbaşını muhtemelen bol alkolle 
kutladığımız gecenin sonrası, 1990 yılının 1 Ocak günü  Voyager’lerin “Yıldızlararası Misyonu”nun 
başladığı duyuruldu. 1990’ın 14 Şubatı’nda, Sevgililer  Günü’nde, Güneş Sistemi’nin 60 fotoğraftan 
oluşan  bir  mozaik  şeklinde sunulan  son bir  hatıra  portresini  çekerek  dünyaya yolladılar.  Bu “aile 
fotoğrafı” onların yolladığı son imaj oldu. Carl Sagan’ın girişimiyle çekilen bu fotoğraflardan biri de 
yeryüzünün 6,5 milyar kilometre uzaktan alınan bir fotoğrafıydı. Bu tarihsel fotoğraf, yine bu eşsiz  
insanın  deyimiyle  “bir  soluk  mavi  nokta”  adıyla  evrensel  bir  üne  kavuştu.  Küçücük  yeryüzünün 
uzaydaki yalnızlığının, bu küçücüklük içinde böbürlenip duran ve kendini ölümsüz sanan ama her biri 
tek örnek, iki deliği açık bir borudan fazla bir şey olmayan binlerce diktatörün acınası gülünçlüğünün 
sembolü haline geldi. Carl Sagan’ın aynı isimli kitabının olağanüstü güzel giriş yazısına konu oldu.

Buradakileri ve birazdan yazacaklarımızı NASA’nın kendi internet sitesinden ve daha birçok siteden 
bulabilirsiniz.  Voyager’lerin  yolculuğunu,  aldıkları  yolun  rakamlarındaki  hızlı  artışı  canlı  olarak 
izleyebilirsiniz.

İçlerine 12 inç çapında altın kaplama bir bakır plak yerleştirildi. Bir zaman kapsülü işlevi olan bu  
plakta, yeryüzünün evrendeki yerini gösteren, hikâyesini anlatan, insanları tarif eden, yaşam ve kültür 
çeşitliliğini  gösteren  şemalar,  müzikler,  sesler,  görüntüler  ve  55  dilde  selamlaşma  var.  Evet,  evet 
Türkçe dahil.  Tabii bu plağın uzayda birilerinin eline geçme olasılığı,  Sarayburnu’ndan şişe içinde 
atılan bir mesajın Şili açıklarında bir balıkçının eline geçmesi olasılığından bile çok çok az… Ama hiç 
önemli değil, ya tutarsa… 



Hem bir  uzay  macerası  olarak  hem de  bilimsel  araştırmalardaki  işlevleriyle,  ayrıca  Smartphone’u 
utandıracak 68 Kb’lık hafızalarıyla, sadece bir elektrik ampulü kadar enerji tüketmeleriyle  Voyager 1  
ve Voyager 2 projesi olağanüstü başarılıdır. 

Şimdi rakamlara bakalım:  Macera 1977’de başladı. Hızları saniyede ortalama 17 kilometre. Yani bir 
hapşırıkta  Taksim’den  Sarıyer’e  gidiyorlar.  Bu  akıl  almaz  hızda,  kesintisiz,  neredeyse  37  yıldır 
uçuyorlar.  Şu anda  Voyager 1  dünyadan 19,1 milyar kilometre  uzakta,  gönderdiği  ışık hızında bir 
sinyalin dünyaya varması 17 saatten fazla bir zaman alıyor, Voyager 2 dünyadan 15,6 milyar kilometre 
uzakta,  gönderdiği  ışık  hızında  bir  sinyalin  dünyaya  varması  14  buçuk  saat  alıyor.  Yörüngeleri  
farklılaştığı için yeryüzüne uzaklıkları da farklı. Şu anda, güneş sisteminde elektrik yüklü parçacıkların 
kabardığı  bir  tür  güneş  rüzgârıyla  yıldızlararası  ortam  içine  şişen  bölgede,  Heliyosifer’in  en  dış 
tabakasında uçuyorlar. NASA, Voyager 1’in 25 Ağustos 2012 tarihinde uzayın yıldızlararası boşluğuna 
girdiğini resmen ilan etti.  Nerede olduğuna dair veriler sınırlı  da olsa,  Güneş Sistemi’ni terk ettiği  
şeklinde ciddi bir görüş birliği var. Neredelerse neredeler, hiçbir uzay aracının dünyadan bu ikisi kadar 
uzağa gitmediği kesindir.
 
Şimdi  ne  olacak?  Kalan  enerjileri  yaklaşık  2025’e  kadar  bu  iki  aracın  işlevselliğini  sürdürmesini 
sağlıyor. Sonra da yıldızlara yönelecekler, “sabit hızla hareket etmekte olan bir cisim dışarıdan bir 
kuvvet uygulanmadıkça hareketini sürdürür” diyen eylemsizlik kanununa göre ve bulunduğu noktalara 
göre başka gökcisimlerin itim gücüyle, 40 bin yıl sonra Voyager 1 AC+79 3888 yıldızının 1,6 ışık yılı 
“yakınından”, Voyager 2  ise Ross 248 yıldızının 1,7 ışık yılı “yakınından” geçecek…Ve  296 bin yıl  
sonra  Voyager  2  gökteki  en  parlak  yıldızın,  Sirius’un  4,3  ışık  yılı  “yakınından”  geçecek.  Sonra? 
Sonrası yok. Voyager ikizleri sonsuza kadar bizim galakside, Samanyolu Galaksisi’nin içinde dolaşıp 
duracaklar.
 
Diyelim  belki  milyonlarca  belki  milyarlarca  yıl  sonra,  dünyalıların  bu  araçlarla  gönderdiği  plağı 
birtakım uzaylılar bulacak. Çok küçük bir olasılık ama bizim Eski Mısır hiyerogliflerini çözdüğümüz 
gibi  onlar  da  bu  plağı  çözecekler.  Belki  o  zaman yeryüzünde yaşam artık  sürmüyor  olacak  veya  
insanlar başka yerlere “taşınmış” olacaklar.

Dünya tarihinin çok önemli bir anını yaşadığımıza kuşku yok. Yeryüzünde zeka ve birikim, daha da 
önemlisi üretken güçler, Güneş Sistemi’ni terk edebilecek, yıldızlara merhaba diyebilecek ve sonsuza 
kadar Samanyolu Galaksisi’nin derinliklerinde dolanabilecek iki uzay aracını üretmeye, göndermeye, 
bu araçlarla uzaydan yarım yüzyıl bilgi toplamaya yeterli bir düzeye ulaşmış…Ve bütün bunlar en 
fazla beş bin senede olmuş, emeği sayesinde insan, tür olarak olağanüstü hızlı evrilmiş. Bütün bunlar 
müthiş heyecan veriyor. Yabancılaşmış insanın potansiyelinin bile sınırsız olduğunu kanıtlıyorlar. 

*

İnsana müthiş heyecan veren ama daha akıl alır başka olaylar da var. Ay’a seyahat bunların başında  
gelenlerden…Ay’a gidişi bir o kadar da Ay’dan dönüşü hayranlık duymadan düşünmek mümkün mü ? 
Yıl 1969. Bilgisayar ve bilgisayara dayalı teknoloji henüz emekleme döneminde. Birtakım insanlar,  
kağıtla,  kalemle,  tebeşirle  birtakım  hesaplar  yapıyorlar,  başka  birtakım  insanlar  da  bu  hesaplara  
canlarını emanet ediyorlar. Düşünelim hele bir, yeryüzünde yaşamın ortaya çıkışından birkaç milyar 
yıl  sonra  ilk  kez  canlılar  bildik  yerçekiminden  kaçıp,  yerçekimi  farklı  başka  bir  gökcisimde 
dolaşıyorlar. İnsanlar ilk kez başka bir gökcismin üzerinde durup yeryüzünün fotoğrafını çekiyorlar.  



İnsanın yanında kağıt mendil taşıması gibi,  bir küçük şişe su taşıması gibi,  astronotlar bir haftalık 
oksijenlerini yanlarında götürüyorlar. Bir makine onları fırlatıyor (pek anlayamayacağımız nedenlerle 
astronotlar en çok o makineye hayran), ondan kopan başka bir makineyle Ay’a gidiyorlar.  Uzayda 
Ay’ın  etrafında  dönerken  o  makineden  da  başka  bir  makine  çıkıyor,  onunla  Ay  yüzeyine  alçalıp  
konuyorlar. O son makinenin ismi ABD’nin sembolünden gelen “Kartal”,  konuş sinyali de “Kartal 
kondu”. Bu ismin ve bu sinyalin seçimindeki olağanüstü ve acımasız hayal gücü doğrusu insanda 
moral filan bırakmaz. İpincecik bacaklarıyla “Kartal”, pürüzlü, taşlık bir alana devrilmeden konuyor. 
Devrilse,  maceracıların  ömürleri  oksijenleri  bitene  kadar.  Daha  sonraki  Ay  seyahatlerinde  bu  son 
makinenin içine bir de üstü açık plaj arabası gibi bir taşıt aracı koydular, sanki yeryüzünden 400 bin  
kilometre uzağa gitmeleri yetmezmiş gibi orada bir-iki kilometre de o plaj arabasıyla dolaştılar, bir işe 
yaramayan, o günün parasıyla 1 milyar dolarlık arabayı orada bırakıp geldiler. Hem de bunu birkaç kez 
yapıp, Ay’ı araba hurdalığına çevirdiler. 

Ay’da  hayatta  kalmak  dahil  her  şeyde  yapayalnızsınız.  “Otoyolda  araba  bozuldu,  cep  telefonuyla 
tamirci çağırdık” gibi bir durum yok. İç içe geçmiş bin bir sistemde bin bir türlü bozukluğu, aksaklığı 
siz gidereceksiniz, gideremezseniz, “o kadar bekledik, tamirci gelmedi, eve taksiyle döndük” gibi bir 
durum hiç yok. Bu arada dünyadan, Houston’dan gelen lanet mesajlar da cabası, “GA’daki dördüncü 
lambanın  yanmaması  lazımdı”,  “Ug2 göstergesinde az  önce 39,7’ye  yükselen  değer  43,6’yı  aşarsa 
mutlaka bize bildirin”, “Tamam, bütün CWT altsistemini sıfırlayalım, işlemlerin sırasını değiştirelim”, 
“Bir de şunu deneyin…” gibi. Bir tenekenin içinde bir yere iniyorsunuz. Dışarıda biraz dolaşıyorsunuz, 
birkaç saat taş topaç topluyorsunuz. Tabii unutmadan, bu arada elbiseniz epey bir süre aynı zamanda 
tuvaletiniz işlevini görüyor. Sonra o tenekeye geri dönüyorsunuz. Ertesi gün “normal olarak” sorun 
çıkarmaması gereken kalkış roketlerinin ateşleneceğine, tüy gibi havalanacağınıza ve uzayda dolaşıp 
duran öbür tenekeyle her nasılsa buluşacağınıza inanarak…Gerçekten de “Kartal” devrilmeden kalkıp 
kendini  oralara  getiren  makineyle  uzayda  buluşuyor.  Sonra  yine  her  nasılsa  kazasız  belasız  bir 
yolculuktan sonra dünyaya geri dönüyorlar, atmosferde yanmadan tutuşmadan okyanusa iniyorlar.

Ay yolculuğunun bütünü bir stres “destanıdır”. Gidiş-dönüş yolculuğunun dış koşulları olağanüstü bir 
stres  yaratıyor,  bu  kaçınılmaz  stres  yetmezmiş  gibi,  bir  de  yolculuğun  kendisi  olağanüstü  stres 
yaratıyor. Hatta bırakalım astronotları, ki döner dönmez “uzayda tanrıyı gördünüz mü?” gibi bir soruya  
da katlandılar, gelen her iyi haberde Houston kontrol merkezinde alkış kopuyor, herkes hep birden 
ayağa kalkıp aynı anda sigara yakıyor. Ay’a ilk yolculuğun 40. yıldönümünde, 2009’da, İngiliz bilim 
adamları yayınladıkları ortak bildiride o gün alınan risklerin bugün alınmasının mümkün olmadığını 
söylüyorlar.

*

Suyla haşır  neşir  olmak açısından,  yarım asırda dünyanın tüm kara parçalarının haritasını  yüzerek 
çıkarmak,  bir  sahilde  ıslak  kuma  ayak  başparmağıyla  dokunmakla  ne  kadar  kıyaslanabilirse,  yol 
gitmek  açısından  da  Voyager’lerin  Samanyolu  Galaksisi’ndeki  gezintisi,  Ay’a  yolculukla  o  kadar 
kıyaslanabilir. İkisinde de çok çok büyükle çok çok küçüğü kıyaslıyoruz. 

Başka türlü söylersek, denizin kıpırdamadığı bir yaz günü sabahının erken bir saatinde sessiz, sakin,  
ıssız bir Ege sahilinde ıslak kuma ayak başparmağıyla dokunmak Ay’a gitmek olsun. Bu durumda 
dünya haritasını yüzerek çıkarmak Voyager’lerin Samanyolu macerasıdır.



*

Ama evrenin gerçekten akıl almaz büyüklükteki boyutlarına göre her iki durumda da bir hiçle başka bir  
hiçi  kıyaslıyoruz.  Ayak  başparmağıyla  ıslak  kuma  dokunmak  hiçbir  şeydir,  ama  dünyanın  bütün 
denizlerini yüzmek de hiçbir şeydir. Ay’a gitmek hiçbir şeydir, ama Samanyolu Galaksisi’nde hurda 
metal dolaştırmak da hiçbir şeydir. 

Voyager’ler  nihayet  bizim  galakside,  bizim  mahallede  dolaşıyorlar.  Evrenin  sadece  Hubble 
teleskopuyla gözlenebilen bölgesinde 176 milyar galaksi olduğu düşünülüyor. Önümüzdeki yüzyılda 
gözlem teknikleri ilerledikçe bu sayının 1 trilyona yaklaşacağı düşünülüyor. Yani  Voyager’ler lafın 
gelişi değil, gerçekten bizim mahallede dolaşıyorlar, bizim mahalle gibi şimdilik varlığı bilinen 176 
milyar mahalle daha var ! Şimdilik !… 176 milyar az değil. Tek bir madeni lira tek bir galaksiyi temsil  
etsin. Hiç durmadan her gün, günde 24 saat, her saniye 1 madeni lirayı, yani bir galaksiyi okyanusa 
atsak, 176 milyar liranın hepsini yani bugün için gözlenebilen galaksilerin tümünü okyanusa atmamız 
için 5600 yıla yakın bir zamana ihtiyacımız oluyor. Yani yazının icadının 400 yıl öncesinden başlayıp  
bugünlere, Mars’ta bir robotun dolanıp durduğu bugünlere kadar geçen bir zamana… Üstelik henüz 
sadece yıldızların “üst örgütlerinden”, galaksilerden konuşuyoruz. Pekiyi ya yıldızlar ? Onlardan da 
“epey” var: Bizim galakside, Samanyolu Galaksisi’nde 400 milyara yakın yıldız var. Güneş bunlardan 
sadece biri. Bazı spiral galaksilerde 1 trilyondan fazla yıldız var, elips şeklindeki dev galaksilerde ise  
100 trilyon civarında yıldız var. İşte büyüklükler bunlar.

Tarih içinde ortaya sonradan çıktığı için bu tablo, TABLO-B olsun. Bu tablonun özünde bütün bir  
dünya görüşü saklıdır. 

*

Tabii bütün bunlar herkese heyecan vermiyor.  İnsan potansiyelinin her gün giderek artan bir hızla  
sergilenmesine içten bir hayranlık duyacaklarına, insan olmanın bilincine varacaklarına, kendilerini  
yine kendi yarattıkları birtakım metafizik güçlerin kulu olarak kabul etmekle ne kadar doğru bir iş  
yaptıklarını herkese bıkmadan usanmadan duyurmak isteyenler var. Aşırı bilgi yoksunluklarını bir de 
bilime tecavüz ederek saklamak istiyorlar. 

İddialarına göre Kuran'da yer alan Kamer (Ay) suresinde, gelecekte Ay'a gidileceğine dair işaretler  
varmış. Söylediklerine göre, Kuran’da, Kamer (Ay) suresinden sonra 1389 ayet varmış. Hicri takvimde 
1389 yılı,  miladi  takvimde 1969 yılına denk geliyor,  1969 ise insanın Ay'a gidiş  yılıdır.  Yani  bu  
iddianın sahiplerine göre tüm Kuran, insanın Ay’a gidiş tarihi üzerine kurgulanmış oluyor. Bilimin 
neyin nesi olduğunu anlamaktan sonsuz uzak olan bu tavuk beyinliler, hem bilimin üzerinde hem de 
Kuran’ın üzerinde tavuklar gibi eşelenerek bilim için bir anlam ifade etmeyen ama Kuran’ı okuyanları  
aptal yerine koyan saçmalıklar üretiyorlar. Kuran’ı, insanın Ay’a gidişi gibi küçücük bir olay üzerine, 
insan potansiyelinde mikroskopik önemde bir  olay üzerine kurgulatmakla,  kendi  küçük kafalarında 
insan eyleminin varacağı en son noktanın insanın Ay’a gidişi olduğunu söylemiş oluyorlar.  Ay’dan 
dönüşün ise farkında bile gibiler. Ay’a gidiş, o  küçük kafalarının sınırıdır, o küçük kafaları için bir 
mucizedir. Zaten mucize deyip duruyorlar. Allahlarına ve Kuran’a bu aynı sınırı koyan bu küçük kafalı 
din sapıkları bu sınırla Kuran’ı ve dinlerini yücelttiklerini sanıyorlar. 

Öte yandan Kuran’daki astrofizik ve kozmoloji şöyle : Ay bir nur, yani ışık kaynağıdır. Hilal, yarım ay, 



dolunay, ayın “duraklarıdır”, örneğin Ay’ın hilal hali, “hurma salkımının çöpü gibi yay haline dönmüş” 
duraktır.  Yani  bunlar  Ay’ın  görünümleri  değil  başkalaşım  safhalarıdır,  yani  gece  karanlıkta  Ay’a 
bakınca görünen,  gölge hatları  keskin olmakla  birlikte,  yarı-aydınlık  yarı-karanlık  gölgeli  bir  küre 
değildir.…Havada asılı kandillere benzeyen yıldızlar ise dünyaya göre çok küçük şeylerdir,  dünyaya 
düşüp  dururlar  ve  şeytan  taşlamaya  yararlar.  Göğü  yıldızlarla  süsleme  işi  meleklere  bırakılmıştır. 
Henüz dünya yaratılmamışken dünyanın kendi  ekseni  etrafındaki dönüşüyle tanımlanan bir  günlük 
zaman biriminin uzunluğu nedir, gibi ayrıntılara kulun aklı ermez ama dünyayı yaratmak için dört gün 
gerekirken tüm evren için iki gün yeterlidir. Bunlara benzer bir iki şey daha var ama bu kadar derin  
bilgi yeter. Dinin diğer kitaplarında da benzer yaklaşım, varsayım ve derin düşünce vardır, bu konuda 
da aralarında bir süreklilik vardır.

Tarih içinde ortaya önce çıktığı için bu tablo TABLO-A olsun. Bu tablonun özünde de bütün bir dünya 
görüşü saklıdır. 

*

Özünde bütün bir dünya görüşü saklı TABLO-B, özünde yine bütün bir dünya görüşü saklı TABLO-
A’ya zerre kadar yüz vermeyen, bilgisine ve aklına güvenen, evrensel  birikime kendi birikimlerini 
katan, yeryüzünün her tarafına yayılmış milyonlarca insan tarafından bin yıl içinde boyanmış bir tablo.  
Evet bin yıl… Sokrat öncesi materyalist filozofların dünya ve evren hakkındaki bilgilerinin TABLO-
A’daki saçmalıklarla bir ilgisi yoktur. TABLO-B’de, cehalete karşı ölüm pahasına savaşan milyonlarca 
insandan herbirinin sık sık kana bulanmış bir fırça darbesi vardır.

TABLO-A’ya gelince, bu tabloyu bronz çağında yaşayan ve kara delikten daha kara, kapkara cahiller 
boyamaya  başladı.  Keçi  güden,  geleceklerini  keçi  bokundan  fal  bakarak  planlayan  bu  insanlar 
yeryüzünün küçük bir bölgesinde, o günün uygarlıklarının bile kıyısında yaşadılar. Daha sonra bu aynı  
küçük  bölgede,  Roma  İmparatorluğu’nun  Roma’ya  ve  Roma Uygarlığı’na  bu  en  uzak  bölgesinde,  
bazıları zanaatkâr ama hepsi cahil birtakım insanlar, bu tablodan bir kopya çıkardılar ve bu kopyayı 
boyamaya başladılar. Birkaç yüzyıl sonra yine aynı bölgede başka cahiller, bu kez esnaflar ve çerçiler, 
o ana dek tamamlandığı kadarıyla bu kopyadan bir kopya çıkardılar ve onu birkaç yüzyıl boyadılar.  
Sonuçta, TABLO-A, rastgele, uyumsuz, estetikten yoksun ve acemi fırça darbeleriyle yaratılmıştır. 

*

Evrenin iki farklı tablosu böyle. Din sapıklarının gülünç zavallılığı bizi ilgilendirmiyor. Konu onlar 
değil.  Amacımız  birçok  aydında  görülen  ve  “dine  saygı”  denen  zayıflığın  entelektüel  korkaklığı 
gizlemeye yetmediğini, aksine entelektüel korkaklığı “dine saygı” denen kabuk içinde gizlemenin her 
geçen saniye daha zorlaştığını ve zorlaşacağını hatırlatmaktır. 

TABLO-B ile  TABLO-A arasında  TABLO-B’yi  zaten  çoktan  seçmiş  olan  bir  tür  aydın,  yine  de 
TABLO-A’yı  mahkum edemez.  TABLO-A’nın  varlığına  duyulması  gerektiğini  düşündüğü  saygıyı 
duymaya veya saygı duyuyormuş gibi yapmaya devam eder. Bazen çok sıkışırsa, ya TABLO-A hiç 
yokmuş gibi davranır, bu tablonun varlığını bile konuşmaktan korkar, ya da TABLO-A’nın boyandığı  
çağların düşünceleri için, onun öyle olmadığını çok iyi bildiği halde, “O zamanın bilgisi öyleymiş” gibi 
uyduruk,  kof  bir  savunma  yapar.  Yanlış  ama  diyelim  ki  “o  zamanın  bilgisi  öyleymiş”,  pekiyi  o 
zamanın bilgisine bugün de inananlara, bugün de inananların inançlarına, bu inançlarına temel olan 



doktrine  niçin  saygı  duyacakmışız  ?  Dine,  inananlara,  inançlarına,  bu  inançları  uğruna  herkesin 
yaşamını her gün zehir eden siyasi ve toplumsal baskılarına “saygı” duyulamaz, katlanılır. Çünkü boş 
yere duyulan bu saygı, çoğu bir düşünce sistematiğine alışık olmayan inanların gözünde yukarıda bir 
örneğini verdiğimiz kuru ceviz içi beyinli din tacirlerini de kapsar. Bu saygı onları da aklar. Bu saygı, 
dinsel yabancılaşma içinde yaşamaya mahkum yığınların bu yabancılaşma durumunu mazur gösterir, 
bağışlar. 

*

Bir mimar arkadaşınızı eşiyle yeni taşındığınız eve akşam yemeğine davet ettiniz. “Akşam yemeği 
olması  şart  mı?”  diye  sordu.  Siz,  “Fark  etmez,  Pazar  öğle  yemeğine gelin”  dediniz,  ama yine de 
merakınız  kabardı,  akşam yemeğine gelmek istememesinin  nedenini  sordunuz.  Size,  “Yeni  girilen 
evlerde akşamları öcü oluyor, ev sahiplerini değil ama misafirleri çok korkutuyor. Hayır ben yine pek 
korkmam da Tülay çok korkuyor”, dedi. Ciddi bir insan ve iyi bir mimar olan arkadaşınızın yepyeni bir 
boyutunu keşfettiniz. Şimdi onun bu öcü korkusuna, öcüye olan inancına saygı göstermeniz gerekiyor 
mu ? Tedavisi için ister sohbeti seçin, ister Tülay’la konuşun, ister grup terapisi önerin, isterseniz onu 
toplumsal etkinliklere ve eylemlere katılmaya çağırın, bu tedavi süreçlerinin herhangi birinin herhangi 
bir aşamasında onun “öcü korkusuna” saygı duymanız gerekiyor mu ? Soru budur. Ya bir de herkes 
öcüye ibadet ediyor diye o da kalkıp öcüye ibadet etse ?

*

Aydını terk edelim, türün tarihi yapan genel insanına gidelim. Yabancılaşmasını din şeklinde yaşayan 
veya yabancılaşmasını başka türlü yaşaması mümkün olmayan insan, kendisinden eksilttiğini tanrıya 
yükler,  varlığının  bilincinde  bile  olmadan  kendisinde  var  olanı  kendinden  kopartır  tanrıya  yükler. 
Kendinden bir şeyleri koparttığı her anda, kendinden bir şeyler çalıp tanrıya verdiği her anda, biraz  
daha  fakirleşir,  kendine  biraz  daha  yabancılaşır,  kendini  biraz  daha  kullaştırır.  Yeryüzünde  esir 
düştüğü  gerçek  maddi  koşullardan  kaçmak  için  ve  bu  maddi  koşullarda  hayatta  kalabilmek  için, 
kendini sürekli yücelttiği metafizik varlıkların boyunduruğuna sokar. Din bir ağrı kesicidir ama aynı 
zamanda bir uyuşturucudur. Ancak öte yandan insanlar, dışarıdan duydukları bir şeylere ikna olarak 
dinden  vazgeçmezler,  kendi  eylemleri  içinde  kendileri  değiştikçe  dinden  kurtulmaya  başlarlar.  
Uyuşturucuyu yavaş yavaş bırakırlar. Burada konumuzun dışı bir noktaya parantez içinde çok ama çok 
kısaca değinelim : Yabancılaşma sadece din olarak ortaya çıkmaz. Kapitalizm altında yabancılaşma 
ayrıca  özel  bir  biçim de alır.  Meta  fetişizmi  ürünleri  salt  mübadele  değerine  indirger.  ‘Değer’  ve 
evrensel  biçimi  ‘para’,  metafizik  bir  varlığa  dönüşür ve dinlerin tanrısı  gibi  insanlara  hükmederek 
onları  yabancılaştırır.  Kapitalist  üretim ilişkisi  insanı  kendi  ürününe,  emeğine,  başka  insanlara  ve 
doğaya  yabancılaştırır.  Kapitalizmin  son  bulmasıyla  bu  yabancılaşma  da  son  bulur.  Parantezi 
kapatıyoruz.

*

Din  konusunda,  hiçbir  metafizik  gönderme yapmamak şartıyla,  aforizma  düzeyinde bile  olsa,  çok 
yanlış bir şeyler söylemek zordur. Marx, “kalpsiz dünyanın kalbidir” diyor, “kendini henüz bulamamış 
ya da  bulup yeniden kaybetmiş  insanın kendi  hakkındaki  bilincidir  ve kendine değer  vermesidir”,  
diyor, “tersine dönmüş dünyanın tersine dönmüş bilincidir” diyor. Freud, “din kolektif isteridir”, diyor.  
Başkaları, başka şeyler söylüyor. Ama dünyanın değiştirilebileceğine inanan veya dinin ne olduğunu 



bildiğini düşünen hiç kimse, “dine saygı göstermek gerekir” demiyor, “insanların dinsel inançlarına 
saygı göstermek gerekir” demiyor, “dine inanan insanlara saygı göstermek gerekir” demiyor. 

İnsanları cüzzamdan kurtarmak istiyorsanız, cüzzamlıları tedavi etmek istiyorsanız, ne cüzzama ne de 
cüzzamlılara saygı duymanız gerekmiyor. Cüzzamlılara içten ilgi göstermek, onlara zaman ve kaynak 
ayırmak zaten hem hastanın tedaviyi kabulü için, hem de tedavinin kendisi için gereklidir. Hastaya 
veya  hastalığa  saygı  anlamına  gelmez.  Cüzzama saygı  duymak,  cüzzamlının  yaşamını  az  da  olsa 
çekilebilir hale getirebilir, ama ne cüzzamın tedavisine bir katkı yapar ne de cüzzamın baskısı altında 
yaşamaktan bizi kurtarır, aksine üzerimizdeki bu baskıyı süregen kılar.

*

Aydın,  dinin  dayanılmaz  baskısına  başka  türlü  katlanamıyorsa,  içinde  yaşamak  zorunda  olduğu 
toplumun  yapısı  aydına  başka  türlü  bir  kişisel  güvenlik  ve  huzur  tanımıyorsa,  başka  bir  gelecek 
vermiyorsa,  yaşamın  sürmesi  için  “dine  saygı”  bir  kaçış,  bir  kurtuluş  olabilir.  Başka  her  tür  
düşüncesini  serbest  kılan  ama  tarihin  insanı  insan  yapan  tüm  kazanımlarını  görmezden  gelmeyi 
gerektiren  bir  kaçış  kurtuluş… O aydına tarihin  insanı  insan  yapan tüm kazanımlarını  görmezden 
gelme zorunluluğunu ve ezikliğini dayatan bir kaçış kurtuluş… Bilincinde olduğu gerçeklerden bir 
kaçış kurtuluş…  Ruhunun  suyunu  kurutan  bir  kaçış  kurtuluş…  Bu  kaçış  kurtuluş,  tehlikesiz,  
gürültüsüz, patırtısız, “asayiş” içinde, mide dolduracak bir yaşam sağlayabilir. Ama böyle bir yaşam 
deforme  ve  eksik  bir  yaşamdır.  Yabancılaşmış  insan  okyanusunun  ortasında  biraz  önce  yanında 
yüzdüğümüz  susuz  küçük  adada  hapse  mahkum  bir  yaşam…Ufukta  kaybolan  serin  tekneyi  hep 
özletecek bir yaşam…

Coşkun ADALI, 6 Temmuz 2014


