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1. BÖLÜM

Başlangıç

Bilim özeldir. Dünyayı ve kendimiz de dahil olmak 

üzere dünyadaki her şeyi anlamanın en iyi yoludur.

İnsanlar binlerce yıldır çevrelerinde gördükleri 

şeyler hakkında sorular sorar. Ulaştıkları yanıtlar 

sıkça değişir. Bilimin kendisi de değişir. Bilim dina-

miktir; bir kuşağın diğer kuşağa aktardığı fikirler 

ve keşifler temelinde yükselir ve yepyeni keşifler 

yapıldığında çok büyük sıçramalar yapar. Değiş-

meyen şey, bilim yapanların merakı, hayal gücü ve 

zekâsıdır. Bugün daha çok şey bilebiliriz ama 3000 

yıl önce dünya hakkında derinlemesine düşünen in-

sanlar da en az bizim kadar zekiydi.

Birçok insanın aklına bilim deyince laboratu-

varlardaki mikroskoplar ve test tüpleri gelse de bu 

kitap sadece bununla sınırlı değildir. İnsanlık tari-

hinin büyük bir kısmında bilim, dünyayı anlamak 

ve kontrol etmek için büyü, din ve teknolojiyle bir 
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arada kullanılmıştır. Bilim her sabah güneşin do-

ğuşunu gözlemlemek kadar basit de olabilir, yeni 

bir kimyasal elementi tanımlamak kadar karmaşık 

da olabilir. Örneğin büyü geleceği öngörmek için 

yıldızlara bakılarak da yapılabilir kara kedinin 

uğursuzluk getirmesi gibi bir hurafe de olabilir. 

Din, tanrıları hoşnut etmek için hayvan kurban et-

meyi ya da dünya barışı için dua etmeyi salık vere-

bilir. Teknoloji ateş yakmayı bilmeyi veya yeni bir 

bilgisayar üretebilmeyi kapsayabilir.

Bilim, büyü, din ve teknoloji Hindistan, Çin ve 

Ortadoğu’da nehir kenarlarına yerleşen en eski in-

san toplulukları tarafından kullanılmıştır. Vadile-

rin bereketli toprakları, her yıl kalabalık bir toplu-

luğu beslemeye yetecek kadar ekin ekilmesini sağ-

lamıştır. Bu sayede bu toplulukların bazı üyeleri bir 

alana odaklanmak ve o alanda sürekli pratik yapıp 

uzman olmak için yeterli vakte sahip olmuştur. İlk 

“bilim insanları” (o zamanlar öyle adlandırılmasa-

lar da) büyük olasılıkla din adamlarıdır.

Başlangıçta teknoloji (yani “yapmak”) bilimden 

(yani “bilmek”ten) daha önemliydi. Başarılı bir bi-

çimde ekin yetiştirebilmek, kıyafet dikebilmek veya 

yemek pişirebilmek için öncelikle neyi nasıl “yap-

mak” gerektiğini bilmek şarttır. Bazı bitkilerden 

uzak durmak ve bazılarını da yetiştirmek için ne-

den bazı böğürtlenlerin zehirli olduğunu veya bazı 

bitkilerin yenilebilir olduğunu bilmeye gerek yok-

tur. Güneşin neden her sabah doğup her akşam bat-

tığını bilmek şart değildir. Çünkü bunlar her gün 

kendiliğinden gerçekleşir. Ama insanlar sadece çev-

relerindeki dünya hakkında bir şeyler öğrenmekle 
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yetinmez; aynı zamanda meraklıdır ve bilimin kal-

binde de merak yatar.

Günümüzde Irak sınırları içinde yer alan Ba-

bil’deki uygarlık hakkında, diğer tüm uygarlıklar-

dan daha çok şey biliyoruz. Bunun basit bir nedeni 

var: Babil halkı kil tabletlere yazılar yazdı. Yakla-

şık 6000 yıl önce yazılan bu kil tabletlerin binler-

cesi günümüze ulaştı ve bize Babillilerin dünyaya 

bakışını anlattı. Babilliler son derece organizeydi; 

hasatlar, erzaklar ve mali kaynakların kayıtları-

nı özenle tutmuşlardı. Din adamları zamanlarının 

büyük bir bölümünü antik yaşamın olgularını ve 

figürlerini araştırarak geçirmişti. Aynı zamanda 

arazileri araştıran, mesafeleri ölçen, gökyüzünü 

gözlemleyen ve hesaplama teknikleri geliştiren “bi-

lim insanları” oldukları da söylenebilir. Günümüz-

de onların keşiflerinden bazılarını halen kullanıyo-

ruz. Bizim gibi onlar da hesap tutmak için çentik 

işaretlerini kullandı. Dört düşey çizgi çizdikten 

sonra çapraz bir çizgi çekerek beşe tamamlanır. Bu 

çentik hesabını karikatürlerdeki hapishane hüc-

relerinin duvarlarında görebilirsiniz. Mahkûmlar 

içeride kaç yıl kaldıklarını bu şekilde hesaplar. 

Daha da önemlisi, bir dakikada altmış saniye, bir 

saatte altmış dakika olmasını gerektiğini söyleyen-

ler Babillilerdir. Ayrıca bir çemberde 360 derece 

ve bir haftada yedi gün bulunduğunu söyleyenler 

de onlardır. Başka sayılar da pekâlâ iş görebilirdi. 

Ama Babillilerin sistemi benimsendi ve bugüne ka-

dar varlığını korudu.

Babilliler astronomi –yani gökyüzünü inceleme– 

konusunda iyiydi. Yıllar boyunca geceleri gökyüzünü  
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gözlemleyerek yıldızlar ve gezegenlerin konumla-

rındaki örüntüleri fark etmeye başladılar. Dünya-

nın her şeyin merkezi olduğuna ve bizimle yıldızlar 

arasında güçlü –büyülü– bağlantılar bulunduğuna 

inandılar. İnsanlar dünyayı evrenin merkezi olarak 

kabul ettiği müddetçe onun diğerleri gibi bir geze-

gen olduğunu düşünmedi. Gökyüzünü on iki parça-

ya böldüler ve her parçaya belirli takımyıldızlarla 

(veya “burçlarla”) ilgili bir isim verdiler. Babilliler, 

gökyüzündeki noktaları birleştirerek çeşitli objele-

rin ve hayvanların resmini çıkardı; örneğin bir ta-

kımyıldızını teraziye, bir başkasını akrebe benzet-

tiler. Bunun sonucunda yıldızların üzerimizdeki et-

kisini inceleyen astrolojinin temeli olan ilk Zodyak, 

yani burçlar kuşağı ortaya çıktı. Antik Babil’de ast-

roloji ve astronomi birbiriyle yakından bağlantılıy-

dı ve bu bağ yüzyıllar boyunca sürdü. Günümüzde 

birçok insan, burçlar kuşağının hangi bölümünde 

doğduğunu bilir (mesela ben boğa burcuyum) ve 

hayatları hakkında tavsiye almak için gazete ve 

dergilerdeki yıldız fallarını okur. Ancak astroloji 

modern bilimin parçası değildir.

Babilliler Antik Ortadoğu’daki birçok güçlü 

gruptan sadece biriydi. MÖ 3500 kadar eski tarih-

lerde Nil Nehri kıyılarına yerleşen Mısırlılar, bun-

ların içinde en çok tanıdığımız uygarlıktır. Gelmiş 

geçmiş hiçbir uygarlık bir tek doğal güce bu kadar 

bağımlı olmamıştır. Mısırlılar varlığını Nil’e borç-

luydu. Her yıl taşan kudretli nehir, kenarındaki ara-

zileri zengin alüvyonlarla tazeliyor ve bir sonraki 

yılın ekinleri için hazır hale getiriyordu ve Mısır çok 

sıcak ve kurak bir ülkeydi. Mısırlılar birçok resmin 


