Politik Bilim
Bir bilim dergisinin sayfalarında dolaşmak...
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Haberler o kadar iç karartıcı ki, postadan Scientific American’ın Mart sayısı çıkınca, bilim
dünyasında nasıl olsa iyi bir şeyler olmuştur, onlara göz atıp biraz rahatlayayım diye, dergiye
sarıldım. Kapak konusu: “Kozmolojinin Sonu”... Altında kısa bir açıklama: “Büyük
patlamanın kanıtları evren genişledikçe kayboluyor.” Bu da ne demek şimdi? İç sayfalarda
makaleyi bulup merakla okumaya başlıyorum:
“On yıl önce astronomlar evrenin genişlemesinin giderek hızlandığını ortaya koyan devrimsel
bir keşifte bulundular. Bu hızlanma, sonuçta, galaksilerin birbirlerinden ışık hızından daha
büyük bir hızla uzaklaşmaları ve gözlenebilirlik sınırlarının dışına çıkmaları demektir. Bu
süreç genişlemeyi ölçmenin referans noktalarını yok edecek ve büyük patlamanın izleri
belirsizleşecektir. Kısacası, bir zamanlar büyük bir patlamanın olduğuna ilişkin bütün
işaretler silinecektir. Evren, bizden çok sonraki kuşaklara sonsuz, değişmeyen bir boşluktaki
küçük bir yıldız birikintisi olarak gözükecektir... Kaldı ki, evrenin kendi geçmişine ilişkin
kayıtları tahrip etmesi, giderek hızlanan kozmik genişlemeyle de sınırlı değildir. Örneğin,
kara delikler sâdece kozmik cisimleri değil onların içerdiği enformasyonu da yok etmekte ve
bu enformasyon belki de ebediyen yok olmaktadır.”
Yazarlar derler ki: “Eğer bu makalemiz bir arşivde yarınlara kalırsa, geleceğin
uygarlıklarının büyük patlamadan haberdâr olmalarının belki de tek yolu bunu okumaları
olacaktır! Tabiî, onlar yazdıklarımıza inanırlar mı; o da başka bir mesele.” Demek,
evrendeki gidiş de pek iç açıcı değil; ama, bizim Cumhuriyet’imizin kısa geçmişine ait izleri
silmekte olan bir iktidar başımızdayken sonuçları çok sonra ortaya çıkacak kozmik
geçmişimizin silinmesini en azından bizim dert etmemize gerek yok; bu makaleyi geçelim...
Hoppala, o da ne! Bizim umutla sarıldığımız derginin ikinci kapak konusu, “Uzay
Savaşları”... Altında kısa bir açıklama: “Yörüngedeki Silâhlar Dünya için Nasıl Bir Risk
Yaratır...” Zâten bu dergiye güvenmekle hatâ ettim. Buyurun bu makaleye de göz atalım; işte
size bazı kısa notlar:
“ABD’nin 2006’da benimsediği Ulusal Uzay Politikası uzayın daha fazla
askerîleştirilmesinin yolunu açmışa benziyor. Bu politikanın açıklanmasından kısa bir süre
sonra Çin uydulara karşı yerden sevk edilebilen bir füzenin denemesini yaptı... Uzayın
silâhlandırılması çok pahalıya mal olacak uluslararası bir silâhlanma yarışını başlatabilir.
Ne var ki, uydular ve uzay silâhları üzerindeki savunma sistemleri her ne olursa olsun; bunlar
her zaman saldırıya açık olacaklardır.
“Ve bir uzay savaşı, hâttâ uzaydaki ‘canlı’ silâh denemeleri yer yörüngesinde o kadar fazla
miktarda uzay döküntüsü yaratacak ve dünyayı öylesi bir döküntü bulutu çevreleyecektir ki,
sonuçta sivil amaçlarla kullanılan uydular ve insanlı uzay araçları uzayda seyredemez hale
gelecektir. Uzaydaki nükleer bir patlamanın sonuçları daha da kötü olacak; yörüngedeki
elektronik sistemler bundan büyük zarar görecektir. Bir uzay savaşından sonra, izleyen
yıllarda iletişim, navigasyon, meteoroloji hizmetleri gibi gelişmiş uydu hizmetlerinden
yararlanmak mümkün olmayacağı için dünya ekonomisi de 1950’lerin ekonomisine geri
dönecektir!”
Oldu olacak, bir de şu, “Büyük Bir İşçi Sağlığı Muammâsını Çözmek” başlıklı makaleye
göz atalım. Başlığın altındaki ibâre şu: “Görülen kanser yoğunluğunu incelemek ve bilimin

bizi niçin çalışırken her dâim korumadığının nedenlerini gün ışığına çıkarmak için en ileri
düzeydeki tekniklerin kullanıldığı, şimdiye kadar yapılmış en geniş işyeri sağlığı araştırması.”
Şimdi bu iyi bir şeyden mi söz ediyor yoksa kötü bir şeyden mi? Öğrenmek için, isterseniz
umudumuzu kaybetmeden gelecek haftayı bekleyelim.
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