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CARL SAGAN: “KOZMOS” TANITIMI* 

“Kozmos” adlı kitabıyla dünya 

çapında kendinden söz ettiren Carl 

SAGAN günümüzün en tanınmış 

astrofizikçilerinden biridir. 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elif SAĞLAM* 

Gökyüzünü düşünürken Ay’ı, yıldızları, Güneş’i, galaksimizi veya 

sonsuzluk diye adlandırdığımız uzayı… Biz insanlar için ne kadar büyük 

olduklarını, ulaşılamaz ya da zamanın ulaşmak için yetersiz kalacağını 

                                                           
*Künye: Sağlam, Elif (2020). “Carl Sagan: ‘Kozmos’ Tanıtımı”. Simit Çay Betik, S. 2, s. 91-93. 
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düşünürüz. “Kozmos” bunu düşünmekten öteye taşıyıp bildiklerimizin 

adeta gökyüzünde uçuşan küçücük bir toz taneciği olduğunu hissettiriyor 

bizlere. 

Evren hakkındaki bilgilerin 

birikimini, nereden nereye 

gelindiğini okumak, gelecekte 

nerelere uzanabileceğini düşünmek 

bile heyecanlandırıyor insanı. Bilim 

insanlarını incelemeye, araştırmaya 

iten de bu merak ve heyecan duygusu 

olsa gerek. Bilimin halk kitlelerine 

ulaşmasını amaçlayan, 

popülerleşmesi için çaba harcayan 

bilim insanı Carl Sagan da Kozmos 

adlı eserinde evrenin oluşumu, 

gezegenler, yıldızlar ve insan 

soyunun bugünkü teknolojik 

birikime ulaşma hikâyelerini 

anlatıyor. Kozmos’u okurken fizik, 

kimya, astronomi, tarih gibi pek çok 

alanda genel bilgi sahibi olmak 

mümkün. 1980 yılında basılan eser 

hala güncelliğini korumakta. Evrene merak duyan, bilimin evrendeki 

arayışını basit bir dille takip etmek isteyen okurlar için ideal bir başlangıç 

kitabı diyebiliriz Kozmos için. Aynı zamanda Carl Sagan’ın bilgiyi, hikâye 

yeteneğini kullanarak sunmasının kitabı bir çırpıda okunur kıldığını 

söylemek gerek. Eserde evrenin öyküsü on üç bölümde anlatılmış. Kitabın 

son kısmı da anlatılarla ilgili pek çok görselden oluşmaktadır. Kozmos’u 

okurken uçsuz bucaksız bir evrende dolaşacak, bir bölümde Venüs’te bir 

bölümde Mars’ta başka bir bölümde Voyager 1 ve Voyager 2 adlı uzay 

gemileriyle Jüpiter’e, Uranüs’e, Neptün’e ve Güneş Sistemi dışındaki 

yıldızlar okyanusuna doğru yol alacaksınız. Bu arada sevgili okurlar, 

eserin de temele aldığı konulardan biri olan “Farklı gezegenlerde hayat 

olabilir mi?” sorusuna cevabı, hem Kozmos’u okuyup hem de dilerseniz 
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NASA’nın internet adresi üzerinden Voyager 1 ve 2’nin yolculuğunu takip 

ederek arayabilirsiniz.  

Sagan, bilimin popülerleşmesi çabalarının yanında “evrensel barışın” da 

savunucusu olmuştur. O, bu yönünü eserin son bölümlerine doğru 

dönemin siyasi ve toplumsal bazı sorunlarına da değinerek göstermiştir. 

İnsanın elindeki mükemmel teknolojik kaynakları yararına kullanabileceği 

gibi dönemin güçlü devletlerinin yaptığı üzere silahlanıp kendini ve 

insanlığı yok etmek için de kullanabileceğini vurgulayan yazar nükleer 

silahların verdiği zararlar üzerinde de uzun uzun durarak bir bakıma 

Sovyet Rusya ve ABD’ye seslenmiştir. Tabii günümüzde soğuk savaş 

bitmiş olsa da bizler hala silahlanma yarışının son bulmasını ümit eder 

durumdayız. 

Eserle ilgili yapılabilecek tek olumsuz eleştiri çevirisiyle alakalı olacak. 

Eserde “uydu” kavramının “ay” olarak çevrilmesi ve “ısı” ile “sıcaklık” 

kavramlarının birbirlerine karıştırıldığı kısımlar çeviri konusunda hassas 

okuyucuların dikkatini çekecektir. 

Kozmos’ta anlatılanlar sonsuz bilgi evreninde çeşitlendirilmiş ancak yine 

de sizlere kitabı okuduktan sonra belgeselini de izlemenizi tavsiye ederim. 

Hep alışılagelmiş olan beğenilen kitapların beyaz perdeye aktarılmasıyken 

Kozmos’ta bu durumun zıddını yaşatmaktayız. Önce belgeseli yapılmış 

daha sonra kitaba dönüşmüştür. Daha sonra belgeselin devamı niteliğinde 

yeni bir versiyonu da yapılmıştır. Zengin görsel içeriği ve yeni bulgularla 

desteklendiğinden sizler için kitabı çok güzel tamamlayacağından eminim. 

İyi okumalar. 

 

 

 

 


