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Giriş

Dü r ü s t o l u n.  Rastgele bir ölüm ilanı okurken bazen kendi-
nizi sona atlamış, ölüm sebebini anlamaya çalışır ve bir açık-
lama bulamaz yahut çıldırtıcı muğlâklıktaki “talihsiz bir kaza 
sonucu ölüm” ibaresini görerek hayal kırıklığına uğramış bulu-
yor musunuz? Zavallı gerzek buz tutmuş sularda yüzerken mi 
donmuştu? Bir göktaşının altında kalıp mı ezilmişti, yoksa bir 
balina tarafından mı yutulmuştu? Bazen bunu bile söylemezler!

Üstelik gerçek ölüm sebebini söylediklerinde de (diyelim 
ki ölüm ilanında “devasa bir mıknatıs trajik bir şekilde ölü-
müne sebep oldu” gibi kışkırtıcı ayrıntılar veriyor olsun), siz 
daha manyetizma öldürücü olabilir mi diye düşünürken, hikâ-
ye hızla ilerleyip en yakın akrabalarına geçer.

Hayal kırıklığınızı anlıyoruz; o sebepten, bu meseleyi çöz-
mek için işe koyulduk. En aydınlatıcı ölüm ilanının bile dışa-
rıda bıraktıklarından başlıyoruz.

Üzerinizde yalnız şort ve tişört varken uzay boşluğuna 
atladığınızda başınıza neler geleceğini anlatıyoruz. Boeing 
747’de neden pencerenizi açmanıza izin vermediklerini açık-
lıyor ve okyanusun en derin kısımlarında yüzmenin yaratacağı 
sorunları mümkün olduğu kadar bilimsel ve midenizin kaldı-
rabileceği kadar iğrenç ayrıntılara girerek açıklıyoruz.

Başka bir deyişle: Stephen King, Stephen Hawking’le bu-
luşuyor.

Bütün bu iğrençliklere dalmanın iyi tarafı ise kazara biraz 
bilim, birazcık tıp ve bir köpekbalığı etrafınızda dönmeye baş-
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ladığında (küçük bir parçanız yerine bütün bacağınızı yemeye 
teşvik edin) ne yapmanız gerektiğini öğrenebilecek olmanızdır.

Cevaplarımızı nasıl bulduk?
Niagara Şelalesi’nden bir fıçı içinde atlamaya kalkıştığı-

nızda, elinizi parçacık hızlandırıcısına soktuğunuzda yahut 
taşağınızdan arı soktuğunda gerçekte neler olduğunu anlamak 
için, imkân bulabildiğimiz ölçüde bu gözü pek (yahut talihsiz) 
insanların deneyimlerinden yahut otopsilerinden yararlandık.

Bazı senaryolar için birinci elden anlatımlar yoktu. Şimdi-
ye kadar hiç kimse hakikaten bir kara deliğe atlamış, yeryü-
zündeki en soğuk küvette banyo yapmış yahut Çin’e bir tünel 
kazıp içine atlamış değildir.

Bu sorulara cevaplar bulmak için askeri araştırmala-
rı (1950’ler dönemi ABD Hava Kuvvetleri, gerçek insanlar 
üzerinde hayati tehlike yaratan deneyler yaptığınız için teşek-
kürler), tıp dergilerini, astrofizikçilerin hipotezlerini ve muz 
kabuklarının kayganlığını merak eden profesörlerin araştır-
malarını kullandık.

Kimi zaman cevaplarımız bizi insanın bildiklerinin sınırla-
rına vardırdı. Bu kitap sadece yirmi yıl önce yazılmış olsaydı, 
aşırı büyüklükte bir mutfak mıknatısı yüzünden ölemeyece-
ğinize yemin edebilirdik. Neyse ki o zaman yazmadık kitabı, 
çünkü bu yüzden ölebilirsiniz ve bu muhteşem bir ölümdür.

Korkunç ölüm çeşitlerini ararken sıkça bilimin sınırlarına 
vardığımızdan dolayı, spekülasyonlara da bel bağladık (Bizce 
herhangi birinin yapabileceği bilimsel esaslı, en doğruya ya-
kın spekülasyon. Ama yine de spekülasyon).

Dememiz o ki, bu senaryolardan birini, örneğin uzay is-
tasyonundan uzaya dalmayı yahut bir kara deliğe ya da bir 
volkanın içine atlamayı deneyecek olursanız ve yaşadıklarınız 
burada anlattığımız gibi olmaz ve en kötüsü, ölmeyi bile başa-
ramazsanız, samimiyetle af dileriz.

Böyle bir durum olduğunda, bize bir not gönderin, ikinci 
baskıda gerekli düzeltmeleri yaparız.


