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1. Bölüm

Madde 
nedir?
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Madde, dokunduğun ve gördüğün her şeydir. Bu 

kitap, oyuncakların, tabaklar, bezelye konservesi, 

Ay, Güneş, bulutlar, yüksek mi yüksek dağlar, 

kırılabilir hediyelerini saran kabarcıklı folyo ayrıca 

tabii ki şekerleme, hepsi de maddeden meydana 

gelir. Tıpkı küçük kız ve oğlanlar gibi. Senin de içinde, 

üzerinde, etrafındaki her şeyde, her yerde madde 

vardır. Maddeyi kendine doğru çeker, nefesinle alır, 

hem yer hem içersin. Bildiğimiz bir dolu şey arasında, 

maddenin atomlardan oluştuğu da var. Gökyüzünde 

olduğu gibi yeryüzünde, evrenin her yerinde, uzak 

galaksilerde ve buzdolabının içinde, sıvı, katı, aşırı 

yoğun ya da hafif gaz halde, her yerdedir madde ve 

hâlâ içinde birçok sır barındırır.



Madde, dokunduğun ve gördüğün her şeydir.  Ama madde 
görmediğin yerlerde de bulunur. Gözlerini çevirip baktığın, parmaklarınla 
dokunduğun her yerde madde vardır.

Kitabın, oyuncakların, tabaklar, 
bezelye konservesi, toz…Madde, raflar 
dolusu şeyi oluşturur ama hava da, Dünya’dan 
çok uzak yerler de maddeyle doludur. 

Ay, Güneş, bulutlar, yüksek 
mi yüksek dağlar, hatta dağların 
tepesindeki kar bile maddeden 
oluşur. Yerine göre az, yerine göre 
çok aydınlık ya da karanlıktır. Yerine 
göre az, yerine göre çok sıcak ya da 
soğuktur. Yerine göre az, yerine göre 
çok geniş bir alana yayılmış ya da 
küçük bir yere toplanmıştır.

Kırılabilir hediyelerini saran kabarcıklı folyo, bu folyonun neredeyse 
şeffaf film tabakası ve onun içinde hapsolmuş hava da, kırılmaz misketler de, 
eriyebilir buz kalıpları da maddedir.

“atom” adı verilen, gözle görünmez küçücük madde 
taneciklerinden meydana gelir.

Tıpkı küçük kız ve oğlanlar gibi. Son derece basit: Seni de oluşturan 
maddedir, gerçi canlı maddedir ama gene de maddedir. Madde senin derinde, 
kemiklerinde ve kanında bulunur! Vücudun milyarlarca ve milyarlarca atom içerir.
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Evet, şekerlemeler de tüm diğer şeyler gibi


