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Son yarım milyar yılda tam beş kitlesel yok oluş yaşandı; dünyada yaşam çeşitli
liği aniden ve dramatik ölçüde azaldı. Peki gözlerimizin önünde yeni bir kitlesel
yok oluş yaşanıyor olabilir mi?
"Altıncı Yok Oluş harika bir kitap... Büyük, ani değişikliklerin yaşanabileceğini,
bunun olasılık dışı olmadığını açıkça ortaya koyuyor. Bunlar daha önce yaşandı,
yeniden yaşanabilir."
—ABD Başkam Barack Obama
Dünyanın dört yanında bilim insanları, dinozorların yok olmasına neden olan
asteroit çarpmasından sonra en yıkıcı yok oluş süreci olduğunu öngördükleri
altıncı yok oluşu gözlemliyor. Bu kez, felaketin nedeni biziz.
"Doğa bilimciler dünya tarihinde beş yok oluş gerçekleştiğini söyler; Kolbert,
insan faaliyetlerinin, gezegeni altıncı yok oluşa götürdüğüne dair ikna edici bir
tez ortaya koyuyor."

—Bili Gates
Hem samimi, hem eğlenceli, hem de bilgi dolu bu kitapta, Neıo Yorker yazarı Elizabeth Kolbert, insanın, gezegenimizdeki hayatı, diğer hiçbir türün yapmadığı şe
kilde değiştirmesinin nedenini ve nasılını anlatıyor. Çok sayıda disiplinde yapıl
mış araştırmaları, yok olmuş türlerin tanımlarını ve kavram olarak yok oluşun
geçmişini bir araya getiren Kolbert, gözlerimizin önünde yok olmakta olan türlere
dair etkileyici ve kapsamlı bir hikaye sunuyor. Kolbert, altıncı yok oluşun insanoğ
lunun en kalıcı mirası olmaya aday olduğunu gösteriyor ve bizleri insan olmanın
anlamım yeniden düşünmeye zorluyor.

Altıncı Yok Oluş, dünyanın geleceğine dair; entelektüel tarih, doğa tarihi ve saha
muhabirliğini bir araya getiren ve gözlerimizin önünde süregelen kitlesel yok olu
şa dair güçlü bir anlatım sunan önemli bir kitap.
ISBN 9 7 8 -6 0 5 -9 3 1 8 -0 0 -6

786059

318006

okuyanj^us .COM.TR

N ew

Y ork

Times

PULITZER

B e s ts e lle r

W İ N N ER

ALTINCI YOK OLUŞ

Elizabeth Kolbert

okuyanl* us

okuyanla us
Tarih / İnceleme -19
Altıncı Yok Oluş
insan kendi yarattığı yok oluşun kurbanı mı olacak?

Elizabeth Kolbert
ISBN: 978-605-5134-00-6
Yayıncı Sertifika No. 16208
1. Baskı: İstanbul, Ocak 2016
Yayın Yönetmeni: Cem Mumcu
Yayın Koordinatörü: Ayşegül Ataç
İngilizceden Çeviren: Nalan Tümay
Editör: Meltem Türkeri
Kapak Uyarlama: Deniz Dalkıran
Cover design by Rick Pracher

Sayfa Tasarımı: Deniz Dalkıran
Baskı ve Cilt: Pasifik Ofset, Cihangir Mah. Güvercin Cad. No. 3
Baha İş Merkezi A Blok Avcılar-istanbul - Tel.: 0212 412 17 77
Matbaa Sertifika No. 12027
Orijinal Adı: Sixth Extinction
Copyright © 2014 by Elizabeth Kolbert

Eser, 60 gr kâğıt üzerine 10, 5 puntoluk Palatino fontuyla dizilmiştir.
Bu eserin yayın hakları AnatoliaLit Telif Ajansı aracılığıyla satın alınmıştır. Yayın hakları Okuyan
Us'a aittir. Her hakkı saklıdır. Tanıtım için yapılacak kısa alıntılar dışında yayıncının yazılı izni
olmaksızın hiçbir yolla çoğaitılamaz.
© Okuyan Us Yayın Eğitim Danışmanlık Tıbbi Malzeme ve
Reklam Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Kurucu: Cem Mumcu
Genel Müdür: Çiğdem Şentürk
Kreatif Direktör: Ebru Demetgül
Satış Müdürü: Murat Tüter
Özgür Doğan, hep bizimlesin...

Adres: Fulya Mah. Mehmetçik Cad. Gökkuşağı iş Merkezi No. 80 Kat: 3
Fulya, Şişli, İstanbul Tel.: (0212) 272 20 85 - 86 Faks: (0212) 272 25 32
okuyanus@okuyanus.com.tr
www.okuyanus.com.tr

N ew

Y ork

T im es

B e s ts e lle r

ALTINCI YOK OLUŞ
İnsan kendi yarattığı yok oluşun
kurbanı mı olacak?

Elizabeth Kolbert

İngilizceden Çeviren: Nalan Tümay

okuyanlVus

Altıncı Yok Oluş'a Övgüler

" Altıncı Yok Oluş harika bir kitap. Büyük, ani değişikliklerin yaşa
nabileceğini, bunun olasılık dışı olmadığını açıkça ortaya koyuyor.
Bunlar daha önce yaşandı, yeniden yaşanabilir."
— ABD Başkam Barack Obama

"Sürükleyici... Kolbert'in kitabının önemi ne kadar anlatılsa az."
— San Francisco Chronicle

"Dikkat çekici... Kolbert bu sayfalarda, gezegenin yok olmakta
ki türlerini şiirsel bir dille anlatabileceğini gösteriyor ama kitabın
asıl gücü sunduğu bilimsel gerçekler ve tarihsel bağlam. İnsanların
yükselişleri sırasında arkalarında bıraktığı kayıpları belgelendirme
sidir."
— Nezv York Times
"Şaşırtıcı biçimde ürpertici, baştan sona sürükleyici ve sıklıkla eğ
lenceli anlatımıyla Kolbert usta, düşündüren bir gazeteci."
— Boston Globe
"Dünyaya bakış açınız tamamen değişecek... Kolbert zeki bir göz
lemci, mükemmel açıklamalar ve mükemmel sentez yapıyor, hatta
ele aldığı konuda komik bir taraf bile bulabiliyor."
— Seattle Times
"Güçlü... bilgilerimize son derece değerli bir katkı."
— Al Göre, Nezv York Times Kitap İncelemesi

"Doğa bilimciler dünya tarihinde beş yok oluş olayı yaşandığını
söyler (dinozorların yok olmasına neden olan asteroidi düşünün);
Kolbert insan faaliyetlerinin gezegeni altıncı yok oluşa götürdüğü
ne dair ikna edici bir tez ortaya koyuyor."
— Bili Gates

"Kolbert, yok oluşun en ciddi, bilimsellik gerektiren yönlerinden
bile, elinizden bırakamayacağınız bir kitap çıkarmış."
— New York Magazine

"Kolbert'in canlı anlatımı düşünmemizi sağlıyor."
— Wall Street Journal
"Kolbert, hikayelerini bilime ve hem geçmişten, hem de günümüz
den karakterlere dayandırıyor ve kabul etmek istesek de istemesek
de kitlesel bir yok oluşun yaklaşmakta olduğu tezini sunuyor."
— Discover Magazine

"Kapsamlı ve büyük bir özveriyle gerçekleştirdiği araştırması bo
yunca Kolbert, insanların global ve tarihsel etkisine dair son de
rece kolay okunur ve aydınlatıcı bir rapor sunuyor... Bilgiyle ve
eğlenceyle dolu, gözlerimizi açmamızı sağlayan çok önemli bir
çalışma."
— Kirkus (yıldızlı değerlendirme)

"Kolbert'in doğanın inanılmaz çeşitliliğine dair ortaya koyduğu
bilgiler -yumurtalarını midesinde taşıyan ve ağzından doğuran bir
kurbağa, bacaklarına dışkılayarak serinleyen bir leylek- yazarın
ağır bir söylev havasına girmeden, nesli tükenen her bir hayvanla
ne çok şey kaybettiğimizi üzücü biçimde ortaya koyuyor. Aynı şe
kilde, uzak diyarlarda -Panama, İzlanda, İtalya, İskoçya, Peru, Bre

zilya Amazon ormanları ve Avustralya açıklarındaki One Tree adasında- sergilediği gözü pek gazetecilik ile Dünya'mn büyüklüğünü
ve güzelliğini anlamamızı sağlıyor."
— Bookforum

"Kolbert son kitabında türlerin hızla artan yok oluşu ve ekosiste
min çöküşü ile ilgili kaygı verici bilgileri mükemmel bir yazı dili
ile bir araya getirerek, kolay okunur, zekice, bilimsel açıdan doğru
ve elden düşmeyen bir metin ortaya koyarak mükemmel bir beceri
sergiliyor."
— Publishers Weekly (yıldızlı değerlendirme)

"Nadir rastlanan, kararlı ve yankı uyandıran bir açıklıkla, Kol
bert'ın etkileyici ve aydınlatıcı aktarımı hayatlarımızın en önemli
konu başlığım samimi bir dille ele alıyor."
— Booklist (yıldızlı değerlendirme)

"Türlerimize dair şiirsel, dikkat çekici bu hikaye bilimsel bir gerilim
romanı gibi okunuyor. Ama daha korku verici çünkü gerçek. Rachel
Carson'ın Silent Spring kitabı gibi Elizabeth Kolbert'in Altıncı Yok
Oluş kitabı da içinde yaşadığımız dönemin en önemli ve en belirle
yici kitaplarından biri olacak."
— David Grann, The Lost City ofZ yazan

"Elizabeth Kolbert'in Altıncı Yok Oluş kitabım okurken hayranlık ve
korku duygularım bir arada yaşadım. Şu anda kaç türün risk altın
da olduğunu fark etmemi sağladığında bile."
— Dava Sobel, Longitude and Galileo's Daughter yazarı

"Her zamanki duru ve hoş diliyle Elizabeth Kolbert dünyada yaşa
dığımız anda geçerli üzüntü verici ve dikkat çekici bilgileri; büyük

canlı yığınlarım uçurumdan aşağıya iten bir jeolojik güç haline dö
nüştüğümüzü ortaya koyuyor. Lanetli çağımıza dair literatüre kay
da değer bir ek daha."
— Bili McKibberı, Oil and Honey: The Education of
an Unlikely Activist yazarı

"Elizabeth Kolbert'in uyarı niteliğindeki hikayesi Altıncı Yok Oluş,
rahatsız edici bir biyolojik soruna dair inandırıcı bir özet sunuyor.
Anlatımı istisnai, anlattıkları ibret verici. Kolbert, günümüzde sos
yal sorumluluk sahibi Amerikalı yazarlar arasında ön saflarda yer
alıyor."
— Barry Lopez, Arctic Dreams yazarı

"Altıncı kitlesel yok oluş dünyanın, dönemimizin en önemli konusu
ve Elizabeth Kolbert bu konuyu hayal gücünü kullanarak, titizlikle,
gazetecilik yaparak ve gezegenimizde var olan ya da var olmuş tüm
harika canlılara ve ekosistemlere dair büyük bir merakla aktarıyor.
Sonuçta ortaya sevgi ve kayıplarla dolu bir kitap çıkıyor."
— David Quammen, The Song of the Dodo and Spillover yazarı

"Elizabeth Kolbert, türümüzün bu soğuk evrende bilinen diğer tüm
yaşam formları üzerindeki etkisini acı verici bir güzellikle yazıyor.
Bakış açısı hem hayranlık verici, hem mahcup edici, hem de son
derece gerekli."
— T.C. Böyle, San Miguel yazarı

Yazar Hakkında
ELİZABETH KOLBERT Neıv Yorker'm kadrolu yazarlarındandır.
Bir Aniytkımdan Saha Notlan: İnsan, Doğa ve İklim Değişikliği (Field Notes from a Catastrophe:
Man, Nature, and Climate Change) kitabının da yazarıdır. Williamstown/ Massachusetts'te kocası ve
çocukları ile birlikte yaşamaktadır.

İnsanın ilerlediği yolda bir tehlike varsa, o tehlike organik
devrimin saf ironisinde olduğu gibi, kendi türümüzün
hayatta kalması ile ilgili değildir: İnsan aklı ile kendini
anlama anında hayat, en güzel yaratıklarını lanetlemiştir.

—E. O. VVilson

Yüzlerce yıl geçti ve ancak günümüzde bir şeyler oluyor.
— Jorge Luis Borges
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ÖNSÖZ

Derler ki başlangıçlar genellikle belirsizdir. Belki iki yüz bin yıl ön
cesinde yeni bir türün ortaya çıkması ile başlayan bu hikaye de öyle.
Bu türün henüz bir ismi yok -hiçbir şeyin ismi yok- ama nesnelere
isim verme kapasitesi var. Tüm genç türler gibi bunun durumu da
riskli. Sayıca az ve sadece Afrika'nın doğusunda bir dilim üzerine
yayılmış durumda. Nüfusu yavaşça büyüyor ama büyük olasılıkla
sonrasında tekrar (bazılarına göre neredeyse ölümcül ölçüde) aza
larak birkaç bin çifte kadar iniyor.
Türün üyeleri öyle özellikle hızlı ya da güçlü ya da üremeye yat
kın değil. Ancak şaşılacak derecede becerikliler. Zaman içinde, ik
lim özellikleri farklı olan, farklı yırtıcıların ve farklı avların olduğu
bölgelere dağılıyorlar. Habitatm ve coğrafyanın olağan engellerinin
hiçbiri onları alıkoyuyormuş gibi görünmüyor. Nehirleri, ovaları,
dağlık bölgeleri aşıyorlar. Kıyı bölgelerde kabuklu deniz canlılarını
topluyor, daha içerilerde memeli hayvanları avlıyorlar. Yerleştikleri
her yere uyum sağlıyor ve yenilik getiriyorlar. Avrupa'ya ulaştıkla
rında kendilerine çok benzeyen ama daha bodur ve büyük olasılıkla
daha kaslı, bu kıtada çok daha uzun zamandır yaşamakta olan ya
ratıklarla karşılaşıyorlar. Bu yaratıklarla melez yavruları oluyor ve
sonra, şu ya da bu şekilde, hepsini öldürüyorlar.
Sonradan bu ilişkinin sonunun ibret verici olduğu ortaya çıkacak.
Tür, yayıldığı alanı genişlettikçe, yolu kendisinden iki, on, hatta yir
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mi kat büyük hayvanlarla kesişecek; devasa kediler, upuzun ayılar,
fil kadar büyük kaplumbağalar, dört buçuk metre boyunda tembel
hayvanlar. Bu türler çok daha güçlü ve genellikle daha vahşidir. An
cak yavaş çoğalırlar ve sonunda dünya yüzünden silinirler.
Bir kara hayvanı olmasına rağmen bizim türümüz her zaman icat
lar yaparak denizleri aşar. Evrimin tamklanmn -otuz santimetrelik
yumurtalar yumurtlayan kuşların, domuz büyüklüğünde su aygırla
rının, devasa kertenkelelerin- yaşadığı adalara ulaşır. İzole bir yaşan
tıya alışık olan bu yaratıklar, yaşam alanlarına yeni gelen varlıklarla
ya da onlara eşlik edenlerle (genellikle sıçanlar) başa çıkabilecekleri
donanıma sahip değildir. Bu nedenle çoğu boyun eğer ve ölür.
Bu süreç gelişigüzel bir şekilde, artık çok da yeni olmayan bu tü
rün yerkürenin neredeyse her köşesine yayıldığı binlerce yıl boyun
ca devam eder. Bu noktada, sonraları kendisine vereceği adla Homo
sapiens'in benzeri görülmemiş bir hızla çoğalmasına imkan veren
pek çok şey aşağı yukarı aynı anda gerçekleşir. Bir yüzyıl içerisin
de nüfus iki katma çıkar, sonra tekrar ikiye katlanır, sonra tekrar.
Büyük ormanlar tahrip edilir. İnsanlar bunu bilerek, beslenebilmek
için yaparlar. Bilmeden yaptıkları şey ise, organizmaları bir kıtadan
diğerine taşıyarak biyosferi yeniden oluşturmalarıdır.
Bu sırada çok daha garip ve çok daha radikal bir dönüşüm yak
laşmaktadır. Yeraltı enerji rezervlerini keşfetmiş olan insanlar, at
mosferin kompozisyonunu değiştirmeye başlarlar. Bu da iklimde ve
okyanusların kimyasal yapısında değişikliğe neden olur. Bazı bitki
ler ve hayvanlar hareket ederek uyum sağlarlar. Dağlara tırmanır ve
kutuplara doğru göç ederler. Ancak büyük çoğunluğu -başlangıçta
yüzlercesi, sonra binlercesi ve sonunda belki de milyonlarcası- sıkı
şıp kalır. Yok olma oranları hızla artar ve yaşamın dokusu değişir.
Daha önce hiçbir varlık gezegendeki yaşamı bu ölçüde değiş
tirmemiştir, sadece mukayese edilebilir bazı olaylar yaşanmıştır.
Gezegen, çok uzak geçmişte, çok çok nadiren, yaşam çeşitliliğinin
aniden düşmesine neden olacak ölçüde sapma yaratan değişime
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maruz kalmıştır. Bu kadim olayların beşi öylesine yıkıcıdır ki kendi
lerine has bir kategori oluşturmuşlardır: Büyük Beşli. Müthiş bir te
sadüf gibi görünen ama büyük ihtimalle hiç de tesadüfi olmayan bir
biçimde gerçekleşen bu olayların gelişim evreleri, insanların yeni
bir felakete neden olacaklarını fark ettikleri anda bir ölçüde kontrol
altına alındı. Bu felaketin Büyük Beşli boyutlarına ulaşıp ulaşma
yacağını söyleyebilmek için henüz çok erkenken, Altıncı Yok Oluş
olarak anılmaya başlandı.
Altıncı Yok Oluş hikayesi, en azından benim anlatmayı tercih
ettiğim hali, on üç bölümden oluşuyor. Her biri, bir bakıma simge
haline gelmiş bir türün izini sürüyor; Amerikan mastodonu, büyük
auk (bir tür deniz kuşu), Kretase döneminin sonunda dinozorlarla
birlikte yok olan bir ammonit. Başlangıç bölümlerinde yer alan ya
ratıklar çoktan yok oldular ve kitabın bu kısmı daha çok geçmişte
yaşanan büyük yok oluşları ve bunların keşiflerinin, Fransız doğabilimci Georges Cuvier'in çalışmaları ile başlayan dolambaçlı tari
hini ele alıyor. Kitabın ikinci kısmı daha çok günümüzde geçiyor;
giderek parçalanan Amazon yağmur ormanlarında, And Dağları'nda hızla ısınan bir yamaçta, Büyük Set Resifi'nin dış kısımlarında.
Bu yerlere olağan gazetecilik çalışmaları yapmak için gitmeyi ter
cih ettim; orada bir araştırma istasyonu olduğundan ya da biri beni
keşif gezisine eşlik etmem için davet ettiğinden. Şu anda yaşanan
değişimin kapsamı o kadar geniş ki, herhangi bir yere de gitsem,
uygun bir yönlendirme ile benzer işaretleri görmem mümkün olur
du. Bölümlerden biri, neredeyse arka bahçemde (ve büyük olasılık
la sizinkinde de) yaşanan bir tükeniş hakkında.
Yok oluş dehşet verici bir konuysa, kitlesel yok oluşun yarataca
ğı dehşet de tabii ki aynı ölçüde kitlesel olacaktır. Ayrıca büyüleyici
de olacaktır. Okuyacağınız sayfalarda, hikayenin her iki tarafını da
aktarmaya çalıştım: Öğrenilenlerin verdiği heyecan ama aynı za
manda da yarattığı korku. Umarım bu kitabı okuyanlar, gerçekten
de ne kadar sıra dışı bir zamanda yaşadığımızı idrak ederler.
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BÖLÜM I

ALTINCI YOK OLUŞ
Atelopus zeteki

Orta Panama'nın El Valle de Antön kasabası yaklaşık bir milyon yıl
önce oluşmuş bir volkanik kraterin ortasında yer alır. Krater yakla
şık altı kilometre genişliğindedir ama havanın açık olduğu günlerde
kasabayı yıkık bir kalenin duvarları gibi çevreleyen dik tepeleri gö
rebilirsiniz. El Valle'nin tek bir ana caddesi, karakolu ve pazar yeri
vardır. Bildiğimiz Panama şapkaları ve canlı renklerden yapılmış
nakış işlerine ek olarak, pazarda dünyanın en geniş altın kurbağa
biblosu koleksiyonu mevcuttur. Yaprakların üzerine konmuş altın
kurbağalar, göbeklerini açmış yatan kurbağalar ve anlam vermesi
zor olsa da, ellerinde cep telefonu tutan altın kurbağalara bile rastla
nır. Hatta uçuşan etekler giymiş altın kurbağalar, dans pozları veren
altın kurbağalar, Franklin Roosevelt gibi ağızlıkla sigara için altın
kurbağalar vardır. Mesela taksi sarısı renginde, koyu kahverengi
lekeleri olan altın kurbağa, El Valle bölgesi çevresinde görülen bir
türdür. Panama'da şans sembolü olarak kabul edilir, resmi piyango
biletlerine basılır (ya da en azından eskiden basılırdı).
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Bundan daha on yıl öncesine kadar, El Valle'yi çevreleyen te
pelerde altın kurbağalara kolayca rastlanırdı. Ormanın zemininde
belirgin olarak görünmelerini sağlayan canlı renginden de anlaşıla
cağı üzere bu kurbağalar zehirlidir; sadece bir hayvanın derisinde
bulunan zehrin, ortalama büyüklükteki yaklaşık bin fareyi öldü
rebileceği hesaplanmıştır. El Valle'den çok da uzakta olmayan bir
dere, Bin Kurbağa Deresi adıyla anılır. Dere boyunca yürüyen bir
kişi, kıyıda güneşlenen öyle çok altın kurbağa görürmüş ki, oraya
pek çok defa gitmiş olan bir herpetolog bu manzarayı, "Çılgınca,
kesinlikle çılgınca" diye tarif etmişti.
Sonra El Valle çevresindeki kurbağalar kaybolmaya başladı. So
run (o zaman kriz olarak algılanmamıştı) ilk olarak batı tarafında,
Panama'nın Kosta Rika sınırı yakınlarında fark edildi. Amerika
lı bir yüksek lisans öğrencisi, bir yağmur ormanında kurbağalar
üzerine çalışma yapıyordu. Tezini yazmak üzere bir süreliğine
Birleşik Devletler'e gitmişti ve geri geldiğinde, hiçbir kurbağa,
hatta hiçbir amfibi bulamamıştı. Neler olup bittiği hakkında hiç
bir fikri yoktu ama araştırması için kurbağalara ihtiyacı vardı ve
daha doğuda bir çalışma alanı belirledi. Başlangıçta, seçtiği bu
yeni alandaki kurbağalar sağlıklı görünüyordu, sonra aynı şey
yine oldu: Amfibiler gözden kayboldu. Felaket, yağmur ormanı
boyunca yayıldı, 2002 yılında, El Valle'nin yaklaşık seksen kilo
metre batısında, Santa Fe etrafındaki tepeler ve nehirlerde kur
bağalar tamamen yok oldu. 2004'te, El Valle'ye çok daha yakın
yerlerde, El Cope çevresinde küçük cesetler görülmeye başlandı.
Bu noktada, bir kısmı Panama'dan, bir kısmı da Birleşik Devlet
ler'den gelen bir grup biyolog, altın kurbağanın neslinin tehlike
altında olduğu sonucuna vardı. Her iki cinsiyetten birkaç düzine
kurbağayı ormandan alıp kapalı ortama taşıyarak, belli bir popülasyonu koruma altına almaya çalışma kararı aldılar. Ancak
kurbağaları öldüren her ne ise, biyologların korktuğundan daha
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hızlı ilerliyordu. Planlarını uygulamaya koyma fırsatları olma
dan, öldürücü dalga vurdu.
El Valle kurbağaları hakkında okuduğum ilk yazı, çocukları
ma ait bir doğa dergisinde yer alıyordu. Panama altın kurbağası
ve diğer parlak renkli türlerin resimleri ile süslenmiş olan yazıda,
ölümlerin yayılmasından ve biyologların bu gidişatın önüne geçme
çabalarından bahsediliyordu. Biyologlar El Valle'de yeni bir laboratuvar kurulmasım umuyorlardı ancak zamamnda hazır olama
mıştı. Bu hayvanları koyabilecekleri bir yerleri olmamasına rağmen
mümkün olduğunca fazla hayvanı kurtarmak için çabalıyorlardı.
Peki sonunda ne yaptılar? Onları 'kurbağa oteli'ne koydular, 'ina
nılmaz Kurbağa Oteli'; oda+kahvaltı hizmeti veren bir yerel otel,
kurbağaların kiralanan bazı odalarda (tankların içinde) kalmasına
izin vermişti.
"Kurbağalar, emirlerine amade biyologlarla birlikte temizlik gö
revlisi ve oda servisinin de yer aldığı birinci sınıf hizmetin tadım
çıkardı" deniyordu yazıda. Kurbağalara ayrıca lezzetli ve taze yiye
cekler servis ediliyordu, "Hatta o kadar taze ki, yemekler tabaktan
sıçrayıp gidebiliyordu."
'İnanılmaz Kurbağa Oteli' hakkındaki yazıyı okumamdan sa
dece birkaç hafta sonra, kurbağalarla ilgili biraz daha farklı tonda
yazılmış başka bir makaleye denk geldim. Ulusal Bilimler Akademi
si Tutanakları'nda yer alan bu makaleyi bir çift herpetolog kaleme
almıştı. Başlığı "Altıncı Büyük Yok Oluşun Ortasında mıyız? Am
fibiler Dünyasından Görünüm" idi. Yazarlar, Kaliforniya Üniver
sitesi Berkeley Kampüsü'nden David Wake ve San Francisco Üni
versitesinden Vance Vredenburg, "gezegeninin tarihi boyunca
beş büyük yok oluş yaşandığına" işaret ediyorlardı. Bu yok oluş
ları, "biyolojik çeşitlilikte derin kayıpla" sonuçlanan olaylar ola
rak tanımlıyorlardı. Bunlardan ilki, yaklaşık dört yüz elli milyon
yıl önce, yaşamın genel olarak su ile sınırlı olduğu geç Ordovisyen
döneminde yaşanmıştı. En yıkıcı olanı ise yaklaşık iki yüz elli mil
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yon yıl önce, Permiyen döneminin sonunda yaşandı ve yeryüzü
nün tamamen boşalması durumuna çok tehlikeli ölçüde yaklaşıl
mıştı. (Bu olaydan bazen "tüm yok oluşların anası" ya da "büyük
ölüm" olarak bahsedilir.) En son -ve en ünlü- büyük yok oluş Kre
tase döneminin sonunda gerçekleşti; dinozorlara ek olarak plesiyozorları, mosazorları, ammonitleri ve teruzorları dünya yüzün
den sildi. Wake ve Vredenburg, amfibilerde yok olma oranına ba
karak, aym ölçüde felakete neden olacak bir olayın yaklaşmakta
olduğunu ileri sürüyordu. Makalelerinde sadece bir fotoğraf kul
lanılmıştı, yaklaşık bir düzine sarı bacaklı dağ kurbağası -hepsi
ölü halde- kayaların üzerinde şişmiş ve karınları yukarıya dönük
biçimde yatıyordu.
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Bir çocuk dergisinin ölü kurbağalar yerine canlılarının resmini kullan
mayı tercih etmesini anlayabiliyordum. Aynı zamanda, oda servisini
arayan amfibilerin sevimliliğinden bahsetmek gibi Beatrix Potter'ı
vurgulama içgüdüsünü de anlayabiliyordum. Yine de, bir gazeteci
olarak, derginin haberin manşetim gömdüğünü hissettim. İlk omur
galı hayvarım ortaya çıkışından bu yana, yani yaklaşık beş yüz milyon
yılda sadece beş kez olan bir olay, son derece nadir olarak nitelendi
rilmelidir. Böylesi bir altıncı olaym, neredeyse gözlerimizin önünde,
şu anda yaşanıyor olması düşüncesi, bence akıllara durgunluk veri
ciydi. Tabii ki hikayenin bu tarafının -daha büyük, daha karanlık ve
çok daha önemli sonuçları olan tarafının- da anlatılması gerekiyordu.
Eğer Wake ve Vredenburg yanılmıyorsa, bugün hayatta olan bizler,
sadece yaşamın tarihinin en nadir görülen olaylarından birine tanık
lık etmekle kalmıyor, aym zamanda bu olaya sebep oluyorduk. Bu
ikilinin gözlemlerine göre, "Çelimsiz bir tür, farkında olmadan kendi
kaderini ve gezegendeki diğer türlerin büyük bölümünün kaderini
doğrudan etkileyecek güce erişmişti." Wake ve Vredenburg'in maka
lesini okuduktan birkaç gün sonra Panama'ya bir bilet aldım.
El Valle Amfibi Koruma Merkezi ya da kısaca EVACC ("i-vek" ola
rak okunuyor), altın kurbağa biblolarının satıldığı pazar yerinden
çok da uzak olmayan bir toprak yol boyunca uzanıyor. Yaklaşık ola
rak bir çiftlik evi büyüklüğünde ve küçük, sakin bir hayvanat bah
çesinin arka tarafında bir köşede, son derece uyuşuk tembel hay
vanların bulunduğu bir kafesin arkasında yer alıyor. Binanın tama
mı tanklarla dolu. Duvarlara yaslanmış tankların yam sıra, odamn
ortasında duran tanklar var; kütüphane raflarındaki kitaplar gibiler.
Daha yüksek olan tanklarda, ormanlık alanda, ağaçlarda yaşayan
lemur ağacı kurbağası gibi türler bulunuyor, daha kısa olanlarda ise
orman zemininde yaşayan büyük başlı kurbağa (craugastor megacephalus) gibi türler bulunuyor. Yumurtalarını bir kesede taşıyan
boynuzlu keseli kurbağa (Gastrotheca cornuta) tanklarının yanında
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yumurtalarını sırtlarında taşıyan başlıklı kurbağa (Pternohyla fodiens) tankları var. Birkaç düzine tank da Panama altın kurbağaları
na, Atelopus zeteki’y e ayrılmış.

Panam a altın k urbağası (A telopus zeteki).

Altın kurbağaların kendilerine has, sallanarak yürüyüş şekilleri
düz bir çizgide yürümeye çalışan sarhoş tipleri andırır. Uzun, in
ce kolları, benekli san burunları ve dünyaya dikkatle bakıyormuş
gibi görünmelerini sağlayan çok koyu renkte gözleri vardır. Biraz
akılsızca konuşuyormuşum gibi algılanma riskini göze alarak, bu
kurbağaların zeki göründüklerini söyleyeceğim. Yabani hayatta, di
şiler yumurtalarını sığ bir akarsuya bırakırken erkekler yosunlu ka
yaların üstüne çıkarak kendilerine ait alanı korurlar. EVACC'te, her
altın kurbağa tankına ait ayrı bir akan su kanalı var; tankta bulu
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nan küçük bir hortumla sağlanıyor, böylece hayvanlar bir zamanlar
yuvaları olan akarsuların benzerlerinde üreyebiliyorlar. Bu yapay
akarsuların birinde, küçük incilere benzeyen yumurtalardan oluşan
diziler fark ettim. Yakında duran beyaz tahtaya biri heyecanla, kur
bağalardan biri için "depositö huevos!!"' yazmıştı.
EVACC altın kurbağa yaşam alanının aşağı yukarı ortasında
yer alsa da, tasarımı itibariyle dış dünya ile bağı tamamen ke
silmiş durumda. Kurbağalar da dahil olmak üzere, herhangi bir
şeyin binaya girmesi için ayrıntılı biçimde dezenfekte edilmesi,
çamaşır sulu bir solüsyonla temizlenmesi gerekiyor. Binayı ziya
ret eden insanların özel ayakkabılar giymesi ve dışarıda, sahada
kullandıkları her türlü eşya, sırt çantası ya da ekipmanı içeri sok
maması gerekiyor. Tanklara verilen su filtreden geçiriliyor ve özel
arıtma işlemleri uygulanıyor. Mekanın bu dışarı kapalı hali, bir
denizaltı ya da daha doğru bir anlatımla, tufanın ortasında kalmış
bir gemi hissi uyandırıyor.
EVACC'in direktörü Edgardo Griffith adında bir Panamalı. Griffith
uzun boylu, geniş omuzlu, yuvarlak yüzlü, kocaman gülümsemesi
olan bir adam. Her iki kulağına da gümüş küpeler takıyor ve sol
bacağmda, kaval kemiğinin üzerinde büyük bir kara kurbağası is
keleti dövmesi var. Otuzlu yaşlarının ortalarında olan Griffith ne
redeyse tüm hayatını El Valle'nin amfibilerine adamış durumda ve
Barış Gücü gönüllüsü olarak Panama'ya gelmiş bir Amerikalı olan
karısını da kurbağasever yapmış. Bölgede minik hayvanların ölü
bedenleri görülmeye başladığında bunu ilk fark eden Griffith ol
muş ve otele yerleştirmek üzere yüzlerce amfibiyi bizzat o toplamış.
(Hayvanlar binanın tamamlanmasından sonra EVACC'e nakledil
di.) EVACC bir tür gemiyse, bu durumda Griffith için Nuh diyebi
liriz ama görev süresi daha uzun çünkü şimdiden kırk günden çok
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daha fazladır işin başında. Griffith bana, tek tek kurbağaları tanıma
ya çalışmanın işinin önemli bir bölümünü oluşturduğunu söyledi.
"Her biri benim için bir fil kadar değerli" diyordu.
EVACC'i ilk ziyaretimde, Griffith bana doğal yaşamda nesli tü
kenmiş olan türlerin temsilcilerini göstermişti. Bunlar arasında,
Panama altın kurbağasına ek olarak, ilki henüz 2005 yılında tespit
edilebilmiş olan Rabb perde ayaklı ağaç kurbağası (Ecnomiohyla rabborum) da vardı. İlk ziyaretim sırasında, EVACC'te sadece bir tane
Rabb kurbağası vardı, dolayısıyla Nuh çiftinin, türün tek bir tanesini
bile kurtarma olasılığı kalmamıştı. Yeşilimsi kahverengi, sarı benekli
bu kurbağa yaklaşık on santimetre boyundaydı, aşırı büyük ayakları
sarsak gençler gibi görünmesine neden oluyordu. Rabb perde ayaklı
ağaç kurbağaları El Valle'nin üst kısımlarındaki ormanda yaşıyor ve
yumurtalarım ağaç kovuklarına bırakıyorlardı. Alışılmadık ve belki
de tamamen kendilerine has bir sistemle, yavrulara erkek kurbağa
lar bakıyordu. Kendi sırtlarındaki deriyi yedirerek yavruları besli
yorlardı. Griffith, EVACC için yapılan ilk hayvan toplama çalışmala
rı sırasında gözden kaçırılmış ve o zamandan bu yana nesli tükenmiş
diğer pek çok amfibi tür olabileceğini söylüyordu. Kaç tür olduğunu
söylemek zordu çünkü bunların çoğu büyük olasılıkla bilim dünyası
tarafından tanınmıyordu. "Ne yazık ki" demişti, "tüm bu amfibileri,
varlıklarından haberdar bile olamadan kaybediyoruz."
"El Valle'de sıradan halk bile durumu fark ediyor" diyordu. "Ba
na, 'Kurbağalara ne oldu? Artık seslerini duymuyoruz' diyorlar."
Kurbağa popülasyonlarının hızla azaldığına dair ilk haberler ortada
dolaşmaya başladığında, yani bundan yirmi otuz yıl önce, konuya
en çok şüpheyle yaklaşanlar bu alandaki en bilgili insanlardan ba
zıları olmuş. Sonuçta amfibiler, bu gezegende hayatta kalma konu
sunda en başarılı olanlar. Günümüzdeki kurbağaların ataları yakla
şık dört yüz milyon yıl önce sürünerek sudan çıkmış ve yaklaşık iki
yüz elli milyon yıl önce, modern amfibi sınıfının -biri kurbağalar ve
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kara kurbağalarını, İkincisi su kelerleri ve semenderleri ve üçüncüsü de sesilyen denilen ayaksız tuhaf yaratıkları içerir- ilk temsilci
leri evrimleşmiştir. Bu demektir ki; amfibilerin gezegenimizde var
oluşları, memelilerden ya da kuşlardan da eski olmanın ötesinde,
dinozorlardan bile daha önceye uzanır.
Amfibilerin -'iki yaşamlı' anlamına gelen bu kelime Yunanca kö
kenlidir- çoğu ilk kez ortaya çıktıkları su ortamına hala yakından
bağlıdır. (Antik Mısırlılar, kurbağaların, Nil Nehri'nin her yıl taşması
sırasında kara ile toprağın çiftleşmesi ile oluştuklarını düşünürlerdi.)
Kabuksuz olan yumurtalarının, gelişebilmesi için nemli tutulması
gerekir. Panama altın kurbağası gibi, yumurtalarını akarsulara bıra
kan pek çok kurbağa vardır. Ayrıca yumurtalarını su birikintilerine
bırakan kurbağalar, toprak altına bırakan kurbağalar ve köpükle
oluşturdukları yuvalara bırakan kurbağalar vardır. Yumurtalarını
sırtlarında ve keselerinde taşıyan kurbağaların yanı sıra, bacaklarının
etrafında bandaj gibi sarılı halde taşıyan kurbağalar da vardır. Çok
yakın zamana kadar, nesillerinin tükenmesine yakın, yumurtalarım
midelerinde taşıyan ve doğumda ağızlarından minik kurbağacıklar
çıkaran ve gastrik kurbağalar olarak bilinen iki tür de bulunuyordu.
Amfibiler, dünya üzerinde kara parçasının Pangaea olarak bi
linen tek bir süper kıtada toplandığı dönemde ortaya çıkmıştır.
Pangaea'nın ayrılmasından bu yana, Antarktika dışındaki tüm kı
talarda, koşullara uyum sağlamışlardır. Tüm dünyada yedi binden
fazla tür tespit edilmiştir ve en fazla tür tropik yağmur ormanların
da bulunsa da, Avustralya'nın kum tepeciği kurbağası gibi çöllerde
yaşayan amfibiler ve kuzey kutup dairesinin üzerinde yaşayabilen
ağaç kurbağası gibi amfibiler de vardır. Baharda üreyen Pseudacris
crucifer dahil olmak üzere, yaygın görülen pek çok Kuzey Amerika
kurbağası, kış aylarını buzdan lolipop gibi geçirebilir. Uzun süren
evrim geçmişlerine baktığımızda, insan perspektifinden birbirine
oldukça benzer görünen amfibi gruplarımn bile, genetik açıdan bir
birlerinden yarasalar ile atlar kadar farklı olduğunu söyleyebiliriz.
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Kendimi Panama'da bulmama neden olan makalenin yazarların
dan biri olan David Wake, amfibilerin ortadan kaybolduklarına baş
langıçta inanmayanlar arasında yer alıyordu. Bahsettiğim dönem
1980'lerin ortaları. VVake'in öğrencileri Sierra Nevada'ya yaptıkları
kurbağa toplama gezilerinden elleri boş dönmeye başlamışlardı.
VVake'in 1960'lardaki kendi öğrencilik yıllarında ise o kadar çok
kurbağa vardı ki, onlardan kaçınmak zordu. "Çayırlarda yürürken
yanlışlıkla üzerlerine basardık" diyordu, "Her yerdeydiler." VVake
önce öğrencilerinin büyük olasılıkla yanlış yerlere gittiklerini ya da
bakmayı bilmediklerini düşünmüş. Sonra, uzun yıllar boyunca kur
bağa toplama deneyimi olan bir doktora üstü öğrencisi, kendisinin
de amfibileri bulamadığım söylemiş. VVake, "Tamam, ben de sizin
le geleceğim ve garantili bazı yerlere gideceğiz" dediğini hatırlıyor
ve ekliyor, "Bulacağımızın garanti olduğunu düşündüğüm bir yere
gittik ve herhalde ancak iki tane kara kurbağası bulabildik."
Bu durumun bu kadar gizemli olmasının bir nedeni, olayın ger
çekleştiği coğrafya. Kurbağalar sadece nüfusun yoğun olduğu ve
müdahale edilmiş yerlerde değil, Sierra Dağları ve Orta Amerika'da
bulunan dağlık bölgeler gibi nispeten bozulmamış yerlerde de göz
den kayboluyordu. 1980'lerin sonlarında Amerikalı bir herpetolog,
altın kara kurbağalarımn üreme alışkanlıklarını incelemek üzere
Kosta Rika'mn kuzeyinde bulunan Monteverde Cloud Orman Re
zervleri'ne gitmişti. Bir zamanlar kara kurbağalarının baş döndü
ren kalabalıklar halinde çiftleştikleri sahada iki sezon geçirmiş ve
sadece bir erkek kurbağa görebilmişti. (Günümüzde nesli tükenmiş
kabul edilen altın kara kurbağası aslında parlak turuncu renkteydi.
Gözlerinin arkasında bulunan salgı bezleri nedeniyle teknik ola
rak kara kurbağası sayılan Panama altın kurbağası ile çok uzaktan
akrabaydı.) Yaklaşık olarak aynı zamanlarda, Kosta Rika'mn iç ke
simlerinde, biyologlar yöresel kurbağa türlerinin pek çoğunun sa
yıca çok azaldıklarını fark etmişlerdi. Nadir görülen ve son derece
özel türler gibi, çok daha sık karşılaşılan türler de ortadan kaybo
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luyordu. Ekvador'da, evlerin arka bahçelerini sık sık ziyaret eden
Jambato kara kurbağaları sadece birkaç yıl içerisinde yok olmuştu.
Ve, Avustralya'nın kuzeydoğusunda, bir zamanlar bölgede en sık
görülen güneyin gündüz kurbağası (Taudactylus Diurnus) da artık
görülmemekteydi.
Queensland'den Kaliforniya'ya kadar kurbağaları tehdit eden gi
zemli katile dair ilk ipucu -belki ironik, belki de değil- bir hayvanat
bahçesinden geldi. VVashington D.C/de bulunan Ulusal Hayvanat
Bahçesi, birkaç nesildir başarıyla Surinam'a özgü bir tür olan ma
vi zehirli ok kurbağaları (Dendrobates azureus) yetiştiriyordu. Son
ra, neredeyse bir gün içerisinde, hayvanat bahçesindeki tanklarda
beslenen kurbağalar ölmeye başladı. Görevli bir veteriner patolog
ölü kurbağalardan örnekler aldı ve elektron tarayıcı mikroskopta
inceledi. Hayvanların derisinde tuhaf bir mikroorganizmaya rast
ladı; daha sonra bu mikroorganizmanın kitridler olarak bilinen bir
gruba ait bir mantar olduğunu tespit etti.
Kitrid mantarları neredeyse her yerde vardır; ağaçların tepele
rinde olabileceği gibi, yerin derinliklerinde de bulunabilir. Ancak
bu türe daha önce hiç rastlanmamıştı. Öylesine alışılmadıktı ki, sı
nıflandırmada yer bulması için başlı başına bir takım yaratılması
gerekti. Batrachochytrium dendrobatidis adı verildi -batrachos Yunanca
'kurbağa' anlamına gelir- ya da kısaca Bd.
Veteriner patolog Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde enfekte olmuş
kurbağalardan aldığı örnekleri Maine Üniversitesi'nde bir mantar
uzmanına gönderdi. Uzman, mantar kültürleri üretti ve sonra bun
lardan bir kısmını VVashington'a gönderdi. Sağlıklı mavi zehirli ok
kurbağaları laboratuvarda üretilen Bd'ye maruz kaldıklarında has
talandılar. Üç hafta içinde öldüler. Daha sonra yapılan araştırmalar,
Bd'nin kurbağaların derileri aracılığıyla hayati öneme sahip elekt
rolitleri alma becerilerini engellediğini ortaya koydu. Bu da onların
kalp krizi geçirmelerine neden oluyordu.
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EVACC, belki de en iyi "süreç aşamasında görev" ifadesi ile ta
nımlanabilir. Benim merkezde bulunduğum hafta Amerikalı gö
nüllülerden oluşan bir ekip de oradaydı, bir sergi oluşturulmasına
yardım ediyorlardı. Sergi halka açık olacaktı, bu nedenle biyolojik
güvenlik tedbirleri nedeniyle sergi alanımn izole edilmesi ve ayrı
bir girişinin olması gerekiyordu. Duvarlarda yer alan deliklere da
ha sonra camdan yapılma kafesler monte edilecekti ve deliklerin
etrafına, dışarı çıkıp tepelere doğru baktığınızda göreceğinize çok
benzeyen bir dağ manzarası resmedilmişti. Serginin en önemli par
çası Panama altın kurbağaları ile dolu büyük bir kafes olacaktı ve
gönüllüler onlar için yaklaşık doksan santimetre yüksekliğinde be
tondan bir şelale inşa etmeye çalışıyorlardı. Ancak pompa sistemi
ile ilgili sorunlar ve hırdavatçı bulunmayan bir vadide yedek parça
erişim sıkıntısı vardı. Gönüllüler etrafta takılıp, bekleyerek çok fazla
zaman geçirmek durumunda kalıyorlardı.
Ben de onlarla birlikte oldukça fazla zaman geçirdim. Tama
mı, tıpkı Griffith gibi kurbağaseverlerden oluşuyordu. Çoğunun
Amerika'daki hayvanat bahçelerinde amfibilerle çalışan görevliler
olduklarını öğrendim. (Biri bana kurbağalar yüzünden evliliğinin
bozulduğunu anlattı.) Bu ekibin gösterdiği kararlılıktan etkilenmiş
tim; kurbağaları 'kurbağa oteli'ne yerleştiren ve sonra EVACC'i ku
rup, tamamlanmamış olsa da merkezi çalıştırmaya başlayan azim
gibi etkileyiciydi. Ama aynı zamanda yeşil tepe resimlerinin ve sah
te şelalenin son derece üzücü bir yanı olduğunu da düşünmeden
edemiyordum.
El Valle çevresindeki ormanlarda neredeyse hiç kurbağa kalma
mışken, hayvanların EVACC'e taşınması tezinin doğruluğu şim
diye kadar çoktan kanıtlanmıştı. Ancak kurbağalar merkezde ne
kadar uzun süre kalırsa, neden orada olduklarını açıklamak da o
kadar zorlaşıyordu. Görünüşe göre kitrid mantarının hayatta kal
mak için amfibilere ihtiyacı yoktu. Yani bir bölgedeki tüm hayvan
ların ölümüne neden olduktan sonra bile yaşamaya devam ediyor,
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kitrid mantarı ne yaparsa, işte onu yapmaya devam ediyordu. Do
layısıyla, EVACC'te bulunan altın kurbağalar El Valle çevresindeki
tepelere yeniden bırakılacak olsa hastalanıp öleceklerdi. (Mantarın
çamaşır suyu kullanılarak yok edilmesi mümkün olsa da, bir orma
nın tamamımn dezenfekte edilmesi elbette imkansızdı.) EVACC'te
görüştüğüm herkes merkezin amacımn, hayvanları çoğalabilmeleri
için ormana yeniden bırakabilecekleri zamana kadar korumak ol
duğunu söylüyordu ancak bunun nasıl mümkün olabileceğini bil
mediklerini de sözlerine ekliyorlardı.
Beklemede olan şelale projesini yöneten, Houston Hayvanat
Bahçesi herpetoloğu Paul Crump, "Bir şekilde koşulların oluşaca
ğım umut etmek durumundayız" diyordu. "Bir şeyin olacağını ve
bizim parçaları bir araya getirebileceğimizi ve her şeyin eski haline
döneceğini umut etmek durumundayız; şimdi yüksek sesle söyle
yince tabii ki kulağa çok aptalca geliyor."
"Amacımız onları yeniden evlerine götürebilmek ki her geçen
gün daha büyük bir fantezi gibi görünüyor" diyordu Griffith.
Kitrid El Valle'yi silip geçtikten sonra durmadı, doğuya doğru
ilerledi. Panama'ya tam aksi yönden, Kolombiya tarafından da gel
di. Bd, Güney Amerika'mn yüksek kesimlerinde ve Avustralya'mn
doğu kıyısında yayıldı, Yeni Zelanda'ya ve Tazmanya'ya atladı. Hız
la Karayipler'den geçti ve İtalya, İspanya, İsviçre ve Fransa'da gö
rüldü. ABD'de ise, bir dizi örnekte olduğu gibi tek bir dalga şeklin
de değil, pek çok noktadan yayılmış gibi görünüyor. Bu durumda,
niyet ve amaç ne olursa olsun, durdurulamazmış gibi görünüyor.
Ses mühendisleri nasıl "arka plandaki gürültü"den bahsederse,
biyologlar da "arka plandaki yok oluş"tan bahsediyorlar. Sıradan
zamanlarda -burada zamandan kasıt tüm jeolojik devreler- yok oluş
çok nadiren gerçekleşir, hatta türleşmeden de nadirdir ve "arka
plandaki yok oluş oranı" olarak bahsedilen oranda gerçekleşir. Bu
oran bir grup organizmadan diğerine farklılık gösterir; genellikle
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milyon tür/milyon yılda görülen yok oluş olarak ifade edilir. Arka
plan yok oluş oranının hesaplanması, veri tabanları dolusu fosilin
taranmasını gerektiren zahmetli bir iştir. Muhtemelen üzerinde en
çok çalışma yapılmış grup olan memelilerde, bu oramn kabaca 0, 25
milyon tür/milyon yıl olduğu kabul edilir. Bu şu anlama geliyor:
Günümüzde beş bin beş yüz memeli türü olduğu düşünüldüğünde,
geri plan yok oluş oranıyla, çok kabaca, her yedi yüz yılda bir me
meli türünün yok olması beklenir.
Büyük yok oluşlar ise farklıdır. Geri planda, hissedilmeyen bir
yok oluş şeklinde değil, ani ölümler ve hızla ortadan kaybolma
oranlarıyla kendini gösterir. Bu konu üzerine pek çok çalışması olan
İngiliz paleontologlar Anthony Hallam ve Paul YVignall büyük yok
oluşları, "jeolojik açıdan az bir zamanda dünya üzerindeki canlı
varlığının önemli bir oranını" ortadan kaldıran olaylar olarak ta
nımlar. Başka bir uzman, David Jablonski, büyük yok oluşları hızla
gerçekleşen ve "küresel ölçekte" yaşanan "önemli biyolojik çeşitli
lik kayıpları" olarak tanımlar. Permiyen dönemi sonunda yaşanan
yok oluş üzerinde çalışmalar yapmış bir paleontolog olan Michael
Benton, hayat ağacı benzetmesini kullanır: "Büyük bir yok oluşta,
ağacın büyük bölümü, kendini kaybetmiş, eli baltalı, deli bir ada
mın saldırısına uğramışçasına kesilip atılır." Beşinci bir paleontolog
David Raup ise, konuya kurbanlar açısından bakmaya çalışır: "Tür
ler için yok olma riski çoğu zaman düşüktür." Ancak bu "göreceli
güvenlik hali nadir ancak son derece yüksek riskle kesintiye uğrar."
Dolayısıyla yaşam tarihi, "ara sıra panikle kesintiye uğrayan uzun
sıkıcı dönemlerden" oluşur.
Deniz fosil kayıtlarında görüldüğü üzere, Büyük Beş yok oluş, fa
milya düzeyinde çeşitlilikte belirgin bir azalma ile sonuçlandı. Bir
familyadan tek bir tür bile hayatta kalsa o familya hayatta kalmış
sayılıyor, dolayısıyla tür düzeyinde bakıldığında kayıplar çok daha
büyük oldu.
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1 Ordovisyen dönemi sonu

Günümüze kadar geçen zaman, milyon yıl cinsinden

Panik zamanlarında, bir dönem baskın olan organizmaların oluş
turduğu gruplar ya tamamen ortadan kalktı ya da ikincil roller üst
lendiler; sanki gezegenin tamamında bir rol değişikliğine gidilmişti.
Bu gibi toptan kayıplar paleontologların kitlesel yok oluşlarda -Büyük Beşli olarak anılanlara ek olarak daha küçük çapta çok sayıda
yok oluş yaşanmıştır- olağan hayatta kalma kurallarının geçerlili
ğini kaybettiği kamsına varmalarına neden olmuştur. Koşullar öy
lesine sert ya da aniden (ya da öylesine sert ve aniden) değişir ki,
evrimsel geçmişin çok az önemi kalır. Hatta sıradan tehditlerle başa
çıkmada çok yararlı olan belirli özellikler, bu gibi sıra dışı koşullar
altında öldürücü olabilir.
Amfibiler için arka planda yok oluş oram üzerine kapsamlı bir
çalışma yapılmadı, bunun bir nedeni amfibi fosillerinin nadir bu
lunmasıdır. Ancak oranın, memeliler için geçerli olan orandan daha
düşük olduğu neredeyse kesindir. Amfibi türlerinden birinin, aşa
ğı yukarı bin yılda bir yok olması olasıdır. O tür Afrika'dan, As
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ya'dan ya da Avustralya'dan olabilir. Yani bir kişinin böyle bir olaya
şahit olma ihtimali sıfır olmalıdır. Ama Griffith şimdiden pek çok
amfibinin yok oluşuna şahit olmuş. Sahada çalışan neredeyse tüm
herpetologlar pek çok yok oluşu izlemişler. (Ben bile bu kitap için
araştırma yaptığım dönemde yok olan bir tür ve o zamandan bu
yana da Panama altın kurbağası gibi, doğada yok olmuş üç ya da
dört tür ile karşılaştım.) Atlanta Hayvanat Bahçesi'nde herpetolog
olan Joseph Mendelson, "Meslek olarak herpetolojiyi tercih ettim
çünkü hayvanlarla çalışmayı seviyorum" diye yazmıştı. "Zamanla
paleontolojiye benzeyeceği aklıma gelmemişti."
Günümüzde amfibiler, dünyanın nesli en büyük tehlike altında
olan hayvan sınıfı olmanın kuşkulu ayrıcalığının tadını çıkarıyorlar;
grubun yok olma oranının arka plan oranından kırk beş bin kat faz
la olabileceği hesaplanıyor. Ancak diğer pek çok grupta da yok ol
ma oranı amfibilerdeki düzeye yaklaşıyor. Resif oluşturan mercan
ların üçte birinin, tüm tatlı su yumuşakçalarınm üçte birinin, köpek
balıkları ve vatozların üçte birinin, tüm memelilerin dörtte birinin,
tüm sürüngenlerin beşte birinin ve tüm kuşların altıda birinin ma
ziye gömülmek üzere olduğu tahmin ediliyor. Kayıplar her yerde
yaşanıyor: Güney Pasifik'te, Kuzey Atlantik'te, Kuzey Kutbu'nda
ve Sahra Çölü'nün kuzeyinde, göllerde ve adalarda, dağların zirve
lerinde ve vadilerde. Nasıl bakacağınızı bilirseniz, kendi arka bah
çenizde bile bir yok oluşun işaretlerini bulmanız olasıdır.
Türlerin yok olmasının birbiriyle çok ilgisiz görünen bir sürü ne
deni var. Ancak sürecin izini yeterince ileri noktalara kadar sürebi
lirseniz, kaçınılmaz olarak aynı suçluyla karşılaşırsınız: "Çelimsiz
bir tür."
Bd kendi başına hareket edebiliyor. Bu mantar uzun, ince kuy
ruklu mikroskobik sporlar üretiyor; bunlar su içerisinde kendilerini
iterek hareket ediyor ve akan sular ya da yağmur sonrası oluşan
akıntılarla çok daha uzun mesafeler kat edebiliyor. (Panama'da do
ğu yönünde ilerleyen bir afet şeklinde kendini gösteren durumun
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bu türden bir yayılma olması olasıdır.) Ancak bu şekilde hareket
edebilmesi, mantarın dünyanın çok farklı ve uzak noktalarında -Or
ta Amerika, Güney Amerika, Kuzey Amerika, Avustralya- aşağı yu
karı aynı zamanda ortaya çıkmasını açıklamaz. Bir teoriye göre, Bd
1950 ve 1960'lı yıllarda gebelik testlerinde kullanılan Afrika pençeli
kurbağası (Xenopus laevis) sevkiyatları ile dünyamn çeşitli yerlerine
taşınmıştır. (Hamile bir kadının idrarının enjekte edildiği dişi Afrika
pençeli kurbağaları, birkaç saat içerisinde yumurtluyorlardı.) Afri
ka pençeli kurbağalarının yaygın olarak "Bd ile" enfekte olmalarına
rağmen, "Bd'den" olumsuz etkilenmemeleri anlamlı. Diğer bir teo
ride ise, mantarın Avrupa, Asya ve Güney Amerika'ya, kimi zaman
yanlışlıkla, kimi zaman da bilinçli olarak giden ve genellikle insan
lar tarafından tüketilmek üzere ihraç edilen Kuzey Amerika öküz
kurbağası (Rana catesbyana) ile yayıldığı ifade edilmektedir. Kuzey
Amerika öküz kurbağaları da yaygın biçimde Bd ile enfektelerdir
ancak bundan zarar görmemektedirler. Bu hipotezlerin ilki "Out of
Africa (Afrika'dan çıkış)" olarak anılırken, İkincisi de "kurbağa ba
cağı çorbası" olarak adlandırılabilir.
Her iki durumda da etiyoloji aynıdır. Birileri bir gemiye ya da
uçağa bindirmiş olmasaydı, Bd taşıyan bir kurbağanın Afrika'dan
Avustralya'ya ya da Kuzey Amerika'dan Avrupa'ya gelmesi imkan
sızdı. Bugünlerde bize son derece sıradan gelen bu tür kıtalararası
görev değişiminin benzeri, dünya üzerindeki üç buçuk milyar yıllık
hayat içerisinde görülmemiştir.
Bd şu ana kadar Panama'nın büyük bölümüne bulaşmış olsa da,
Griffith hala zaman zaman EVACC için canlı toplamaya, hayatta
kalmış olanları aramaya dışarı çıkıyor. Ben de ziyaretimi bu topla
ma seferlerinden birine denk gelecek şekilde planladım ve bir ge
ce Griffith ve şelalenin yapımında çalışan Amerikalı iki gönüllüyle
birlikte çıktık. Panama Kanalı'nı geçerek doğuya doğru ilerledik ve
geceyi Cerro Azul olarak bilinen bölgede, yaklaşık iki buçuk met
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re yükseklikte demir tel örgüyle çevrili bir misafirhanede geçirdik.
Şafak vakti arabayla, Chagres Milli Parkı girişinde bulunan korucu
istasyonuna gittik. Griffith, iki türün EVACC'te bulunmayan dişile
rini bulabilmeyi umuyordu. Devlet tarafından verilen toplama izni
ni çıkardı ve istasyonda çalışan, uykulu görevlilere gösterdi. Zayıf
birkaç köpek kamyoneti koklamaya geldi.
Korucu istasyonunu geçince, yol birbirine derin tekerlek izleriyle
bağlanan bir dizi kratere dönüştü. Griffith kamyonetin CD çalarına
Jimi Hendrix koydu ve müziğin ritmiyle birlikte zıplamaya başla
dık. Kurbağa toplamak için pek çok malzeme gerekiyor, bu yüzden
Griffith eşyaları taşıyacak iki adam tutmuştu. Küçük Los Angeles
kasabasında, görünen son ev kümesine ulaştığımızda adamlar si
sin içinden çıkageldiler. Kamyonetin artık ilerleyemeyeceği nokta
ya kadar hoplaya zıplaya gittik, sonra hepimiz indik ve yürümeye
başladık.
Kızıl çamurdan patika yol, yağmur ormanının içinde kıvrılıyor
du. Her birkaç yüz metrede bir ana yolu daha dar bir yol kesiyor
du. Bu yolları, kolonilerine yeşil yaprak parçaları taşımak üzere
milyonlarca, belki de milyarlarca sefer yapan yaprak yiyen karın
calar oluşturmuştu. (Talaş yığını gibi görünen koloniler, bir şeh
rin büyük bir parkı kadar alanı kaplayabilir.) Amerikalılardan biri,
Houston Hayvanat Bahçesi'nden Chris Bednarski beni asker karın
calara karşı uyardı, bunlar öldükten sonra bile çenelerini insanın
derisinde bırakıyorlardı. "İnsanı duman ederler" diye gözlemini
paylaştı. Diğer Amerikalı, Toledo Hayvanat Bahçesi'nden John
Chastain ise, zehirli yılanlara karşı kullanmak üzere uzun saplı bir
çengel taşıyordu. Bednarski, "Neyse ki canına okuyabilecek olan
lar oldukça nadir görülür" diyerek beni rahatlattı. Uzaklarda ulu
yan maymunlar çığlıklar atıyorlardı. Griffith yumuşak topraktaki
jaguar izlerini gösterdi.
Yaklaşık bir saat sonra, ağaçtan yapılmış bir çiftliğe geldik. Etraf
ta düzensiz bir şekilde büyümüş mısırlar vardı ama kimse görün
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müyordu; çiftçi yağmur ormanının verimsiz toprağından umudu
mu kesmiş yoksa bir günlüğüne bir yere kadar mı gitmişti, söyle
mesi zordu. Bir zümrüt yeşili papağan sürüsü havalandı. Birkaç sa
at daha geçtikten sonra, küçük bir açıklığa geldik. Mavi bir kelebek
yanımızdan geçti, kanatları gökyüzü rengindeydi. Bulunduğumuz
yerde küçük bir kulübe vardı ama öyle derme çatmaydı ki, herkes
dışarıda uyumayı tercih etti. Griffith yatağımı bağlamama yardım
etti; iki ağaç arasına asılan, çadırla hamak arası bir şeydi. Alt kıs
mında yer alan bir açıklıktan içine giriliyordu, üstünün kapalı ol
ması muhtemel yağmura karşı koruma sağlayacaktı. Bu şeyin içine
girdiğimde, kendimi bir tabutun içindeymişim gibi hissettim.
O akşam Griffith bir kamp tüpünde pilav pişirdi. Sonra başları
mıza birer lamba taktık ve yakınlardaki bir dereye doğru yürüdük.
Amfibilerin çoğu noktürnaldir ve onları görmenin tek yolu gece
aramaktır; yapması da söylemesi kadar zor bir iş. Sürekli ayağım
kayıyordu ve yağmur ormanlarının bir numaralı güvenlik kuralını
ihlal ediyordum: Asla ne olduğunu bilmediğin bir şeye tutunma!
Düştüğüm seferlerden birinde, Bednarski iki yanımdaki ağaçta du
ran yumruk büyüklüğündeki tarantulayı gösterdi.
Deneyimli avcılar geceleri ormana ışık tutup, parlayan gözlerini
görmeye çalışarak kurbağa bulabilirler. Griffith'in bu şekilde gör
düğü ilk amfibi, yaprağın üzerine çıkmış bir San Jose Cochran kur
bağası (Cochranella euknemos) oldu. San Jose Cochran kurbağalan
"cam kurbağalar" olarak anılan büyük ailenin bir parçasıdır. Deri
leri, iç organları görünecek kadar şeffaf olduğundan bu adı almıştır.
Bu cam kurbağa yeşil renkteydi, küçük sarı benekleri vardı. Griffith
çantasından bir çift ameliyat eldiveni çıkardı. Hiç hareket etmeden
durdu ve sonra kurbağayı yakalamak için tıpkı bir balıkçıl gibi hızla
atıldı. Boş olan eliyle kulak temizleme çubuğunu andıran bir şey
aldı ve kurbağanın karnına sürdü. Pamuğu küçük plastik bir şişeye
koydu. Daha sonra Bd analizi yapılmak üzere laboratuvara gönde
rilecekti. Bu kurbağa, aradığı türlerden birinden olmadığından, ye
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niden yaprağın üzerine koydu. Sonra fotoğraf makinesini çıkardı.
Kurbağa makineye boş gözlerle baktı.
Karanlığın içinde dolaşmaya devam ettik, içimizden biri üpkı
ormanın zemini gibi turuncuya çalan kırmızı renkte bir La Loma
kurbağası (Pristimantis caryophyllaceus), başka biri parlak yeşil renk
li ve yaprak şekilli bir Warzewitsch kurbağası (Rana warszewüschii)
gördü. Gördüğümüz her hayvanda Griffith aynı rutini uyguluyor
du: Yakalıyor, karnından numune alıyor, resmini çekiyordu. Sonun
da, çiftleşmekte olan bir çift Panama kurbağasına denk geldik. Grif
fith onları yalnız bıraktı.
Griffith'in yakalamayı umduğu amfibilerden biri olan boynuzlu
keseli kurbağanın kendine has bir sesi vardır; şampanya şişesinin
mantarı çıktığında duyulan sese benzer. Islanmış bir halde ilerler
ken -artık derenin ortasından yürüyorduk- sesini duyduk; sanki
aynı anda farklı yerlerden yükseliyordu. Başlangıçta ses sanki çok
yakından geliyor gibiydi ama biz yaklaştıkça, o daha da uzaklaşı
yordu. Griffith sesi taklit etmeye, dudaklarıyla mantar patlama se
si çıkarmaya başladı. Sonunda, bizim yürürken suda çıkardığımız
sesle kurbağaları korkuttuğumuz sonucuna vardı. O ileri doğru
yürürken, bizler uzun süre dizimize kadar suyun içinde, kıpırdamamaya çalışarak durduk. Griffith sonunda bize yanına gitmemizi
işaret ettiğinde, uzun parmakları ve baykuşa benzeyen yüzüyle bü
yük sarı bir kurbağanın önünde durduğunu gördük. Kurbağa bir
ağaç dalında, göz seviyesinin hemen üzerinde bir yerde duruyordu.
Griffith EVACC koleksiyonuna eklemek için dişi bir boynuzlu ke
seli kurbağa arıyordu. Hızla kolunu uzattı ve kurbağayı yakaladı;
hayır, dişi değildi. Griffith sürüntü aldı, resmini çekti ve onu ağaca
geri koydu.
"Yakışıklı çocuk" diye mırıldandı kurbağaya.
Gece yarısına doğru kampa dönmeye karar verdik. Griffith sade
ce iki tane küçiik mavi karınlı zehirli kurbağa ve bir tane beyazımsı
semenderi yanında götürmeye karar vermişti; o da, yanlarındaki
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iki Amerikalı da bunların türlerini çıkaramamışlardı. Kurbağalar ve
semenderi, nem ihtiyaçlarını sağlamaları için yapraklarla beraber
plastik torbalara koydular. Bu kurbağaların ve olursa yavrularının
ve olursa yavrularının da yavrularının bir daha asla yağmur orma
nına ayak basamayacaklarını, günlerini dezenfekte edilmiş camdan
bir tank içerisinde geçireceklerini düşündüm. O gece yağmur yağ
dı ve tabuta benzeyen hamağımda çok canlı, çok sıkıntılı rüyalar
gördüm; daha sonra o rüyadan hatırlayabildiğim sadece ağızlıkla
sigara içen parlak sarı bir kurbağa görüntüsü oldu.

Al tıncı Yok Oluş

39

BÖLÜM II

MASTODON'UN AZI DİŞLERİ
Mammut americanum

Yok oluş günümüz çocuklarının karşılaştıkları belki de ilk bilimsel
düşüncedir. Bir yaşındaki çocuklara oynamaları için oyuncak dino
zorlar veriliyor, iki yaşındaki çocuklar, tam anlamıyla olmasa da, bu
plastikten yapılma küçük yaratıkların çok büyük hayvanları temsil
ettiğini anlıyorlar. Hızlı öğrenen -ya da belki tuvalet eğitimi konu
sunda yavaş- çocuklar, altlarında bezle gezdikleri dönemde bir za
manlar çok çeşitli dinozorların olduğunu ve hepsinin uzun zaman
önce öldüklerini açıklayabiliyorlar. (Benim oğullarım küçükken,
Jura ya da Kretase döneminde bir orman şeklinde tasarlanmış plas
tik bir mat üzerine yerleştirebilecekleri bir dinozor setiyle saatlerce
oynarlardı. Orman dekorunda lav püskürten bir volkan vardı ve
üzerine basınca korkutucu bir ses çıkarıyordu.) Tüm bunlar yok
oluşun bizlerde tartışmasız bir düşünce olarak var olacağı anlamına
gelmeli. Ama gelmiyor.
Aristo, hayvanların gerçekten de bir tarihi olduğu olasılığını dü
şünmeden on kitaptan oluşan Hayvanların Tarihi (History of Animals)
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serisini yazmıştı. Büyük Plinius'un Doğa Tarihi (Natural History) ki
tabında gerçek ve efsanevi hayvanlara dair tanımlamalar yer alır
ancak yok olmuş hayvanlara dair herhangi bir bilgiye rastlanmaz.
Bu düşünce Orta Çağ'a ya da Rönesans dönemine kadar oluşma
mıştır; bu dönemde ise, topraktan çıkarılan her şey için “fosil" ke
limesi kullanılmaya başlanmıştır ("fosil yakıtlar" teriminde olduğu
gibi). Aydınlanma döneminde her türün büyük, kırılmaz bir 'varo
luş zinciri' içerisinde bir halka olduğu görüşü hakimdi. Alexander
Pope'un insan Üzerine Bir Deneme (Essay on M an)' sinde dediği gibi:
Hepsi sadece muhteşem bir bütünün parçaları,
Bedeni doğa ve ruhu Tanrı olan.
Cari Linnaeus ikili isimlendirme sistemini ortaya koyduğunda, ya
şayan türler ile ölmüşler arasında bir ayrım yapmamıştı çünkü ona
göre böyle bir ayrıma gerek yoktu. Doğanın Sistemi (Systema Naturae) çalışmasının 1758'de yayınlanan onuncu baskısında, altmış üç
kınkanatlı böcek türü, otuz dört koni kabuklu salyangoz türü, on
altı yassı balık türü belirtilmiştir. Buna karşılık, Doğanın Sistemi'nde
gerçekte tek çeşit hayvan vardır; var olan hayvanlar.
Aksi yönde oldukça fazla kamt olmasına rağmen bu görüşte ısrar
ediliyordu. Londra, Paris ve Berlin'de bulunan tuhaf şeylerle dolu
odalarda kimsenin rastlamadığı ilginç yaratıklardan izler, şimdi trilobitler, belemnitler ve ammonitler olarak adlandırdığımız hayvan
ların kalıntıları vardı. Sonuncu gruba ait kalıntılardan bazıları öy
lesine büyüktü ki, fosilleşmiş kabuklarının büyüklükleri neredeyse
vagon tekeri kadardı. On sekizinci yüzyılda, Sibirya'dan Avrupa'ya
daha çok mamut kemiği gelmeye başlamıştı. Bunlar da sisteme bir
şekilde sıkıştırılıyordu. Kemikler fil kemiklerine çok benziyordu. O
tarihte Rusya'da filler yaşamadığından, bunların Yaratılış'ta anlatı
lan büyük tufan sırasında kuzeye sürüklenen yaratıklara ait olması
gerektiği düşünülmüştü.
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Bir kavram olarak yok oluşun, sonunda devrimci Fransa'da orta
ya atılması muhtemelen tesadüf değildi. Bunda, günümüzde Ame
rikan mastodon ya da Mammut americanum olarak adlandırılan bir
yaratık ve daha önce ölmüş olan kardeşinin adı Georges'la anılan
doğabilimci Jean-Leopold-Nicolas-Frederic Cuvier büyük ölçüde
etkili oldu. Cuvier, bilim tarihindeki tartışmalı kişiliklerden biridir.
Çağdaşlarının çok ilerisindeydi, bununla birlikte pek çoğunun önü
nü kapatıyordu; bazen çekiciydi, bazen hırçın; ileri görüşlüydü ama
aynı zamanda gericiydi. On dokuzuncu yüzyılın ortalarına gelin
diğinde, fikirlerinin çoğu gözden düştü. Ancak yapılan en yeni ke
şifler, en fazla eleştirilen teorilerini destekler nitelikteydi ve bunun
sonucunda Cuvier'in özü itibariyle trajik olan dünya tarihi vizyonu
isabetli görünmeye başladı.
Avrupalıların tam olarak ne zaman bir Amerikan mastodon kemiği
ile karşılaştıkları bilinmiyor. 1705'te, New York'un kuzey kesiminde
bir tarlada tek başına bulunan bir azı dişi Londra'ya gönderildiğin
de, "bir deve ait diş" şeklinde etiketlendirilmişti. O döneme uygun
bir ifade olmasa da, bilimsel çalışma denebilecek bir yaklaşımla ele
alman ilk mastodon kemikleri 1739'da keşfedildi. O yıl, Charles le
Moyne, ikinci Baron de Longueuil, dört yüz askeri ile Ohio Nehri'nden aşağı ilerliyordu; askerlerinden bazıları kendisi gibi Fransızdı,
kalanların çoğu Algonkinler ve İrokualardan oluşuyordu. Yolcu
luk zorlu ve kaynaklar yetersizdi. Fransız askerlerden birinin daha
sonra anlattığına göre, bir aşamada askerlerin tek yiyecekleri meşe
palamutlarıydı. Muhtemelen sonbaharda bir gün, Longueuil ve as
kerleri Ohio'nun doğu kıyısında, günümüzde Cincinnati şehrinin
bulunduğu yer yakınlarında kamp kurmuşlardı. Askerler arasında
bulunan Amerikan yerlileri avlanmak üzere ayrılmışlardı. Birkaç
kilometre ötede, sülfür kokulu bir bataklığa rastladılar. Dört bir
yandan bataklığa doğru bufalo izleri görülüyordu ve yüzlerce -bel
ki binlerce- kocaman kemik çamurun içinden, sanki bir gemi enkazı
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gibi çıkıyordu. Kampa döndüklerinde ellerinde bir metre uzunlu
ğunda bir uyluk kemiği, kocaman bir ön diş ve çok sayıda büyük
diş vardı. Dişlerin kökleri bir insan eli kadardı ve her biri neredeyse
dört buçuk kilogramdı.
Longueuil öyle etkilenmişti ki, kamptan ayrılırken askerlerine
kemikleri yanlarına almalarını emretti. Devasa ön diş, uyluk kemiği
ve azı dişlerini sırtlarına alan adamlar çölde ilerlemeye başladılar.
Sonunda, Mississippi Nehri'ne vardılar ve burada Fransız asker
lerinden oluşan diğer bir birlikle buluştular. Sonraki birkaç ayda,
Longueuil'in adamlarının çoğu hastalıktan öldü ve Çikasovlara
açtıkları savaş utanç ve yenilgiyle sonuçlandı. Yine de Longueuil
bu tuhaf kemikleri güvenli bir şekilde sakladı. Önce New Orleans'a
gitti, oradan da azı dişini, diğer dişleri ve uyluk kemiğini Fransa'ya
gönderdi. Kemikler XV. Louis'ye gösterildi, o da bunları kendi mü
zesine, Cabinet du Roi'ya yerleştirdi. Onlarca yıl sonra bile Ohio
Nehri vadisine ait haritalar büyük ölçüde boştu, sadece Endroit oü
on a trouve des os d'Elephant "fil kemiklerinin bulunduğu yer" gös
teriliyordu. (Günümüzde "fil kemiklerinin bulunduğu yer" Kentucky'de Big Bone Lick adıyla anılan bir eyalet park alanıdır.)
Longueuil'in kemikleri inceleyen herkesi şaşkına çeviriyordu.
Uyluk kemiği ve uzun ön diş bir file ya da o dönemde geçerli kabul
edilen taksonomiye göre aşağı yukarı aynı şey olan bir mamuta
aitmiş gibi görünüyordu. Ama hayvanın azı dişleri tam bir mu
ammaydı. Hiçbir kategoriye uymuyordu. Fil dişlerinin (ve mamut
dişlerinin de) üst kısımları düzdür; bir taraftan diğerine uzanan
ince çıkıntılar sayesinde çiğneme yüzeyi bir koşu ayakkabısının ta
banına benzer. Mastodon dişi ise sivri uçludur; aslında kocaman
bir insana aitmiş gibi görünür. Bunlardan birini inceleyen ilk doğabilimcilerden Jean-Etienne Guettard kökenini tahmin etmeyi bile
reddetmişti.
1752'de, Fransa Kraliyet Bilim Akademisi'ne sunduğu bir rapor
da umutsuzca "Hangi hayvandan geliyor?" diye soruyordu.
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1762'de, kralın bahçelerinin sorumlusu doğabilimci Louis-Jean-Marie Daubenton, bu garip dişlerin gizemini çözme çabasıyla
"Ohio'nun bilinmeyen hayvanı"mn aslında bir hayvan olmadığını
açıkladı. Aslında iki hayvan vardı. Ön dişler ve bacak kemikleri fil
lere aitti; azı dişleri ise tamamen farklı bir yaratıktan geliyordu. Söz
konusu diğer yaratığın, büyük olasılıkla, bir hipopotam olduğuna
karar vermişti.
Yaklaşık olarak aynı zamanda Avrupa'ya, bu defa Londra'ya
ikinci bir grup mastodon kemiği daha gönderildi. Big Bone Lick'ten
gelen bu kalıntılar yine kafa karıştırıcıydı: Kemikler ve ön dişler
filinkine benziyordu, azı dişlerinin ise uçları yumruluydu. Kraliçe'nin doktoru YVilliam Hunter, Daubenton'ın tutarsızlık konu
sunda getirdiği açıklamayı kusurlu buluyordu. Farklı bir açıklama
sundu; yarı yarıya doğru olan ilk açıklamayı. "Sözde Amerikan fili"
diyordu, "anatomi uzmanlarının aşina olmadıkları tamamen yeni
bir hayvandır." Korkutucu görünen dişlere bakarak, etobur olduğu
sonucuna varmıştı. Bu canavara American incognitum' adını verdi.
Fransa'nın önde gelen doğabilimcisi Georges-Louis Leclerc, Buffon Kontu ile tartışma yeni bir viraja girdi. Söz konusu kalıntıların
bir ya da iki değil, üç ayrı hayvana ait olduğunu ileri sürdü: Bir fil,
bir hipopotam ve henüz bilinmeyen üçüncü bir tür. Buffon, dehşet
içerisinde, bu son türün -"içlerinde en büyük olanın"- ortadan kay
bolmuş gibi göründüğünü söyledi. Bunun, ortadan kaybolan tek
kara hayvanı olduğunu ileri sürdü.
1781'de, Thomas Jefferson da bu tartışmaya dahil oldu. Eyalet
valiliği görevini bırakmasının hemen ardından yazdığı Virginia
Üzerine Notlar (Notes on the State of Virginia) çalışmasında, incogni
tum hakkında kendi hikayesini öne sürdü. Buffon'un görüşü doğ
rultusunda, bu hayvanın tüm yaratıkların en büyüğü olduğunu
söylüyordu; "Kübik hacmi bir filin beş ya da altı katı." (Bu söylem,
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o dönemde Avrupa'da popüler olan, Yeni Dünya'da bulunan hay
vanların Eski Dünya'dakilere göre daha küçük ve "yoz" oldukları
teorisinin tersini dile getiriyordu.) Jefferson, hayvanın etobur olma
olasılığı konusunda Hunter ile aynı fikirdeydi. Ama hala dışarıda
bir yerlerde yaşıyordu. Virginia'da bulunamazsa, kıtanın "orijinal
halini koruyan, keşfedilmemiş ve bozulmamış" bölümlerinden bi
rinde dolaşıyordu. Jefferson başkan olduğu dönemde Meriwether
Lewis ve William Clark'ı kuzeybatıya gönderdiğinde, ormanlarda
dolaşan canlı bir itıcognita ile döneceklerini umuyordu.
"Doğanın işleyişi böyledir" diye yazıyordu. "Hayvanlarının tek
bir ırkının bile yok olmasına izin vereceği, muhteşem işlerinde kırılabilecek kadar zayıf bir halkanın oluşacağı hiçbir vaka yaratıla
maz."
Cuvier Paris'e 1795'in başlarında, Ohio Vadisi'nde bulunan kalın
tıların şehre ulaşmasından yarım yüzyıl sonra geldi. Yirmi beş ya
şındaydı, birbirinden uzak duran gri gözleri ve çıkıntılı bir burnu
vardı. Genel olarak sakin ama şiddetli krizler ve patlamalar yaşa
yabilen mizacım bir arkadaşı dünyanın dış kabuğuna benzetmişti.
Cuvier, İsviçre sınırındaki küçük bir kasabada büyümüştü ve baş
kentte çok az tanıdığı vardı. Yine de bir taraftan Fransız devrimi ön
cesi rejimin değişmesi, diğer taraftan da kendisine fazlasıyla saygı
duyması sayesinde başkentte prestij kazanmayı başarmıştı. Yaşça
daha büyük olan bir çalışma arkadaşı daha sonra ondan bahseder
ken "Paris'te 'mantar gibi' bitti" demişti.
Cuvier'in Paris Doğa Tarihi Müzesi'ndeki -kralın dolabımn yeri
ni alan demokratik kurum- işi, resmi olarak eğitim vermekti. Ancak
boş zamanlarında müze koleksiyonunu inceliyordu. Longueuil'in
XV. Louis'ye ilettiği kemikleri saatlerce inceliyor, bunları başka ör
neklerle karşılaştırıyordu. 4 Nisan 1796'da -ya da o dönemde kulla
nımda olan devrim takvimine göre 15 Germinal IV yılında- araştır
malarından elde ettiği sonuçları halka açık bir ders sırasında sundu.
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Cuvier filleri ele almaya başladı. Avrupalılar uzun bir süredir Af
rika'da tehlikeli oldukları kabul edilen fillerin ve Asya'da da daha
evcil fillerin bulunduğunu biliyorlardı. Yine de fillere fil gibi yakla
şılıyordu; tıpkı köpeklerin köpek olduğunun, bazılarının daha yu
muşak huylu, bazılarının da daha vahşi olduğunun bilindiği gibi.
Müzede bulunan, Seylan'dan gelen çok iyi korunmuş bir kafatası
ve Ümit Burnu'ndan gelen bir diğeri dahil olmak üzere, fil kalıntıla
rı üzerinde yaptığı incelemeden hareketle, Cuvier bu ikisinin farklı
türlere ait olduğunu, haklı olarak, fark etti.
"Seylan'dan gelen filin Afrika'dan gelenden farkı, atla eşek ya da
keçi ile koyun arasındaki fark gibi" diyordu. Hayvanların birbirin
den ayrılan pek çok özelliğinden biri dişleriydi. Seylan'dan gelen
filin azı dişlerinin yüzeyinde "etrafına kurdele dolanmış gibi" dal
galı çıkıntılar vardı, Ümit Burnu'ndan gelen filin dişlerinin tepesi
ise elmas şekline benziyordu. Bir filin ağzını açıp bakmaya kimse
cesaret edemeyeceği için, yaşayan hayvanlara bakarak bu farkı gör
mek mümkün değildi. Cuvier, "Zooloji bu ilgi çekici keşfi sadece
anatomiye borçludur" diyordu.
Fili ortadan ikiye başarıyla ayıran Cuvier incelemesine devam
etti. Cuvier, kanıtları "itinayla inceledikten" sonra, Rusya'dan ge
len devasa kemiklerle ilgili teorinin yanlış olduğu sonucuna vardı.
Sibirya'dan gelen dişler ve çene kemikleri "fillerinkine tam olarak
benzemiyor" dedi. Tamamen farklı bir türe aitti. Ohio'dan gelen
hayvanın dişleri içinse, "daha da farklı olduklarını anlamak için"
şöyle bir bakmak bile "yeterliydi."
"Bu iki muazzam hayvanın başına, kimsenin yaşadıklarına
dair bir iz bulamamasına neden olacak ne gelmiş olabilir?" diye
soruyordu. Cuvier'in ifade ediş şekliyle, soru cevabını içinde ba
rındırıyordu. Bunlar especes perdues ya da kayıp türlerdi. Cuvier
daha o zaman yok olmuş omurgalıların sayısını ikiye katlayarak,
(muhtemel) bir adetten iki adede çıkarmıştı. Daha yolun başın
daydı.
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Bundan birkaç ay önce, Cuvier'e Buenos Aires'in batısında, Rfo
Lujân kıyısında keşfedilen bir iskeletin çizimleri gönderilmişti.
Yaklaşık üç buçuk metre uzunluğunda ve iki metre yüksekliğin
deki iskelet Madrid'e gönderilmiş ve burada özenle bir araya ge
tirilmişti. Çizimler üzerinde çalışan Cuvier, kemiklerin alışılma
dık ölçüde büyük bir tembel hayvana ait olduğunu belirlemişti ve
yine haklıydı. Ona "dev canavar" anlamında Megatherium adını
verdi. Arjantin'e, hatta aslında Almanya dışında herhangi bir yere
gitmemesine rağmen, Cuvier Megatherium 'u artık Güney Amerika
nehirlerinin kıyılarında pineklerken bulmanın mümkün olmadı
ğına ikna olmuştu. O da ortadan kaybolmuştu. Kalıntıları -bazı
yerlerinde köpek balığına benzer dişler olan muazzam, sivri çene
kemiği- Hollanda'da bir taş ocağında bulunan, Maastricht hayvanı
olarak anılan hayvan da öyle... (Maastricht fosili kısa süre önce,
1795 yılında Hollanda topraklarını işgal eden Fransızların eline
geçmişti.)
Cuvier, "yok olmuş dört tür varsa, başkalarımn da olması ge
rektiğini" söylüyordu. Elde bulunan kanıtlar düşünüldüğünde, bu
önerme oldukça cüretkârdı. Cuvier, dağınık haldeki birkaç kemiği
esas alarak, yaşama yepyeni bir bakış açısı geliştirmişti. Türler ölüp
yok oluyordu. Bu istisnai bir durum değil, yaygın bir fenomendi.
"Kendi içinde tutarlı ve herhangi bir rapor ile karşı çıkılmamış
tüm bu etkenler bizimkinden önce başka bir dünyanın varlığını ka
nıtlıyor" diyordu Cuvier. "Ama bu ilkel dünya neydi? Ve nasıl bir
devrim bu dünyayı silip yok etti?"
Cuvier'in zamanından bu yana, Doğa Tarihi Müzesi Fransa'nın her
yerinde şubeleri olan, büyüyen bir kuruma dönüştü. Bununla be
raber, merkez binası hala beşinci bölgedeki eski kraliyet bahçele
rinde bulunuyor. Cuvier sadece müzede çalışmıyordu, yetişkinlik
çağının büyük bölümünde arazide, şimdi ofis olarak düzenlenmiş
büyük bir taş evde geçirmişti. Şimdi evin yanında bir restoran ve
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onun da yanında bir hayvan parkı bulunuyor; benim ziyaret ettiğim
gün, çimlerde güneşlenen küçük kangurular vardı. Bahçelerin karşı
tarafında müzenin paleontoloji koleksiyonuna ev sahipliği yapan
büyük bir salon bulunuyor.
Müze yöneticisi Pascal Tassy, filleri ve kayıp kuzenleri ma
mutları, mastodonları ve gomphothereleri de içine alan, hortum
lu hayvanlar alanında uzman. Onu ziyarete gittim çünkü bana
Cuvier'in incelediği kemikleri göstermeye söz vermişti. Tassy'yi
paleontoloji salonunun bodrum katında, loş ofisinde, bir morgu
dolduracak kadar çok, eski kafataslarının arasında otururken bul
dum. Ofisin duvarları eski Tenten çizgi romanlarının kapakları
ile dekore edilmişti. Tassy, yedi yaşındayken, Tenten'in bir kazı
macerasını okuduktan sonra paleontolog olmaya karar verdiğini
anlattı.
Bir süre hortumlu hayvanlar üzerine konuştuk. "Hayranlık
uyandıran bir grup" dedi. "Örneğin, yüz bölgesinde anatomi de
ğişikliği olan hortum gerçekten sıra dışı, ayrı ayrı beş kez evrim
geçirmiş. İki kez olsa, şaşırtıcı olur. Ama birbirinden bağımsız beş
kez olmuş! Fosillere baktığımızda bunu kabul etmek zorunda kalı
yoruz." Tassy, elli beş milyon yılda yaklaşık yüz yetmiş hortumlu
türünün tanımlandığını söylüyor ve ekliyor: "Ve bundan çok daha
fazlası var, eminim."
Yukarı, paleontoloji salonuna bir gemi kamarası gibi eklenmiş
kısma çıktık. Tassy, içi metal dolaplarla dolu küçük bir odanın kilitli
kapısını açtı. Kapının hemen içinde, kısmen plastiğe sarılı olarak
duran nesne, tüylü bir şemsiye askısını andırıyordu. "Bu, yünlü
mamutun bacağı; kuzey Sibirya açıklarında bir adada donmuş ve
kurumuş halde bulundu" dedi Tassy. Daha yakından bakınca, ba
cağın üzerindeki derinin, bir çarık gibi, dikilmiş olduğunu görebi
liyordum. Tüyleri çok koyu kahverengiydi ve on bin yıldan fazla
zaman geçmiş olmasına rağmen mükemmel biçimde korunmuş gö
rünüyordu.

Altıncı Yok Oluş

Tassy, metal dolaplardan birini açtı ve içindekileri ahşap bir ma
saya koydu. Bunlar Longueuil'in Ohio Nehri'nden aldığı dişlerdi.
Çok büyük, yumrulu ve kararmışlardı.
En büyük kemiği göstererek, "Bu, paleontolojinin Mona Lisa'sı"
dedi. "Her şeyin başlangıcı. İnanılmaz çünkü Cuvier bu dişin resmi
ni bizzat çizmiş. Yani ona çok dikkatli bakmış." Dişlerin üzerine on
sekizinci yüzyılda boyayla yazılmış ama şimdi rengi seçilemeyecek
kadar solmuş olan orijinal katalog numaralarını gösterdi.
En büyük dişi iki elimle aldım. Gerçekten de dikkate değer bir
şeydi. Yaklaşık yirmi santimetre uzunluğunda ve on santimetre genişliğindeydi; neredeyse bir tuğla büyüklüğündeydi ve bir o kadar
o kadar ağırdı. Dişlerin çıkıntıları -dört tane- sivriydi ve diş minesi
hala büyük ölçüde bozulmamıştı. Halat kadar kalın kökleri kızıl
kahverengi, katı bir kitle oluşturuyordu.

M astodon dişlerini g österen bu oym a b askı, 1812'd e C u v ier tarafın dan
kalem e alınan b ir açıklam a ile birlikte yayınlanm ıştır.
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Evrim açısından bakıldığında, aslında mastodonun azı dişlerinde
tuhaf olan bir şey yok. Mastodon dişleri, diğer pek çok memelininki gibi, çekirdekte bulunan dentin ve onu saran sert ama daha
kırılgan mine tabakasından oluşur. Yaklaşık otuz milyon yıl önce,
mastodonlara gidecek olan hortumlu hayvanlar çizgisi mamut ve
fillere gidecek olan çizgiden ayrıldı. İkinci grup zaman içerisin
de, bir bakıma ekmek şeklindeki, mine kaplı plakalardan oluşan
daha sofistike dişler geliştirecekti. Bu düzenleme çok daha güçlüydü ve mamutların - günümüzde de fillerin- alışılmadık ölçüde
aşındırıcı yiyecekler tüketmesine imkan veriyordu. Diğer taraf
tan, mastodonlar nispeten ilkel olan azı dişlerini (insanlar gibi)
korudular ve çiğneyerek yemeye devam ettiler. Tabii ki, Tassy'nin
bana söylediği gibi, Cuvier'de eksik olan evrimsel bakış açısıydı;
bu da ulaştığı sonuçların bazı açılardan çok daha etkileyici olma
sına yol açıyor.
"Tabii ki hatalar da yapmıştı" dedi Tassy. "Ama teknik çalışma
larının çoğu muazzam. Gerçekten harika bir anatomi uzmanıymış."
Dişleri bir süre daha inceledikten sonra, Tassy beni paleontoloji
salonuna götürdü. Giriş bölümünün hemen arkasında, Longueuil'in
Paris'e gönderdiği devasa uyluk kemiği bir kaideye monte edilmiş
şekilde sergileniyordu. Bir çit kazığı kadar kalındı. Okul çağındaki
Fransız çocuklar yanımızdan sıra halinde geçiyor, heyecanlı çığlık
lar atıyorlardı. Tassy'nin elinde büyük bir halkaya takılı anahtarlar
vardı; bunlarla cam vitrinlerin altındaki çeşitli çekmeceleri açıyor
du. Bana Cuvier'in incelediği bir mamut dişi ve ilk olarak Cuvier
tarafından belirlenen nesli tükenmiş çeşitli türlerden parçalar gös
terdi. Daha sonra, günümüzde bile dünyanın en ünlü fosillerinden
biri olan Maastricht hayvanım gösterdi. (Hollanda'nın tekrar tekrar
geri istemesine rağmen, iki yüzyıldan fazla zamandır Fransızların
elinde bulunuyor.) On sekizinci yüzyılda, bazı kesimler Maastri
cht fosilinin tuhaf bir timsaha, bazıları ise kırık dişli bir balinaya
ait olduğunu düşünüyorlardı. Cuvier nihayetinde onun bir deniz
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sürüngenine ait olduğu sonucuna, yine haklı olarak, varacaktı. (Bu
yaratık daha sonra mosazor olarak sınıflandırılmıştır.)
Öğle yemeği saatinde, Tassy ile yürüyerek ofisine döndük. Son
ra bahçelerde dolaşarak Cuvier'in eski evinin yanındaki restorana
gittim. Bana öylesi uygun gibi geldiğinden, Cuvier M enüsü 'nü sipa
riş ettim; istediğiniz başlangıç tabağı artı tatlı. Tatlıyı yerken -son
derece lezzetli, krema dolgulu bir turta- rahatsız edici biçimde tok
hissetmeye başladım. Bu anatomi uzmammn anatomisi hakkında
okuduğum bir tammlama aklıma geldi. Fransız Devrimi sırasında
Cuvier zayıftı. Müze sahasında yaşadığı yıllarda giderek tombullaş
tı ve hayatının son dönemlerinde aşırı şişman birine dönüştü.
Cuvier, "yaşayan ve fosil haldeki fil türleri" konulu dersi ile yok
oluşu bir etken olarak ortaya koymayı başardı. Ancak en abartılı
savı -kayıp türlerle dolu, kaybedilmiş başlı başına bir dünya oldu
ğu savı- öylece kaldı. Gerçekten de böyle bir dünya olmuşsa, yok
olmuş başka hayvanlara dair izlerin de bulunabilmesi gerekirdi.
Böylece, Cuvier bunları aramaya başladı.
Görünüşe göre, 1790'lı yıllarda Paris paleontolog olmak için iyi
bir yerdi. Şehrin kuzeyine doğru uzanan tepeler aktif olarak kar
tonpiyerin hammaddesi olan alçı taşının üretildiği taş ocakları ile
doluydu. (Başkent çok sayıda maden üzerinde rasgele büyüyordu.
Öyle ki, Cuvier'in yaşadığı dönemde göçük oluşumu önemli bir
tehlikeydi.) Madencilerin, ellerinde tuhaf kemiklerle çıkagelmesi
nadir bir durum değildi; koleksiyoncular, ne biriktirdiklerine dair
gerçek anlamda bir fikirleri olmasa da, bu kemikler için ödül veri
yorlardı. Böyle bir meraklının yardımıyla, Cuvier kısa sürede yok
olmuş başka bir hayvanı bir araya getirmeyi başardı; ona Vanimal
moyen de Montmartre adını verdi; Montmartre'deki orta boy hayvan.
Bu sırada, Cuvier Avrupa'nın diğer yerlerinden, başka doğabilimcilerden numuneler de topluyordu. Bu Fransızın değerli objeleri
almakla ün kazanmış olması sayesinde, bazı koleksiyoncular gerçek
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fosiller de gönderiyorlardı. Ancak Hamburg, Stuttgart, Leiden, Bologna ve diğer yerlerden ayrıntılı çizimler gelmeye başlamıştı. Cu
vier minnettar bir dille, "Bilimi geliştiren ve seven tüm Fransızların
ve yabancıların ...coşku ve heyecanının beni desteklediğini söyle
meliyim" diye yazıyordu.
1800'e gelindiğinde, yani fil hakkmdaki makaleden dört yıl son
ra, Cuvier'in fosillerden oluşan hayvanat bahçesi yok olduklarım
kabul ettiği yirmi üç türü içerecek kadar genişlemişti. Bunlar ara
sında kalıntılarını Paris müzesi deposunda keşfettiği bir cüce su ay
gırı; kemiklerine İrlanda'da rastlanan devasa boynuzlu bir geyik;
Almanya'dan gelen, günümüzde mağara ayısı olarak anılan büyük
bir ayı bulunuyordu. Bu noktada, Montmartre hayvanı altı farklı
türe bölünmüş ya da ayrılmıştı. (Günümüzde bile bu türler hakkın
da toynaklı hayvanlar oldukları ve otuz milyon yıl önce yaşadıkları
dışında çok az bilgiye sahibiz.) "Bu kadar kısa bir sürede bu kadar
çok kayıp tür ortaya çıkarılmışsa, toprağın derinliklerinde acaba
kaç tanesi vardır?" diye soruyordu Cuvier.
Cuvier bir şovmenin cazibesine sahipti ve müzenin halkla iliş
kiler uzmanlarını işe almaya başlamasından çok önce, dikkati nasıl
çekeceğini biliyordu. (Tassy'nin ifadesiyle, "Günümüzde yaşasa te
levizyon yıldızı olabilirdi.") Bir noktada, Paris'te bulunan alçı ocak
larından küçük vücutlu ve kafası kare şekline yakın, tavşan büyük
lüğünde bir yaratığın fosili çıktı. Cuvier, dişlerinin şeklinden yola
çıkarak, fosilin bir keseli hayvana ait olduğu sonucuna vardı. Bu
oldukça dikkat ekici bir iddiaydı çünkü Eski Dünya'da bilinen ke
seli hayvan yoktu. İddiasını daha dramatik hale getirmek için, tes
pitini halkın sorgulamasına açacağım duyurdu. Keseli hayvanların
pelvisten uzanan belirleyici bir çift kemikleri vardır; günümüzde
epipubik kemikler olarak biliniyor. Cuvier bu kemikleri görmediği
halde, etraflarını kazıması durumunda açığa çıkacaklarım tahmin
etmişti. Fosili ince bir iğne ile kazıması sırasında, izlemeleri için bi
lim insanlarından oluşan Paris'in elit tabakasını davet etti. Ve işte,
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kemikler ortaya çıkmıştı! (Bu keseli hayvan fosilinin kalıbı Paris'te,
paleontoloji salonunda sergileniyor ancak orijinali sergilenemeye
cek kadar değerli kabul ediliyor ve özel bir mahzende saklanıyor.)
Cuvier, Hollanda'da da benzer bir gösteri sahnelemişti. Haarlem'de bir müzede, bir omurga parçasına bağlı, büyük, yarım ay
şeklinde bir kafatasından oluşan bir numuneyi inceliyordu. Doksan
santimetre uzunluğundaki fosil yaklaşık yüz yıl önce keşfedilmişti
ve başının şekli düşünüldüğünde, şaşırtıcı bir biçimde, insana ait
olduğu kabul edilmişti. (Bilimsel bir isim de verilmişti: Homo diluvii testis ya da "tufan'a şahit olan insan.") Cuvier, bu tanımlamayı
çürütmek için önce sıradan bir semender iskeleti aldı. Sonra, müze
müdürünün onayıyla, "tufana kapılmış insan"ın omurgasının et
rafındaki kaya kalınülarım kaldırmaya başladı. Fosil hayvanın ön
ayaklarım ortaya çıkardığında, tam da tahmin ettiği gibi, semenderinkilerle aym şekilde olduğunu gördüler. Yaraük tufan öncesi insa
nı değildi, çok daha tuhaf bir şeydi: Devasa bir amfibi.
Cuvier yok olmuş türleri ortaya çıkardıkça, yaratıkların yapısı
da değişiyor gibi görünüyordu. Mağara ayıları, dev tembel hayvan
lar, hatta devasa semenderler... Tüm bunlar hala hayatta olan türler
ile belli bir ilişki içindeydi. Ama Bavyera'da kireçtaşı oluşumu içeri
sinde bulunan garip fosil ne olacaktı? İletişim içinde olduğu pek çok
kişiden biri, Cuvier’e bu fosilin çizimini göndermişti. Garip biçim
de uzun kollar, ince parmaklar ve küçük bir gaga gibi görünen ke
miklerin de yer aldığı karmakarışık bir kemik yığını görülüyordu.
İnceleyen ilk doğabilimci, iskeletin bir deniz hayvanına ait olduğu
ve uzun kollarını da kürek gibi kullandığı yorumunu yapmıştı. Cu
vier, elindeki çizime dayanarak, şoke edici bir çıkarımda bulundu
ve hayvanın uçan bir sürüngene ait olduğuna karar verdi. Ona ptero-dactyle adını verdi; "kanat parmaklı."
Cuvier'in yok oluşu -"bizimkinden önce var olan bir dünyayı"- keş
fetmesi sansasyonel bir olaydı ve haber kısa sürede Atlantik'in ötesine
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ulaştı. Newburgh, New York'ta çiftçiler tarafından neredeyse eksiksiz,
devasa bir iskelet topraktan çıkarıldığında, büyük öneme sahip bir
buluntu olarak kabul edildi. O tarihte başkan yardımcısı olan Thomas
Jefferson, kemiklere el koymak için defalarca girişimde bulundu an
cak başarılı olamadı. Bir süre önce Philadelphia'da ülkenin ilk doğa
tarihi müzesini kuran sanatçı arkadaşı Charles VVillson Peale başardı.
Belki Cuvier'den de başarılı bir şovmen olan Peale, Newburgh'dan
aldığı kemikleri bir araya getirmek için aylarca uğraştı, ahşaptan ve
kağıt hamurundan eksik parçaların benzerlerini yaptı. 1801 yılının
Noel arifesinde, iskeleti halkın ziyaretine açtı. Serginin duyulmasını
sağlamak için siyahi hizmetlisi Moses VVilliams'a bir Kızılderili başlığı
giydirdi ve Philadelphia sokaklarında, beyaz bir atın üstünde dolaştır
dı. Yeniden oluşturulmuş canavarın yerden omuzlarına kadar olan
yüksekliği yaklaşık üç metre otuz santimdi ve kuyruğundan uzun ön
dişlerine kadar uzunluğu beş metreydi; abartılı boyutlardaydı. Ziya
retçilerden iskeleti görmeleri karşılığında elli sent talep ediliyordu; o
rcj
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dönem için oldukça yüksek bir tutar. Yaratık -Amerikan mastodoniçin hala bir isim üzerinde anlaşmaya varılmamıştı ve incognitum,
Ohio hayvanı ve -belki de en kafa kanştincı olan- mamut gibi farklı
isimlerle anılıyordu. Dünyanın popüler ilk sergisi oldu ve bir tür "ma
mut sevdası" m ateşledi. Cheshire, Massachusetts'te yaklaşık beş yüz
altmış kilo gelen bir "mamut peyniri" yapıldı; Philadelphialı bir fınncı
"mamut ekmeği" üretti ve gazetelerde "mamut havucu", "mamut şef
tali ağacı" ve "on dakikada kırk iki yumurta yiyebilen" bir "mamut
yiyici" haberleri yer aldı. Peale aynca Newburgh'da ve Hudson Vadi
si çevresindeki kasabalarda bulunan çeşitli kemikleri kullanarak, ikin
ci bir mastodon oluşturmayı da başarmışü. Hayvanın geniş göğüs
kafesinin altında bir akşam yemeği ziyafeti verdikten sonra, bu ikinci
iskeleti iki oğluyla birlikte Avrupa'ya gönderdi. İskelet Londra'da ay
larca sergilendi. Bu sırada, Peale'nin küçük oğlu hayvanın uzun ön
dişlerinin, üpkı morslanrıki gibi, aşağı dönük olması gerektiğine karar
verdi. Aslında iskeleti Paris'e götürmeyi ve Cuvier'e satmayı planlı
yorlardı. Ancak Londra'da oldukları sırada İngiltere ile Fransa arasın
da savaş çıktı ve iki ülke arasmda seyahat etmek imkansız hale geldi.
Cuvier mastodonte ismini nihayet 1806'da Paris'te yayınlanan bir ga
zetede kullandı. Bu alışılmamış isim, Yunanca "meme diş"ten geli
yordu; hayvanın azı dişlerinde gördüğü yumru şeklindeki kabarık
lıklar görünüşe göre ona meme uçlarını hatırlatmıştı. (Bu noktaya
gelindiğinde, hayvana bir Alman doğabilimci tarafından bilimsel
bir isim verilmişti; ne yazık ki bu isim -Mammut americanum- mastodonlar ile mamutların daima karıştırılmasına neden oldu.)
İngiltere ile Fransa arasında devam eden çatışmalara rağmen,
Cuvier iskeletin çizimlerini almayı başardı ve bu çizimler hayvanın
anatomisi hakkında çok daha iyi fikir sahibi olmasım sağladı. Mastodonun, günümüzün fillerine mamutlardan çok daha uzak oldu
ğunu fark etti ve yeni bir cins oluşturdu. (Günümüzde mastodonların kendi cinslerinin yanı sıra familyaları da bulunuyor.) Amerikan
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mastodona ek olarak, "hepsi de günümüz dünyasına aym ölçüde
yabana" dediği dört mastodon türü daha belirledi. Peale, 1809 yı
lına kadar Cuvier'in verdiği yeni isimden haberdar olmadı, sonra
sında ise anında sahiplendi. Jefferson'a bir mektup yazarak, Philadelphia'daki müzesinde bulunan mastodon iskeleti için "vaftiz"
töreni yapmayı teklif etti. Cuvier'in bulduğu isim Jefferson'ı fazla
heyecanlandırmamışü -"başka herhangi bir isim gibi" diye homurdanmıştı- ve vaftiz töreni fikrine cevap verme gereği görmedi.
1812'de, Cuvier fosil hayvanlar üzerine yaptığı çalışmaların yer
aldığı dört ciltlik bir derleme yayınladı: Dört Ayaklıların Kemik Fosil
leri Üzerine Araştırmalar (Recherches sur les ossemens fossiles de cfuadrupedes). "Araşürmaları"na başlamadan önce yok olduğu düşünü

len omurgalı sayısı -kimin saydığına bağlı olarak- sıfır ya da birdi.
Onun çabaları sayesinde kırk dokuza ulaşılmıştı.
Cuvier'in listesi büyüdükçe, şöhreti de artmışü. Doğabilimcilerin
çoğu bulgularım onun onayı olmadan halkla paylaşmıyordu. "Cu
vier yüzyılın en büyük şairi değil mi?" diye soruyordu Honore de
Balzac. "Ölümsüz doğabilimcimiz beyaza dönmüş bir kemikten yola
çıkıp dünyaları yeniden kurdu; üpkı Cadmus gibi, bir dişten şehirler
inşa etti." Cuvier, Napolyon tarafından onurlandırıldı ve savaşın so
na ermesinin ardından Ingiltere'ye davet edildi ve sarayda ağırlandı.
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Ingilizler, Cuvier'in projesine hevesle inandılar. On dokuzuncu
yüzyılın ilk yıllarında, fosil koleksiyonculuğu toplumun üst sınıf
larında öylesine popüler olmuştu ki, yeni bir meslek ortaya çıktı.
Zengin patronları için örnek avına çıkarak hayatını kazanan kişile
re "fosilci" deniyordu. Cuvier'in derlemesini yayınladığı yıl, Mary
Anning adında genç bir fosilci kadın, oldukça benzersiz bir örnek
keşfetti. Dorset'in kireçtaşmdan oluşan yamaçlarında bulunan ya
ratığın kafatası neredeyse bir metre yirmi santimetre uzunluğundaydı, çenesi kargaburuna benziyordu. Tuhaf biçimde büyük olan
göz çukuru kemikli plakalarla kaplıydı.
Fosil sonunda Londra'daki Mısır Salonu'na geldi; Peale'nin mü
zesi gibi burası da özel mülkiyetti. Fosil, yeni bir tür sürüngen -ihtiyozor ya da "kertenkele-balık"- olarak tanımlanmadan önce balık
ve ornitorenk ile akraba bir tür olarak sergilenmişti. Birkaç yıl son
ra, Anning tarafından toplanan diğer örnekler, plesiyozor ya da
"kertenkele benzeri" olarak adlandırılan, çok daha vahşi bir yaratı
ğı ortaya koydu. Oxford'un ilk jeoloji profesörü Peder VVilliam Buckland, plesiyozoru tanımlarken "yılan bedenine benzeyen" bir
boyna bağlanan "kertenkele kafasına", "bir bukalemunun göğüs
kafesine ve bir balinanın yüzgeçlerine" sahip olduğunu söylüyor
du. Buluntuyu değerlendiren Cuvier, plesiyozor anlatımının akıl
almaz olduğunu düşünmüş ve örneklerin üzerinde oynanmış olabi
leceğini sorgulamıştı. Anning, neredeyse eksiksiz bir plesiyozor fo
sili daha ortaya çıkarınca, yine, kendisine derhal haber verildi ve
bunun üzerine hatalı olduğunu kabul etmek zorunda kaldı. Yazıştı
ğı bir İngiliz'e "Bundan daha canavarca bir şeyin ortaya çıkması ön
görülemez" demişti. Cuvier, İngiltere seyahati sırasında Oxford'a
da gitti; Buckland burada ona nefes kesen başka bir fosil daha gös
terdi: Devasa bir çene kemiği ve kemikten sanki bir pala gibi çıkan
eğri bir diş. Cuvier, bu hayvanın da bir tür kertenkele olduğunu
belirledi. Bundan birkaç on yıl sonra, çene kemiğinin bir dinozora
ait olduğu anlaşılacaktı.
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M aastrich t h ayvan ı P aris'te halen sergileniyor.

Stratigrafi çalışmaları o dönemde henüz çok yeniydi ancak farklı
kaya tabakalarının farklı dönemlerde oluştuğu anlaşılmıştı. Plesiyozor, ihtiyozor ve o zaman henüz adlandırılmamış olan dinozor o
zamanlar İkinci Dönem, günümüzde ise Mezozoik Dönem olarak
bilinen döneme atfedilen kireçtaşı yataklarında bulunmuştu. Pterodaktil ve Maastricht hayvanı da öyle. Bu model, Cuvier'in hayat
tarihi konusunda alışılmadık başka bir öngörü daha geliştirmesi
ne neden oldu: Bir yönü vardı. Kalıntıları dünya yüzeyine yakın
seviyelerde bulunan mastodon ve mağara ayıları gibi kayıp türler,
halen hayatta olan canlı takımlarına aitti. Derinlere doğru kazmaya
devam edildiğinde, modern eşdeğerlerini bariz bir şekilde gözlem
lemediğimiz Montmartre hayvanı gibi yaratıklarla karşılaşılıyordu.
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Daha da derinlere inildiğinde, memeliler fosil kayıtlarından tama
men kayboluyordu. Sonunda insan bizimkinden önceki bir dünya
ya ulaşmakla kalmıyor, ondan da önce var olan, devasa sürüngen
lerin hakimiyetindeki bir dünyaya ulaşıyordu.
Cuvier'in hayat tarihi konusundaki düşünceleri -uzun, değişken ve
artık var olmayan muhteşem yaratıklarla dolu olduğu- onun do
ğal bir evrim savunucusu olacağını düşündürüyor. Ancak Cuvier
evrim ya da o dönemde Paris'te bilinen adıyla transformizm kavra
mına karşı çıkıyordu ve bu teoriyi savunan tüm meslektaşları ile
alay ediyordu; genel olarak başarılı olmuş gibiydi. Şaşırtıcı biçimde,
evrimin ona son derece akıl almaz, göğe yükselme kadar imkansız
bir olaymış gibi görünmesine neden olan becerileri, yok oluşu keş
fetmesini sağlayanlar ile aynıydı.
Cuvier, anatomiye olan inancını ortaya koymak için, mamut
kemiklerini fil kemiklerinden ayırt etmesini ve başkalarının insan
olduğunu düşündüğü bir şeyin devasa bir semender olduğunu gör
mesini sağlayanın bu olduğunu söylüyordu. Onun anatomi anlayı
şının temelinde "parçaların korelasyonu" adını verdiği bir nosyon
vardı. Bununla bir hayvanı oluşturan tüm parçaların birbirleriyle
uyumlu ve onun kendine has yaşam biçimine uygun olarak tasar
landığım kastediyordu; dolayısıyla, örneğin etobur bir hayvanın
bağırsak sistemi et sindirebiliyordu. Aynı zamanda, çene kemikleri
avını bir çırpıda yenecek hale getirecek, pençeleri tutacak ve parça
lara ayıracak, dişleri etini kesip bölecek, lokomotif organlarından
oluşan sistemin tümü avım takip edip yakalayacak, duyu organları
onu çok uzaklarda tespit edecek yapıda olurdu.
Buna karşılık, toynakları olan bir hayvan otobur olmalıydı çünkü
"diğer hayvanları yakalamaya imkanı yok"tu. "Dişlerinin kronları,
tohum ve otları öğütebilmesi için düz" ve çene kemiği yanal hareket
edebiliyor olmalıydı. Bu parçalardan herhangi biri değişecek olsa,
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işlevsel bütünlük zarar görürdü. Dişleri ya da duyu organları ebe
veynlerinden bir şekilde farklı doğan bir hayvan bırakın yepyeni bir
yaratık türüne yol açmayı, asla hayatta kalamazdı.
Cuvier'in yaşadığı dönemde transformizmin en öne çıkan savu
nucusu, Doğa Tarihi Müzesi'nden kıdemli meslektaşı Jean-Baptiste
I ,amarck'tı. Lamarck'a göre, organizmaların giderek daha karmaşık
olmasına neden olan itici bir güç -bir "yaşam gücü"- vardı. Aynı
zamanda, hayvanlar ve tabii bitkiler çevrelerindeki değişikliklerle
başa çıkmak durumundaydı. Bunu, alışkanlıklarını uygun şekilde
değiştirerek yapıyorlardı; bu yeni alışkanlıklar da sonraki nesillere
aktardıkları fiziksel değişikliklere neden oluyordu. Göllerde av ara
yan kuşlar suya değdikleri anda ayak parmaklarım açıyorlardı ve
dolayısıyla zaman içinde perdeli ayakları gelişti ve ördek oldular.
Toprak altında yaşamaya başlayan köstebekler görme duyularını
kullanmayı bıraktı ve nesiller içerisinde gözleri küçüldü ve zayıf
ladı. Lamarck ise, Cuvier'in yok oluş fikrine ısrarla karşı çıkıyordu;
bir organizmayı tamamen ortadan kaldıracak bir süreç düşünemiyordu. (İlginç biçimde, belirttiği tek istisna insanlardı; Lamarck in
sanların büyük ve yavaş üreyen bazı hayvanların sonunu getirebi
leceğini söylüyordu.) Cuvier'in especes perdues olarak yorumladığı
türler, Lamarck'a göre sadece dönüşüme uğramışlardı.
Hayvanların uygun durumlarda vücut tiplerini değiştirebile
cekleri nosyonunu Cuvier saçma buluyordu. "Ördeklerin dalmayı
öğrenerek turnaya, kuru topraklara gelen turnaların ördeğe, su ke
narlarında yiyecek ararken kalçalarımn ıslanmaması için çabalayan
tavukların bacaklarım başarıyla uzatıp balıkçıl ya da leyleğe dönüş
meleri" fikriyle dalga geçiyordu. Transformizm nosyonunun aksini
kanıtlayan, en azından kendince, en iyi kanıtı bir mumya koleksi
yonunda buldu.
Napolyon Mısır'ı işgal ettiğinde, Fransızlar, her zaman olduğu
gibi, ilgilerini çeken her şeye el koydular. Paris'e gönderilen gani
met sandıkları arasında mumyalanmış bir kedi yer alıyordu. Cuvier
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mumyayı inceledi ve dönüşüme dair işaretler aradı. Hiçbir şey bu
lamadı. Anatomik açıdan bakıldığında, kadim Mısır kedisi Parisli
bir sokak kedisinden ayırt edilemezdi. Bu da türlerin sabit oldu
ğunu kanıtlıyordu. Lamarck, Mısır kedisinin mumyalanmasından
sonra geçen birkaç yüzyılın, zamanın genişliği düşünüldüğünde
"son derece kısa bir süre" olduğunu söyleyerek itiraz etti.
"Biliyorum, bazı doğabilimciler kalemlerinin bir hareketi ile üst
üste koydukları binlerce yıla güveniyorlar" diye cevaplıyordu Cu
vier küçümseyerek. Sonunda, Cuvier'den Lamarck'ın cenazesinde
bir konuşma yapması istendiğinde, bunu ardından övgüler düzme
şeklinde değil, toprağa gömme ruhuyla yaptı. Cuvier'e göre Lamar
ck hayalciydi. Tıpkı "eski romantik hikayelerin büyülü sarayları"
gibi, onun teorileri de "hayali temeller" üzerine kurulmuştu. Dola
yısıyla, "bir şairin hayal gücüne hitap etse de bir eli, bir organı, hatta
bir tüyü dahi olsa incelemiş herhangi birinin ilgisini bir an için bile
çekemez."
Transformizm nosyonunu reddeden Cuvier, dolduramadığı bir
boşlukla karşı karşıya kalıyordu. Yeni organizmaların nasıl ortaya
çıküğma dair bir hikayesi ya da dünyada neden farklı zamanlarda
farklı hayvan gruplarının bulunduğuna ilişkin bir açıklaması yoktu.
Bu onu rahatsız ediyor gibi görünmüyordu. Sonuçta o türlerin kö
keniyle değil, yok oluşuyla ilgileniyordu.
Bu konuda ilk konuşmasında, Cuvier yok oluşun ardındaki itici
gücü bildiğini ancak mekanizmayı kesin olarak anlamadığını sami
miyetle ifade etmişti. "Yaşayan ve fosil haldeki fil türleri" dersinde
mastodon, mamut ve Megatherium 'un bir tür aniyıkım sonucunda
yok olduğunu ileri sürdü. Cuvier, yaşanan aniyıkımın tam olarak
ne olduğu konusunda yorumda bulunmaktan çekinmişti; "Bu so
ruların yol açacağı son derece geniş kapsamlı varsayımlara girmek
bizim konumuz değil" demişti ancak o noktada tek bir aniyıkımın
bile yeterli olacağına inanmış görünüyordu.
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Daha sonra, yok olan türler listesi büyüdükçe, duruşu değişti.
Birden fazla aniyıkım yaşandığına karar verdi. "Dünya üzerindeki
hayat sıklıkla korkunç olaylarla sekteye uğramıştır" diye yazıyor
du. "Sayısız canlı organizma bu aniyıkımların kurbanı olmuştur."
Transformizmde olduğu gibi, Cuvier'in aniyıkımlara olan inancı
da anatomi konusundaki görüşlerine uygundu; hatta aslında bu
görüşlerinden yola çıktığı söylenebilir. Hayvanlar içinde bulun
dukları duruma ideal biçimde uyum sağlayan işlevsel birimler ol
duklarından, sıradan olaylar zincirinde ölüp yok olmaları için bir
neden olamazdı. Çağdaş dünyada yaşanan en yıkıcı olaylar -volkan
püskürmeleri ya da belki orman yangınları- bile yok oluşu açıkla
mak için yeterli değildi; bu gibi değişikliklerle karşı karşıya kalan
organizmalar basit bir şekilde yollarına devam ediyor ve hayatta
kalıyorlardı. Dolayısıyla, yok oluşlara yol açan değişiklikler çok da
ha büyük çaplı olmalıydı; öyle büyüktü ki, hayvanlar bununla başa
çıkamamışlardı. Böylesi uç olayların kendisi ya da diğer herhangi
bir doğabilimci tarafından gözlemlenmemiş olması da doğamn de
ğişkenliğinin bir diğer göstergesiydi: Geçmişte, doğa günümüzde
olduğundan daha farklı -daha yoğun ve vahşi- işliyordu.
"İşleyiş zinciri kırılmış durumda" diye yazıyordu Cuvier. "Doğa
yol değiştirmiştir ve bugün kullandığı araçların hiçbiri onun önceki
işlerini ortaya koymak için yeterli olamaz." Cuvier yıllar boyunca
Paris çevresindeki kaya oluşumlarım inceledi -bir arkadaşıyla bir
likte Paris havzasının ilk stratigrafik haritasını çizdi- ve burada da
aniyıkım boyutunda değişimlerin işaretlerine rastladı. Kayalar, böl
genin farklı zamanlarda su altında olduğunu gösteriyordu. Cuvier,
bir çevreden diğerine -denizden karaya ya da bazı noktalarda de
nizden tatlı suya- geçiş "hiç de yavaş olmadı" diyordu; hatta "dün
ya yüzeyinde" aniden "yaşanan köklü değişimlerin" sonucuydu.
Bu değişimlerin en sonuncusu nispeten yakın bir geçmişte yaşan
mış olmalıydı çünkü izleri hala her yerde görülüyordu. Cuvier bu
olayın bilinen tarihin sınırının hemen ötesinde olduğuna inanıyor
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du; Eski Ahit de dahil olmak üzere, kadim efsanelerin ve metinlerin
çoğunda mevcut düzenin öncesinde yaşanan bir tür krizden -genel
likle bir sel felaketinden- bahsedildiğini gözlemlemişti.
Cuvier'in periyodik olarak felaketlerle yıkıma uğrayan bir ge
zegene dair görüşleri neredeyse orijinal keşifleri kadar etkiliydi. Bu
konuda 1812 yılında yazdığı en önemli makalesi neredeyse anında
İngilizce'ye çevrilerek yayınlandı ve Amerika'ya gönderildi. Ayrıca
Almanca, İsveççe, İtalyanca, Rusça ve Çekçe olarak da yayınlandı.
Ancak çevirilerde oldukça büyük bir kayıp ya da yorum hatası söz
konusuydu. Cuvier'in makalesi açıkça laik bir dile sahipti. Shujing
ve Hint Vedaları'mn yam sıra İncil'den eski (ve tam olarak güveni
lir olmayan) çalışmalar olarak almü yapmıştı. Bu tür evrensel birlik
anlayışı Oxford gibi kurumlardaki Anglikan din adamları arasında
kabul görmüyordu ve makale İngilizce'ye çevrildiğinde, Buckland
ve benzerleri tarafından Nuh tufanına kamt sunulduğu şeklinde
değerlendirildi.
Günümüzde Cuvier'in teorisinin ampirik temelleri büyük ölçü
de çürütülmüştür. Bilinen tarihin hemen öncesinde "köklü bir deği
şim" olduğuna ikna olmasını sağlayan (ve İngilizlerin tufanın kanıtı
olarak yorumladığı) fiziki kanıtlar aslında son buz devrinden kalan
çökeltilerdi. Paris havzasının stratigrafisi ani su "baskınları"nı de
ğil, deniz seviyesindeki kademeli değişiklikleri ve plaka tektoniği
nin etkilerini yansıüyordu. Cuvier'in tüm bu konularda yanıldığım
arük biliyoruz.
Aynı zamanda, Cuvier'in kulağa çılgınca gelen iddialarından
bazılarının da şaşırtıcı biçimde doğru olduğu ortaya çıktı. Dünya
üzerindeki hayat "aniyıkımlar"la sekteye uğramıştı ve "sayısız orga
nizma" bu olayların kurbanı olmuştu. Bu gibi olaylar, günümüzde
etkin olan güçlerle ya da "araçlar"la açıklanamaz. Doğa zaman za
man "yöaı değiştirir" ve bu gibi zamanlarda "işleyiş zinciri" kırılmış
gibi olur.
Amerikan mastodona gelince... Cuvier neredeyse esrarengiz bi
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çimde haklıydı. Bu yaratığın beş ya da altı bin yıl önce, mamutları
ve Megatherium ’ları yeryüzünden silen "büyük değişim" ile yok ol
duğu sonucuna varmıştı. Gerçekten de Amerikan mastodon yakla
şık on üç bin yıl önce yok oldu. Kaybolması, günümüzde megafauna yok oluşu olarak ifade edilen dalgaların bir parçasıydı. Bu dalga,
modern insanların yayılmaya başlaması ile aynı zamana denk gelir
ve bunun sonucu olarak değerlendirilmesi giderek yaygınlaşmakta
dır. Bu anlamda, Cuvier'in bilinen tarihten hemen önce yaşandığım
söylediği kriz biz insanlardık.
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BÖLÜM III

ORİJİNAL PENGUEN
Pinguinus impennis

"Aniyıkımcı" kelimesi 1932'de, Londra Jeoloji Derneği'nin ilk başkanlarından VVilliam Whewell tarafından keşfedildi; anot, katot,
iyon ve bilim insanı kelimelerini de İngilizceye kendisi kazandır
mıştı. Terim her ne kadar üzerine yapışan aşağılayıcı anlamlar ka
zansa da, Whewell'in niyeti bu değildi. Bu kelimeyi ileri sürdüğü
zaman, Whewell kendisini "aniyıkımcı" olarak gördüğünü ve tanı
dığı diğer pek çok bilim insanının da böyle olduğunu açıkça ifade
etmişti. Hatta tanıdıkları arasında bu tanımlamanın uygun olma
dığı tek bir kişi vardı ve o da giderek adını duyurmakta olan genç
jeolog Charles Lyell'di. Lyell'e göre, Whewell sadece yeni bir terim
bulmuştu. Onun "tekbiçimci" olduğunu söylüyordu.
Lyell, İngiltere'nin güneyinde, Jane Austen hayranlarına tanıdık
gelecek bir çevrede büyümüştü. Oxford'a gitmiş ve avukatlık eği
timi almıştı. Gözlerinin iyi görmemesi hukuk alamnda çalışmasını
zorlaştırıyordu, bunun yerine doğabilimine yöneldi. Gençliğinde,
Kıta Avrupası'na defalarca seyahat etmiş, Cuvier ile arkadaş olmuş,
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sıklıkla evinde akşam yemeklerine katılmıştı. Yaşlı adamın şahsen
"çok nazik" olduğunu düşünüyordu -yanında İngiltere'ye götür
mesi için ünlü fosillerinden pek çoğunun kalıbını almasına izin vermişti- ancak Cuvier'in gezegenin tarihi konusundaki görüşü Lyell'e
göre ikna edici olmaktan çok uzaktı.
Lyell, İngiltere'nin kırsal bölgelerinden ya da Paris havzası ta
banından ya da Napoli yakınlarındaki volkanik adalardan gelen
mostra vermiş kayalara (miyop gözlerle) baktığında, aniyıkıma dair
herhangi bir kamt görmüyordu. Aslında tam tersine, dünyadaki de
ğişimin o gün olduğundan farklı nedenlerle ya da farklı hızda ger
çekleşmesini hayal etmeyi bilimsel (ya da kendi ifadesiyle "felsefi")
bulmuyordu. Lyell'e göre, çevrenin her özelliği binlerce yıllık süre
içerisinde ağır ağır gerçekleşen süreçlerin bir sonucuydu; çökelme,
erozyon ve volkanizma gibi halen gözlemlenebilen süreçlerin sonu
cu. Lyell'in tezi her nesilden jeoloji öğrencisi için "Şimdi, geçmişin
anahtarıdır" şeklinde özetlenecekti.
Lyell'e göre yok oluş da son derece yavaş gerçekleşti; öyle yavaş
tı ki, herhangi bir anda, herhangi bir yerde fark edilmemesi şaşırtıcı
olmazdı. Türlerin farklı zamanlarda topluca öldüklerini gösterir gi
bi görünen fosil kanıtlar, bu kayıtların güvenilir olmadığının bir işa
retiydi. Yaşam tarihinin bir yönü olduğu -önce sürüngenler, sonra
memeliler- fikri bile yanlış anlaşılmıştı; yetersiz verilerden yola çıkı
larak varılan hatalı çıkarımlardan biriydi. Her tür organizma tüm
dönemlerde vardı ve sonsuza kadar yok olmuş gibi görünenler, uy
gun koşulların oluşması halinde, yeniden ortaya çıkabilirlerdi. Do
layısıyla, "devasa iguanodon ormanlarda ve ihtiyozor denizlerde
yeniden ortaya çıkabilir, pterodaktil koruların gölgesinde yeniden
uçabilir." Çok açık, diye yazıyordu Lyell: "Popüler jeolojik bilgiler
hayvan ve bitki aleminin art arda geliştikleri teorisine temel oluş
turmaz."
Lyell düşüncelerini üç kalın ciltte kaleme aldı: Jeolojinin Temelleri:
Günümüzde Süregelen Nedenlerin Işığında Dünya Yüzeyindeki İlk Deği-
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şimleritı Açıklanması Üzerine Bir Girişim (Principles of Geology: Being
an Attempt to Explain the Former Changes of the Earth's Surface by Reference to Causes Noıv in Operation). Çalışma genel okuyucu kitlesine

hitap ediyordu ve heyecanla karşılanmıştı. İlk baskıda dört bin beş
yüz kopya hızla satıldı ve dokuz bin adet için ikinci baskı sipariş
edildi. (Nişanlısına yazdığı bir mektupta, bunun kitapları çok satan
herhangi bir İngiliz jeoloğun "en az 10 katı" olduğunu söyleyerek
övünüyordu.) Lyell ünlü olmuştu -kendi neslinin Steven Pinker'ıve Boston'da bir konferans verdiğinde, dört binden fazla kişi bilet
almak için uğraşmıştı.
Lyell, anlaşılır olmak (ve kolay okunan bir çalışma sunmak) için
karşıt fikirdeki kişileri karikatürize ediyor, onları gerçekte olduk
larından çok daha "felsefi olmaktan uzak" gösteriyordu. Onlar da
bunu karşılıksız bırakmadılar. Çizim becerileri olan İngiliz jeolog
Henry De la Beche, Lyell'in ebedi geri dönüş konusundaki fikirle
riyle dalga geçiyordu; onu bir insan kafatasını göstererek, dev sü
rüngenlerden oluşan bir gruba ders veren miyop ihtiyozor olarak
resmettiği bir karikatür çizmişti.
Profesör ihtiyozor, karikatüründeki öğrencilerine "Önümüzde
duran kafatasının daha alt takımlardan bir hayvana ait olduğunu
hemen anlayacaksınız. Dişleri son derece önemsiz, çene kemikleri
nin gücü hiç yok ve bu yaratığın yiyecek temin edebilmesi mucizevi
görünüyor" diyordu. De la Beche, bu karikatüre "Korkunç Değişik
likler" adım vermişti.
Lyell'in eserini hemen kabullenen okuyucular arasında Charles
Darwin de yer alıyordu. Yirmi iki yaşında Cambridge'ten yeni
mezun olan Darvvin, HMS Beagle gemisi kaptanı Robert FitzRoy'a
bir anlamda eşlik etmesi için davet edilmişti. Gemi Güney Ameri
ka'ya gidiyordu; kıyılarda inceleme yapacak ve seyirde sorunlara
neden olan çeşitli harita tutarsızlıklarını çözüme kavuşturacaktı.
(Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, İngilizlerin kısa süre önce ele ge

O rijinal Penguen

çirdikleri Falkland Adaları'na en iyi yolu bulmakla ilgileniyordu.)
Darvvin yirmi yedi yaşındayken tamamlanan bu yolculuk onu Plymouth'tan Montevideo'ya götürecek, Macellan Boğazı'ndan geçi
recek, Galapagos Adaları'na çıkaracak, Güney Pasifik'ten Tahiti'ye,
Yeni Zelanda'ya, Avustralya'ya ve Tazmanya'ya, ayrıca Hint Okyanusu'ndan Morityus'a ulaştıracak, Ümit Burnu etrafından dolaştiracak ve yeniden Güney Amerika'ya döndürecekti. Bu yolculuğun
dev kara kaplumbağaları, gemilere eşlik eden kertenkeleler ve akla
gelebilecek her büyüklük ve şekilde gagalı ispinozdan oluşan vah
şi bir çeşitlemeyle karşı karşıya kalan Darvvin'in doğal seleksiyonu
keşfetmesini sağladığı düşünülür. Aslında Darvvin teorisini ancak
İngiltere'ye dönüşünden sonra, yolculuğu boyunca düzensizce
gönderdiği türlerin diğer doğabilimciler tarafından düzene koyul
masından sonra ortaya koyabilmiştir.
Beagle yolculuğunu, Darvvin'in Lyell'i keşfetme dönemi olarak
tanımlamak daha doğru olur. Geminin yola çıkmasından kısa süre
önce, FitzRoy Darwin'e Lyell'in kitabının birinci cildinin bir kop
yasını vermişti. Yolculuğun ilk etabında (sonraki pek çok etapta da
olacağı gibi) deniz tuttuğu için berbat durumda olsa da, Darvvin
gemi güneye doğru yol alırken Lyell'i "dikkatle" okuduğunu be
lirtiyordu.
Beagle'ın ilk durağı Cape Verde Adaları'ndaki St. Jago -günü
müzde Santiago- oldu ve Darvvin yeni bilgilerini kullanma heve
siyle günlerini falezlerde örnek toplamakla geçirdi. Lyell'in başlıca
iddialarından biri dünyamn bazı bölgelerinin yavaşça yükseldiği,
diğer bölgelerinin ise yavaşça battığı yönündeydi. (Lyell ayrıca bu
fenomenin her zaman dengeli olduğunu ve böylece "kara ile de
niz arasındaki genel ilişkinin bütünlüğünün korunduğunu" iddia
ediyordu.) St. Jago onun bu iddiasını kanıtlıyor gibi görünüyordu.
Volkanik kökenli olduğu açıktı ancak bazı değişik özelliklere sahip
ti; örneğin, koyu renkli kayalıkların ortalarında beyaz kireçtaşından
bir kurdele vardı. Darvvin, bunun yükselmenin bir kanıtı olduğu
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nu düşündü. Daha sonra, "jeolojik incelemesini yaptığım" ilk yer
"Lyell'in görüşlerinin sonsuz üstünlüğüne ikna olmamı sağladı"
diye yazacaktı. İlk ciltten öylesine etkilenmişti ki, ikinci cildin Mon
tevideo'dan teslim alınmak üzere gönderilmesini istemişti. Üçüncü
ciltle ise, görünüşe göre, Falkland Adaları'nda buluştu.
Beagle Güney Amerika'nın batı kıyısı boyunca ilerlerken, Darvvin
aylar boyunca Şili'de inceleme yapü. Bir gün Valdivia kasabası ya
kınında, yürüyüş sonrası dinlenirken, altındaki toprak sanki jöle
den yapılmışçasına titremeye başladı. "Zamanda sadece bir sani
ye, saatlerce düşünmekle ulaşamayacağınız garip bir güvensizlik
duygusunu akıllara getiriyor" diye yazmıştı. Depremden günler
sonra Concepcion'a gelen Darvvin şehrin enkaza döndüğünü gör
dü. "Kesinlikle doğru, yaşanabilecek tek bir ev bile kalmamış" diye
bildiriyordu. Bu, onun o zamana kadar şahit olduğu "en kötü ama
en ilgi çekici manzara"ydı. FitzRoy tarafından Concepcion Limanı
çevresinde yapılan bir dizi ölçüm, sahilin depremle birlikte yaklaşık
iki buçuk metre yükseldiğini gösteriyordu. Lyell'in kitabı bir kez
daha oldukça çarpıcı biçimde doğrulanıyordu. Lyell, yeterince za
man geçtiğinde, tekrarlanan depremlerin sıra dağları kilometre ile
ifade edilebilecek kadar yükselteceğini iddia ediyordu.
Darvvin keşfettikçe, dünya Lyell'in anlattığına daha çok benzi
yordu. Valparaiso Limam'nın dışında, deniz seviyesinden çok yük
sekte deniz kabuklan kalıntıları buldu. Bunları, bir süre önce ken
disinin tanıklık ettiğine benzer pek çok yükseliş vakasının sonucu
olarak değerlendirdi. Daha sonra, "Her zaman Lyell'in eserinin en
önemli özelliğinin insanın düşünce şeklini baştan sona değiştirmesi
olduğunu düşünmüştüm" diye yazacaktı. (Darvvin Şili'deyken yeni
ve oldukça dikkat çekici görünen ve daha sonra Şili Darvvin kurba
ğası olarak anılacak olan bir kurbağa türü de keşfetti. Türün erkek
leri iri başlarını ses keseleri içerisinde tutuyorlardı. Son dönemde
yapılan aramalarda herhangi bir Şili Darvvin kurbağasına rastlan
madı ve günümüzde bu türün yok olduğuna inanılıyor.)
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Darvvin, Beagle yolculuğunun sonlarına doğru mercan resifleri
ile karşılaştı. Bu, ona ilk çıkışım yapma imkam sundu; Londra'mn
bilim çevrelerine girişini kolaylaştıracak ürpertici bir fikir ortaya
çıkardı. Darwin mercan resiflerini anlamamn yolunun, biyoloji ile
jeoloji arasındaki etkileşimi anlamaktan geçtiğini görmüştü. Eğer
mercan resifi bir adanın etrafında ya da yavaşça batan bir kıta kena
rı boyunca oluşmuşsa, mercanlar yavaşça yukarı doğru büyüyerek
suya göre olan konumlarım koruyabiliyorlardı. Zaman içinde, kıta
battıkça, mercanlar bir set resifi meydana getiriyorlardı. Kara tama
men batarsa, resif mercan adası oluşturuyordu.
Darvvin'in açıklaması, Lyell'in açıklamalarının ötesine geçiyor
ve belli ölçüde onunkilerle çelişiyordu; yaşlı adam resiflerin ba
tık volkanların ağzında yetiştiği hipotezini ileri sürüyordu. Ancak
Darvvin'in düşünceleri doğası itibarıyla kökten Lyellciydi; öyle ki,
İngiltere'ye dönmelerinin ardından Darvvin düşüncelerim açıkladı
ğında Lyell mest olmuştu. Bilim tarihçisi Martin Rudvvick'in ifade
siyle Lyell, "Darwin'in Lyell'likte kendisinin önüne geçtiğini görü
yordu."
Bir biyografi yazarı, Lyell'in Darvvin üzerindeki etkisini şöyle
özetliyordu: "Lyell olmasaydı, Darvvin olmazdı." Darvvin, Beagle
yolculuğu ile ve mercanlar ile ilgili bir ciltlik bir kitabı yayınlaması
nın ardından, kendisi de "Her zaman kitaplarımın yarısının Lyell'in
beyninden çıktığını hissediyorum" diye yazmıştı.
Etrafındaki dünyada her zaman ve her yerde değişimin yaşandığım
gören Lyell, yaşama gelince çizgiyi koymuştu. Bir bitki ya da hay
van türünün zaman içinde yeni bir türe yol açabilecek olmasını akıl
almaz buluyordu; eserinin ikinci cildinin büyük bölümünde bu fikri
çürütmeye çalışmışü ve bir yerde itirazlarını desteklemek üzere Cu
vier'in mumyalanan kedi deneyine atıfta bulunuyordu.
Lyell'in, Londra'da bilinen adıyla başkalaşıma şiddetle karşı çık
ması neredeyse Cuvier'inki kadar kafa karıştırıcıydı. Lyell, fosil ka-
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yıtlarmda düzenli olarak yeni türlerin ortaya çıktığını fark etmişti
ancak bunların kökenini hiçbir zaman ele almamıştı. Belki sadece
her birinin "tek bir çift ya da tek bireyin yeterli olduğu durumlarda
da tek bir birey" ile başladığını ve oradan çoğalıp yayıldığını söy
lüyordu. İlahi ya da en azından gizemli bir müdahaleye dayanıyor
gibi görünen bu sürecin, jeoloji için ortaya koyduğu ilkelerle çelişki
li olduğu açıktı. Hatta bir eleştirmenin gözlemlediği gibi, "tam da"
Lyell'in reddettiği "türden bir mucize"ye ihtiyacı var gibi görünü
yordu.
Darwin, doğal seleksiyon teorisiyle "Lyell'ik"te bir kez daha
Lyell'in "önüne geçmişti." İnorganik dünyanın özelliklerinin -deltalar, akarsu vadileri, sıradağlar- kademeli bir değişim sonucunda
var olması gibi, organik dünyanın da benzer şekilde devamlı bir
akışa tabi olduğunu fark etmişti. İhtiyozorlar ve plesiyozorlar, kuş
lar ve balıklar ve -en rahatsız edicisi- insanlar sayısız nesil içerisinde
yaşanan bir dönüşüm süreci ile var olmuşlardı. Bu süreç, algılana
mayacak kadar yavaş olsa da, Darwin'e göre hala devam ediyordu;
biyolojide, tıpkı jeolojide olduğu gibi, şimdi geçmişin anahtarıydı.
Türlerin Kökeni kitabının en çok alıntı yapılan pasajlarından birinde
Darwin şöyle diyordu:
Doğal seleksiyonun yeryüzündeki en küçük değişimleri
inceden inceye araştırarak, kötü değişimleri bir yana ata
rak, iyileri koruyarak ve birbirlerine ekleyerek, nerede ve
nasıl bir fırsat bulursa bulsun, sessizce ve gözle görülme
den her gün ve her saat çalıştığı söylenebilir.
Doğal seleksiyon herhangi bir yaratıcı mucize ihtiyacını ortadan
kaldırmıştı. "Her değişikliğe, en küçüğüne bile" birikmesi için ye
terince zaman verildiğinde, eski türlerden yenileri ortaya çıkacak
tır! Lyell bu kez öğrencisine alkış tutmaya hemen başlamayacaktı.
Darvvin'in "değişme yoluyla soy" teorisini isteksizce kabul etmişti;
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öylesine isteksizdi ki, bu tutumu görünüşe göre arkadaşlıklarının
bozulmasına neden oldu.
Darwin'in türlerin kökeni hakkmdaki teorisi, nasıl ortadan kalk
tıklarına dair bir teori ortaya çıkardı. Yok oluş ve evrim, yaşam ku
maşının atkısı ve çözgüsü ya da tercihinize göre aynı paramn iki
yüzü gibiydi. Darwin, "Yeni formların ortaya çıkması ve eski form
ların ortadan kaybolması birbirine bağlı" diye yazıyordu. Her ikisi
ne de "var oluş mücadelesi" neden oluyordu; güçlü olanları ödül
lendiriyor, daha güçsüz olanları eliyordu.
Doğal seleksiyon teorisi, her yeni farklılığın ve nihayetin
de her yeni türün rekabet içerisine girdiği diğerlerine karşı
bazı avantajlarının olmasıyla ortaya çıktığı ve sürdüğü ve
bunun ardından neredeyse kaçınılmaz biçimde daha az
avantajlı olanların yok oldukları inancına dayanıyor.
Darwin, evcil besi hayvanları benzetmesini kullanıyordu. Da
ha güçlü ya da daha verimli bir cins geldiğinde hemen diğer
damızlıkların yerini alıyordu. Örneğin, Yorkshire'da "kadim
siyah sığırların yerini uzun boynuzluların aldığının bilindiği"ne ve bunların da daha sonra "bir salgın hastalık oluşmuşçası"na kısa boynuzlular tarafından "yerinden edildiği"ne işaret
ediyordu.
Darwin ileri sürdüğü açıklamanın basitliğini vurguluyordu. Do
ğal seleksiyon öylesine güçlüydü ki, başka bir şeye ihtiyaç yoktu.
Dünyada değişim yaratan aniyıkımlar, mucizevi olaylarla birlikte
çöpe atılabilirdi. "Türlerin yok oluşu konusu tamamen ucuz bir ma
sal" diye yazıyor, Cuvier ile açıkça alay ediyordu.
Darwin saflarından önemli bir kehanet daha geldi: Yok oluş sa
dece ve sadece doğal seleksiyon ile gerçekleşiyorsa, bu iki süreç ne
redeyse aynı hızla seyrediyor olmalıydı ya da yok oluş daha yavaş
gerçekleşmeliydi.
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Bir noktada, "Bir gruba ait türlerin tamamen yok olması genel
likle üremelerine göre daha yavaş bir süreçtir" gözlemini aktarmıştı.
Kimse yeni bir türün ortaya çıkışım görmemiştir ve Darvvin'e göre
görmeyi de beklememelidir. Çeşitlenme, her açıdan, gözlemlenemeyecek kadar uzun sürede gerçekleşir. "Bu yavaş değişimlere dair hiç
bir şey görmüyoruz" diye yazmıştı. Bu, yok oluşa tanık olmanın çok
daha zor olacağını açıklamak için kullanıldı ama aslmda öyle olmadı.
Hatta Darvvin'in kendisini Down House'a kapattığı, evrim konusun
daki fikirlerini geliştirmekle uğraştığı yıllarda Avrupa'nın en tanınan
türlerinden birinin, büyük aukların son üyeleri de ortadan kaybol
muştu. Üstelik İngiliz ornitologlar bu olayın acı verici kaydını da tut
muşlardı. Burada Darvvin'in teorisi ile gerçekler doğrudan doğruya
çelişiyordu ve oldukça derin potansiyel çıkarımlara yol açıyordu.
İzlanda Doğa Tarihi Kurumu, Reykjavik'in dışında ıssız bir tepede
yeni bir binayı kullamyor. Binanın eğimli bir çatısı, eğimli cam duvar
ları ve gemi burnunu andıran bir görünümü var. Halka açık olmayan
bir araştırma tesisi olarak tasarlanmış, dolayısıyla kurumun kolek
siyonunda bulunan örneklerden herhangi birini görmek için özel
randevu alınması gerekiyor. Randevumun olduğu gün öğrendiğim
üzere, bu örnekler arasında doldurulmuş bir kaplan, doldurulmuş
bir kanguru ve bir dolap dolusu doldurulmuş cennetkuşu yer alıyor.
Bu kurumu ziyaret etmek için randevu almamın nedeni, buradaki
büyük auku görmek istememdi. İzlanda bu kuşun bilmen son evi ol
ma hali ile görmeye geldiğim örneğin bu ülkede bir yerde -kimse tam
yerini bilmiyor- 1821 yılı yaz aylarmda öldürülmüş olması arasında
gidip geliyor. Kuşun ölü bedenini koleksiyonu için bir auk saün al
mak üzere İzlanda'ya özellikle gelen (ve bu sırada boğulma tehlikesi
atlatan) D a n i m a r k a l I kont Frederik Christian Raben saün almış. Raben
örneği ülkesine, kendi kalesine götürmüş ve Londra'ya açık artırma
için geldiği 1971 yılına kadar özel mülk olarak kalmış. Doğa Tarihi
Kurumu kampanya düzenlemiş ve üç gün içerisinde auku geri alabil-

O rijinal Penguen

inek için on bin Ingiliz sterlinine eşdeğer bir miktarda bağış toplamış.
(Konuştuğum bir kadın, o zamanlar on yaşında olduğunu ve bu giri
şimi desteklemek için kumbarasındaki parayı verdiğini hatırlıyordu.)
İzlanda Havayollan, hayvanın ülkeye dönüşü için biri kurum direktö
rü, diğeri de kutu içerisindeki kuş için ücretsiz iki koltuk temin etmiş.
Bugün kurumun yardıma direktörü olan Guömundur Guömun
dsson, bana auku gösterme görevini üstlenmişti. Guömundsson,
karmaşık şekilli kabuklar oluşturan ve "test" olarak bilinen küçük
deniz yaratıkları foraminiferler konusunda uzman. Kuşu görmeye
giderken, önce küçük cam tüpler içeren kutularla dolu ofisine uğra
dık; cam tüplerin her birinin içinde, elime aldığımda küçük kırıntılar
gibi hareket eden örnekler vardı. Guömundsson boş zamanlarında
çeviri yaptığım anlattı. Birkaç yıl önce Türlerin Kökeni'nin İzlandaca
ilk çevirisini tamamlamıştı. Darvvin'in yazı dilinin oldukça zor oldu
ğunu düşünüyordu -"cümle içinde cümle içinde cümle"- ve Uppruni
Tegundanna adıyla yayınlanan kitap çok fazla satmamıştı; belki de
İzlandalIların çoğunun akıcı biçimde İngilizce konuşmasındandır.
Kurumun koleksiyonunu görmek için depoya doğru yürüdük.
Naylona sarılı duran doldurulmuş kaplan, doldurulmuş kangu
ruya saldırmaya hazır görünüyordu. Büyük auk -Pinguinus impennis- kendi başına, ayrı bir yerde, özel olarak yapılmış pleksiglas ku
tunun içinde duruyordu. Yapay bir kayanın üzerine tünemişti ve
yanında yapay bir yumurta duruyordu.
Adından da anlaşılacağı gibi, büyük auk kocaman bir kuştu; ye
tişkinlerinin boyları yetmiş beş santimetreyi geçiyordu. Auk uçamıyordu -Kuzey Kutbu'nda yaşayan ve uçamayan az sayıda kuştan bi
riydi- ve güdük kalan kanatlarının vücuduna göre küçük olması ko
mikti. Kutuda duran aukun arka tarafındaki tüyler kahverengiydi;
bir zamanlar büyük olasılılıkla siyahtı ancak zamanla renkleri soldu.
"UV ışını" dedi Guömundsson hüzünle. "Tüylere zarar veriyor."
Aukun göğüs tüyleri beyazdı ve gözlerinin her ikisinin de hemen
alünda beyaz bir leke vardı. Kuşu doldururken, en belirgin yanı olan
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büyük, karmaşık oyuklu gagasını hafifçe yukarı bakacak şekilde kal
dırmışlardı. Bu da ona kederli bir sessizlik görünümü veriyordu.
Guömundsson, büyük aukun kurumun 2008 yılında İzlanda hü
kümeti tarafından yeniden yapılandırılmasına kadar Reykjavik'te
sergilendiğini anlattı. O zamanlar, başka bir kamu kuruntumun bu
kuşa yeni bir ev ayarlaması gerekiyormuş ancak İzlanda'da yaşa
nan mali kriz de dahil olmak üzere çeşitli engeller bunun olmasma
imkan vermemiş; işte bu yüzden Kont Raben'in auku bir deponun
köşesinde yapay bir kayanın üzerinde oturuyordu. Kayamn üzerin
deki yazıyı Guömundsson benim için çevirdi: Burada sergilenen kuş
1821 yılında öldürüldü. Halen var olan az sayıda büyük auktanbiri.
Zamamnda, yani insanların yuva yaptıkları yerlere nasıl ulaşabile
ceklerini keşfetmelerinden önce, büyük auklar Norveç'ten Ternöv'e,
İtalya'dan Florida'ya kadar geniş bir alanda yaşıyorlardı ve sayıları
büyük olasılıkla milyonları buluyordu. İnsanlar İskandinavya'dan
İzlanda'ya ilk geldiklerinde büyük auklar o kadar yaygındı ki, çoğu
zaman akşam yemeklerinde yenirlerdi; kalıntıları onuncu yüzyılın
evsel atık alanı denebilecek yerlerde bulundu. Reykjavik'te bulun
duğum sırada, İzlanda'daki en eski yapılardan biri olduğuna ina
nılan bir yapının, şeritler halinde tezek kullanılarak inşa edilmiş
uzun bir evin kalıntıları üzerine kurulmuş bir müzeyi ziyaret ettim.
Müzede bulunan sergi vitrinlerinden birine göre, büyük auklar İz
landa'da yaşayan Orta Çağ insanları için "kolay av"dı. Bir çift auk
kemiğine ek olarak, bu vitrinde insan ile kuşun ilk karşılaşmaları
nın canlandırıldığı bir video da gösteriliyordu. Videoda, karanlık
bir siluet kayalıklı bir sahilde karanlık bir auk siluetine doğru sü
rünerek ilerliyordu. Yeterince yaklaştığında, insan figürü bir sopa
çıkarıyor ve hayvanın kafasına vuruyordu. Auk, kaz sesiyle domuz
homurtusu arasında bir ses çıkararak çığlık atıyordu. Videoda vah
şi bir çekicilik olduğunu düşündüm ve beş kez izledim. Sürünme,
vurma, viyaklama. Tekrar.
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En iyi tespitler, büyük aukların penguenlere benzer bir yaşantıla
rı olduğunu gösteriyor. Aslında büyük auklar orijinal "penguenler
di. Avrupalı denizciler bu hayvanlarla Kuzey Atlantik'te karşılaştık
larında onlara bu adı vermişlerdi; "penguen" kelimesinin kökeni
belirsizdir ve Latince "şişman" anlamına gelen pinguis kelimesine
dayandırılması mümkündür. Daha sonra, sonraki nesil denizciler
Güney Yarımküre'de benzer renkte uçamayan kuşlar gördüklerinde
aynı adı kullandılar. Bu da büyük bir karışıklığa neden oldu çünkü
auklar ve penguenler tamamen farklı familyalara ait hayvanlardır.
(Penguenler başlı başına bir familya iken, auklar dalıcımartıgiller
familyasına dahillerdir; genetik analizler büyük aukların günümüz
de yaşayan en yakın akrabalarının ustura gagalı alkler olduğunu
göstermiştir.)
Tıpkı penguenler gibi, büyük auklar da mükemmel yüzücülerdi
-bizzat görenlerin anlatımlarında suda "hayret verici hıza" sahip ol
duklarından bahsedilir- ve hayatlarının büyük bölümünü denizde
geçirirlerdi. Ancak yumurtlama dönemleri olan mayıs ve haziran
aylarında, kalabalık gruplar halinde kıyıya çıkar ve korunmasız
halde kalırlardı. Amerikan yerlilerinin, tıpkı paleolitik çağdaki Av
rupalIlar gibi, büyük aukları avladıkları açıktır; Kanada'da antik
dönemden kalma bir mezarlıkta yüzden fazla büyük auk gagasına
rastlanmıştır: Aralarında Danimarka, İsveç, İspanya, İtalya ve Cebelitarık'ın da yer aldığı çeşitli yerlerde büyük auk kemikleri bu
lunmuştur. İlk yerleşimciler İzlanda'ya geldiklerinde, üreme alanla
rının çoğu zaten yağmalanmıştı ve yayıldığı coğrafi alan azalmıştı.
Sonra da toplu katliamlar oldu.
On altıncı yüzyılın başlarında, zengin morina balığı yataklarının
cazibesine kapılan Avrupalılar Ternöv'ü düzenli olarak ziyaret edi
yorlardı. Yol üzerinde yaklaşık yirmi hektar alana sahip, dalgaların
hemen üzerinde, pembemsi, yassı bir granit kaya ile karşılaştılar. İlk
baharda kaya, deyim yerindeyse, omuz omuza duran kuşlarla kap
lanıyordu. Bunların çoğu sümsük kuşu ve martıydı; geri kalanı ise
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büyük auktu. Ternöv'ün kuzeydoğu kıyısından yaklaşık altmış beş
kilometre açıktaki bu kaya Kuş Adası olarak ya da bazı aktarımlar
da Penguen Adası olarak bilinmeye başlandı; günümüzde ise Funk
Adası olarak anılıyor. Uzun bir transatlantik yolculuğunun sonla
rına yaklaşırken, erzak azaldığında taze et çok değerli oluyordu ve
aukların kayalıkta kolaylıkla tutulabildiği kısa sürede anlaşılmıştı.
1534 tarihli bir anlatıda, Fransız kaşif Jacques Cartier Kuş Adası sa
kinlerinden bazılarının "kaz kadar büyük" olduğunu yazıyordu.
Uçamadıkları ve sadece çok küçük kanatlara sahip olduklan için her zaman sudalar. Uçabilen kuşlar gibi oldukça
hızlı hareket ediyorlar. Ve o kadar şişmanlar ki, olağanüs
tü... Yarım saatten kısa bir süre içinde, sanki taş toplar
gibi, iki tekne dolusu topladık. Öyle ki, taze olarak yedik
lerimizin yanı sıra her bir gemiye beş altı varil de tuzlanıp
dolduruldu.
Birkaç yıl sonra gelen İngiliz kaşifler adanın "büyük kuşlarla dolu"
olduğunu gördüler. "Çok sayıda kuşu" gemilerine getirdiler ve ol
dukça lezzetli olduğunu ilan ettiler; "çok iyi ve besleyici et." Kaptan
Richard VVhitbourne, 1622'de, gemilere çekilen büyük aukları tarif
ediyordu: "Bir seferde yüzlercesi geliyordu. Tanrı böylesi zavallı bir
yaratığın masumiyetinin, insanoğlunun hayatta kalması için hay
ran olunacak bir araç olmasını istemişti sanki."
Sonraki yıllarda, büyük auklar için "hayatta kalma"yı sağlamak
dışında başka işlevler de bulundu. (Bir tarihçinin gözlemlediği gibi:
"Funk Adası'nın büyük aukları, insanların düşünebileceği her şe
kilde kullanılıyordu.") Auklar balık yemi ve yakıt, tüyleri de yatak
lar için dolgu malzemesi olarak kullanıldı. Funk Adası'nda taştan
kümesler yapıldı -kalıntılarım günümüzde de görmek mümkünve kuşlar, birilerinin fırsat bulup onları kesmeye gelmesine kadar
beklemek amacıyla bu yapıların içine toplandı. Kesmek için gelme
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dikleri de oluyordu. HMS Boston Gemisi'nde Ternöv'e giden Aaron
Thomas adında bir İngiliz denizciye göre:
Tüyleri için geldiyseniz, onları öldürme zahmetine girme
niz gerekmez; birini tutup yatırırsınız ve en güzel tüyleri
ni yolarsınız. Soma zavallı pengueni, derisi yarı çıplak ve
yolunmuş halde, kendi kendine telef olması için serbest
bırakırsınız.
Funk Adası'nda ağaç yok, dolayısıyla yanacak bir şey yok. Bu du
rum, Thomas'm günlüklerinde yer verdiği diğer bir uygulamaya
yol açmış.
Yanınızda bir tencere götürürsünüz, içine bir ya da iki
penguen koyarsınız, altında bir ateş yakarsınız, bu ateşi
de zavallı penguenleri kullanarak yakarsınız. Vücutları
yağ kaplı olduğundan kısa sürede alev alır.
Avrupalılar Funk Adası'na ilk ayak bastıklarında, yüz bin yumurta
ya bakan yüz bin çifte yakın büyük auk buldukları tahmin ediliyor.
(Olasılıkla yılda sadece bir yumurta yumurtluyorlardı; bunlar yak
laşık on iki santimetre uzunluğundaydı ve Jackson Pollock resimle
rindeki gibi kahverengi ve siyah beneklilerdi.) İki yüzyıldan uzun
süren bir saldırıya karşın hayatta kalabildiğine göre, adada üreyen
koloni büyük olmalı. Ancak 1700'lü yılların sonlarına gelindiğinde,
kuşların sayısında sert bir düşüş olmuştu. Tüy ticareti öyle kazanç
lıydı ki, insanlar takımlar halinde Funk Adası'na gelip tüm yazı tüy
yolarak geçiriyorlardı. 1785'te, bir İngiliz tüccar ve kaşif olan George Cartvvright, bu takımları gözlemlemişti: "Yarattıkları yıkım ina
nılmaz." Bu işe yakında dur denmezse, büyük aukun kısa sürede
"nerdeyse kalmadı denecek kadar azalacağını" öngörüyordu.
Adadaki aukları en sonuncusuna kadar öldürmeyi bu takımlar
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mı becerdiler yoksa katliam nedeniyle koloni diğer etkenlere karşı
güçsüz kalacak kadar küçüldü mü, kesin olarak bilinmiyor. (Azalan
nüfus yoğunluğu geride kalan bireyler için hayatta kalma olasılığını
azaltmış olabilir; bu fenomen Allee etkisi olarak bilinir.) Her durumda, büyük aukun Kuzey Amerika'dan silinmesi için genellikle
1800 yılı verilir. Bundan yaklaşık otuz yıl sonra, John James Audubon Amerika'daki Kuş Türleri (The Birds of America) kitabı üzerinde
çalışırken, büyük aukun resmini yapmak için Ternöv'e seyahat etti
ancak hiç kuş bulamadı. Çizimi için İzlanda'da bulunmuş ve Lond
ra'daki biri tarafından satın alınmış doldurulmuş kuşu kullanmak
zorunda kaldı. Audubon büyük auku tanımlarken, "Ternöv kıyıla
rında nadiren ve tesadüfen görülür" ve “O adada bir kayanın üze
rinde yumurtladığı söylenir" demişti; bu şaşırtıcı bir çelişki çünkü
yumurtlayan hiçbir kuş için "tesadüfi" demek mümkün değildir.

A ud u b o n 'u n b ü y ü k aukları.
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Funk Adası kuşları tuzlanıp, yolunup ve kızartılıp bilinmeze gön
derildiklerinde, dünyada büyük tek bir auk kolonisi kalmıştı; Geirfuglasker ya da büyük auk kayalığı denilen, güneybatı İzlanda'daki
Reykjanes Yarımadası'nın yaklaşık kırk sekiz kilometre açığında bir
adada. Aukların şansına, Geirfuglasker 1830'da volkanik bir patla
mayla yok oldu. Bu da kuşlara sığınacakları tek bir yer bıraktı; Eldey
olarak bilinen bir adacık. Bu noktada, büyük auklar yeni bir tehditle
karşı karşıyalardı: Nadir oluşlarının yarattığı tehlikeyle. Kont Raben gibi koleksiyonlarını çeşitlendirmek isteyen insanlar derilerinin
ve yumurtalarımn peşine düştüler. Bilinen son auk çifti, bu gibi me
raklılara hizmet etmek üzere, Eldey'de 1844'te öldürüldü.
İzlanda'ya gitmeden önce, aukların bulunduğu son yeri görmek
istediğime karar vermiştim. Eldey, Reykjanes Yarımadası'ndan sa
dece on altı kilometre kadar uzakta, yani Reykjavik'in hemen güne
yinde. Ancak adaya gitmeyi ayarlamak düşündüğümden daha zor
oldu. İzlanda'da görüştüğüm herkes oraya kimsenin gitmediğini
söyledi. Sonunda İzlandalı bir arkadaşım Reykjavik'te rahip olan
babasıyla, babası da Sandgeröi kasabasında doğa merkezi işleten
bir arkadaşıyla görüştü. Doğa merkezinin müdürü Reynir Sveinsson, hava iyi olursa beni oraya götürebileceğini söyleyen Halldör
Ârmannsson adında bir balıkçı buldu; yağmurlu ya da rüzgarlı
olursa yolculuk çok tehlikeli hale gelebilir, mide bulantısına neden
olabilirdi. Bu riski göze almak istemiyordu.
Neyse ki, kararlaştırdığımız gün hava harikaydı. Sveinsson ile do
ğa merkezinde buluştum; merkezde Pourquoi-Pas' gibi umutsuz bir
ada sahip gemisi 1936'da Sandgeröi açıklarında batan Jean-Baptiste
Charcot adında Fransız bir kaşife dair bir sergi vardı. Limana kadar
yürüdük; Ârmannsson, teknesi Stella’ya bir sandık yüklüyordu. San
dığın içinde fazladan bir kurtarma salı olduğunu söyledi. "Yönetme
likler böyle" diye omzunu silkti. Ârmannsson'ın yanında balıkçı or-
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tağı ve gazoz ve kurabiye dolu bir soğutucu da vardı. Morina balık
larının olmadığı bir yolculuk yapacağı için memnun görünüyordu.
Motoru çalıştırıp limandan çıktık ve Reykjanes Yarımadası'mn et
rafından dolaşarak güneye gittik. Snaefellsjökull'un yüz kilometreden
daha uzaktaki karlı zirvesini kesinlikle görebilecektik. (Okuyucular,
Snsefellsjökull'i Jules Veme'in Dünyanın Merkezine Yolculuk kitabın
da, kahramanın yerküreden geçen bir tünel bulduğu nokta olarak
hatırlayacaklardır.) Snaefellsjökull'den çok daha küçük olan Eldey
henüz görünmüyordu. Sveinsson, Eldey adının "ateş adası" anlamı
na geldiğini söyledi. Hayaü boyunca bu bölgede yaşamış olmasına
rağmen, oraya hiç gitmediğini anlattı. Yanında güzel bir fotoğraf ma
kinesi getirmişti ve neredeyse durmaksızın fotoğraf çekiyordu.
Sveinnson bizden kopunca, Stella'nm küçük kamarasında Ârmannsson ile sohbet ettim. Gözlerinin birinin mavi, diğerinin de
ela olması ilgimi çekmişti. Anlattığına göre, genellikle uzunluğu on
kilometreyi bulan on iki bin kancalı misina düzeneğini atarak mori
na balığı avlıyordu. Kancalara yem takmak babasının göreviydi ve
neredeyse iki gün sürüyordu. İyi bir avda yedi tondan fazla balık
tutuyorlardı. Armannsson genellikle bir mikrodalga fırını ve iki kü
çük yatağı olan Stella 'da kalıyordu.
Bir süre sonra Eldey ufukta göründü. Devasa bir sütunun tabam
ya da çok daha büyük bir heykelin getirilip yerleştirilmesini bekleyen
dev bir kaide gibi görünüyordu. Yaklaşık bir buçuk kilometre yakını
na geldiğimizde, uzaktan düz gibi görünen üst kısmının aslında yak
laşık on derecelik açıya sahip olduğunu görebiliyordum. Adaya daha
kısa olan kısmından yaklaşıyorduk, bu yüzden de yüzeyin tamamını
görebiliyorduk. Beyazdı ve dalgalarla hafifçe hareket ediyormuş gibi
görünüyordu. Daha da yaklaşınca, kıpırtıların kuşlar olduğunu an
ladım; o kadar çoklardı ki, adanın üzerini battaniye gibi örtmüşlerdi.
Daha fazla yaklaşınca, bunların sümsük kuşları olduğunu seçebil
dim!; uzun boyunları, krem rengi başları ve konik uçlu gagalarıyla
zarif yaratıklardı. Sveinsson, Eldey'in dünyadaki en büyük kuzey
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sümsük kuşu kolonisinin evi olduğunu anlattı, aşağı yukarı otuz bin
çift. Adanın üzerindeki piramide benzer yapıyı işaret etti. Bu, İzlanda
çevre kurumunun yerleştirdiği web kamerası için kurulan bir plat
formdu. Kuş gözlemcilerine sümsük kuşlarını canlı izlenme imkanı
vermesi düşünülmüştü ama planlandığı gibi çalışmamıştı.
"Kuşlar kameradan hoşlanmıyorlar, bu yüzden üstüne pisliyor
lar" dedi Sveinsson. Otuz bin sümsük kuşu çiftinin dışkısı adanın
üzerinde vanilyalı krema gibi görünüyor.
Sümsük kuşları ve aym zamanda adamn geçmişi yüzünden, ziya
retçilerin Eldey üzerine özel (ve alınması zor) izin olmadan çıkmala
rı yasak. Bunu ilk duyduğumda üzülmüştüm ama adaya geldiği
mizde ve dalgaların kayalıklara vuruşunu gördüğümde rahatladım.

Büyük aukları canlı olarak son görenler Eldey'e kayıkla gelen yak
laşık bir düzine İzlandalIydı. 1844 yılının Haziran ayında bir gece
yola çıkmışlar, gece boyu kürek çekmişler ve ertesi sabah adaya
ulaşmışlardı. Biraz zorlanarak da olsa, adamlardan üçü adaya çıkılabilecek te k noktadan, adadan kuzeydoğuya doğru uzanan sığ bir
kayanın oluşturduğu basamaktan kıyıya tırmanmayı başarmıştı.
(Onlarla gelm esi gereken dördüncü bir kişi, çok tehlikeli olduğu
nu söyleyerek adacığa çıkmayı reddetmişti.) Büyük olasılıkla hiç
bir zaman çok fazla olmayan adadaki toplam auk nüfusu bir çift
kuş ve bir yumurtadan ibaretti. İnsanları gören kuşlar kaçmaya
çalışmışlardı ancak çok yavaşlardı. İzlandalılar dakikalar içinde
aukları yakalam ış ve bağlamışlardı. Yumurtanın, muhtemelen ko
valamaca sırasında çatladığını görmüşler, bu yüzden yumurtayı
almamışlardı. Adamlardan ikisi yeniden kayığa atlamayı başar
mış, üçüncüsünü ise iple dalgaların arasında sürüklemek zorunda
kalmışlardı.
Büyük aukların son dakikalarına dair ayrıntılar, kuşları öldü
ren adam ların isimleri -Siguröur Iselfsson, Ketil Ketilsson ve Jön
Brandsson- de dahil olmak üzere biliniyor çünkü on dört yıl sonra,
1858'de iki İngiliz doğabilimci aukları aramak üzere İzlanda'ya gel
di. Bunlardan daha yaşlı olan doktor John YVolley, hevesli bir yu
murta koleksiyoncusuydu; daha genç olan Alfred Newton Cambri
dge öğretim üyesiydi ve yakında üniversitenin ilk zooloji profesörü
olacaktı. İk ili Reykjanes Yarımadası'nda, günümüzde İzlanda ulus
lararası havalim anı olan bölgeden çok da uzak olmayan bir yerde
birkaç hafta geçirdi ve bu süre içerisinde aukları bizzat görmüş, hat
ta auklar hakkında bir şeyler anlatıldığım duymuş olan neredeyse
herkesle konuşmuşlardı; konuştukları kişiler arasında 1844'teki se
feri yapanlardan bazıları da vardı. Öldürülen iki kuşun bir aracıya
yaklaşık d ok u z sterlin karşılığında saüldığım öğrenmişlerdi. Kuşların iç organları Kopenhag'daki Kraliyet Müzesi'ne gönderilmişti;
derilerine is e ne olduğunu kimse bilmiyordu. (Daha sonra, dedek-
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t itlik çalışmalarıyla dişi kuşun derisinin izi şu anda Los Angeles Do
ğa Tarihi Müzesi'nde sergilenmekte olan auka kadar sürülebildi.)
VVolley ve Newton kendi başlarına Eldey'e gidebilmeyi umuyor
du. Kötü hava engel oldu. Newton daha sonra "Tekneler ve insan
inr hazırlandı ve malzemeler depolara ayrıldı ama adaya çıkmanın
mümkün olacağı tek bir fırsat bile doğmadı" diye yazacakta. "Mev
simin geçip gidişini üzüntüyle izledik."
VVolley ikilinin İngiltere'ye dönmesinden kısa süre sonra öldü.
Nevvton'a gelince, bu yolculuk deneyimi hayaünı değiştirdi. Auklarm
tükendiği sonucuna vardı -"dolayısıyla, gerçekçi olmak gerekirse, on
dan geçmişe ait bir şey gibi bahsedebiliriz"- ve biyografi yazarların
dan birinin "yok olan ve yok olmaktaki faunalara özel bir ilgi" olarak
tanımladığı bir durum gelişti. Newton, İngiltere'nin uzun kıyıları bo
yunca yaşayan kuşların da tehlike altında olduğunu gördü; çok sayı
da kuşun avcılar tarafından spor olarak vurulduğuna dikkat çekti.

B üyük au klar yıld a b ir k ez, tek yum urta y um urtlu yorlardı.
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Newton, Ingiltere Bilim Geliştirme Demeği'nde yaptığı bir konuş
mada gözlemini "Vurulan kuşun bir yavrusu var" diye aktarıyordu.
"Onu tuzağa düşürmek için en kutsal içgüdüsünden yararlanıyo
ruz ve ebeveynini öldürerek, muhtaç durumdaki yavruyu ölümle
rin en korkuncuna, açlıktan ölmeye mahkum ediyoruz. Buna vahşet
demezsek, neye diyeceğiz?" Yavrulama döneminde avlanma yasağı
getirilmesini savunuyordu ve yürüttüğü lobi çalışmaları günümüz
de yabani hayatın korunması olarak adlandırılan çabalara yönelik
çıkarılan ilk yasaları getirdi: Deniz Kuşlarının Korunması Yasası.
Tesadüf eseri, Newton'm İzlanda'dan ülkesine döndüğü sıralarda
Darvvin'in doğal seleksiyon hakkındaki ilk makalesi basılmıştı. Journal
of the Proceedings of the Linnean Society'de yer alan makale, Darvvin'in
Alfred Russel VValIace adında başka bir genç doğabilimcinin de aynı
görüş üzerinde çalışüğını öğrenmesinden kısa bir süre sonra -Lyell'in
yardımıyla- alelacele yaymlanmışü. (Derginin aynı sayısında Wallace'm bir makalesi de yer aldı.) Newton, Darvvin'in makalesini yayın
lanmasından kısa süre sonra okudu ve onun görüşünü derhal kabul
etti. "Bizim üzerimizde bir güçten doğrudan vahiy almak gibiydi,
ertesi sabah tüm gizemin basit tek bir kalıpla, 'doğal seleksiyon' ile
açıklandığı bilinciyle uyandım." Bir arkadaşına kendisinde "saf ve
katıksız Darvvinizm" geliştiğini yazmıştı. Birkaç yıl sonra, Nevvton
ve Darvvin karşılıklı yazışmaya başladılar; Nevvton, Darwin'e ilgisini
çekebileceğini düşündüğü hasta bir kekliğin ayağını göndermişti. So
nunda birbirlerini hal haür sormak için de arar oldular.
Konuşmalarında büyük auk konusu açılmış mıdır, bilinmiyor.
Newton ile Darvvin arasındaki yazışmalardan bugüne kalanlarda
auktan söz edilmemiştir, Darwin diğer yazılarında da bu kuştan ya
da kısa süre önce yok olmasından bahsetmemiştir. Ancak Darvvin
insanların neden olduğu yok oluşların farkında olmalıydı. Galapa
gos'ta süregelen bir yok oluş olmasa da, ona çok yakın bir duruma
bizzat şahitlik etmişti.

O rijinal Penguen

Darvvin'in takımadaları ziyareti 1835 yılı sonbaharında, Beagle
yolculuğunun yaklaşık dördüncü yılında olmuştu. Günümüzde
Floreana olarak adlandırılan Charles Adası’nda, Galapagos'un fiili
valisi ve mahkumların gönderildiği küçük, acınacak haldeki bir sür
gün yerinin de gardiyanı olan Nicholas Lawson admda bir İngiliz'le
tanıştı. Lavvson yararlı bilgilerle doluydu. Darvvin'in ilgisini çeken
bilgilerden biri, Galapagos Adaları'nın her birinde kaplumbağala
rın kabuklarının farklı olduğuydu. Buradan yola çıkarak, Lavvson
"herhangi bir kaplumbağanın hangi adadan getirildiğini söyleyebi
leceğini" iddia ediyordu. Lavvson ayrıca kaplumbağaların günleri
nin sayılı olduğunu da söylemişti. Adaya sık sık balina avına çıkan
tekneler geliyor ve bu yaratıkları erzak olarak yanlarına alıyorlardı.
Birkaç yıl önce Charles Adası'na gelen bir firkateyn iki yüz kaplum
bağayı yanında götürmüştü. Darvvin günlüğüne "Sayıları oldukça
azalmıştır" yazmıştı. Beagle'ın ziyareti sırasında Charles Adası'nda
kaplumbağalar o kadar nadir görülüyordu ki, Darvvin, anlaşılan,
tek bir kaplumbağa bile görmemişti. Lavvson, günümüzde bilimsel
adı Chelonoidis elephantopus olan Charles kaplumbağasının yirmi yıl
içerisinde tamamen yok olacağını öngörüyordu. Aslında muhte
melen on yıldan da kısa sürede ortadan kaybolmuştur. (Chelonoidis
elephantopus'un ayrı bir tür mü yoksa bir alt tür mü olduğu günü
müzde hala tartışılmaktadır.)
Darvvin'in insanların neden oldukları yok oluşa yabancı olma
dığı Türlerin Kökeni’nden de anlaşılıyor. Aniyıkımcıları alaya aldığı
çok sayıda pasajdan birinde, hayvanların yok olmadan önce sayı
larının kaçınılmaz biçimde azaldığı gözlemini ifade ediyor: "İnsan
eliyle belli yerlerde ya da tamamen yok olan hayvanlarda sürecin
bu şekilde işlediğini biliyoruz." Çok kısa ama anlamlı bir biçimde
değiniyor. Darvvin, okuyucuların böyle "olaylara" yabancı olma
dıklarını ve bunlara alıştıklarını varsayıyor. Bu konunun fevkalade
ya da rahatsız edici bir yanı olduğunu düşünmüyor gibi görünüyor.
Ancak insanların neden olduğu yok oluş tabii ki pek çok nedenle
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Nevvton, İngiltere Bilim Geliştirme Derneği'nde yaptığı bir konuş
mada gözlemini "Vurulan kuşun bir yavrusu var" diye aktarıyordu.
"Onu tuzağa düşürmek için en kutsal içgüdüsünden yararlanıyo
ruz ve ebeveynini öldürerek, muhtaç durumdaki yavruyu ölümle
rin en korkuncuna, açlıktan ölmeye mahkum ediyoruz. Buna vahşet
demezsek, neye diyeceğiz?" Yavrulama döneminde avlanma yasağı
getirilmesini savunuyordu ve yürüttüğü lobi çalışmaları günümüz
de yabani hayatın korunması olarak adlandırılan çabalara yönelik
çıkarılan ilk yasaları getirdi: Deniz Kuşlarının Korunması Yasası.
Tesadüf eseri, Nevvton'm İzlanda'dan ülkesine döndüğü sıralarda
Darvvin'in doğal seleksiyon hakkmdaki ilk makalesi basılmıştı. Journal
of the Proceedings of the Linnean Society'de yer alan makale, Darvvin'in
Alfred Russel VValIace adında başka bir genç doğabilimdnin de aym
görüş üzerinde çalıştığını öğrenmesinden kısa bir süre sonra -Lyell'in
yardımıyla- alelacele yayınlanmışta. (Derginin aynı sayısında VVallace'ın bir makalesi de yer aldı.) Nevvton, Darvvin'in makalesini yayın
lanmasından kısa süre sonra okudu ve onun görüşünü derhal kabul
etti. "Bizim üzerimizde bir güçten doğrudan vahiy almak gibiydi,
ertesi sabah tüm gizemin basit tek bir kalıpla, 'doğal seleksiyon' ile
açıklandığı bilinciyle uyandım." Bir arkadaşma kendisinde "saf ve
katıksız Darvvinizm" geliştiğini yazmıştı. Birkaç yıl sonra, Nevvton
ve Darvvin karşılıklı yazışmaya başladılar; Nevvton, Darvvin'e ilgisini
çekebileceğini düşündüğü hasta bir kekliğin ayağını göndermişti. So
nunda birbirlerini hal hatır sormak için de arar oldular.
Konuşmalarında büyük auk konusu açılmış mıdır, bilinmiyor.
Newton ile Darvvin arasındaki yazışmalardan bugüne kalanlarda
auktan söz edilmemiştir, Darvvin diğer yazılarında da bu kuştan ya
da kısa süre önce yok olmasından bahsetmemiştir. Ancak Darvvin
insanların neden olduğa yok oluşların farkında olmalıydı. Galapagos'ta süregelen bir yok oluş olmasa da, ona çok yakın bir duruma
bizzat şahitlik etmişti.
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Darvvin'in takımadaları ziyareti 1835 yılı sonbaharında, Beagle
yolculuğunun yaklaşık dördüncü yılında olmuştu. Günümüzde
Floreana olarak adlandırılan Charles Adası'nda, Galapagos'un fiili
valisi ve mahkumların gönderildiği küçük, acınacak haldeki bir sür
gün yerinin de gardiyanı olan Nicholas Lawson adında bir İngiliz'le
tanıştı. Lavvson yararlı bilgilerle doluydu. Darvvin'in ilgisini çeken
bilgilerden biri, Galapagos Adaları'nın her birinde kaplumbağala
rın kabuklarının farklı olduğuydu. Buradan yola çıkarak, Lavvson
"herhangi bir kaplumbağanın hangi adadan getirildiğini söyleyebi
leceğini" iddia ediyordu. Lavvson ayrıca kaplumbağaların günleri
nin sayılı olduğunu da söylemişti. Adaya sık sık balina avına çıkan
tekneler geliyor ve bu yaratıkları erzak olarak yanlarına alıyorlardı.
Birkaç yıl önce Charles Adası'na gelen bir firkateyn iki yüz kaplum
bağayı yanında götürmüştü. Darvvin günlüğüne "Sayıları oldukça
azalmıştır" yazmıştı. Beagle’ın ziyareti sırasında Charles Adası'nda
kaplumbağalar o kadar nadir görülüyordu ki, Darvvin, anlaşılan,
tek bir kaplumbağa bile görmemişti. Lavvson, günümüzde bilimsel
adı Chelonoidis elephantopus olan Charles kaplumbağasının yirmi yıl
içerisinde tamamen yok olacağını öngörüyordu. Aslında muhte
melen on yıldan da kısa sürede ortadan kaybolmuştur. (Chelonoidis
elephantopus'un ayrı bir tür mü yoksa bir alt tür mü olduğu günü
müzde hala tartışılmaktadır.)
Darvvin'in insanların neden olduklan yok oluşa yabancı olma
dığı Türlerin Kökeni’nden de anlaşılıyor. Aniyıkımcıları alaya aldığı
çok sayıda pasajdan birinde, hayvanların yok olmadan önce sayı
larının kaçınılmaz biçimde azaldığı gözlemini ifade ediyor: "İnsan
eliyle belli yerlerde ya da tamamen yok olan hayvanlarda sürecin
bu şekilde işlediğini biliyoruz." Çok kısa ama anlamlı bir biçimde
değiniyor. Darvvin, okuyucuların böyle "olaylara" yabancı olma
dıklarım ve bunlara alıştıklarını varsayıyor. Bu konunun fevkalade
ya da rahatsız edici bir yanı olduğunu düşünmüyor gibi görünüyor.
Ancak insanların neden olduğu yok oluş tabii ki pek çok nedenle
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rahatsız edici, üstelik kısmen Darwin'in teorisi ile de bağlantılı ve
Darwin gibi uyanık ve özeleştirilerde bulunan bir yazarın bunu fark
etmemesi şaşırtıcı.
Darvvin, Türlerin Kökeni'nde insanlar ve diğer organizmalar ara
sında ayrım yapmamıştı. Kendisinin ve pek çok çağdaşının fark
ettikleri üzere, bu eşitlik onun çalışmasının en radikal özelliğiydi.
İnsanlar, tıpkı diğer türler gibi, daha kadim atalarının soyundan
değişerek gelmişlerdi. İnsanları birbirinden ayırıyor gibi görünen
özellikleri -dil, bilgelik, doğru ve yanlış anlayışı- bile daha uzun
burun ya da daha keskin ön dişler gibi uyumlu özellikleri ile ay
nı şekilde evrim geçirmişti. Darwin'in teorisinin özünde, biyografi
yazarlarından birinin ifade ettiği gibi, "insanlığın özel statüsünün
reddedilmesi" yatar.
Ve evrim için geçerli olan, yok oluş için de geçerli olmalıydı; ne de
olsa Darwin'e göre İkincisi sadece ilkinin yan etkisiydi. Türler, tıpkı
yaratılışları gibi, "yavaş işleyen ve halen var olan nedenlerle" yani
rekabet ve doğal seleksiyonla yok oluyorlardı; farklı bir mekanizma
aramak aldatmacadan başka bir şey değildi. Peki ama büyük auk
ya da Charles Adası kaplumbağası ya da listeyi uzatmak gerekirse
dodo ya da Steller'm deniz ineği gibi vakalar nasıl açıklanabilir?
Bu hayvanların zaman içerisinde rekabet avantajı geliştiren rakip
hayvanlara yenik düşmedikleri açık. Hepsi aynı tür tarafından ve
oldukça ani bir şekilde -hatta büyük auk ve Charles Adası kaplum
bağaları Darwin'in yaşantısı sırasında- öldürüldü. Ya insanların ne
den oldukları yok oluş için ayrı bir kategori olmalı ki bu durumda
insanlar doğa dışı bir yaratık olarak "özel statü"lerini gerçekten hak
etmiş olurlar ya da doğal düzen içerisinde aniyıkımm yeri olmalı ki
bu durumda da Cuvier -ne yazık ki- haklı olacaktır.
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BÖLÜM IV

AMMONİTLERİN ŞANSI
Discoscaphites jerseyensis

Roma'nın yaklaşık yüz altmış kilometre kuzeyindeki Gubbio şehri,
kentsel fosil olarak tanımlanabilir. Sokakları o kadar dar ki, en küçük
Fiat bile manevra yapamıyor ve gri taş yollan Dante'nin döneminde
kinden hiç de farklı görünmüyor. (Hatta 1302 yılında Dante'nin sür
güne gönderilmesini ayarlayan Floransa valisi Gubbiolu güçlü bir
adamdı.) Siz de benim gibi burayı kış aylarında, turistlerin olmadığı,
otellerin kepenklerini kapattığı, şehrin seyahat rehberlerine giren sa
rayının boş olduğu bir zamanda ziyaret edecek olursanız, Gubbio
sanki bir büyünün etkisinde ve uyanmayı bekliyor gibi görünür.
Şehrin sınırından hemen sonra dar bir geçitten kuzeydoğuya
geçiliyor. Geçidin Gola del Bottaccione olarak bilinen duvarlarında
köşegen şekiller oluşturan kireçtaşları bulunuyor. Bu bölgeye in
sanların yerleşmesinden çok önce -insanların dünya üzerinde var
olmasından çok önce- Gubbio berrak, mavi bir denizin dibindeydi. Küçük deniz canlılarının kalıntıları o denizin tabanına yağıyor,
yıllar geçerken, yüzyıllar geçerken, bin yıllar geçerken birikiyordu.
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Apenin Dağları'mn oluşmasına neden olan yükselmede kireçtaşları
da yükselmiş, kırk beş derecelik açıyla eğilmişti. Dolayısıyla bugün
bu geçitte yürümek, tabaka tabaka zaman içerisinde yolculuk yap
mak anlamına geliyordu. Birkaç yüz metrelik bir alanda neredeyse
yüz milyon yılı görebilirsiniz.
Gola del Bottaccione günümüzde kendine has nedenlerle tu
rist çekiyor olsa da, ziyaretçileri uzmanlaşmış kişilerden oluşuyor.
1970'lerin sonlarında, Apenin Dağları'nın kökenini araştırmak üze
re gelen VValter Alvarez adında bir jeolog, az çok tesadüfler saye
sinde hayatın tarihini yeniden yazmıştır. Geçitte, Kretase dönemini
sona erdiren ve gezegende yaşanan belki de en kötü güne neden
olan dev asteroitin ilk izlerini keşfetmiştir. Tozlar çöküp ortalık du
rulduğunda -bu durumda hem maddi hem de mecazi anlamda- ya
şayan tüm türlerin dörtte üçü yok olmuştu.
Asteroitin etkisini gösteren kanıt, geçidin dikey olarak yaklaşık or
talarında bulunan ince bir kil tabakasında. Burayı görmeye gelen
ler yakında inşa edilen bir cebe arabalarını park ediyorlar. Ayrıca,
bu yerin önemini İtalyanca olarak anlatan küçük bir istasyon var.
Kil tabaka kolayca görünüyor. Yüzlerce parmak tarafından oyul
muş durumda, bir bakıma Roma'da, hacılar tarafından öpülmekten yıpranan bronz Aziz Petrus heykeline benziyor. Benim ziyare
te gittiğim gün hava kapalı ve griydi ve benden başka kimse yok
tu. İnsanları parmaklarını oraya sokmaya iten şeyin ne olduğunu
merak ettim. Sadece merak mıydı acaba; bir çeşit jeolojik turist
merakı? Yoksa daha çok empati kurmayla ilgili bir durum muydu?
Kayıp dünyayla zayıf da olsa bir temas kurma isteği miydi? Ben de
parmağımı sokma gereği hissettim. Girintiyi biraz dürttüm ve ça
kıl taşı büyüklüğünde bir parça kil çıkardım. Yıpranmış tuğla ren
ginde ve kurumuş çamur kıvamındaydı. Bir şekerleme kağıdına
sardım ve cebime koydum; gezegenin felaketinden kendim için bir
parça.
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G u b b io 'd a k il tabakası; o n ok tada b ir şek erlem e görülüyor.

VValter Alvarez, seçkin bilim insanlarının bulunduğu bir aileden
geliyordu. Büyük büyükbabası ve büyükbabası tanınmış dok
torlardı ve babası Luis Kaliforniya Üniversitesi Berkeley Kampüsü'nde görev yapan bir fizikçiydi. Ama onu Berkeley tepelerinde
uzun yürüyüşlere çıkaran ve jeolojiye ilgi duymasına neden olan
annesiydi. VValter, Princeton'da lisansüstü eğitim yaptıktan sonra
petrol sanayisinde çalışmaya başladı. (Muammer Kaddafi 1969'da
ülkenin yönetimini ele geçirdiğinde Libya'da yaşıyordu.) Birkaç yıl
sonra Manhattan'da, Hudson Nehri'nin karşı tarafında yer alan Lamont-Doherty Dünya Gözlemevi'nde bir araştırma görevi üstlendi.
O vakitler, kimi zaman "levha tektoniği devrimi" olarak adlandırı
lan kavram mesleği etkisi altına almıştı ve Lamont'ta hemen herkes
bu rüzgara kapılmıştı.
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Alvarez levha tektoniğini esas alarak, İtalya yarımadasının nasıl
oluştuğunu anlamaya çalışmaya karar verdi. Bu projede, scaglia rosso adı verilen, diğer yerlerin yanında Gola del Bottaccione’de de bu
lunan bir tür kırmızımsı kireçtaşı önemli yer tutuyordu. Proje ilerle
di, sonra tıkandı ve yön değiştirdi. Daha sonra "Bilimde bazen şans
lı olmak zeki olmaktan iyidir" diyecekti. Nihayetinde kendini
Isabella Premoli Silva adında, foraminifer uzmanı bir İtalyan jeolog
ile Gubbio'da çalışırken buldu.

Foram in iferler belirgin, k im i zam an garip görünüm lü şekillere sahiplerdir.

Foraminiferler ya da kısaca 'foramlar' kalsitten küçük kabuklar ya
da diğer adıyla testler oluşturan, içindeki hayvan öldükten sonra
okyanus tabanında sürüklenen minik deniz canlılarıdır. Testle
rin türden türe farklılık gösteren belirgin bir şekli vardır; bazıları
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(büyütülerek bakıldığında) arı kovanına, bazıları saç örgüsüne ya
dtı hava kabarcıklarına ya da üzüm tanelerine benzerler. Foramlar
genellikle geniş alana yayılır ve çok sayıda, bozulmadan kalırlar;
bu nedenle indeks fosil olarak son derece yararlılardır: Silva gibi
bir uzman, hangi foram türlerinin bulunduğuna bakarak kayanın
yaşını söyleyebilir. Gola del Bottaccione'de yukarı doğru ilerleye
rek çalışırlarken, Silva Alverez'e garip bir dizilim gösterdi. Kretase
döneminin son aşamasından kalan kireçtaşı çok çeşitli, çok sayıda
ve nispeten büyük foramlar içeriyordu; çoğu kum tanesi büyüklüğündeydi. Onun hemen üzerinde, yaklaşık bir buçuk santimetre
kalınlığında bir kil tabakası vardı ve içinde hiç foram yoktu. Kil ta
bakasının üzerinde daha fazla foram bulunan kireçtaşı vardı ama
az sayıda türe aitti, çok küçüktü ve aşağıda görülen daha büyük
örneklerden tamamen farklıydı.
Alvarez, kendi ifadesiyle "bir tür katı tekbiçimci" anlayışla eğitim
almıştı. Lyell ve Darvvin'in görüşleri doğrultusunda, herhangi bir
organizma grubunun ortadan kaybolmasının zaman alan bir süreç
olması gerektiğine, bir türün yavaşça öleceğine, sonra bir diğerinin
ve sonra bir diğerinin onu takip edeceğine inanıyordu. Ama Gub
bio'da bulunan kireçtaşındaki dizilime baktığında farklı bir şey gör
dü. Alttaki tabakada yer alan çok sayıda foram türü aniden ve aşağı
yukarı aynı zamanda kaybolmuş gibi görünüyordu; bütün olarak
süreç, Alvarez'in daha sonra bahsedeceği gibi, kesinlikle "çok ani
olmuş gibi görünüyordu." Bir de garip olan zamanlama konusu
vardı. Büyük boy foramlar yaklaşık olarak son dinozorların öldük
leri bilinen zamanlarda ortadan kaybolmuşlardı. Alvarez, bunu te
sadüf olamayacak kadar çarpıcı buluyordu. O bir buçuk santimet
relik kilin tam olarak ne kadarlık bir süreyi temsil ettiğini bilmenin
ilginç olacağını düşündü.
Alvarez, 1977'de babası Luis'in çalışmalarını devam ettirdiği
Berkeley'de çalışmaya başladı ve Gubbio'dan aldığı örnekleri bera
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berinde Kaliforniya'ya getirdi. VValter'm levha tektoniği üzerine ça
lıştığı dönemde, Luis bir Nobel kazanmıştı. Ayrıca ilk lineer proton
hızlandırıcıyı geliştirmiş, yeni bir tür kabarcık odası icat etmiş, çok
sayıda yenilikçi radar sistemi tasarlamış ve trityumu keşfedenler
arasında yer almıştı. Luis, Berkeley çevresinde "çılgın fikirleri olan
adam" olarak tamnıyordu. Mısır'ın en büyük ikinci piramidinin
içinde hazine dolu odacıklar olup olmadığı tartışmasından doğan
merakla, çöle muon detektörü kurulmasını gerektirecek bir test ta
sarlamışta. (Bu detektör, piramidin gerçekte taştan ibaret olduğunu
göstermişti.) Başka bir zaman, ilgisi Kennedy suikastına yönelmiş
ve kavunları koli bandıyla sarıp, bunlara tüfekle ateş ettiği bir deney
yapmıştı. (Deney, vurulmasının ardından başkanın başının hareket
şeklinin, Warren Komisyonu'nun bulguları ile uyumlu olduğunu
ortaya koymuştu.) VValter babasına Gubbio'daki şaşırtıcı durumdan
bahsettiğinde, Luis büyülenmişti, iridyum elementi kullanarak ki
lin zamanlamasını yapma fikri Luis'e aitti.
İridyum dünya yüzeyinde nadir olmakla birlikte, meteoritlerde
çok daha yaygın olarak görülür. Meteorit parçacıkları, gezegenimiz
üzerine mikroskobik, kozmik toz tanecikleri halinde sürekli olarak
yağar. Luis, kil tabakasının birikmesi için ne kadar uzun zaman geç
mişse, o kadar çok kozmik toz düşmüş olacağı, dolayısıyla o kadar
çok iridyum içereceği mantığını kurmuştu. Berkeley'den meslek
taşı Frank Asaro ile iletişim kurdu; bu türden bir analizi yapmak
için uygun ekipmana sahip az sayıda laboratuvardan birine sahip
ti. Asaro, bir düzine örnek üzerinde test yapmayı kabul ettiyse de,
bundan bir sonuç alacaklarından şüpheli olduğunu söyledi. Walter
ona kil tabakasından ve üzerinde ve altında bulunan kireçtaşmdan
örnekler verdi. Sonra beklemeye başladı. Dokuz ay sonra telefonu
çaldı. Kil tabakasından alman örneklerde ciddi bir sorun vardı. İçer
diği iridyum miktarı alışılmışın dışındaydı.
Kimse buradan nasıl bir sonuca varılacağını bilmiyordu. Bu du
nun tuhaf bir anormalliğe mi işaret ediyordu yoksa çok daha ciddi
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bir şey mi vardı? VValter, Stevns Klint olarak bilinen bir dizi kireçtaşı
falezinden geç Kretase dönemine ait çökeltiler almak için Danimar
ka'ya gitti. Stevns Klint'te, Kretase döneminin sonu kuzguni siyah
renkte ve ölü balık gibi kokan bir kil tabakası şeklinde görülüyor.
Danimarka'dan gelen bu kötü kokulu örnekler analiz edildiğinde
de, astronomik seviyelerde iridyuma rastlandı. Yeni Zelanda Güney
Adası'ndan alınan üçüncü örnek grubunda da Kretase döneminin
sonunda iridyumun "ok gibi" fırladığı görüldü.
Luis, bir meslektaşının dediğine göre, bu habere "kan kokusu
alan köpekbalığı gibi" tepki gösterdi; müthiş bir keşif fırsatı görü
yordu. Alvarezler farklı teoriler üzerinde durdular ancak akıllarına
gelen tüm teoriler ya ellerindeki verilere uymuyordu ya da daha
fazla test yapıldığında geçerliliğini kaybediyordu. Sonra, neredeyse
bir yıl boyunca çıkmaz sokaklara girip çıkmalarının ardından, ni
hayet darbe hipotezine ulaştılar. Altmış beş milyon yıl önce sıradan
bir günde, on kilometre çapında bir asteroit dünyaya çarptı. Temas
la birlikte patlayınca, yüz milyon megaton dinamite ya da bugü
ne kadar test edilmiş en güçlü hidrojen bombasının bir milyondan
fazlasına eşdeğer bir enerji açığa çıkardı. Toz haline dönüşen asteroitten gelen iridyum da dahil olmak üzere, döküntüsü gezegenin
her yerine yayıldı. Gündüz geceye döndü ve sıcaklıklar altüst oldu.
Ardından kitlesel yok oluş geldi.
Alvarezler Gubbio ve Stevns Klint'ten elde edilen sonuçları ya
zıya döktüler ve ileri sürdükleri açıklamayla Science dergisine gön
derdiler. VValter bana "O makalenin mümkün olduğunca dayanaklı
olmasını sağlamak için çok sıkı çalıştığımı hatırlıyorum" dedi.
Alvarezler'in "Kretase-Tersiyer Yok Oluşunun Dünya Dışı Nedeni"
başlıklı makalesi Haziran 1980'de yayınlandı. Paleontoloji sınırları
nı aşan büyük bir heyecanla karşılandı. Klinik psikolojiden herpetolojiye kadar çok çeşitli alanlardaki bilimsel yayında Alverezler'in
bulgularına yer verildi ve kısa bir süre içinde Kretase'nin sonunu
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getiren asteroit fikri Time ve Neıvsweek gibi dergilerde yer buldu.
Yorumda bulunanlardan biri, "dinozorlar, yani ahmakların en çok
ilgisini çeken yaratıklar ile çarpıcı bir dünya dışı olay arasında bağ
lantı kurmak, zeki bir yayıncının satış garantisi sağlamak için uydu
racağı hikayelerden biri" gibi göründüğü gözlemini dile getiriyor
du. Darbe hipotezinden ilham alan bir grup astrofizikçi, Cari Sağan
önderliğinde bir grup, topyekun bir savaşın etkilerini modellemeye
karar verdi ve medyada yeni bir dalga halinde yer bulan "nükleer
kış" kavramını ortaya attı.
Ancak profesyonel paleontologlar arasında Alvarezler'in düşünce
si ve çoğu durumda kendileri olumsuz eleştirildi. Bir paleontolog Nem
York Times'a "Kitlesel yok oluş gibi görünen şey yapay bir istatistiksel so
nuç ve taksonominin yeterince anlaşılamaması durumudur" diyordu.
"Bu insanların kibri anlaşılır gibi değil" diyordu bir diğeri. "Hay
vanların gerçekte nasıl evrim geçirdikleri, yaşadıkları ve yok olduk
ları konusunda neredeyse hiçbir şey bilmiyorlar. Ama cehaletlerine
rağmen, coğrafya kimyacıları göz alıcı bir makine yapınca bilimde
devrim olacağım düşünüyorlar."
"Görülmemiş denizlere düşen, görülmemiş ateş topları bana gö
re değil" diyordu bir üçüncüsü.
Bir başka paleontolog, "Kretase'deki yok oluşlar yavaş gerçek
leşti; aniyıkım teorisi yanlıştır" diyordu. Ancak "basit teoriler birkaç
bilim insanım kendine çekmeye ve popüler dergilerin kapaklarım
renklendirmeye devam edecektir." Şaşırtıcı bir biçimde, Times der
gisi yayın kurulu konuya el koyma gereği hissetti. "Astronomlar,
dünyevi olayların nedenlerini yıldızlarda arama işini astrologlara
bırakmalıdır" diye uyarıda bulundular.
Bu tepkinin ciddiyetini anlamak için bir kez daha Lyell'e dön
mekte yarar var. Fosil kayıtlarında kitlesel yok oluşlar öne çıkar;
öyle ki, gezegenin tarihini tanımlamada kullanılan dil buradan tü
remiştir. 1841'de, Lyell ile çağdaş olan ve onu takiben Londra Jeoloji
Derneği başkanlığı görevini üstlenen John Phillips yaşamı üç za
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mana ayırmıştır. Birinci zamana Yunanca "kadim yaşam" anlamına
gelen Paleozoik, İkincisine "orta yaşam" anlamına gelen Mezozoik
ve üçüncüsüne de Senozoik, yani "yeni yaşam" demiştir. Phillips,
Paleozoik ile Mezozoik arasındaki çizgiyi günümüzde Permiyen
sonu yok oluşu olarak anılan olaya ve Mezozoik ile Senozoik ara
sındaki çizgiyi de Kretase sonundaki olaya koyar. (Jeoloji jargonun
da Paleozoik, Mezozoik ve Senozoik "zamanlar" dan bahsedilir ve
her zaman çeşitli "dönemler"den meydana gelir; örneğin Mezozoik
zaman Triyas, Jura ve Kretase'den oluşur.) Bu üç dönemden kalma
fosiller o kadar farklıydı ki, Phillips bunların ayrı bir yaratılışı tem
sil ettiklerini düşünmüştü.

John Phillips tarafından
hazırlanan bu çizim genişleyen
ve küçülen yaşam çeşitliliğini
gösteriyor.

Lyell, fosil kayıtlarındaki bu boşlukların farkındaydı. Jeolojinin Te
melleri kitabının üçüncü cildinde, geç Kretase döneminden kalma
kayalarda keşfedilen bitkiler ve hayvanlar ile hemen üzerinde
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(günümüzde teknik olarak Paleosen başı olarak bilinen), Tersiyer
döneminin başında bulunanlar arasında bir "boşluk" olduğunu be
lirtmişti. Örneğin, geç Kretase yatakları çok sayıda belemnit kalın
tısı içeriyordu; bunlar aslında kurşun biçiminde bir kovan bırakan
mürekkep balığına benzer canlılardı. Ancak daha yakın döneme ait
çökeltilerde hiç belemnit fosiline rastlanmamıştı. Aynı kalıp, ammo
nitler ve uçsuz bucaksız resiflerde oluşan yumuşakçalar olan rudist
çift kabuklular için de geçerliydi. (Rudistler mercan gibi davranan
istiridyeler olarak tarif edilir.) Lyell'e göre, bu "boşluğun" akla ge
tirdiği şeyi, yani ani ve dramatik bir küresel değişimi temsil ettiğini
düşünmek en basit ifadeyle imkansızdı ya da "felsefi değildi." Do
layısıyla, döngüsel bir akıl yürütme ile, görülen fauna boşluğunun
sadece fosil kayıtlarındaki bir boşluk olduğunu söylüyordu. Lyell,
var olduğu kabul edilen boşluğun her iki tarafındaki yaşam formla
rını karşılaştırdıktan sonra, kayıp aralığın uzun, kabaca kaydın tek
rar başlamasından bu yana geçen zamana eşit olması gerektiği so
nucuna vardı. Günümüzün tarihleme yöntemleri kullanıldığında,
işaret ettiği aralık yaklaşık altmış beş milyon yıla karşılık geliyordu.
Darvvin de Kretase döneminin sonundaki kesintinin pekala far
kındaydı. Türlerin Kökeni'nde, ammonitlerin ortadan kaybolmalarının
"şaşırtıcı biçimde ani" olmuş gibi göründüğü gözlemini aktarıyordu.
Ve tıpkı Lyell gibi ammonitleri ve anlattıklarını görmezden geldi.
Doğal jeoloji kayıtlarına dünya tarihinin mükemmel ol
mayan ve farklı lehçelerle yazılmış bir kaydı olarak ba
kıyorum. Biz bu tarihin son bölümüne, sadece iki ya da
üç ülkeyle ilgili olan kısımlarına sahibiz. Bu son bölümde
oradan buradan kısa kesitler ve her sayfadan birkaç satır
var elimizde.
Kaydın parçalı olması, ani değişimin görünümünün de aym şekilde
olduğır anlamına geliyordu: "Bütün olarak familyaların ya da takım
ların ani gibi görünen yok oluşları ile ilgili geniş zaman aralıklarının"
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büyük olasılıkla kayıp olduğunun unutulmaması gerektiğini yazıyor
du. Bu aralıklara dair kanıtlar kaybolmasaydı, "çok daha yavaş bir
yok oluşu" işaret edecekti. Bu şekilde Darwin, Lyell'in jeolojik kanıt
ları baş aşağı çevirme projesini sürdürmüş oluyordu. "Cehaletimiz o
kadar köklü ve varsayımlarımız o kadar yüksek ki, bir organik varlı
ğın yok oluşunu duyduğumuzda hayrete düşüyoruz ve nedenini gö
remeyince dünyayı ıssızlaştıran aniyıkımlar uyduruyoruz!" diyordu.
Darwin'in halefleri de "çok yavaş yok oluş" sorununu devral
dılar. Tekbiçimlilik görüşü, her türden ani ya da yok edici değişimi
imkansız görüyordu. Ancak fosil kayıtları ile ilgili daha fazla bilgi
edindikçe, on milyonlarca yıla yayılan bütün bir çağın şu ya da bu
şekilde kaybolduğu fikrini korumak zorlaşıyordu. Bu şekilde artan
gerilim, giderek daha sorunlu olan bir dizi açıklamanın yapılması
na neden oldu. Belki Kretase'nin sonunda bir tür "kriz" yaşanmıştı
ama bu da çok yavaş gelişmiş olmalıydı. Belki de, evet, dönemin
sonunda yaşanan kayıplar bir "kitlesel yok oluş"tu. Ancak kitlesel
yok oluşlar "aniyıkımlar"la karıştırılmamalıydı. Alvarezler'in ma
kalelerini Science dergisinde yayınladıkları yıl, o dönemde dünya
nın belki de en etkili paleontoloğu sayılan George Gaylord Simpson
Kretase sonunda yaşanan "dönüş"ün "uzun ve temelde sürekli bir
sürecin" parçası olarak görülmesi gerektiğini yazmıştı.
"Katı tekbiçimlilik" bağlamında, darbe hipotezi yanlış olmak
tan da beterdi. Alvarezler yaşanmamış bir olayı, yaşanmış olama
yacak bir olayı açıkladıklarını iddia ediyorlardı. Bu sanki hayali bir
hastalık için patentli bir ilacı satmaya çalışmaya benziyordu. Baba
oğulun hipotezlerini yayınlamalarından birkaç yıl sonra, Omurga
lı Paleontolojisi Derneği'nin bir toplantısında gayriresmi bir anket
düzenlendi. Ankete katılanların büyük çoğunluğu bir tür kozmik
çarpışmanın gerçekleşmiş olabileceğini düşündüklerini söylediler.
Ancak sadece yirmide biri bu olayın dinozorların yok oluşuyla ilgisi
olduğunu düşünüyordu. Toplantıya katılan bir paleontolog, Alva
rez hipotezi için "İpe sapa gelmez" demişti.
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Bu arada, hipotezi destekleyen kanıtlar artıyordu.
Bağımsız ilk destek, "şoklanmış kuvars" olarak bilinen ufak
kaya tanecikleri şeklindeydi. Yüksek ölçeklerde büyütüldüğünde,
şoklanmış kuvarsta kristal yapısının deforme olmasına yol açan
yüksek basınç darbelerinin sonucunda ortaya çıkan çizikler görü
lüyordu. Şoklanmış kuvars ilk olarak nükleer test alanlarında ve
ardından çarpma kraterlerinin yakın çevresinde fark edildi. 1984'te,
Doğu Montana'da Kretase-Tersiyer, ya da K-T, sınırında bir kil taba
kasında şoklanmış kuvars parçacıkları bulundu.
Bir sonraki ipucu Güney Teksas'ta, muazzam bir tsunami sonucu
oluşmuş gibi görünen, geç Kretase dönemine ait garip bir kumtaşı
tabakasında ortaya çıkü. VValter Alvarez devasa, darbe kaynaklı bir
tsunami meydana gelmişse kıyıları süpürmüş ve çökelti kaydında
belirgin parmak izi bırakmış olması gerekeceğini düşündü. Okya
nuslarda sondaj yapılan binlerce çökelti karotu kaydım taradı ve
Meksika Körfezi'nden çıkarılan karotlarda parmak izine rastladı. So
nunda Yucatân Yarımadası'nın altında yüz seksen kilometre çapında
bir krater keşfedildi ya da daha doğru bir ifadeyle yeniden keşfe
dildi. Daha yeni oluşmuş sekiz yüz metrelik bir çökelti tabakasının
altında kalan krater, 1950Terde Meksika'da faaliyet gösteren kamuya
ait bir petrol şirketi tarafından yapılan yerçekimi ölçümlerinde gö
rülmüştü. Şirket jeologları bunu bir yeraltı volkanımn göstergesi ola
rak yorumlamışta ve volkanlarda petrol oluşumu olmadığından bul
duklarını bir kenara atmışlardı. Alvarezler şirketin o bölgede yaptığı
sondajların karotlarına bakmak için gittiklerinde, karotlarm bir yan
gında yok olduğu söylendi; oysa gerçekte yanlış bir yerde tutuluyor
lardı. Karotlar nihayet 1991'de bulundu ve tam K-T sınırında camsı
bir tabaka -eriyen ve sonra hızla soğuyan kayaç- içerdiği görüldü.
Alvarez tarafı için bu son nokta oldu ve ikna olmamış pek çok bilim
insanını darbeyi savunanlar listesine geçirmeye yetti. Times, "Krater
yok oluş teorisini destekliyor" diye duyurdu. Bu noktaya gelindi
ğinde, Luis Alvarez yemek borusu kanserine bağlı komplikasyonlar
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nedeniyle hayatını kaybetmişti. VValter bu formasyona "kıyamet kra
teri" dedi. En yakınında bulunan kasabanın adıyla, Chicxulub krate
ri olarak biliniyor.
VValter bana "Geçen on bir yıl bana çok uzun görünmüştü ama şim
di geriye dönüp baktığımda hızla geçmiş. Bir an için düşün. Temel
olarak tüm jeologların ve paleontologların, onların profesörlerinin
ve profesörlerinin de profesörlerinin, ta Lyell'e kadar eğitimini al
dığı tekbiçimlilik bakış açısını zorlaman gerekiyor. İnsanların kanıt
lara baktığını görüyorsun ve zaman içerisinde fikirlerini değiştirme
noktasına geliyorlar" dedi.

Chicxulub krateri, Yucatân Y an m ad ası'n d a, 800 m etrelik
çök eltin in altında göm ülüdür.
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Alvarezler hipotezlerini yayınladıklarında, iridyum tabakasının
açıkta olduğunu bildikleri sadece üç yer vardı: İkisini VValter Av
rupa'da ziyaret etmişti, üçüncüsü Yeni Zelanda'daydı ve oradan
örnekler gönderilmesini sağlamışlardı. O zamandan bu yana Biarritz'deki çıplaklar plajı yakını, Tunus Çölü ve New Jersey kırsa
lındakiler de dahil olmak üzere onlarca yer belirlendi. Ammonitler
konusunda uzman bir paleontolog olan Neil Landman, bahsedilen
bu son yere sık sık saha ziyaretleri yapıyor; ılık bir sonbahar günü
ben de peşine takıldım. Manhattan'da, Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nin önünde buluştuk; Landman'm ofisi burada, Central Park'a
bakan küçük bir kulede. İki yüksek lisans öğrencisi ile güneye, Lin
coln Tüneli'ne doğru yola çıktık.
Ne w Jersey'nin kuzeyinden geçerken, tıpkı domino taşları gibi,
birkaç kilometrede bir tekrarlanan bir dizi alışveriş merkezi ve ara
ba galerisinin önünden geçtik. Sonunda Princeton civarlarında bir
beysbol sahasının yakınındaki otoparka park ettik. (Landman fosil
toplayıcıların buraya akın etmesinden korktuğundan, sahanın tam
yerini açıklamamamı istedi.) Otoparkta Brooklyn Üniversitesi'nde
ders veren jeolog Matt Garb'la buluştuk. Garb, Landman ve öğren
ciler malzemelerini sırtlarına aldılar. Bir ders gününün ortasında
olduğumuzdan, boş beysbol sahasının çevresinden dolaştık ve çalı
lıkların arasına girdik. Kısa süre sonra sığ bir dereye vardık. Kıyıları
pas rengi çamur kaplıydı. Böğürtlen çalıları suyun üzerine uzanı
yordu. Uçlarında parçalanmış çöpler sallanıyordu: Plastik poşetler,
gazete parçaları, plastik ambalajlar. "Bana göre bu Gubbio'dan da
ha iyi" dedi Landman.
Geç Kretase'de parkın, nehir yatağının ve kilometreler boyunca
etrafımızı saran her şeyin su alünda olduğunu açıkladı. O zaman
lar dünya oldukça sıcaktı -kuzey kutup bölgesinde sık ormanlar
vardı- ve deniz seviyesi yüksekti. New jersey'nin büyük bölümü,
günümüzde Küzey Amerika'nın doğusunu meydana getiren kıta
şelfinin bir parçasını oluşturuyordu ve Atlantik Okyanusu'nun çok
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daha dar olduğu dikkate alınırsa, günümüzde Avrupa'yı oluşturan
topraklara oldukça yakındı. Landman dere yatağında su hizasın
dan birkaç santimetre yukarıdaki bir noktayı işaret etti, iridyum ta
bakasının orada olduğunu söyledi. Tabaka gözle görünür biçimde
fark edilemiyordu ama Landman yerini biliyordu çünkü birkaç yıl
önce kesiti analiz ettirmişti. Landman tıknaz, geniş yüzlü ve sakal
ları ağarmakta olan bir adam. Bu gezi için haki şortunu ve eski spor
ayakkabılarını giymiş. Nehir yatağını kazmaya başlayan ekibe ka
tılmak üzere dereye girdi. Kısa bir süre sonra, biri fosilleşmiş bir
köpekbalığı dişi buldu. Bir başkası bir parça ammonit çıkardı; çilek
büyüklüğündeydi ve küçük kabarcıklarla ya da başka bir deyişle
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yumrularla kaplıydı. Landman bunun Discoscaphites iris türüne ait
olduğunu belirledi.
Ammonitler üç yüz milyon yıldan uzun bir süredir dünyanın sığ
okyanuslarında sürükleniyorlar ve fosilleşmiş kabuklarına dünya
nın her yerinde rastlanıyor. Pompei'yi toprağa gömen patlamada
ölen Büyük Plinius bunları tanıyordu ancak değerli taşlar oldukla
rını düşünmüştü. (Doğa Tarihi [Natural History] kitabında bahsettiği
taşların geleceği haber veren rüyalar gördürdüğünü söylüyordu.)
Orta Çağ İngilteresi'nde ammonitler "yılan taşı" olarak biliniyordu,
Almanya'da ise hasta ineklerin tedavisinde kullanılıyordu. Hindis
tan'da bunların Vishnu'nun tezahürü olduğuna inanılıyordu; bu
inanç günümüzde belli ölçüde devam ediyor.
Uzak akraba oldukları notiluslar gibi, ammonitler de birden
fazla odacığa bölünmüş spiral kabuklar oluşturuyordu. Hayvanlar
sondaki en büyük odacıkta bulunuyordu, diğer odacıklar ise hava
ile doluydu; sadece çatı katı kiraya verilmiş olan bir apartman gibi.
Odacıklar arasında yer alan septa adlı duvarlar muhteşem ayrıntı
lara sahiplerdi; tıpkı bir kar tanesinin kenarları gibi, birbirine girmiş
dalgalar şeklinde kıvrılıyorlardı. (Her biri kıvrımlarının benzersiz
şekliyle birbirinden ayrılır.) Bu evrimsel gelişim, ammonitlerin hem
hafif hem de sağlam, suyun basıncına dayanacak kabuklar oluştur
malarını sağlar. Ammonitlerin çoğu insan eline sığacak büyüklükte
dir; bazıları şişme çocuk havuzlarının boyuna ulaşabilir.
Ammonitlerin diş sayısına -dokuz adet- bakılarak, yaşayan en ya
kın akrabalarının ahtapotlar olduğuna inanılmaktadır. Ancak esa
sen ammonitlerin yumuşak bedenlerinden geriye bir şey kalmadı
ğından, hayvanın tam olarak neye benzediğine ve nasıl yaşadığına
daiy bilinenler büyük ölçüde çıkarımlardan oluşuyor. Su püskürte
rek hareket etmeleri, kesin olmamakla birlikte, olasıdır; bu da sade
ce geriye doğru hareket ettikleri anlamına gelir.
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Landman "Çocukken paleontoloji dersi aldığımı, pterodaktillerin uçabildiğim öğrendiğimi hatırlıyorum" diye anlattı. "İlk aklıma
gelen soru ne kadar yükseğe çıkabildikleriydi. Bu gibi rakamları
söyleyebilmek zor."
Sözlerine şöyle devam etti: "Kırk yıldır ammonitler üzerinde ça
lışıyorum ve hala neye benzediklerinden tam emin değilim. Bana
yirmi, otuz, belki de kırk metre derinliğinde suları seviyorlarmış
gibi geliyor. Yüzücüydüler ama çok iyi değillerdi. Bence sakin bir
hayatları vardı." Çizimlerde ammonitler genellikle salyangoz kabu
ğuna sıkışmış mürekkep balıkları gibi resmediliyor ama Landman
bundan rahatsız. Ammonitlerin çoğu zaman dalgalanan çok sayı
da dokunaçla resmedilmelerine rağmen, aslında hiç dokunaçları
olmadığına inanıyor. Bir süre önce Geobios dergisinde yayınlanan
makalesine eşlik eden bir çizimde, ammonitler neredeyse bir yum
ru gibi gösterilmiş. Kısa, kola benzeyen uzantıları var; bunlar daire
şeklinde sıralanmış ve bir ağ dokusu ile birbirine bağlı. Erkeklerde,
kollardan biri ağın dışına çıkarak penisin kafadanbacaklı versiyo
nunu oluşturuyor.
Landman, 1970'lerde Yale'de lisansüstü eğitim görmüştü. Alva
rez öncesi günlerde bir öğrenci olarak, ammonitlerin Kretase bo
yunca azaldığını, dolayısıyla ortadan kaybolmaları üzerinde fazla
durmaya gerek olmadığını öğrenmişti. "Aaaa, ammonitler zaten
ölüyorlardı anlayışı vardı" diye hatırlıyordu. Daha sonra yapılan
keşifler ki çoğunu bizzat Landman yaptı, ammonitlerin durumu
nun aksine iyi olduğunu ortaya koydu.
Kazma sesleri arasında, "Burada çok sayıda tür var; son birkaç
yılda binlerce örnek topladık" dedi. Gerçekten de Landman dere
yatağında bir süre önce tamamen yeni iki ammonit türü buldu.
Bunlardan birine, bir meslektaşının onuruna, Discoscaphites minardi
adım verdi. Diğerine ise, bulunduğu yer onuruna, Discoscaphites jerseyensis dedi. Discoscaphites jerseyensis büyük olasılıkla kabuğundan
dışarı çıkan küçük dikenlere sahipti; Landman bunun hayvanın ol
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duğundan daha büyük ve daha korkutucu görünmesine yardımcı
olduğunu tahmin ediyor.
Alvarezler, orijinal makalelerinde K-T kitlesel yok oluşunun temel
nedeninin darbenin kendisi ya da hemen arkasından ortaya çıkan
etkiler olmadığını öne sürmüşlerdi. Asteroitin ya da daha genel
adıyla göktaşının gerçek yıkıcı etkisi yayılan tozdaydı. Aradan ge
çen onlarca yılda, bu aktarımda çeşitli düzeltmeler yapıldı. (Çarp
ma olayının tarihi de geriye, altmış altı milyon yıl öncesine alındı.)
Bilim insanları hala ayrıntıların çoğu üzerinde şiddetli tartişmalar
yapsalar da, yaşanan olayın bir versiyonu şu şekilde anlatılabilir:
Göktaşı güneydoğudan geldi, dünyaya göre dar açıyla hareket
ediyordu, dolayısıyla irtifa kaybeden bir uçak gibi yukarıdan değil,
yandan yaklaştı. Yucatân Yarımadası'na çarptığında saatte yaklaşık
yetmiş iki bin beş yüz kilometre hızla ilerliyordu ve yörüngesi ne
deniyle Kuzey Amerika özellikle ağır hasar almıştı. Yakıcı su buha
rından ve molozdan oluşan devasa bir bulut hızla tüm kıtayı sardı;
hareket ederken genişledi ve yoluna çıkan her şeyi yakıp kül etti.
Bir jeolog bana bunu anlatırken, "Alberta'da yaşayan bir triseratops
olsaydın, buharlaşman yaklaşık iki dakika sürecekti" demişti.
Bu muazzam krateri oluştururken, asteroit gökyüzüne kendi
kütlesinin elli katından fazla toz haline gelmiş kaya püskürmesi
ne neden olmuştu. Püsküren toz atmosfer aracılığıyla yeniden ye
re düştüğünde, partiküller akkor haline geldi, aynı anda her yerde
gökyüzünü tam yukarıdan aydınlattı ve gezegenin yüzeyini kavu
racak kadar yüksek sıcaklığa neden oldu. Yucatân Yarımadası'nın
kompozisyonundan dolayı, gökyüzüne yükselen toz sülfür bakı
mından zengindi. Sülfat aerosolleri güneş ışığını engellemede özel
likle etkilidir; Krakatoa gibi tek bir volkanik patlamanın bile global
sıcaklıkları yıllar boyu baskılayabilmesinin nedeni budur. İlk ısı
dalgasının ardından, dünya birkaç mevsim boyunca "asteroit kışı"
yaşadı- Ormanlar yok oldu. Antik sporları ve polenleri inceleyen
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polenbilimciler, çeşitlilik gösteren bitki topluluklarının yerlerini
hızla yayılan eğreltiotuna bıraktıklarını buldular. (Bu fenomen "eğreltiotu patlaması" olarak anılmaya başlandı.) Deniz ekosistemleri
çöktü ve en az yarım milyon yıl, belki de birkaç milyon yıl boyunca
bu durumda kaldı. (Çarpma sonrasının ıssız denizi için "kıyameti
kabullenen okyanus" deniyor.)
K-T sınırında yok olan çeşitli türlerin, cinslerin, familyaların ve
hatta bütün olarak takımların başlarına gelenlerin tam olarak akta
rılması mümkün değildir. Karada, kediden büyük tüm hayvanlar
ölmüş gibi görünüyor. Bu olayın en ünlü mağdurları olan dinozor
lar -ya da daha kesin bir ifadeyle uçamayan dinozorlar- yüzde yüz
kayıp yaşadılar. Büyük olasılıkla Kretase'nin sonuna kadar hayat
ta kalan gruplar arasında müzelerin hediyelik eşya dükkanlarının
vazgeçilmezleri olan hadrozorlar, ankilozorlar, tiranozorlar ve triseratoplar vardı. (VValter Alvarez'in yok oluş üzerine yazdığı T.Rex ve
Kıyamet Krateri [T. Rex and the Crater of Doom] kitabının kapağında
öfkeli bir tiranozor çarpışmanın yarattığı dehşete tepki gösterirken
görülüyor.) Teruzorlar da öldüler. Kuşlar da çok zarar gördü; kuş
familyalarının dörtte üçü, belki daha fazlası ortadan kayboldu. Diş
gibi arkaik özellikleri olan enantiornithine kuşlar, tıpkı sucul ve bü
yük ölçüde uçamayan kuşlar olan hesperornithineler gibi dünya
üzerinden silindiler. Aynısı kertenkele ve yılanlar için de geçerliydi;
tüm türlerin yaklaşık beşte dördünü tükendi. Memeliler de yıkıma
uğradılar; Kretase döneminin sonunda yaşayan memeli familyala
rının yaklaşık üçte ikisi yok oldu.
Cuvier'in başlangıçta akıl almaz, sonra da "canavar" olarak ni
telendirdiği plesiyozorlar denizde öldüler. Aym şekilde mosazorlar,
belemnitler ve tabii ammonitler de. Günümüzde midye ve istiridye
formunu tanıdığımız çift kabuklular, görünüşü deniztarağma ben
zeyen ancak tamamen farklı bir anatomiye sahip olan kolsu ayaklı
lar ve mercanlara benzeyen ancak yine tamamen ilgisiz canlılar olan
yosun hayvanları ağır kayıplar yaşadılar. Çeşitli deniz mikroorga

A ltıncı Yok Oluş

nizması grupları yok oluşa bir iki mikron yaklaştılar. Planktonik foraminifer arasında, Gubbio'da Kretase kireçtaşının son tabakasında
kalıntılarına rastlanan Abathomphalus mayaroensis dahil olmak üze
re, tüm türlerin yaklaşık yüzde doksan beşi yok oldu. (Planktonik
foraminifer okyanus yüzeyi yakınında, bentik türler ise okyanus
zemininde yaşar.)
Genel olarak K-T sımrı hakkında ne kadar fazla bilgi edinilirse,
Lyell'in fosil kayıtları okumaları o kadar hatalı görünüyor. Kayıttaki
sorun yavaş yok oluşların aniymiş gibi görünmeleri değil, ani yok
oluşların bile daha uzun sürede gerçekleşmiş gibi görünebilecek ol
maları.
Burada ortaya çıkan şemaya bakalım. Her tür için "korunma po
tansiyelinden, yani o türe ait bir bireyin fosilleşmesi olasılığından
söz edilir ve bu potansiyel, diğer etkenlerin yanı sıra, hayvanın ne
kadar yaygın olduğuna, nerede yaşadığına ve neden oluştuğuna
bağlı olarak farklılık gösterir. (Kalın kabuklu deniz organizmaları
nın korunma şansı, diyelim ki oyuk kemikli kuşlardan daha fazla
dır.)
Şemada büyük beyaz daireler nadiren fosilleşen türleri, orta boy
daki halkalar daha sık fosilleşen türleri ve küçük beyaz noktalar da
çok daha yaygın görülenleri temsil ediyor. Tüm bu türler aynı anda
öldüyseler bile beyaz daire ile gösterilen türler, sadece kalıntılarına
daha nadir rastlandığından, çok daha erken yok olmuş gibi görüne
cektir. Bunu ilk kez belirleyen bilim insanının adıyla, Signor-Lipps
etkisi olarak, anılan bu etki ani yok oluşları "bulanıklaştırır", uzun
süreli, yorucu olaylarmış gibi görünmesine neden olur.
K-T yok oluşunun ardından, yaşamın eski çeşitlilik seviyesine
yeniden ulaşması milyonlarca yıl sürdü. Bu arada, hayatta kalan
pek çok takson küçülmüş görünüyordu. Gubbio'da bulunan irid
yum tabakasının üzerinde ortaya çıkan son derece küçük foramlarda da görülebilen bu fenomene Lilliput etkisi adı verilir.
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Landman, Garb ve öğrencileri o sabah boyunca dere yatağını kaz
dılar. Ülkede nüfusun en yoğun olduğu eyalette olmamıza rağmen,
yakınlardan geçen, ne yaptığımızı merak edecek tek bir kişi bile ol
madı. Hava ısınmaya ve rutubet artmaya başladığında, ayak bilek
lerine kadar suyun içinde olmak hoş bir duyguydu ama kırmızımsı
çamur konusunda endişe etmediğimi söyleyemem. Biri yanında
boş bir karton kutu getirmişti ve kazmam olmadığından diğerleri
nin buldukları fosilleri toplayıp, kutunun içinde düzenleyerek on
lara yardım etmeye çalışüm. Çok sayıda Discoscaphites iris'in yanı
sıra kabuğu spiral değil de uzun ve ince olan, şekli mızrağa ben
zeyen bir ammonitten -Eubaculites carinatus- örnekler de bulundu.
(Ammonitlerin yok oluşu konusunda yirminci yüzyılın başlarında
popüler olan bir teori, Eubaculites carinatus gibi türlerin açılmamış
halde bulunan kabuklarının bu grubun tatbiki mümkün tüm olası
lıkları tükettiklerini ve Lady Gaga'msı bir tür yozlaşma aşamasına
girdiklerini gösterdiği şeklindedir.) Bir ara Garb heyecanla koştur
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du. Dere yatağından yumruk büyüklüğünde bir kütle almıştı ve
bana bu kütlenin bir tarafında duran, küçük bir tırnağı andıran bir
şeyi gösteriyordu. Bunun bir ammonitin çene kemiğinin parçası ol
duğunu söyledi. Ammonit çeneleri, vücutlarının diğer bölümlerine
göre daha sık görülse de, son derece nadir bulunuyor.
"Sırf bunun için bile bu yolculuğa değerdi" dedi.
Çarpmanın hangi etkisinin -ısı mı, karanlık mı, soğuk mu, suyun
kimyasındaki değişim mi?- ammonitlerin sonunu getirdiği belli de
ğil. Bazı kafadan bacaklı kuzenlerinin neden hayatta kalmayı başar
dıkları da tam olarak açık değil. Örneğin notiluslar, ammonitlerin
aksine yok oluşu atlatmışlardır: Kretase'nin sonunda yaşadığı bili
nen türlerin aşağı yukarı tamamı Tersiyer'de hayatta kalmıştır.
Fark ile ilgili teorilerden biri yumurtalarla başlıyor. Ammonitle
rin yumurtaları çok küçüktü; bir inçin yüzde biri, ikisi kadardı. Yu
murtadan çıkan yavrular, ya da ammonitellae, hareket edemezlerdi;
sadece suyun yüzeyine yakın salınırlar, akıntıyla birlikte sürükle
nirlerdi. Notiluslar ise çok büyük yumurtalar bırakırlardı. Tüm
omurgasızlar içerisinde en büyük yumurtalardan biri; çapı yaklaşık
iki buçuk santimetreydi. Yavrular yaklaşık bir yıl süren gebeliğin
ardından yumurtadan çıkar ve hemen yüzmeye, derinlerde yiyecek
aramaya başlarlardı. Çarpışmamn ardından belki de okyanus yü
zeyindeki koşullar ammonit yavrularımn hayatta kalamayacakları
ölçüde zehirliyken, suyun derinliklerinde durum daha az vahimdi;
dolayısıyla yavru notiluslar direnç gösterebilmişlerdi.
Açıklaması ne olursa olsun, iki grubun kaderinin birbirine zıt ol
ması önemli bir noktayı ortaya koyuyor. Günümüzde yaşayan her
şey (ve herkes) bu çarpışmadan bir şekilde kurtulan bir organiz
madan türedi. Ancak buradan onların (ya da bizim) daha iyi uyum
sağladığımız sonucu çıkmaz. Aşırı stres zamanlarında güçlü olma
konşepti, en azından Darwinci anlayıştaki güçlülük, anlamını yiti
riyor: Bir canlı evrimsel geçmişi boyunca hiç karşı karşıya kalma
dığı koşullara, iyi ya da kötü, nasıl uyum gösterebilir? Böyle an
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larda, Londra Doğa Tarihi Müzesi'nden paleontolog Paul Taylor'm
"hayatta kalma oyununun kuralları" hızla değişir. Milyonlarca yıl
boyunca avantaj sağlamış olan özellikler (olaydan milyonlarca yıl
sonra bu özelliklerin neler olduğunu belirlemek zor olsa da) birden
bire ölümcül hale gelir. Üstelik ammonitler ve notiluslar için geçerli
olan, aym şekilde belemnitler ve mürekkep balıkları, plesiyozorlar
ve kaplumbağalar, dinozorlar ve memeliler için de geçerliydi. Bu
kitabı yazanın pullu bir canlı değil de tüylü bir iki bacaklı olması,
memelilerin herhangi bir hikmetinden çok dinozorların şanssızlığı
nın bir sonucu.
Dereden topladığımız son fosilleri de kaldırıp, New York'a dön
mek için hazırlanırken Landman bana "Ammonitler yanlış bir şey
yapmıyorlardı" dedi. "Yavruları planktonlar gibiydi; bu onların var
oldukları süre boyunca harika bir özellik olmuştur. Etrafta dolaşıp,
türü yaymanın daha iyi bir yolu olabilir mi? Ama işte sonunda bu
özellikleri belki de felaketleri oldu."
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BÖLÜM V

ANTROPOSEN'E HOŞGELDİNİZ
Dicranograptus ziczac

1949'da, Harvard'lı iki psikolog algı konusunda yapacakları bir
deney için iki düzine lisans öğrencisi ile çalıştı. Deney basitti:
Öğrencilere tek tek iskambil kartları gösteriliyor ve ne oldukla
rını söylemeleri isteniyordu. Kartların büyük bölümü son derece
sıradandı ama içlerinden birkaçı ile oynanmıştı; destede başka
tuhaflıkların yanında, kırmızı bir maça altılısı ve siyah bir kupa
dörtlüsü vardı. Kartlar hızla değiştirilirken, öğrenciler genellikle
aykırılıkları görmüyorlardı; örneğin, kırmızı renkli maça altılısı
için kupa altılısı diyorlardı ya da siyah renkli kupa dörtlüsüne
maça dörtlüsü diyorlardı. Kartlar daha yavaş değiştirildiğinde,
gördüklerine anlam vermek için uğraşmaya başladılar. Kırmızı
maça ile karşılaştıklarında, bazıları "mor" ya da "kahverengi" ya
da "pas lekeli siyah"a benzediğini söyledi. Bazılarıysa tam anla
mıyla afallamıştı.
Deneklerin bir tanesi sembollerin "ters ya da yerlerinin değişti
rilmiş" olduğunu gözlediğini aktardı.
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"Hangi deste olduğunu ayırt edemiyorum" diye feryat ediyordu
bir diğeri. "Şu an hangi rengi gördüğümü, hatta kartın maça mı,
kupa mı olduğunu bile bilmiyorum. Maça sembolünün ne şekilde
olduğuna bile artık emin değilim. Aman Tanrım!"
Psikologlar bulgularını "Aykırılıkların Algılanması Üzerine: Bir
Paradigma" başlıklı bir makalede kaleme aldılar. Bu makaleyi ilgi
çekici bulanlar arasında Thomas Kuhn da vardı. Yirminci yüzyılın
en etkili bilim tarihçisi Kuhn'a göre, deney gerçekten de bir para
digmaydı: İnsanların rahatsız edici bilgiyi nasıl işlediklerini ortaya
koyuyordu. İlk tepkileri, gördüklerini bildikleri bir çerçeveye yer
leştirmeye zorlamaktı: Kupa, maça, sinek. Uygunsuzluk işaretleri
mümkün olduğunca göz ardı ediliyordu; kırmızı maça "kahveren
gi" ya da "paslı" görünüyordu. Anormalliğin fazlasıyla göze batar
hale geldiği anda ise kriz ortaya çıkıyordu. Psikologlar buna "Aman
Tanrım! tepkisi" adım verdiler.
Kuhn, ufuk açan çalışması Bilimsel Devrimlerin Yapısı'nda bu mo
delin çok temel olduğunu, sadece bireysel algıları değil, bütün ola
rak sorgulama alanlarım şekillendirdiğini öne sürüyordu. Bir disip
linin genel olarak kabul gören varsayımlarına uymayan veriler ya
sayılmıyor ya da mümkün olduğunca açıklanmasından kaçınılıyor
du. Çelişkiler biriktikçe, rasyonelleştirme çabaları da karmaşıklaşı
yordu. Kuhn, "Bilimde, iskambil kartı deneyinde olduğu gibi, yeni
likler ancak zorluklarla birlikte ortaya çıkar" diyordu. Ama sonra,
nihayetinde, kırmızı maçaya kırmızı maça demek isteyen biri çıktı.
Kriz anlayışa dönüştü ve eski çerçeve yerini yenisine bıraktı. Büyük
bilimsel keşifler ya da Kuhn'un popülerlik kazandırdığı ifadeyle
"paradigma kaymaları" bu şekilde gerçekleşir.
Yok oluş biliminin tarihi bir dizi paradigma kayması olarak anlatılabilir. On sekizinci yüzyılın sonuna kadar yok oluş kategorisi
yoktu. Daha çok tuhaf kemik -mamutlar, Megatherium, mosazorlargüri yüzüne çıktıkça, doğabilimcilerin bunları bildikleri çerçevelere
sıkıştırmaları zorlaştı. Devasa kemikler selle kuzeye taşınan fillere,
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batıya ilerlemiş hipopotamlara ya da acımasızca sırıtan balinalara
aitti. Cuvier Paris'e geldiğinde, mastodon azı dişlerinin oluşturulan
bir çerçeveye yerleştirilemediğini gördü, yaşadığı "Aman Tanrım!"
anı bunları yepyeni bir açıdan görmeyi teklif etmesini sağladı. Cu
vier, yaşamın bir tarihi olduğunu fark etmişti. Bu tarih kayıplarla
doluydu ve insanların hayal edemeyecekleri kadar kötü olaylarla
işaretlenmişti. Kuhn bunu şöyle açıklıyor: "Dünya paradigma kay
ması ile değişmiyor ama sonrasmda bilim insanlarının çalıştığı dün
ya farklı oluyor."
Cuvier, Dört Ayaklıların Kemik Fosilleri Üzerine Araştırmalar çalış
masında düzinelerce especes perdues içeren liste yayınladı ve keşfe
dilmeyi bekleyen daha çok kayıp tür olduğundan emindi. Birkaç
on yıllık süre içerisinde yok olmuş o kadar çok canlı belirlendi ki,
Cuvier'in belirlediği çerçeve çatlamaya başladı. Büyüyen fosil kay
dının hızına yetişebilmek için yaşanan felaketlerin sayısının katla
narak artması gerekti. Lyell, tüm olup bitenle alay eden bir tavır
la "Tanrı bilir kaç aniyıkım daha gerekecek?" diyordu. Sunduğu
çözüm aniyıkım düşüncesini tamamen reddetmekti. Lyell'in -ve
sonrasında Darwin'in- formülünde yok oluş tek başına yaşanan bir
durumdu. Ortadan kaybolan her tür, dünyadan silinirken kendi
başınaydı, "yaşam mücadelesi"nin ve "daha az gelişmiş bir form"
olarak kendi yetersizliğinin kurbanıydı.
Yok oluşun tekbiçimlilikle açıklanması yüzyıldan fazla geçerli
liğini korudu. İridyum tabakasının keşfedilmesi ile bilim bir krizle
daha karşı karşıya kaldı. (Bir tarihçinin ifadesiyle, "çarpışma dünya
için ne anlama geliyorsa", Alvarezler'in çalışması da "bilim için o
anlama geliyordu.") Darbe hipotezi zamanda tek bir an ile -Kretase'nin sonundaki berbat, korkunç, her şeyin kötü gittiği gün- ilgile
niyordu. Ama o tek an Lyell ve Darwin'in çerçevesini kırmaya yet
mişti. Aniyıkımlar gerçekten yaşanmıştı.
Kimi zaman yeni aniyıkımcılık şeklinde adlandırılan ancak son
zamanlarda standart jeoloji olarak görülmeye başlanan görüşte, ak
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sine durumlar dışında, dünya koşullarının çok yavaş değiştiği ka
bul ediliyor. Bu anlamda, hakim olan paradigma ne Cuvierci ne de
Darwincidir; her ikisinin de bazı unsurlarım bir araya getirir ve "can
sıkıntısıyla geçen uzun dönemler zaman zaman panik ile kesinti
ye uğrar." Nadir olmakla birlikte bu panik anları orantısız şekilde
önemlidir. Yok oluş modelini, dolayısıyla yaşam modelini belirlerler.
Yol bir tepeye doğru uzuyor, hızla akan bir nehirden geçiyor, sonra
nehri bir kez daha geçiyor ve ölü bir koyunun yanından dolaşıyor;
koyun sadece ölmüş gibi değil de, sanki bir balonmuşçasına sönmüş
gibi görünüyor. Tepe parlak yeşil renkte ama ağaç yok; koyunun
teyzeleri ve amcalarının oluşturduğu nesiller etraftaki hiçbir şeyin
başlarının seviyesini geçecek kadar büyümesine izin vermemişler
gibi. Bana göre yağmur yağıyor. Ama birlikte yürüyüş yaptığım je
ologlardan birine göre, burada, İskoçya'nın güneyindeki yaylalarda
yağmur çiseliyor ya da ahmahslatan yağıyor denebilir.
Hedefimizde Dob's Linn denilen bir yer var; eski bir şarkıya göre,
Dob adında dindar bir çobanın şeytanı uçurumdan ittiği yer. Yama
ca ulaştığımızda, ahmakıslatan daha fazla ıslatıyor gibiydi. Su, şelale
nin üzerinden dar bir vadinin üzerine düşüyor gibi görünüyor. Yo
lun yirmi otuz metre ilerisinde mostra vermiş, hakem forması gibi
açık ve koyu renkli dikey çizgileri olan bir kaya var. Leicester Üni
versitesi'nden stratigrafi uzmam Jan Zalasiewicz sırt çantasını ıslak
zemine koyuyor ve kırmızı yağmurluğunu düzeltiyor. Açık renkli
çizgilerden birini işaret ediyor. "Burada kötü şeyler olmuş" diyor.
Baktığımız kayalar yaklaşık dört yüz kırk beş milyon yıl öncesin
den, Ordovisyen döneminin son bölümünden kalma. O zamanlar
yerküre kıtasal bir yığılma yaşıyordu; toprakların çoğu -günümüz
de Afrika, Güney Amerika, Avustralya ve Antarktika olan kıtalar
da dahil olmak üzere- tek bir dev kıta, Gondvana, halinde birleşikti
ve dokuz derece enlem üzerinden geçiyordu. İngiltere, bugün var
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olmayan Avalonia kıtasının bir parçasıydı ve Dob's Linn güney ya
rımkürede, Iapetus olarak anılan okyanusun dibindeydi.
Ordovisyen, en vasat jeoloji öğrencileri tarafından bile görülen
yeni yaşam formlarında "patlama" yaşanması ile bilinen Kambri
yen döneminin hemen ardından geliyordu.* Ordovisyen de yaşa
mın heyecan verici yeni yönlere gittiği bir zaman dilimiydi -Ordo
visyen radyasyonu olarak anılan olay- ancak büyük ölçüde su ile
sınırlı kaldı. Ordovisyen'de, deniz familyalarının sayısı üç katma
çıktı ve denizler bize az çok tanıdık gelen canlılarla (günümüzde
yaşayan deniz yıldızı, deniz kestanesi, salyangoz ve notiluslarm
öncülleri) ve ayrıca bize tanıdık gelmeyecek pek çoklarıyla (muh

*

So n yarım m ilyar yıldaki jeo lo jik dönem leri akılda tutm ak için işe y aray abile
cek b ir tekerlem e şu olabilir: K oca O rm and a Sü rü n en D ev K aplum bağa Pem be
Tokalı Jagu arı K ovaladı (K am briyen -O rdovisyen-Silüryen-D evoniyen-K arboniferP erm iyen-Triyas-Jura-K retase). Tekerlem e ne y azık k i en y ak ın d önem lere g elm ed en
bitiyor: Paleojen, N eojen ve şu and aki Kuvaterner.
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temelen yılan balığı şeklindeki konodontlar, bir bakıma atnalı yen
geçlerini andıran trilobitler ve en iyi tanımlamayla kabuslarınızda
göreceğiniz bir canavara benzeyen dev deniz akrepleri) doldu. İlk
resifler oluştu ve günümüzde yaşayan deniztaraklarmın ataları şe
kil aldılar. Ordovisyen'in ortalarına doğru, ilk bitkiler kara parçaları
üzerinde koloni oluşturmaya başladılar. Bunlar en eski yosunlar ya
da koyunotlarıydı ve sanki yeni ortamlarında ne yapacaklarım bilemiyorlarmış gibi yere çok yakın duruyorlardı.
Ordovisyen'in sonunda, yaklaşık dört yüz kırk dört milyon yıl
önce okyanuslar boşaldı. Denizde yaşayan türlerin yaklaşık yüzde
seksen beşi yok oldu. Bu, uzun bir süre boyunca fosil kayıtlarına
ne kadar az güvenebileceğimizi gösteren sahte aniyıkımlardan biri
olarak görüldü. Günümüzde ise büyük beş yok oluşun ilki olarak
görülüyor ve iki kısa, son derece ölümcül dalga şeklinde meydana
geldiği düşünülüyor. Kretase sonunda yok olan kurbanların kariz
masına yaklaşamasa da, yaşam tarihinde önemli bir dönüm nokta
sı, oyunun kurallarının aniden tersine döndüğü, sonuçları her ba
kımdan sonsuza kadar sürecek bir an.
İngiliz paleontolog Richard Fortey, Ordovisyen yok oluşundan
kurtulan hayvanlar ve bitkilerin "modern dünyayı oluşturmak için
yoluna devam ettikleri" gözlemini aktarıyor: "Hayatta kalanlar lis
tesi bir tırnak farklı olsaydı, günümüz dünyası da farklı olurdu."
Dob's Linn'de bana rehberlik eden Zalasiewicz ufak tefek bir adam;
kabarık saçları, soluk mavi gözleri ve nazik, mesafeli tavırları var.
Ordovisyen'de hüküm sürmüş, bir zamanlar çok büyük ve son de
rece çeşitli deniz organizmaları sınıfı olan, sonra yok oluşta nere
deyse tükenmenin eşiğine gelen graptolitler konusunda uzman.
Çıplak gözle bakıldığında, graptolit fosilleri çizik ya da bazı durum
larda minik petroglifler gibi görünüyor. ("Graptolit" adı "yazılı ka
ya" anlamındaki Yunanca kelimeden geliyor; graptolitlerin kendile
rini hayvan kalıntıları gibi göstermeye çalışan mineral birikintileri
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olduğunu açığa çıkaran Linnaeus tarafından bu ad verilmiş.) El tip'
bir büyüteçle bakıldığında genellikle çok hoş, akla şeyleri çağrıştıran şekillere sahip oldukları görülür; bir tür tüyleri hatırlatırken, btf
diğeri lire benzer, bir başkası ise eğreltiotunun yaprağım andırıl
Graptolitler koloni halinde yaşayan hayvanlardı; koloninin her bir'
zooid olarak bilinen üyeleri, teka adı verilen komşularına bitişik bi'
nalar gibi bağlı olan, küçük, boru biçimli yuvalar yapar. Dolayısıyla
tek bir graptolit fosili, tek bir varlık şeklinde sürüklenen ya da bü'
yük olasılıkla yüzen, daha küçük planktonlarla beslenen bütün bi(
topluluğu temsil eder. Kimse zooidler'in neye benzediklerini bilmi'
yor -tıpkı ammonitler gibi, bu canlının yumuşak parçaları saklana'
mamıştır- ancak günümüzde graptolitlerin Venüs sinekkapanı!11
hatırlatan, küçük ve bulunması zor bir canlı deniz organizması sın1'
fı olan pterobranchler'le bağlantılı bulunduğuna inanılıyor.

Erk en O rd ovisyend en k alm a g rap tolit fosilleri.
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Graptolitlerin -bir stratigrafi uzmanının bakış açısıyla sevimli sayı
labilecek- nispeten kısa bir süre içerisinde evrilme, yayılma ve ölme
gibi bir huyları vardı. Zalasiewicz onları Savaş ve Barış'taki narin
kadın kahraman Natasha'ya benzetiyor. "Onlar narin, gergin ve et
raflarında olup bitenlere karşı çok hassaslardı" diyor. Bu da faydalı
indeks fosil olmalarım sağlıyor; arka arkaya gelen türler, arka arka
ya gelen kaya tabakalarım belirlemekte kullanılabiliyor.
Gördüm ki, Dob's Linn'de graptolit bulmak, en amatör toplayı
cılar için bile oldukça kolay. Mostra vermiş olan koyu renkli taş bir
şey. Bir parça koparmak için küçük bir çekiç yeterli oluyor. Bir kez
daha vurunca taş parçası yanlamasına bölünüyor. Kullanıla kulla
nıla yıpranmış bir kitaptan bir yaprağın ayrılması gibi. Genellik
le taş yüzeyde görülecek bir şey olmuyor, yine genellikle solgun
bir iz (ya da daha çok), eski dünyadan mesajlar oluyor. Tesadüfen
gördüğüm graptolitlerden biri garip biçimde, çok belirgin olarak
korunmuştu. Bir çift takma kirpik gibi ama çok küçük, sanki Barbie bebekler için yapılmış. Zalasiewicz bana -eminim abartarak"müzeye konacak nitelikte bir örnek" bulduğumu söyledi. Hemen
cebime attım.
Zalasiewicz ne aramam gerektiğini gösterdiğine göre, ben de
yok oluş çizgisini oluşturabilirim. Koyu renkli şeyllerde graptolitler
hem bol hem de çeşitli olarak görülürler. Kısa sürede o kadar çok
topladım ki, ceketimin cepleri sarkmaya başladı. Fosillerin çoğu bir
tür V harfi görünümünde, ortada bulunan bir yumrudan çıkan iki
kol var. Bazıları fermuar gibi görünüyor, bazılarıysa lades kemiğine
benziyor. Bazılarının da kollarından çıkan başka kollar var; minik
ağaçlar gibiler.
Daha açık renkli olan taş ise, aksine verimsiz. İçinde neredeyse
hiç graptolit yok. Bir halden diğerine geçiş -siyah taştan gri renkli
taşa, çok sayıda graptolitten neredeyse hiç graptolit olmayan haleaniden olmuş gibi görünüyor ve Zalasiewicz'e göre gerçekten aniden
oldu.

Antroposen'e H oşgeldiniz

"Burada siyahtan griye dönüşümün yaşanabilir bir deniz tabanın
dan yaşanabilir olmayana geçilen bir tür devrilme noktası olduğu
nu söyleyebiliriz. Ve bu, bir insan ömrü kadar bir sürede görülmüş
tür" diyor. Bu dönüşümü açıkça "Cuvierci" olarak tanımlıyor.
Zalasiewicz'in İngiltere Jeolojik Araştırma Kurumu'ndan iki
meslektaşı Dan Condon ve lan Millar, Dob's Linn'e yaptığımız yü
rüyüşte bizimle birlikteydi. Bu ikili izotop kimyası alanında uzman
ve mostradaki şeritlerin her birinden örnekler almayı planlıyorlar;
küçük zirkon kristalleri içerdiğini umdukları örnekler. Laboratuvara döndüklerinde, kristalleri eritecekler ve sonuçları kütle spektrometresinden geçirecekler. Bu sayede, her bir tabakanın yaklaşık ya
rım milyon yıl hassasiyetle ne zaman oluştuğunu söyleyebilecekler.
Millar İskoçyalı ve ahmakıslatanm ona işlemediğini söylüyor. Ama
sonunda o bile epey yağmur yağdığını kabul etmek zorunda kalı
yor. Mostramn yüzeyinden minik çamur dereleri akıyor ve temiz
örnek almayı imkansız bir hale getiriyor. Ertesi gün tekrar deneme
ye karar veriyoruz. Üç jeolog eşyalarını topluyor ve yürüyüş yo
lundan kaya kaya arabamıza yürüyoruz. Zalasiewicz, yakınlardaki
Moffat kasabasında bir motelde rezervasyon yaptırmış; bu kasaba
da görülmesi gerekenlerin, dünyanın en dar oteli ve bronz bir ko
yun olduğunu okudum.
Herkes üzerini değiştirdikten sonra motelin oturma odasında
buluşup çay içiyoruz. Zalasiewicz, graptolitler hakkında yakın za
manda yayınlanan makalelerinden bazılarını getirmiş. Condon ve
Millar arkalarına yaslanıyor ve "amaaan" der gibi gözlerini devire
rek tepki gösteriyor. Zalasievvicz onları görmezden geliyor, tek satır
aralığıyla yazılmış tam altmış altı sayfadan oluşan ve altı yüz elli
den fazla türün ayrıntılı çiziminin yer aldığı "İngiltere Stratigrafi
sinde Graptolitler" başlıklı en son yazısını sabırla açıklıyor. Yazıda
yok oluşun etkileri daha sistematik ama yağmurla kayganlaşan ya
maçta olduğundan daha az canlı biçimde görülüyor. Ordovisyen'in
sonuna kadar, V şekilli graptolitler ağırlıklıydı. Bunlar arasında, ön
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ce kıvrılarak ayrılan ve sonra yeniden birbirine yaklaşan kolları ile
küçük bir çanak oluşturan Dicranograptus ziczac ve iki ana kolunun
yanında başparmak gibi çıkıntı yapan yan kolları bulunan Adelograptus divergens gibi türler yer alıyordu. Yok oluştan sonra ancak bir
avuç graptolit türü hayatta kaldı; sonunda Silüryen döneminde bu
türler çeşitlendi ve denizleri yeniden doldurdular. Ancak Silüryen
graptolitlerinin daha çizgisel bir vücut planları vardı; daldan çok
sopaya benziyorlardı. V şekli kaybolmuştu ve tekrar ortaya çıkma
yacaktı. Burada çok çok küçük harflerle dinozorların, mosazorların
ve ammonitlerin kaderleri yazılıydı; bir zamanlar çok başarılı olan
bir form unutulma noktasına geliyordu.
Dört yüz kırk dört milyon yıl önce graptolitleri, hatta konodontları,
kolsu ayaklıları, derisidikenlileri ve trilobitleri yok edecek ne oldu?
Alvarez'in hipotezinin yayınlanmasını takip eden yıllarda genel
olarak -en azından hipotezin "ipe sapa gelmez" olmadığını düşü
nenler arasında- bütüncül bir kitlesel yok oluş teorisinin bulunduğu
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inancı vardı. Bir asteroit, fosil kaydında bir "boşluğa" yol açmışsa,
hepsine darbelerin neden olmasını beklemek makul görünüyordu.
1984'te, Chicago Üniversitesi'nden iki paleontolog deniz fosil kayıt
larına dair kapsamlı bir analiz yayınladığında bu görüş hızla yay
gınlaştı. Çalışma büyük beş yok oluşa ek olarak, daha küçük çaplı
pek çok yok oluşun yaşandığım ortaya koydu. Tüm bunlar bir ara
da düşünüldüğünde, bir model ortaya çıkıyordu: Kitlesel yok oluş
lar kabaca yirmi altı milyon yıllık düzenli aralıklarla gerçekleşmiş
görünüyordu. Diğer bir deyişle, yok oluşlar periyodik patlamalar
halinde, ağustosböceklerinin topraktan emekleyerek çıkmaları gibi
yaşanmıştı. Paleontologlar David Raup ve Jack Sepkoski bu patla
malara nelerin neden olduğundan emin değillerdi ama en iyi tah
minleri "güneş sistemimizin Samanyolu'nun spiral kollarından ge
çişi" ile alakalı "astronomik ve astrofiziksel döngü" olduğuydu. Bir
grup astrofizikçi -tesadüfen Alvarezler'in Berkeley'den meslektaş
ları- bu tahmini bir adım öteye taşıdı. Grup, periyodik olarak görül
me olgusunun güneşe "eşlik" eden ve her yirmi altı milyon yılda bir
Oort bulutundan geçerek dünyaya yıkım yağdıran kuyruklu yıldız
yağmurlarına neden olan küçük bir yıldız ile açıklanabileceğini öne
sürdüler. Korku filmi "Nemesis" ile dile getirilen, kimsenin bu yıl
dızı görmediği gerçeği Berkeley'li grup için bir sorundu ama başa
çıkılamaz bir şey değildi; uzayda kataloglanmayı bekleyen küçük
pek çok yıldız vardı.
Popüler medyada "Nemesis Olayı" olarak anılan durum, nere
deyse orijinal asteroit hipotezi kadar heyecan yarattı. (Bir spiker bu
hikayeyi "Seks ve kraliyet ailesi dışında her şeyi içinde barındırıyor"
diye tarif etmişti.) Time kapak konusu yaptı, ardından Neıv York Ti
mes'ta aksi yönde bir başmakale yayınlandı. (Başmakalede "gizemli
ölü yıldız" nosyonu aşağılanıyordu.) Bu kez gazetenin haklı olduğu
taraflar vardı. Berkeley'li grup sonraki bir yılını her yerde Nemesis'i
arayarak geçirdi ancak "ölü yıldız" a dair en ufak bir ışık bile yoktu.
Daha da önemlisi, ileri analizler yapıldığında periyodiklik kanıtı da
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dökülmeye başladı. David Raup, "Bir görüş birliği varsa, o da ista
tistiksel bir sürpriz gördüğümüzdür" dedi.
Bu arada, iridyum ve diğer dünya dışı darbelere dair işaret ara
yışları başarısız olmaya başlamıştı. Diğer pek çokları ile birlikte
Luis Alvarez de kendini bu avın içine attı. Çinliler'le bilimsel işbir
liğinin duyulmamış bir şey olduğu bir dönemde, Çin'in güneyin
den Permiyen ve Triyas dönemlerine yayılan kaya örnekleri temin
etmeyi başarmıştı. Permiyen sonu ya da Permiyen-Triyas yok oluşu
Büyük Beşli'nin en büyüğüydü, çok hücreli yaşamı tamamen yok
etmeye korkutucu derecede yaklaşan bir dönemdi. Luis, Çin'den
gelen örnekler arasında tıpkı Gubbio'da olduğu gibi kil tabakası bu
lunca heyecanlanmıştı. Daha sonra o zamanı, "Orada çok miktarda
iridyum bulacağımıza emindik" diye hatırlayacaktı. Ama Çin'den
gelen kil kimyasal olarak sıradandı; iridyum içeriği ölçülemeyecek
kadar küçüktü. Daha sonra, Dob's Linn de dahil olmak üzere çe
şitli yerlerden alman kayalarda Ordovisyen'in sonunda normalin
üstünde iridyum seviyeleri ölçüldü. Ancak şoklanmış kuvars gibi
çarpışma olduğuna işaret eden diğer belirtilerin hiçbiri doğru za
man aralığında ortaya çıkmamıştı; dolayısıyla yüksek iridyum se
viyelerinin -daha az gösterişli olsa da- daha makul bir açıklamayla
çökelmenin fazla olmasına bağlı olduğu belirlendi.
Şimdi gündemde olan teori ise Ordovisyen sonundaki yok olu
şa buzullaşmanın neden olduğu. Bu dönemin büyük bölümünde
sera iklimi hakimdi ve havadaki karbondioksit seviyesi çok yük
sekti; deniz seviyesi ve sıcaklıklar da öyle. Ancak yaklaşık olarak
graptolitler arasında yıkıma neden olan ilk yok oluş dalgasının
yaşandığı zamanda, karbondioksit seviyeleri azalmıştı, sıcaklıklar
düşmüştü ve Gondvana donmuştu. Ordvisyen buzullaşmasına dair
kanıtlar süper kıtanın Suudi Arabistan, Ürdün ve Brezilya gibi çok
uzaklara dağılmış kalıntılarında bulundu. Deniz seviyeleri sert bir
çizgide azalmış ve pek çok deniz habitatı muhtemelen deniz orga
nizmalarının aleyhine ortadan kalkmıştı. Okyanusların kimyası da

126

A ntroposeıı'e H oşgeldiniz

değişti; daha soğuk suda daha fazla oksijen bulunması farklılıklar
dan biriydi. Graptolitleri öldüren sıcaklık değişikliği miydi yoksa
yan etkilerden biri miydi, kimse emin değil; Zalasiewicz bunu şöyle
tarif ediyordu: "Kütüphanede bir ceset var ve yarım düzine uşak
etrafta koyun gibi dolaşıyor." İşin başında değişime neyin neden ol
duğunu da kimse bilmiyor. Bir teoriye göre, toprakta kolonileşmeye
başlayan ve bu şekilde havadaki karbondioksiti çeken ilk yosunlar
buzullaşmaya neden oldu. Bu doğru ise, hayvanlar arasındaki ilk
kitlesel yok oluşa bitkiler neden oldu.
Permiyen sonu yok oluşu da iklim değişikliği ile tetiklenmiş gibi
görünüyor ancak bu kez tam tersi yönde. Tam yok oluşun yaşandığı
zamanda, iki yüz elli iki milyon yıl önce, havaya büyük çaplı karbon
salmımı söz konusuydu; öylesine büyük çaplıydı ki, jeologlar bu ka
dar karbonun nereden gelmiş olabileceğini hayal etmekte bile zor
lanıyorlardı. Sıcaklıklar aşırı yükseldi -denizler on sekiz derece ka
dar ısındı- ve okyanusların kimyası kontrolden çıkan bir akvaryum
gibi dengesizleşti. Su asitli hale geldi ve çözünmüş oksijen seviyesi
o kadar düştü ki, pek çok organizma muhtemelen boğularak öldü.
Resifler bozuldu. Permiyen sonu yok oluşu bir insan ömrü denecek
bir sürede olmasa da, jeolojik ölçüde ani olarak gerçekleşti; Çinli ve
Amerikalı bilim insanları tarafından gerçekleştirilen en son araştır
maya göre, tüm bu dönem en fazla iki yüz bin yıl ve olasılıkla yüz
bin yıldan az sürdü. Sona erdiğinde, dünya üzerindeki tüm türlerin
yaklaşık yüzde doksam yok olmuştu. Yoğun küresel ısınma ve okya
nusların asitleşmesi bile böylesine akıllara durgunluk veren kayıp
ları açıklamakta yetersiz kalıyor ve dolayısıyla buna ek olabilecek
mekanizmalar hala aramyor. Bir hipotez, okyanuslardaki ısınmanın
diğer yaşam formlarının büyük bölümü için zehirli olan hidrojen
sülfiti açığa çıkaran bakterilerin üremesi için elverişli ortam yarattı
ğını söylüyor. Bu senaryoya göre, hidrojen sülfit suda birikti ve deniz
canlılarını öldürdü, sonra havaya karıştı ve geri kalan canlıların ço
ğunu yok etti. Sülfatın azalmasına neden olan bakteri okyanusların
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rengini değiştirirken, hidrojen sülfat de göğün rengini değiştirdi; bi
lim yazarı Cari Zimmer Permiyen dönemi sonundaki dünyayı camsı,
mor denizlerin "soluk yeşil gökyüzüne" yükselen zehirli kabarcıklar
ürettiği "gerçekten grotesk bir yer" olarak tanımlıyordu.
Yirmi beş yıl önce tüm kitlesel yok oluşlar aym nedene dayandı
rılıyordu, şimdi de tam tersi geçerli. Tolstoy'un eserlerinde olduğu
gibi, tüm yok oluşlar kendine göre ve ölümcül biçimde mutsuz edi
ci. Hatta olayların bu derece ölümcül hale gelmesi tuhaflıklarından
kaynaklanmış olabilir; birdenbire tüm organizmalar kendilerini ev
rimsel bazda tamamen hazırlıksız oldukları koşullarla karşı karşıya
buldular.
YValter Alvarez bana "Kretase sonunda çarpışma olduğuna dair
kanıtların çok güçlenmesinden sonra samrım konu üzerinde safça
çalışan bizler, dışarı çıkmayı ve diğer olaylarla da örtüşen çarpış
malara dair kanıtlar bulmayı beklemiştik" demişti. "Ve her şeyin
çok daha karmaşık olduğu çıktı ortaya. Şimdi kitlesel bir yok oluşa
insanların neden olabileceğini görüyoruz. Dolayısıyla kitlesel yok
oluş konusunda genel bir teorinin olmadığı açık."
Moffat'ta o gece, herkese çaydan ve graptolit!erden sıkıntı gelince,
dünyanın en dar otelinin zemin katındaki pub'a gittik. Bir ya da
iki kadeh içmiştik ki, söz Zalasiewicz'in sevdiği başka bir konuya
geldi: Dev sıçanlar. Sıçanlar, insanların ardından dünyanın neredey
se her köşesine gitmişlerdir; Zalasievvicz'in profesyonel görüşü, bir
gün dünyayı ele geçirecekleri yönünde.
"Bir kısmı muhtemelen sıçan büyüklüğünde ve şeklinde kala
cak ama diğerleri çok küçülebilir ya da çok büyüyebilir. Özellikle
de epidemik bir yok oluş yaşanır ve ekolojik alan açılırsa, sıçanlar
bunu avantaja dönüştürecekleri en iyi yerlerde olacaklar. Biliyoruz
ki, büyüklükte değişiklik oldukça çabuk gerçekleşebilir." Bir kere
sinde Kuzeybatı Yakası'nda, metro istasyonunda bir pizza parçası
nı raylar boyunca sürükleyen bir sıçan gördüğümü hatırladım. Bir
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Doberman büyüklüğüne ulaştığını ve ıssız bir tünelde sallanarak
yürüdüğünü hayal ettim.
Aralarındaki bağ çok güçsüzmüş gibi görünse de, Zalasievvicz'in
dev sıçanlara ilgisi graptolitlere ilgisinin mantıklı bir uzantısı. İnsan
lardan önceki dünya büyülüyor onu. Hatta insanların geride bıra
kacakları dünya daha da çok büyülüyor. Bir proje, diğerine kaynak
oluyor. Ordovisyen üzerine çalıştığında, uzak geçmişi kalan parça
parça ipuçlarını esas alarak yeniden oluşturmaya çalışıyor: Fosilleri,
karbon izotoplarını, tortul kaya tabakalarım. Geleceği hayal ederken
çağdaş dünyadan geriye küçük parçalar, fosiller, karbon izotopları,
tortul kaya tabakaları kaldığında, günümüzden nelerin var olmaya
devam edeceğini tahmin etmeye çalışıyor. Zalasiewicz, az çok yet
kin olan bir stratigrafi uzmanının bile aşağı yukarı yüz milyon yıl
sonra, bizim bugün olarak tabir ettiğimiz zaman diliminde sıra dışı
bir şeyler meydana geldiğini anlayabileceğine inanıyor. Günümüz
den yüz milyon yıl sonra, insanlığın büyük eserleri olarak gördüğü
müz her şey -heykeller ve kütüphaneler, anıtlar ve müzeler, şehirler
ve fabrikalar- en fazla bir sigara kağıdı kalınlığında tortu tabakasına
dönüşecek olsa da durum böyle. Zalasiewicz, "Şimdiden ardımızda
silinmez bir kayıt bıraktık" diye yazmıştı.
Bunu başarmamızın nedenlerinden biri uslanmaz olmamız. İn
sanlar kimi zaman kasıtlı olarak, kimi zaman da istemeden Asya'mn
flora ve faunasını Amerika kıtasına, Amerika kıtasmınkini Avru
pa'ya, Avrupa kıtasmınkini Avustralya'ya taşıyarak dünyadaki canlı
türlerinin yeniden düzenlenmesine neden olmuşlardır. Sıçanlar bu
hareketlere her zaman eşlik etmiş ve kemikleri -insanların yerleş
meye zahmet bile etmediği ücra köşelerdeki adalar da dahil olmak
üzere- her yere dağılmıştır. Güneydoğu Asya kökenli Pasifik sıçam,
Rattus exulans, Polinezyalı denizcilerle birlikte Hawaii, Fiji, Tahiti,
Tonga, Samoa, Paskalya Adası ve Yeni Zelanda gibi pek çok yere
gitmiştir. Çok az yırtıcı ile karşılaşan bu kaçak yolcular öylesine ço
ğalmışlardır ki, Yeni Zelandalı paleontolog Richard HoIdaway bunu
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"yenebilir her şeyin sıçan proteini olmasına" neden olan "bir gri sı
çan dalgası" olarak tanımlar. (Paskalya Adası'nda polen ve hayvan
kalıntıları üzerinde yapılan yeni bir çalışmada, ağaçların yok olma
sına insanların değil, gemilerle gelen ve sonra kontrolsüzce üreyen
sıçanların yol açtığı görüldü. Palmiye ağaçları sıçanların iştahlarım
basüracak kadar hızlı tohum üretemedi.) Avrupalılar Amerika kı
tasına geldiklerinde ve sonra batıya doğru yollarına devam edip
Polinezya adalarına yerleştiklerinde, beraberlerinde daha da kolay
uyum sağlayan Norveç sıçanını, Rattus norvegicus, getirdiler. Asıl kö
kenleri Çin olan Norveç sıçanları pek çok yerdeki istilacı sıçanlarla
rekabette üstün geldiler ve bu şekilde Pasifik sıçanlarının gözden
kaçırdığı kuş ve sürüngen popülasyonlarını kırıp geçirdiler. Dola
yısıyla sıçanların, gelecek nesillerinin kolayca egemen olacağı, ken
dilerine ait bir "ekolojik alan" yarattıkları söylenebilir. Zalasiewicz
'e göre, günümüz sıçanlarının torunları yayılarak, Rattus exulans ve
Rattus norvegicus'un boşalttığı yerleri dolduracaklar. Geleceğin sı
çanlarının evrim geçirerek yeni boyut ve şekillere sahip olacaklarım
tahmin ediyor; bazıları "sivri farelerden küçük", diğerleri fil kadar
büyük olabilir. "Sırf meraktan ve seçenekleri açık tutmak adına,
bunlar arasına mağaralarda yaşayan, ilkel araçlar olarak taşları şe
killendiren ve öldürdükleri ve yedikleri diğer memelilerin derilerini
giyen bir ya da iki büyük, çıplak kemirgen türü ekleyebiliriz" diye
yazıyordu.
Bu arada, gelecek sıçanlara ne getirecek olursa olsun, yol açıl
masına yardım ettikleri yok oluş kendine has izini bırakacaktır.
Dob's Linn'deki çamurlu taşlarda ya da Gubbio'daki kil tabakasın
da kaydedilen yok oluşun henüz yanına bile yaklaşmamış olsa da,
kayalarda yine de bir dönüm noktası olarak görünecektir. Kendisi
de yok oluşta bir etmen olan iklim değişikliği -tıpkı nükleer atıklar,
nehir yataklarının değiştirilmesi, tek yönlü tarım ve okyanusların
ahitleşmesi gibi- ardında jeolojik izler bırakacaktır.
Tüm bu nedenlerle, Zalasiewicz dünya tarihinde bir örneği ol
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mayan yeni bir devreye girdiğim ize inanıyor. "Jeolojik olarak bu
dikkate değer bir dönem."
Yıllar içerisinde, insanların başlattıkları yeni çağ için farklı bazı
isimler önerildi. Ünlü korumacı biyolog Michael Soule, günümüzde
Senozoik zamanda değil, "Katastrofozoik" zamanda yaşadığımızı
öne sürdü. Güney Afrika'da Stellenbosch Üniversitesi'nden böcekbilimci Michael Samways "Homojenosen" ismini ortaya attı. Kana
dalI deniz biyoloğu Daniel Pauly, "çamur" anlamına gelen Yunan
ca kelimeden hareketle "Miksosen" ismini ve Amerikalı gazeteci
Andrew Revkin "Antrosen" ismini önerdi. (Bu terimlerin çoğunun
kökeni, en azından dolaylı olarak, 1830'larda Eosen, Miyosen ve Pliosen isimlerini türetmiş olan Lyell'e dayanıyor.)
"Antroposen" kelimesi, ozon tabakasında incelmeye neden olan
bileşenlerin etkisini keşfetmesi nedeniyle Nobel'e ortak olan Hol
landalI kimyager Paul Crutzen tarafından türetildi. Bu keşfin öne
mi için abartılı sayılacak bir şey söylemek zor; bu keşif yapılmamış
olsaydı -kimyasallar yaygın biçimde kullanılmaya devam etseydiher baharda Antarktika'nın tepesinde açılan ozon tabakası "deli
ği" sonunda dünyanın tamamını saracak kadar genişlemiş olurdu.
(Crutzen'in Nobel'i paylaştığı bilim insanlarından birinin bir gece
işten eve döndüğü ve karısına "İş iyi gidiyor ama görünen o ki dün
yanın sonu gelmiş olabilir" dediği anlatılır.)
Crutzen bana "Antroposen" adının aklına bir toplantı sırasında
geldiğini söylemişti. Toplantının başkanı Holosen olarak adlandırı
lan, on bir bin yedi yüz yıl önce yaşanan son buz devrinin sona er
mesi ile başlayan ve -en azından resmi olarak- günümüzde devam
etmekte olan jeolojik bölümden "tam en son" devre olarak bahsediyormuş.*

*

İn g ilizce'd e H olosen anlam ına g elen H olocene ile 'tam en so n ' anlam ına gelen 'wholly recent' arasınd a çağrışım yapm ıştır, (ç.n.)
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"Şunu bir kenara bırakalım. Artık Holosen'de yaşamıyoruz; Antroposen'de yaşıyoruz" diye patladığını hatırlıyor Crutzen. Odada
bir süre sessizlik olmuş ve kahve molasından sonra konuşmaların
ana konusu Antroposen haline gelmiş. Crutzen'e terimin patentini
almasını öneren biri bile olmuş.
Crutzen görüşünü Nature dergisinde yayınlanan "İnsanoğlunun
Jeolojisi" başlıklı kısa bir makalede yazdı. "Günümüzün, pek çok
yönden insan egemenliğindeki jeolojik devresine "Antroposen"
adını vermek uygun görünüyor" gözlemini aktarıyordu. İnsanların
etkiledikleri jeolojik ölçekteki pek çok değişiklik arasında şunları
sayıyordu:
•
•
•
•
•

İnsan faaliyetleri gezegenin toprak yüzeyinin üçte biri ile ya
rısı arasında bir bölümünde dönüşüm yaratü.
Dünyanın büyük nehirlerinden çoğu üzerinde baraj kuruldu
ya da yatakları değiştirildi.
Gübre fabrikaları tüm karasal ekosistemlerin doğal olarak
açığa çıkardığından daha fazla nitrojen üretiyor.
Balık çiftlikleri okyanusların kıyı sularının birincil üretiminin
üçte birinden fazlasını ortadan kaldırıyor.
İnsanlar dünyanın ulaşılabilir tatlı su kaynaklarının yarısın
dan fazlasını kullanıyor.

"Daha da önemlisi, insanlar atmosfer kompozisyonunu değiştir
di" diyordu. Fosil yakıtların yanması ve ormanların yok olması
bir araya gelince, havadaki karbondioksit konsantrasyonu son iki
yüzyılda yüzde kırk yükselirken, daha etkili bir sera gazı olan me
tan konsantrasyonu iki kattan fazla arttı. Crutzen, küresel iklimin
"İnsan kökenli bu emisyonlar nedeniyle önümüzdeki birkaç bin yıl
boyunca doğal davranışından önemli ölçüde uzaklaşması olasıdır"
diye yazmıştı.
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Crutzen, "İnsanoğlunun Jeolojisi"ni 2002'de yayınladı. Kısa za
manda "Antroposen" diğer bilimsel dergilerde de yer bulmaya baş
ladı.
Philosophical Transactions of the Royal Society B dergisinde, 2003
yılında yayınlanan bir makalenin adı "Akarsu Sistemlerinin Global
Analizi: Dünya Sistem Kontrollerinden Antroposen Sendromlarına" idi.
Journal of Soils and Sediments'te, 2004'te yayınlanan bir yazının
başlığı "Antroposen'de Topraklar ve Tortul Kayalar" idi.
Zalasievvicz bu terimle ilk karşılaştığında ilgisini çekmişti. Bu
terimi kullananların çoğunun eğitimli stratigrafi uzmanları olma
dıklarını fark etti ve meslektaşlarının bu konuda ne düşündükleri
ni merak etti. O dönemde, bir zamanlar Lyell'in yanı sıra YVilliam
Whewell ve John Phillips'in de bulunduğu Londra Jeoloji Derneği
stratigrafi komitesinin başkanıydı. Yemekli bir toplantı sırasında,
Zalasiewicz komite üyesi olan meslektaşlarına bu konudaki düşün
celerini sordu. Yirmi iki kişiden yirmi biri bu kavramın bir geçerlili
ği olduğunu düşünüyordu.
Grup bu görüşü jeolojide resmi bir sorun olarak inceleme kararı
aldı. Antroposen, yeni bir devreyi isimlendirmede kullanılan kriter
leri karşılayacak mıydı? (Jeologlar için devre, bir devrin bölümü
dür, devir de bir zamanın bölümüdür: Örneğin Holosen, Senozoik
zamanda bir devir olan Kuvaterner'in bir devresidir.) Bir yıl süren
bir çalışmanın ardından üyeler koşulsuz "evet" cevabına ulaştılar.
Crutzen'in sıraladığı türden değişikliklerin günümüzden milyon
larca yıl sonra okunabilir "global bir stratigrafik iz" bırakacağına
karar verdiler; tıpkı Ordovisyen buzullaşmasının günümüzde ha
la okunabilen bir "stratigrafik iz" bırakmış olması gibi. Grup bul
gularına özet şeklinde yer verdikleri bir makalede, Antroposen'in
bir yanda süregelen yok oluşun, diğer yanda insanların yaşamın
yeniden dağılımına yol açmasının bir sonucu olarak, benzersiz bir
"biyostratigrafik işaret" taşıyacağı gözlemini de aktardı. "Bu işaret
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kalıcı olarak kazınmış olacaktır çünkü gelecekte evrim hayatta ka
lan (ve sıklıkla insan kökenli olarak yer değiştirmiş) stoklarda görü
lecektir" diyorlardı. Ya da Zalasiewicz'in ifadesiyle sıçanlarda.
Iskoçya'ya yolculuk ettiğim sırada, Zalasiewicz Antroposen
dosyasını bir sonraki aşamaya taşımıştı. Stratigrafi Uluslararası Ko
misyonu (ICS), dünya tarihinin resmi zaman çizelgesini tutmaktan
sorumlu gruptur. Pleistosen tam olarak ne zaman başladı gibi ko
nuları ICS karara bağlar. (Uzun süren ateşli tartışmaların ardından,
komisyon kısa bir süre önce bu devrenin başlangıç tarihini bir mil
yon sekiz yüz bin yıl öncesinden iki milyon altı yüz bin yıl öncesi
ne çekti.) Zalasievvicz, ICS'yi Antroposen devresinin resmi olarak
kabul edilmesini değerlendirmeye ikna etti; bu çalışmanın başına,
mantıklı olarak, kendisi getirildi. Antroposen Çalışma Grubu'nun
başkanı olarak, 2016 yılında tüm üyelerin katılacağı bir oylamaya
bir teklif sunabilmeyi umuyor. Başarılı olur ve Antroposen yeni bir
devre olarak kabul edilirse, dünyadaki tüm jeoloji kitapları anında
hükümsüz olacak.
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BÖLÜM VI

ETRAFIMIZDAKİ DENİZ
Patella caerulea

Aragonese Kalesi, Tiren Denizi'nde bir kule gibi yükselen küçük bir
adadır. Napoli'nin yaklaşık otuz kilometre batısmdadır ve daha bü
yük bir ada olan Ischia üzerinden uzun, dar bir taş köprü ile ulaşı
lır. Köprünün sonundaki kulübeden alacağınız on euro'luk bilet ile
adaya adını veren dev kaleye tırmanabilir ya da daha iyisi asansörle
çıkabilirsiniz. Kalede Orta Çağ'dan kalma işkence aletleri sergilenir,
ayrıca şık bir otel ve bahçede bir kafe yer alır. Kafenin bir yaz gece
sinde Campari içip, geçmişin dehşet verici yanlarını hayal etmek
için hoş bir yer olacağı düşünülmüş olmalı.
Küçük yerlerin çoğu gibi, Aragonese Kalesi de çok büyük güçlerin
bir ürünü; Afrika kıtasının Trablus'u Roma'ya her yıl aşağı yukarı iki
buçuk santimetre kadar yaklaştıracak şekilde kuzeye doğru kayma
sının bir sonucu. Karmaşık bir dizi kıvrım boyunca, Afrika levhası
Avrasya kıtasına doğru baskı uyguluyor; tipkı tav fırınına zorla so
kulan metal bir tabaka gibi. Bu süreç zaman zaman şiddetli volka*
nik patlamalara neden oluyor. (1302'de yaşanan böylesi bir patlama
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Ischia Adası'nda yaşayan herkesin Aragonese Kalesi'ne sığınmasına
neden olmuş.) Daha düzenli olarak ise, deniz tabanındaki volkan
ağızlarında kabarcıklar halinde çıkan gaz akmüları gönderiyor. Bu
gaz, görünüşe göre, neredeyse yüzde yüz karbondioksitten oluşuyor.
Karbondioksitin ilgi çekici pek çok özelliği vardır; bunlardan biri
suda çözündüğünde asit oluşturmasıdır. Ischia'ya ocak ayı sonla
rında, ölü turizm sezonunun ortasında, özellikle kabarcıklı ve asit
li koyda yüzmek için geldim. Deniz biyologları Jason Hall-Spencer
ve Maria Cristina Buia, beklenen yağmur fırtınası gelmezse volkan
ağızlarım göstermeye söz verdiler. Kapalı ve gri bir günde araştırma
gemisine dönüştürülmüş bir balıkçı teknesinde ilerliyoruz. Aragone
se Kalesi'nin etrafından dolaşıyoruz ve kayalıklı yamaçlarından yak
laşık yirmi metre uzağa demirliyoruz. Tekneden baktığımda volkan
ağızlarını göremiyorum ama orada olduklarına dair işaretler görü
yorum. Adanın tabanının çevresi boyunca beyazımsı kaya midyeleri
var, sadece volkan ağızlarının üzerinde kaya midyeleri görünmüyor.
"Kaya midyeleri oldukça dayanıklıdır" diyor Hall-Spencer. Kendisi
Ingiliz, koyu san saçları farklı yerlerde havaya kalkmış duruyor. Su ge
çirmez dalgıç kıyafetleriyle uzay yolculuğuna hazırlanıyormuş gibi gö
rünüyor. Buia ise kızıl kahverengi saçlan omuzlarına kadar uzanan bir
İtalyan kadın. Üzerindekileri çıkanyor, mayosunun üzerine uzmanca
tek bir hareketle dalgıç kıyafetini çekiyor. Ben de bu macera için ödünç
aldığım dalgıç kıyafeti ile onu taklit etmeye çalışıyorum. Fermuannı
çekmeye çalışırken, yarım beden küçük olduğunu öğreniyorum. Hepi
miz maskelerimizi ve paletlerimizi takıyoruz ve suya dalıyoruz.
Su buz gibi. Hall-Spencer'da bıçak var. Bir kayanın üzerinden
denizkestanesi çıkarıyor ve bana doğru uzaüyor. Omurgalan siyah
mürekkebi andmyor. Adanın güney kıyısı boyunca, volkan ağızları
na doğru yüzüyoruz. Hall-Spencer ve Buia sürekli örnek -mercanlar,
salyangozlar, deniz yosunu, midyeler- toplamak için duruyor, suda
arkalarından sürüklenen ağ şeklinde torbalara dolduruyorlar. Yeterin
ce yaklaştığımızda, deniz tabanından ava toplan gibi yükselen hava

E trafım ızdaki D eniz

kabarcıklarını görmeye başlıyorum. Altımızda yosun tarlaları dalgala
nıyor. İnce uzun yapraklı yosunlar garip bir şekilde canlı yeşil renkte.
Daha sonra, genellikle bu yosunların üzerini kaplayan ve renklerinin
solgun görünmesine yol açan küçük organizmaların eksikliği yüzün
den böyle olduğunu öğreniyorum. Volkan ağızlarına yaklaştıkça top
lanabilecek şeyler de azalıyor. Denizkestanesi kalmıyor, midyeler ve
kaya midyeleri de öyle. Buia bir kayanın üzerinde şanssız bazı deniz
minareleri buluyor. Kabuklan şeffaflaşacak kadar incelmiş. Denizana
sı sürüleri yanımızdan geçiyor, denizden sadece bir ton açık renkteler.
"Dikkat et" diye uyarıyor Hail- Spencer, "Isırır."
İnsanlar, Sanayi Devrimi'nin başından bu yana atmosfere üç yüz
altmış beş milyar ton karbon eklemeye yetecek kadar fosil yakıt -kömür, petrol ve doğal gaz- tükettiler. Ormanların yok olması yüz sek
sen milyar ton daha ekledi. Bu rakama her yıl yaklaşık dokuz mil
yar ton daha ekliyoruz; miktar her yıl yüzde altıya varan oranlarda
artıyor. Tüm bunların sonucunda, günümüzde havadaki karbondi
oksit konsantrasyonu -milyonda dört yüzden biraz daha fazla- son
sekiz yüz bin yıldan daha yüksek. Büyük olasılıkla, son birkaç mil
yon yılda olduğundan da yüksek. Mevcut trendler devam ederse,
2050 itibariyle karbondioksit konsantrasyonları sanayi öncesindeki
seviyelerin kabaca iki katına, milyonda beş yüzün üzerine çıkacak.
Böyle bir artışın ortalama küresel sıcaklıklarda iki ila dört derece
arasında bir artışa neden olması bekleniyor; bu da geride kalan buz
dağlarının büyük bölümünün yok olması, alçak rakımdaki adala
rın ve kıyı şehirlerinin sular altında kalması ve Kuzey Kutbu'nun
erimesi de dahil olmak üzere, dünyayı değiştirecek çeşitli olayları
tetikleyecektir. Ancak bu hikayenin sadece yarısı.
Dünya yüzeyinin yüzde yetmişi okyanuslarla kaplı ve su ile ha
vanın temas ettiği her yerde bir alışveriş yaşanıyor. Atmosferdeki
gazlar okyanuslar tarafından emiliyor ve okyanusta çözünen gazlar
atmosfere salmıyor. Bu ikisi dengeli olduğu zaman, çözünen mik
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tarlar ile salman miktarlar aşağı yukarı aynı oluyor. Bizim yaptığı
mız gibi, atmosfer kompozisyonunu değiştirin, o zaman alışverişin
bir tarafı ağır basacaktır: Suya daha çok karbondioksit girer, sonra
da yeniden salınır. Bu yolla insanlar sürekli olarak denizlere kar
bondioksit ekliyorlar, tıpkı volkan ağızlarının yaptığı gibi ama aşa
ğıdan değil, yukarıdan; üstelik küresel ölçekte. Sadece bu yıl içinde
okyanuslar iki buçuk milyar ton karbon emecek; önümüzdeki yıl da
iki buçuk milyar ton eklenmesi bekleniyor. Her gün, her Amerikalı
nın denize iki yüz gram karbon pompalamasına eşdeğer.
Tüm bu fazladan karbondioksit nedeniyle okyanuslarda yüzey
suyunun pH'ı şimdiden ortalama yaklaşık 8 ,2 'den, 8, l'e düştü. Tıp
kı Richter ölçeği gibi, pH ölçeği de logaritmiktir; dolayısıyla böyle
küçük bir sayısal fark bile gerçek dünyada çok büyük bir değişimi
temsil eder. 0, l'lik bir azalma okyanusların şu anda 1800 yılında
olduğundan yüzde otuz daha asidik olduğu anlamına gelir. İnsan
ların fosil yakıtlar tüketmeyi sürdürecekleri varsayıldığında, okya
nuslar karbondioksit emmeye devam edecek ve giderek daha asidik
olacaktır. "Olağan durum" denen emisyon senaryosunda, okyanus
yüzey pH'ı bu yüzyılın ortalarına gelindiğinde 8, 0'a ve yüzyılın so
nunda da 7, 8'e düşecektir. O zaman, okyanuslar sanayi devriminin
başında olduğundan yüzde yüz elli daha asidik olacaktır.*
Volkan ağızlarından çıkan karbondioksit sayesinde, Aragonese
Kalesi çevresindeki sular genel anlamda okyanuslar için geleceğin
neler getireceğine dair mükemmele yakın bir resim sunuyor. İşte bu
yüzden ocak ayında adanın etrafında kürek çekiyor, soğuktan ağır
ağır uyuşuyorum. Burada, yarının denizlerinde bugünden yüzmek,
hatta bence bir panik anında boğulmak mümkün.

*

pH ölçeği sıfır ile on d ört arasındadır. Yedi nötrdür; bu nu n üzerindeki tüm d eğerler
ftazik, altınd aki değerler ise asidiktir. D eniz su y u doğal haliyle baziktir, d olayısıyla
pH düştükçe genellikle okyan us asitlenm esi olarak an ılan süreç, b u k ad ar cazip b ir
ifade olm am akla birlikte, okyanus alkaliliğinde azalm a olarak adlandırılabilir, (ç.n.)
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Ischia'da limana döndüğümüzde rüzgar çıkmıştı. Güverte kulla
nılmış oksijen tüpleri, üzerinden sular damlayan dalgıç kıyafetle
ri ve sandıklar dolusu örnekle doluydu. Her şeyin dar sokaklar
dan geçirilmesi ve denize bakan çıkıntıdaki yerel deniz biyolojisi
istasyonuna taşınması gerekiyordu. İstasyon on dokuzuncu yüz
yılda yaşamış Alman doğabilimci Anton Dohrn tarafından kurul
muştu. Girişteki holün duvarında, Charles Darwin'in 1874'te
Dohrn'a gönderdiği bir mektubun asılı olduğunu fark ettim.
Darwin, mektupta ortak bir arkadaşlarından Dohrn'un çok çalış
tığını duymuş olmaktan dolayı üzüntü duyduğunu yazıyordu.

A ragonese K alesi.

Buia ve Hall-Spencer'ın Aragonese Kalesi çevresinden topladıkla
rı, bodrum katta bir laboratuvarda tanklara yerleştirilen hayvanlar
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başlangıçta eğitimsiz gözlerime hareketsiz, hatta belki cansız gö
ründüler. Ama bir süre sonra dokunaçlarını hareket ettirmeye ve
yiyecek aramaya başladılar. İplik gibi onlarca 'ambulakral ayakçık'
üzerinde tanklarda dolaşan bir bacağı eksik bir denizyıldızı, sırık
gibi duran bir parça mercan ve biraz denizkestanesi var. (Her bir
ambulakral ayakçık hidrolik olarak kontrol edilir, su basıncına gö
re uzar ya da çekilir.) Bir de on beş santimetrelik bir denizhıyarı
var; kanlı sosise ya da daha kötüsü dışkıya benzemesi talihsizlik.
Serin laboratuvarın içinde volkan ağızlarının yıkıcı etkileri açıkça
görülüyor. Osilinus turbirıatus Akdeniz'de sık rastlanan bir salyan
goz, kabuğunda yılan derisi desenine benzeyen siyah ve beyaz
lekeler var. Tankta bulunan Osilinus turbinatus'un benekleri yok;
kabuğunun çıkıntılı dış tabakası yenmiş, altındaki pürüzsüz, tama
men beyaz katman açığa çıkmış. Çanak Patella caerulea Çinlilerin
hasır şapkalarına benziyor. Çoğu Patella caerulea kabuklarında de
rin lezyonlar oluşmuş, içindeki canlıların macun renkli bedenleri
görülüyor. Asidin içine atılmış gibi görünüyorlar, aslına bakarsa
nız bir bakıma öyleler.
"Kanımızın pH'ı çok önemlidir, bu yüzden biz insanlar değeri
ni sabit tutmak için fazlasıyla enerji harcarız" diyor Hall-Spencer,
akan suyu bastırmak için sesini yükselterek. "Ancak bu daha düşük
organizmaların bazıları bunu yapacak fizyolojiye sahip değil. Dışa
rıda olup bitenleri ancak tolere edebiliyorlar, bu nedenle de sınırla
rının ötesine geçiyorlar."
Daha sonra, pizza yerken, Hall-Spencer 2012 yazında, Urania adlı
İtalyan araştırma gemisinde çalıştığı sırada volkan ağızlarına ilk gi
dişini anlatıyor. Sıcak bir günde, Urania Ischia Adası'ndan geçerken
ekip demir atmaya ve yüzmeye karar vermiş. Volkan ağızlarından
haberdar olan bazı İtalyan bilim insanları Hall-Spencer'ı, sırf eğlence
olsun diye, oraya götürmüşler. Yaşadığı deneyimin yeni oluşu hoşu
na gitmiş -baloncuklar arasında yüzmek, şampanyanın içinde banyo
yapmaya benziyor- ama bunun da ötesinde, onu düşündürmüş.
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O zaman, deniz biyologları asitlenmenin neden olduğu zararları
fark etmeye yeni başlamışlardı. Rahatsız edici bazı hesaplamalar ve
laboratuvarlarda yetiştirilen hayvanlarda ön deneyler yapılmıştı.
Hall-Spencer, volkan ağızlarının yeni ve daha iddialı bir çalışmada
kullanılabileceğini görmüştü. Bu çalışmada, tanklara ayrılan birkaç
tür değil, doğal ortamlarında (ya da isterseniz, doğal olarak doğal
olmayan diyebilirsiniz) yaşayan ve üreyen onlarca tür yer alacaktı.
Aragonese Kalesi'nde volkan ağızları bir pH değişim ölçüsü
oluşturuyor. Adanın doğu tarafında sular aşağı yukarı etkilenme
miş durumda. Bu bölge, Akdeniz'in günümüzdeki halini temsil edi
yor. Volkan ağızlarına yaklaşükça suyun asiditesi artıyor ve pH dü
şüyor. Hall-Spencer, bu pH değişim ölçüsü boyunca oluşturulacak
bir canlı haritasının dünya okyanusları için geleceğin ne getirdiğini
gösteren bir harita olacağı çıkarımında bulunmuş. Bu, sualtı zaman
makinesine sahip olmak gibi.
Hall-Spencer'ın yeniden Ischia'ya gelmesi iki yıl sürdü. Projesi
için henüz finansmana sahip olmadığından, birilerinin onu ciddiye
almasını sağlamak zordu. Otele verecek parası yoktu ve kayalık
larda bulduğu bir düzlükte çadır kurdu. Örnek toplamak için boş
plastik su şişelerini kullandı. Bana anlatırken "Biraz Robinson Crusoe gibiydim" dedi.
Sonunda, Buia da dahil olmak üzere, yeterince kişiyi anlamlı bir
şeylerin peşinde olduğuna ikna etti. Hazırladıkları ilk tank ada et
rafındaki pH seviyelerinin ayrıntılı analizini yapıyordu. Sonra fark
lı pH bölgelerinin her birinde yaşayan canlıların sayımını yaptılar.
Bu iş, sahil boyunca metal çerçeveler yerleştirilmesini ve kayalara
tutunan her midyenin, denizkestanesinin ve çanağın sayılmasını
gerektiriyordu. Ayrıca, su altında saatlerce oturup geçen balıkların
sayılmasını da içeriyordu.
Hall-Spencer ve meslektaşları, volkan ağızlarından uzaktaki
sularda Akdeniz'de yaşayan türlerin yer aldığı oldukça tipik bir
topluluk buldular. Bunlar arasında izolasyon köpüğünü andıran
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bir sünger olan Agelas oroides; kimi zaman halüsinasyonlara neden
olabilen, sık tüketilen bir balık olan Salema (Sarpa salpa); hafif leylak
renkli bir denizkestanesi olan Arbacia lixula yer alıyordu. Bölgede
ayrıca dikenli, pembemsi bir deniz yosunu olan Amphiroa rigida ve
birbirine bağlı bir dizi disk şeklinde büyüyen yeşil renkli bir deniz
yosunu olan Halimeda tuna yaşıyordu. (Sayım çıplak gözle görülebi
lecek büyüklükte canlılarla sınırlıydı.) Volkan ağzımn bulunmadığı
bu bölgede, altmış dokuz hayvan türü ve elli bir bitki türü sayıldı.
Hall-Spencer ve ekibi volkan ağızlarına daha yakın bölgelere
geçtiklerinde, elde ettikleri rakam çok farklıydı. Balanus perforatus
minik bir volkanı andıran, grimsi renkte bir kaya midyesidir. Batı
Afrika'dan Galler'e kadar bir bölgede yaygın ve bol miktarda gö
rülür. Çok uzak olmayan gelecekteki denizlerimize karşılık gelen
pH 7, 8 bölgesinde Balanus perforatus yoktu. Akdeniz'in yerlisi mavi
siyah bir midye olan Mytilus galloprovincialis öylesine uyumludur
ki, dünyamn pek çok yerinde istilacı olarak görülür. O da yoktu. Bu
lunmayan diğer türler şunlardı: Her ikisi de sert, kırmızımsı deniz
yosunları olan Corallina elongata ve Corallina officinalis; bir tür kurt
olan Pomatoceros triqueter; üç mercan türü; çeşitli salyangoz türleri
ve yaygın olarak Nuh'un Gemisi adıyla bilinen bir yumuşakça olan
Arca noae. Hepsi bir araya geldiğinde, volkan ağzı olmayan bölgede
bulunan türlerin üçte biri pH 7, 8 bölgesinde görülmüyordu.
Hall-Spencer bana sakin İngiliz tavrıyla, "Ne yazık ki, en büyük
kırılma noktası ekosistemin çökmeye başladığı ortalama 7 ,8 pH de
ğerine sahip olunan nokta ve 2100 yılında bunu görmeyi bekliyo
ruz" diyordu. "Yani biraz korku verici."
Hall-Spencer'm volkan ağzı sistemi ile ilgili 2008'de yayınladığı ilk
makaleden bu yana, asitlenme ve etkilerine olan ilgide patlama ya
şandı. BIOACID (Okyanus Asitlenmesinin Biyolojik Etkileri) ve
EPOCA (Avrupa Okyanus Asitlenmesi Projesi) gibi adlar verilen
uluslararası araştırma projelerine finansman sağlandı ve yüzlerce,
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belki de binlerce deney yapıldı. Bu deneyler gemilerde, laboratuvarlarda ve gerçek okyanusta küçük bir bölümde koşullara müda
hale edilmesine imkan veren, mezokozm denen bölmelerde yapıldı.

K o k o lito fo r Etntlianıa h u ıley ı.

Bu deneyler, artan karbondioksitin neden olduğu zararları tekrar
tekrar doğruladı. Asitlenen okyanuslarda sıkıntı yaşamayan, hat
ta güçlenen pek çok tür olsa da, çok sayıda tür bu durumda değil.
Hassas oldukları görülen organizmalardan palyaço balığı ve pasifik istiridyesi gibi bazılarına akvaryumlardan ve yemek masaları
mızdan aşina olsak da, diğerleri daha az karizmatik (ya da lezzetli)
ancak deniz ekosistemleri için muhtemelen daha gerekli. Örneğin
Emiliania huxleyi, etrafım ince kalsit levhalarla kaplayan, tek hüc
reli bir fitoplankton, bir kokolitofor. Büyüteç altında bakıldığında,
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çılgın el işi projelerini andırıyor: Düğmelerle kaplı bir futbol topu
gibi. Yılın belli zamanlarında o kadar yaygınlaşır ki, denizlerin bü
yük bölümlerini süt beyazına çevirir ve pek çok besin zincirinin te
melini oluşturur. Limacina helicina, kanatlı salyangozlara benzeyen
bir pteropod ya da 'deniz kelebeği' türü. Kuzey kutup bölgesinde
yaşıyor ve ringa balıkları, somonlar ve balinalar dahil olmak üzere
büyük pek çok hayvan için önemli bir besin kaynağı. Bu türlerin
her ikisinin de asitlenmeye karşı çok hassas oldukları görüldü: Bir
mezokozm deneyinde karbondioksit seviyeleri artan bölmelerde
Emiliatıia huxleyi tamamen yok oldu.
Ulf Riebesell, Kiel, Almanya'daki GEOMAR Helmholtz Okyanus
Araştırma Merkezi'nde çalışan ve Norveç, Finlandiya ve Svalbard
sahillerinde çok sayıda önemli okyanus asitlenmesi çalışmasını yö
netmiş bir biyolojik oşinograftır. Riebesell, asitlenen sularla en iyi ba
şa çıkan grupların, kendi mikroskobik besin ağlarını oluşturabilecek
kadar küçük -genişliği iki mikrondan az- planktonlar olduğunu bul
du. Pikoplankton adı verilen bu canlılar, sayıları arttıkça daha fazla
besini tüketirler ve bu nedenle daha büyük organizmalar zarar görür.
Riebesell "Gelecekte ne olacak diye sorarsanız, bence elimizdeki
en güçlü kamtlar biyolojik çeşitlilikte azalma olacağını gösteriyor.
Toleransı yüksek bazı organizmalar daha bol olacak ancak genel çe
şitlilik kaybedilecek. Büyük kitlesel yok oluş zamanlarının hepsin
de bu oldu" dedi.
Okyanus asitlenmesinden kimi zaman küresel ısınmanın "kendisi
gibi kötü ikizi" olarak bahsedilir. Kasıtlı yapılan bu alaycı benzetme,
gittiği yere kadar kabul edilebilir ama gideceği yer çok uzak olma
yabilir. Hiçbir mekanizma kaydedilen tüm kitlesel yok oluşları tek
başına açıklamaz, bununla birlikte okyanus kimyası oldukça iyi bir
tahmin aracı gibi görünmektedir. Okyanus asitlenmesi büyük beş
yok oluşun en az ikisinde (Permiyen sonu ve Triyas sonu) rol oynamişür ve üçüricüsünde de (Kretase sonu) önemli bir etken olması ola
sılığı yüksektir. Yüz seksen üç milyon yıl önce, erken Jura döneminde
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yaşanan ve Toarsiyen Dönüşümü olarak bilinen yok oluş sırasında
okyanus asitlenmesinin meydana geldiğine dair güçlü kanıtlar var
dır ve elli beş milyon yıl önce, çok sayıda deniz canlısının büyük kriz
yaşadığı Paleosen sonunda da benzer kamtlar görülmüştür.
Zalasiewicz, Dob's Linn'de "Ah, okyanus asitlenmesi... Yakla
şan büyük, kötü şey o" demişti.
Okyanus asitlenmesi neden bu kadar tehlikeli? Bu soruya cevap
vermek zor çünkü nedenlerin listesi uzun. Organizmaların sahip ol
dukları, kendi iç kimyalarını sıkı düzenleme becerilerinin ne kadar
iyi olduğuna bağlı olarak, asitlenme, metabolizma, enzim aktivitesi
ve protein fonksiyonu gibi temel süreçleri etkileyebilir. Mikrobiyal
toplulukların yapısındaki değişiklikler nedeniyle, demir ve nitrojen
gibi temel besinlerin bulunurluğunda değişikliğe yol açacaktır. Ben
zer nedenlerle, sudan geçen ışık miktarı değişecektir ve belli ölçü
de farklı nedenlerle sesin yayılma şekli değişecektir. (Genel olarak,
asitlenme ile denizlerin daha gürültülü olması beklenmektedir.) Ze
hirli alglerin büyümesini kolaylaştıracaktır. Pek çok bitki türü artan
karbondioksit seviyelerinden fayda görmeye yatkın olduğundan,
fotosentezi etkileyecek ve çözünen metallerin oluşturduğu bileşen
leri bazı durumlarda zehirli olacak şekilde değiştirecektir.
Olası pek çok etki arasında belki de en önemlisi kireçleştirici ola
rak bilinen canlı grubu ile ilişkili. (Kireçleştirici terimi bir kabuk ya da
dışsal bir iskelet oluşturan organizmalar ya da mineral kalsiyum kar
bonattan bir iç kabuk oluşturan bitkiler için kullanılır.) Deniz kireçleştiricileri hayret verici çeşitliliğe sahiptir. Denizyıldızı ya da deniz
kestanesi gibi derisidikenliler, üpkı deniztarakları ve istiridyeler gibi
yumuşakçalar kireçleştiricilerdir. Kabuklular olan kaya midyeleri de
öyle. Çoğu mercan türü kireçleştiricidir; resif haline gelen kule gibi
yapıları bu şekilde oluştururlar. Çoğu deniz yosunu çeşidi kireçleşti
ricidir; bunlar genellikle dokunulduğunda ele sert ya da pütürlü ge
lir. Koloniler halinde büyüyen, pembe boya lekesi gibi görünen Co-
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raline algleri de kireçleştiricidir. Kolsu ayaklılar da kireçleştiricidir;
kokolitoforlar, foraminifer ve pek çok pteropod tipi de öyle... Bu liste
böyle uzayıp gidiyor. Dünyada yaşamın var olduğu tarih boyunca
kireçleştirmenin en az iki düzine farklı seferde evrimleşmiş olduğu
tahmin ediliyor ve rakamın bundan daha fazla olması mümkün.
İnsan açısından bakıldığında, kireçleştirme biraz inşaat işine, bi
raz da simyaya benziyor. Kabuklarını ya da dış iskeletlerini ya da
kalsitli plakalarını oluşturmak için kireçleştiriciler kalsiyum iyon
ları (Ca2+) ile karbonat iyonlarını (C 032') birleştirerek kalsiyum kar
bonat (CaCOJ oluştururlar. Ancak sıradan deniz suyunda bulunan
konsantrasyonlarda, kalsiyum ve karbonat iyonları birleşmez. Do
layısıyla, kireçleşmenin olduğu yerde organizmaların suyun kimya
sını değiştirmeleri, kendi kimyalarını aktarmaları gerekir.
Okyanus asitlenmesi başlangıçta var olan karbonat iyonlarının
sayısını azaltarak, kireçleşmenin bedelini artırır. İnşaat benzetmesi
ni geliştirecek olursak, bir ev inşa etmeye çalıştığınız sırada birinin
tuğlalarınızı sürekli çaldığını düşünün. Su ne kadar asitlenirse, ge
rekli adımları tamamlamak için ihtiyaç duyulan enerji o kadar fazla
olacaktır. Belli bir noktada su aşındırıcı hale gelir ve katı haldeki
kalsiyum karbonat çözünür. Aragonese Kalesi'ndeki volkan ağızla
rına yakın yerlerde dolaşan deniz minarelerinin kabuklarında de
likler oluşmasının nedeni buydu.
Laboratuvar deneyleri düşen okyanus pH'ından kireçleştiricilerin
özellikle şiddetli etkileneceğini gösteriyor ve Aragonese Kalesi'nde
ortadan kaybolanların listesi de bunu destekliyor. pH 7,8 bölgesinde,
kaybolan türlerin dörtte üçü kireçleştiriciler. Bunlar arasmda nere
deyse her yerde karşımıza çıkan kaya midyesi Balanus perforatus, da
yanıklı midye Mytilus galloprovincialis ve Pomatoceros triqııeter kurdu
yer alıyor. Kaybolan diğer kireçleştiriciler yaygın bir çift kabuklu olan
Lima lima, çikolata renkli bir deniz salyangozu olan Jujubinus striatus
ve kurt salyangoz olarak bilinen bir yumuşakça olan Serpulorbis arenarius. Bu arada kireçleştirici deniz yosunu tamamen kayboluyor.
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Bölgede çalışan jeologlara göre, Aragonese Kalesi'ndeki volkan
.ığızlan en azından birkaç yüzyıldan beri, belki daha uzun süredir
karbondioksit bırakıyorlar. Yüzyıllar ile ifade edilen bir zaman ara
lığında daha düşük pH değerlerine uyum sağlayabilecek herhan
gi bir midye, kaya midyesi ya da kurt şimdiye kadar uyumunu
famamlamış olurdu. Hall-Spencer gözlemini "Onlara bu koşullar
altında hayatta kalmaları için nesil üstüne nesil tanıyorsunuz ama
onlar burada yoklar" diye aktarıyordu.
Üstelik pH değeri ne kadar düşerse, durum kireçleştiriciler için
o kadar kötüleşiyor. Karbondioksit kabarcıklarının kalın kurde
leler gibi yükseldiği volkan ağzının hemen yakınındaki yerlerde,
Hall-Spencer bunların hiç bulunmadıklarım görmüş. Aslında bu
bölgede -boş arsaların su altındaki karşılığı olan bu yerde- sadece
güçlü bazı yerel alg türleri, bazı istilacı alg türleri, bir karides çeşidi,
bir sünger ve iki çeşit deniztavşam geriye kalmış.
"Kabarcıkların çıktığı yerde hiç kireçleştirici organizma görmez
sin, nokta. Normalde kirli bir liman bölgesinde yosuna benzeyen
ve aşırı dalgalanma gösteren koşullarla başa çıkan sadece birkaç tür
görürsün ya, karbondioksiti artırdığında da olan bu" diyordu.
İnsanların şimdiye kadar havaya pompaladıkları karbondioksitin
kabaca üçte biri okyanuslar tarafından emilmiş durumda. Bu hayret
verici bir miktara, yüz elli milyar tona karşılık geliyor. Ancak Antroposen'in pek çok özelliğinde olduğu gibi sadece aktarımın ölçeği
değil, aym zamanda hızı da önemli. Bununla alkol arasında yararlı
(ama kabul etmek gerekir ki mükemmel olmayan) bir karşılaştırma
yapılabilir. Altı kutu birayı bir ayda bitirmekle, bir saate bitirmek
arasında kandaki kimyasallar bakımından çok büyük bir fark oldu
ğu gibi, karbondioksitin milyonlarca yıllık bir sürede eklenmesi ile
yüz yılda eklenmesi arasında deniz kimyası açısından büyük fark
vardır. Okyanuslar için, üpkı insanların karaciğerlerindeki gibi, oran
önemlidir.
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Karbondioksiti havaya daha yavaş ekliyor olsaydık, kayaların
bozunması gibi jeofiziksel süreçler asitlenmeye karşı oyuna dahil
olurdu. Gerçekte ise, olaylar bu gibi yavaş işleyen güçlerin yetişemeyeceği kadar hızlı ilerliyor. Rachel Carson'm bir zamanlar çok
farklı ama aynı zamanda özünde çok benzer bir sorun için söylediği
gibi: "Zaman gerekli ama modern dünyada zamanımız yok."
Kolombiya, Lamont-Doherty Earth Gözlemevi'nden Barbel Hönisch liderliğinde bir grup bilim insanı, bir süre önce jeolojik geçmiş
te değişen karbondioksit seviyelerine işaret eden kanıtları inceledi
ve şu sonuca vardı: Kayıtlarda pek çok şiddetli asitlenme dönemleri
olmakla birlikte, "geçmişte yaşanan hiçbir olay şu anda gerçekleşen
karbondioksit salınımmın öngörülemeyen hızı" nedeniyle, şu anda
yaşananlar ile "mükemmel paralellik göstermemektedir. Anlaşılan
milyonlarca ton karbonu havaya çok hızlı bir şekilde salmanın çok
fazla yolu yok. Herhangi biri tarafından Permiyen sonundaki yok
oluşa getirilen en iyi açıklama, günümüzde Sibirya olan bölgede
dev bir volkanizma püskürmesidir. Ancak Sibirya Volkanik Kaya
lıkları olarak bilinen formasyonun oluşmasına yol açan bu nefes
kesici olay bile yıllık olarak muhtemelen arabalarımızdan, fabrika
larımızdan ve santrallerimizden daha az karbon açığa çıkarmıştır.
Kömür ve petrol kaynaklarım yakarak insanlar onlarca -çoğu
durumda yüzlerce- milyon yıldır kapalı kalmış karbonu yeniden
havaya salıyorlar. Bu süreçte, jeoloji tarihini hem geriye hem de çar
pıcı bir hızla sarıyoruz.
Penn State'ten jeolog Lee Kump ve Bristol Üniversitesinden ik
lim modellemecisi Andy Ridgewell, Oceanography dergisinin asit
lenmeye ayrılan özel sayısında yer alan yazıda, "Yaşadığımız bü
yük deneyi jeolojik açıdan sıra dışı ve muhtemelen dünya tarihinde
benzeri görülmemiş kılan karbondioksit salınım oranı" diyordu. Bu
yolda daha uzun süre ilerlemek, bu İkiliye göre "Antroposen'den,
gezegenimizin tarihinde en yıkıcı değilse, en dikkat çekici olayların
miras kalmasına neden olabilir."

Etrafım ızdaki Deniz

BÖLÜM VII

ASİT DÖKMEK
Acropora millepora

Yerkürede Aragonese Kalesi'nin tam karşısında, Büyük Set Resifi'nin en güney noktasında, Avustralya sahilinden yaklaşık seksen
kilometre açıkta One Tree Adası* yer alır. Oraya gittiğimde birden
fazla ağacın olmasına şaşırdım, karikatür gibi sanırım... Beyaz
kumların arasından bir palmiye ağacının tek başına yükselmesini
bekliyordum. Adada kumun da olmadığını gördüm üstelik. Bütün
ada küçük misketlerden dev kaya bloklarına kadar farklı boylarda
mercan döküntülerinden oluşuyor. Bir zamanlar parçası oldukla
rı canlı mercanlar gibi, döküntüler de onlarca farklı formlara sa
hipler; bazıları kısa ve parmak şekilli, bazıları şamdan gibi dallara
sahip, bazıları ise geyik boynuzuna ya da yemek tabağına ya da
beyin parçalarına benziyor. One Tree Adası'nın yaklaşık dört bin
yıl önce yaşanan şiddetli bir fırtınada oluştuğuna inanılıyor. (Ada
üzerine çalışma yapmış bir jeologun dediği gibi: "Fırtına sırasın
*

Ö zel isim olm asaydı, O ne Tree Island için Türkçede Tek A ğaçlı A da diyebilirdik, (ç.n.)
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da burada olmak istemezdin.") Ada halen şekil değiştiriyor; Mart
2009'da buradan geçen bir fırtına -Cyclone Hamish- adanın doğu
kıyısı boyunca uzanan bir sırt oluşmasına neden olmuş.
One Tree, Sydney Üniversitesi tarafından işletilen araştırma is
tasyonu sayılmazsa, ıssız ada niteliğinde. Adaya, diğer herkes gibi,
yaklaşık otuz kilometre mesafedeki biraz daha büyük başka bir ada
üzerinden ulaştım. (Bu ada, Heron Adası olarak biliniyor; hiç balık
çıl olmadığı düşünülürse, bu isim de yanıltıcı.*) İskeleye yanaştığı
mızda, daha doğrusu One Tree'de iskele olmadığından demir attığı
mızda bir deniz kaplumbağası yavaşça sudan kıyıya doğru çıkıyor
du. Boyu neredeyse bir metre yirmi santimetreydi, kabuğunda
büyük bir iz vardı, üzeri çok eskiden kalma gibi görünen kaya mid
yeleri ile kaplanmıştı. Neredeyse ıssız olan bir adada haber çabuk
yayılıyor; kısa sürece One Tree'nin nüfusunun tamamı -ben dahil on
iki kişi- izlemek için gelmişti. Deniz kaplumbağaları yumurtalarını
genellikle gece karanlığında, kumlu sahillere bırakırlar; bu kez gü
nün ortasında, pütürlü mercan döküntülerine bırakıyordu. Epeyce
uğraştıktan sonra sığ bir kuyu kazdı. Yüzgeçlerinden biri kanamaya
başlamıştı. Kıyıda biraz daha tırmandı ve tekrar denedi; sonuç ay
nıydı. Bir buçuk saat geçtiğinde hala uğraşıyordu; benim artık git
mem ve istasyon müdürü Russell Graham'dan güvenlik dersi al
mam gerekiyordu. Sular çekildiğinde yüzmemem konusunda beni
uyardı, Fiji'ye sürüklenebilirmişim. (Kaldığım süre boyunca bu
uyarıyı defalarca duydum ancak akıntının Fiji'ye doğru mu yoksa
Fiji'den uzağa mı gittiği konusunda genel bir anlaşmazlık vardı.) Bu
ve diğer uyarıları -mavi halkalı ahtapotun ısırığı genellikle ölüm
cüldü; taş balığı ısırığı ölümcül değildi ama o kadar çok acı verirdi
ki keşke öldürseydi dedirtirdi- dinledikten sonra, kaplumbağanın
ne durumda olduğuna bakmaya gittim. Görünüşe göre, vazgeçmiş
ve denize dönmüştü.

*

H eron, T ürkçede balıkçıl anlam ına gelm ektedir, (ç.n.)
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O ne Tree A dası ve adayı çevreleyen resif, h avad an görünüm .

One Tree Adası Araştırma İstasyonu minimal donanıma sahip.
Derme çatma iki laboratuvar, bir çift kulübe ve binanın dışında
gübreleme yapılan bir tuvalet var. Kulübeler doğrudan doğruya
taşların üzerine oturtulmuş, bu yüzden içeride olsanız bile ken
dinizi dışarıda hissediyorsunuz. Dünyanın her yerinden gelen
bilim insanlarının oluşturduğu ekipler birkaç hafta ile birkaç ay
arasında değişen süreler boyunca istasyonda çalışıyorlar. Bir ara,
biri herkesin kulübe duvarına ziyareti ile ilgili bir şeyler yazması
gerektiğini düşünmüş olmalı. Keçeli kalemle yazılmış bir yazıda
"2004'TE TEMELE İNİYORUZ" yazıyor. Diğer yazılardan bazıları:
YENGEÇ EKİBİ - AMACI OLAN KISKAÇLAR - 2005
CORAL SEKS*-2008
FLORESAN EKİBİ - 2009
*

M ercan anlam ına gelen coral kelim esi ile oral kelim esin d en çağrışım yapılm ış, (ç.n.)
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Benim geldiğim dönemde konaklama kısmında bulunan Amerika-Israil ekibi daha önce adayı iki defa ziyaret etmişti. İlk ziyaretle
rinin duvar yazısı MERCANLARA ASİT DAMLATMAK cümlesini
yerküre üzerine kana benzer bir sıvı damlatan bir şırınga çizimi süs
lüyordu. Grubun son mesajı çalışma sahaları, DK-13 olarak adlandı
rılan mercan bölümü ile ilgiliydi. DK-13 resifin üzerine yayılmıştı;
istasyondan öyle uzakü ki, iletişim açısından bakıldığında Ay'da da
yer alsa olurdu. Duvardaki yazıda, DK-13 ÇIĞLIK ATSAN KİMSE
DUYMAZ yazıyordu.
Büyük Set Resifi ile ilk karşılaşan Avrupalı kaptan James Cook'tu.
1770 baharında, Cook Avustralya'nın doğu kıyısı boyunca yelken
açmış ilerlerken, gemisi Endeavour günümüzde Cooktown adı ile
anılan yerin yaklaşık kırk sekiz kilometre güneydoğusunda bulu
nan resif kesitine çarptı. Sabitlenmemiş olan her şey, geminin to
pu da dahil olmak üzere, denize döküldü ve su almaya başlayan
Endeavour kıyıya yaklaşmayı başardı; gemi tayfası burada iki ay
boyunca gövdeyi tamir etmekle uğraştı. Cook, "dipsiz okyanus
sularında dikey olarak yükselen mercan kayalarından bir duvar"
diye tanımladığı resif karşısında şaşkına dönmüştü. Resifin aslın
da biyolojik olduğunu, "denizde, hayvanlar tarafından oluşturul
duğunu" anlıyordu. Peki, o halde nasıl "bu kadar uzayabildi" diye
sormuştu.
Bundan altmış yıl sonra, Lyell Jeolojinin Temelleri'ni yazarken,
mercan resiflerinin nasıl yükseldiği sorusu hala yanıtlanmamıştı.
Hiç resif görmemiş olsa da, Lyell onlara hayranlık duyuyordu ve
kitabının ikinci cildinin bir bölümünü resiflerin kökeni konusunda
ki tahminlerine ayırmıştı. Lyell, resiflerin su altında kalan sönmüş
yanardağların ağızlarında oluştuğu teorisinin aşağı yukarı tama
mım Johann Friedrich von Eschscholtz adlı bir Rus doğabilimciden
almıştı. (Bikini Atolü önceleri daha az ilgi çeken Eschsholtz Atolü
adıyla anılıyordu.)
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Resifler hakkında teori üretme sırası Darvvin'e geldiğinde, bir resifi
kendi gözleriyle görme avantajına sahipti. Kasım 1835'te, Beagle Tahiti açıklarında demirlemişti. Darvvin adadaki en yüksek noktalar
dan birine tırmanmıştı ve komşu Moorea Adası'nı inceleyebiliyor
du. Resifin Moorea'yı, çerçevelenen bir gravürün etrafına konulan
altlık gibi çevrelediği görülüyordu.
Darvvin, günlüğüne "Bu adaları ziyaret ettiğimiz için çok mut
luyum" yazmıştı çünkü mercan resifleri "dünya harikası nesneler
arasında ilk sıralarda yer alır." Moorea'ya ve etrafını çevreleyen
resiflere yukarıdan bakarken zamanı ileri aldığını hayal etmiş, ada
batacak olsa Moorea'yı çevreleyen resifin atol olacağını düşünmüş
tü. Darvvin Londra'ya dönüp batma teorisini paylaştığında, Lyell
etkilenmiş olsa da bu görüşe karşı bir direnç olacağını öngörmüştü.
"Benim gibi kel kalıncaya kadar sana inanacaklarını düşünerek he
yecana kapılma" diye uyarmıştı.
Aslında Darvvin'in teorisi -1842'de yayınlanan kitabı Mercan
Resiflerinin Yapısı ve Dağılımı (The Structure and Distribution of Coral
Reefs)'nın konusu- üzerine tartışmalar 1950'lere kadar devam etti;

ta ki ABD Deniz Kuvvetleri bazılarım buharlaştırma planlarıyla
Marshall Adaları'na gelinceye kadar. Hidrojen bombası testlerine
hazırlanırken, Deniz Kuvvetleri Enevvetak adı verilen bir atolde bir
dizi sondaj yaptı. Darvvin'in biyografisini kaleme alanlardan birinin
dediği gibi; bu sondajlar onun teorisinin, en azından ana başlıkları
nın "hayret verici ölçüde doğru" olduğunu kanıtladı.
Darvvin'in mercan resiflerini tanımlarken söylediği "dünyanın
en güzel şeylerinden" sözü hala geçerliliğini koruyor. Hatta, resifler
hakkında ne kadar çok şey öğrenirsek, o kadar daha nefes kesici
görünüyorlar. Resifler organik birer ikilem— minik, jelatinimsi can
lıların inşa ettiği katı, gemi batıran setler. Biraz hayvan, biraz bitki,
biraz da mineraller, bir yandan hayat dolu ama aym zamanda bü
yük ölçüde ölü.
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Tıpkı denizkestaneleri, denizyıldızları, deniztarakları, istiridyeler ve
kaya midyeleri gibi, resif oluşturan mercanlar da kireçleştirme sim
yasında usta olmuşlardır. Onları diğer kireçleştiricilerden ayıran, ka
buk ya da kireç plakaları üretmek için tek başlarına çalışmamaları ve
mercanların nesillere yayılan büyük topluluk içi inşaat projelerine
girişmeleridir. Fazla da etkileyici olmayan bir isimle polip olarak ad
landırılan her birey, koloninin ortak dış iskeletine katkıda bulunur.
Bir resifte, belki yüz farklı türe ait milyarlarca polip kendini aynı te
mel göreve adamıştır. Yeterince zaman geçtiğinde (ve doğru koşullar
altında), elde edilen sonuç bir başka ikilem: Canlı bir yapı. Büyük Set
Resifi, kesintiye uğramadan, iki bin dört yüz kilometreden daha
uzun ve bazı yerlerde yüz elli metre kalınlığında. Resif ölçeğiyle ba
kılırsa, Gize'deki piramitler oyuncak bloklar gibi kalıyor.

M ercan p olipleri.
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Mercanların -birden fazla nesle yayılan devasa inşaat projeleri ilediinyayı değiştirme şekli insanların yöntemine benzetilebilir ancak
hayati bir farkla: Diğer canlıları yerinden etmek yerine, resifler on
ları desteklerler. Binlerce -belki milyonlarca- tür hayatları mercan
resiflerine, korunmak ya da beslenmek için doğrudan ya da bu
amaçlarla gelen hayvanları avlamak için dolaylı yoldan bağlı ola
cak şekilde evrimleşmiştir. Bu ortak evrim girişimi pek çok jeolojik
dönem boyunca devam etmiştir. Araştırmacılar Antroposen'i atlatamayacaklarına inanıyorlar. Üç İngiliz bilim insanı bir süre önce
bunu dile getirirken, "Resiflerin modern çağda ekolojik olarak nesli
tükenecek ilk büyük ekosistem olması olası" demişlerdi. Bazıları re
siflere yüzyılın sonuna kadar ömür biçerken, bazıları daha da kısa
bir süre tanıyorlardı. Nature dergisinde yayınlanan, One Tree Adası
Araştırma İstasyonu'nun eski başkanlarından Ove Hoegh-Guldberg tarafından kaleme alman bir makalede, mevcut trendlerin de
vam etmesi halinde 2050 dolaylarında Büyük Set Resifi'ni ziyarete
gelenlerin "hızla eriyen döküntüden oluşmuş bir set" görecekleri
söyleniyordu.
One Tree'ye gelişim az çok kazayla oldu. Başlangıçta planım daha
büyük bir araştırma istasyonu ve lüks bir tatil köyü bulunan Heron Adası'nda kalmaktı. Heron'da yılda bir kez yaşanan mercan
yumurtlamasını seyredecek ve Skype üzerinden yaptığım çeşitli
konuşmalarda okyanus asitlenmesi konusunda etkileyici bir de
neyim olarak anlatılanları gözlemleyecektim. Queensland Üni
versitesi'nden araştırmacılar, resifin küçük bir bölümünde kar
bondioksit manipülasyonu yapmalarına imkan verecek, hatta re
sife bağımlı olan çeşitli canlıların girip çıkabilecekleri ayrıntılı bir
pleksiglas mezokozm kullanacaklardı. Mezokozm içerisinde pH'ı
değiştirerek ve mercanlara neler olduğunu ölçümleyerek bütün
olarak resif hakkında tahminlerini genelleyebileceklerdi. Heron'a
yumurtlamayı görmek için tam zamanında geldim -bunu daha
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sonra anlatacağım- ama deney planlananın çok gerisinde kalmıştı
ve mezokozm henüz parçalar halindeydi. Geleceğin resifleri ye
rine, görebildiğim tek şey laboratuvarda demirleri lehimlemekle
meşgul sabırsız yüksek lisans öğrencileriydi.
Şimdi ne yapayım diye düşünürken, Büyük Set Resifi ölçeklerine
göre köşe başı sayılabilecek One Tree'de mercanlar ve asitlenme ko
nusunda başka bir deney yapılacağını duydum. Üç gün sonra oraya
gidecek bir tekne bulmayı başardım; One Tree'ye düzenli ulaşım
yok.
One Tree'deki ekibin lideri Stanford'da çalışan Ken Caldeira
adında bir atmosferbilimci. "Okyanus asitlenmesi" terimini aslen
Caldeira'nın ortaya attığı söylenir. Konuyla 1990'larm sonlarında,
Enerji Bakanlığı için bir proje yapması istendiğinde ilgilenmeye
başladı. Bakanlık fabrika bacalarında tutulan karbondioksitin derin
denizlere enjekte edilmesinin sonuçlarının ne olacağım öğrenmek
istiyordu. O tarihte, karbon emisyonlarının okyanuslar üzerindeki
etkisine ilişkin neredeyse hiçbir modelleme çalışması yapılmamışta.
Caldeira işe derin denizlere yapılacak enjeksiyonun okyanus pH'ım nasıl değiştireceğini hesaplayarak başladı ve sonucu mevcut du
rumdaki gibi karbondioksitin atmosfere pompalanması ve yüzey
suları tarafından emilmesi ile karşılaştırdı. 2003'te, elde ettiği sonuç
ları Nature dergisine sundu. Dergi editörleri dörin okyanuslara en
jeksiyon tartışmasından vazgeçmesini tavsiye ettiler çünkü sıradan
uygulama olan atmosfere salmanın etkileri ile ilgili hesaplamalar
çok ürkütücüydü. Caldeira, makalesinin ilk bölümünü "Önümüz
deki Yüzyıllarda Son Üç Yüz Milyon Yıldakinden Fazla Okyanus
Asitlenmesi Görülebilir" alt başlığıyla yayınladı.
One Tree'ye ulaşmamdan birkaç saat sonra konuştuğumuzda,
"Normal işleyiş devam ederse, yüzyılın ortalarına geldiğimizde
göreceklerimiz korkutucu" dedi. Eski püskü bir piknik masasında
otuıhıyor, Mercan Denizi'nin kalpleri buran mavisine bakıyorduk.
Arka planda, adanın büyük ve gürültülü deniz kırlangıcı popülas-
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yonu çığlıklar atıyordu. Caldeira durakladı: "Yani aslında şimdiden
korkutucu görünüyor."
Caldeira ellili yaşlarının ortalarında bir adam; kahverengi kıvırcık
saçlı, bir oğlan çocuğunun gülümsemesine sahip ve cümlelerin so
nuna doğru sesini genellikle yükselttiğinden, aslında öyle olmasa
ila, soru soruyormuş gibi bir his yaratıyor. Araştırma çalışmalarına
başlamadan önce, Wall Street'te yazılım geliştirme işi yapıyormuş.
New York Bor sası için içeriden bilgilendirme işlemlerini yakalayan
bir bilgisayar programı tasarlamış. Program amacına uygun olarak
çalışıyormuş ama bir süre sonra Caldeira New York Borsası'nın
aslında içeriden bilgilendirme işlemi yapanları yakalamayı ger
çekten istemediğini düşünmeye başlamış ve meslek değiştirmeye
karar vermiş. Sistemin sadece belli bir parçasına odaklanan çoğu
atmosferbilimciden farklı olarak, Caldeira herhangi bir zamanda
dört ya da beş ayrı proje üzerinde çalışıyor. Kışkırtıcı ya da şaşırtıcı
nitelikte hesaplamalar yapmaktan özellikle hoşlanıyor; örneğin bir
defasında dünyadaki tüm ormanları kesip, yerine çim ekmenin ha
fif bir soğutucu etkisi olacağını hesaplamış. (Ormanlara göre daha
açık renkte olan çayırlar daha az güneş ışığı emiyor.) Yaptığı diğer
hesaplamalarda, mevcut sıcaklık değişikliğine ayak uydurmak için
bitkilerin ve hayvanların her gün kutuplara doğru dokuz metre göç
etmesi gerektiğini ve fosil yakıtların tüketilmesi ile oluşan bir kar
bondioksit molekülünün, atmosferde geçirdiği toplam zaman içe
risinde, üretilmesi sırasında açığa çıkandan yüz bin kat daha fazla
ısıyı tutacağım ortaya koymuş.
One Tree'de, Caldeira ve ekibi için hayat gelgitler etrafında
dönüyordu. O gün suların ilk kez çekilmesinden bir saat önce ve
bir saat sonra, birinin DK-13'ten su örnekleri alması gerekiyordu;
AvustralyalI araştırmacı Donald Kinsey bu alanı isminin baş harfle
riyle etiketlemişti. On iki saatten biraz fazla zaman geçince bu işlem
tekrar ediliyordu ve aynı şekilde suların her çekilişinde örnek alını
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yordu. Bu deney için yüksek teknoloji değil, yavaş teknoloji denebi
lir; ana fikir, Kinsey'in 1970'lerde yaptığı gibi suyun çeşitli özellikle
rini ölçümlemek, sonra iki veriyi karşılaştırmak ve geçen on yıllarda
resifteki kireçleşme oranlarının nasıl değiştiğini anlamaya çalışmak.
Gün ışığında, DK-13'e tek başına gitmek mümkün. Karanlıkta ise,
"çığlık atsan kimse duymaz" gerçeğinden hareketle iki kişi gitme
kuralı var.
One Tree'deki ilk gecemde sular 8.53'te çekildi. Suların çekil
mesinden sonraki örnek alma seferini Caldeira yapıyordu ve ben
de onunla gitmeye gönüllü oldum. Saat 9 civarında yarım düzine
örnek şişesi, bir çift fener, taşınabilir bir GPS ünitesi aldık ve işe ko
yulduk.
Araştırma istasyonundan yaklaşık bir buçuk kilometre yürüye
rek DK-13'e ulaşılıyor. Biri rotayı GPS'e yüklemişti; adanın en gü
ney ucundan, takma adı sonradan "yosun otoyolu" olan düzleşmiş
taşlardan geçiliyor. Oradan da resifin kendisine sapılıyor.
Mercanlar ışığı sevmelerine rağmen, hava ile uzun süre temas
etmeleri durumunda yaşayamadıklarından, genellikle suların çe
kildiği zamanki yüksekliğe kadar büyüyorlar, sonra yatay olarak
yayılıyorlar. Bu şekilde, ders bitiminde bir öğrencinin sıradan sıra
ya atlaması gibi, üzerinden atlanabilecek bir dizi masa gibi aşağı
yukarı düz görünen bir resif yayılımı ortaya çıkıyor. One Tree'de
resif düzlüğünün yüzeyi pütürlü ve kahverengimsiydi ve araştırma
istasyonunda "turta kabuğu" diye biliniyordu. Üzerine basılınca
kaygı verici biçimde çatlıyordu. Caldeira düşecek olursam bunun
resif için kötü, bacaklarım için daha da kötü olacağı konusunda beni
uyardı. Araştırma istasyonunun duvarına asılmış başka bir mesajı
daha hatırladım: TURTA KABUĞUNA GÜVENME.
Gece sakindi ve fenerlerimizin ışığının ötesi zifiri karanlıktı. Ka
ranlıkta bile resifin sıra dışı canlılığı belli oluyordu. Suların yüksel
mesini canı sıkılmış bir yüz ifadesiyle bekleyen pek çok deniz kap
lumbağası gördük. Parlak mavi bir denizyıldızıyla, sığ havuzlarda
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kalmış leopar köpekbalıklarıyla ve resife karışmak için elle
rinden geleni yapan kırmızı ahtapotlarla karşılaştık. Birkaç metrede
b i r dudaklarına beceriksizce ruj sürmüş ve etrafına öylece bakıyor
muş gibi görünen dev bir deniztarağının üstünden atlamamız gere
kiyordu. (Dev deniztaraklarının kabuklan renkli simbiyotik alglerle
dolu oluyor.) Mercan blokları arasında kalan kumlu şeritler denizhıyarlarıyla dolu; bunlar, isimlerinin yarattığı çağrışımdan farklı
olarak, en yakın akrabaları denizkestaneleri olan hayvanlar. Büyük
Şef Resifi/nde, denizhıyarlarının büyüklükleri bir hıyardan çok beli
desteklemek için kullanılan yastıklara benziyor. Sırf meraktan, biri
ni almaya karar verdim. Yaklaşık altmış santimetre uzunluğunda ve
kuzguni siyah. Elime üzeri çamurla kaplı kadife gibi geldi.
Caldeira ahtapotların sualtı kamerasıyla fotoğraflarını çekmeye
çalışırken birkaç kez yanlış yöne döndükten ve epeyce geciktikten
sonra, DK-13'e ulaştık. Burada resife bir iple bağlanmış olan sarı
bir şamandıra ve sensör ekipmanından başka bir şey yoktu. Ada
nın bulunduğunu düşündüğüm tarafa doğru baktım ama ne ada
görünüyordu ne de herhangi bir toprak parçası. Örnek şişelerini
duruladık, doldurduk ve dönüş için yürümeye başladık. Karanlık
daha çok çökmüştü. Yıldızlar o kadar parlaktı ki, gökyüzünden sü
zülüyor gibi görünüyorlardı. Bir an için Cook gibi bir kaşife göre,
dünyanın bir ucunda, böyle bir yere gelmenin nasıl bir duygu oldu
ğunu anladığımı hissettim.
fttn h s u r

Mercan resifleri otuz derece kuzey ve otuz derece güney enlemleri
arasında sanki dünyamn belinin etrafım bir kemer gibi sararak bü
yür. Büyük Set Resifi'nden sonra, dünyanın en büyük resifi Belize
sahili açıklarındadır. Tropikal Pasifik'te, Hint Okyanusu'nda ve Kızıldeniz'de yaygın mercan resifleri, Karayipler'de de daha küçük re
sifler vardır. Buna karşılık, şaşırücı biçimde, karbondioksitin bir resifi
öldürebileceğine dair ilk kanıt Arizona'dan, Biyosfer 2 olarak bilinen,
dışarı kapalı, kendi kendine yettiği söylenen bir dünyadan geldi.
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Bin iki yüz hektarlık, ziggurat* gibi bir şekli olan, cam içerisine
alınmış yapısıyla Biyosfer 2, 1980'lerin sonunda en büyük finans
man kaynağı milyarder Edward Bass olan özel bir grup tarafından
inşa edildi. Yapılış amacı dünya -Biyosfer 1- üzerindeki hayaün baş
ka bir yerde, örneğin Mars'ta nasıl yeniden yaratılabileceğini gös
termekti. Binada bir "yağmur ormanı", bir "çöl", bir "tarım alanı"
ve bir "yapay okyanus" vardı. Dört erkek ve dört kadından oluşan
ilk grup Biyosferliler iki yıl boyunca burada kapalı kaldılar. Kendi
yiyeceklerini yetiştirdiler ve sadece geri dönüştürülmüş hava solu
dular. Yine de proje geniş ölçüde başarısız kabul edildi. Biyosferliler
zamanlarının büyük bölümünde açtılar ve daha önemlisi yapay at
mosferlerinin kontrolünü kaybettiler. Çeşitli "ekosistemler"de, ok
sijen alan ve karbondioksit veren bozunmanın, tam tersini yapan
fotosentez ile dengelenmesi gerekiyordu. Temelde "tarım alanı"
için dışarıdan getirilen toprağın zenginliğine bağlı nedenlerle bozunma baskın çıktı. Bina içerisindeki oksijen seviyeleri hızla düştü
ve Biyosferliler'de yüksek irtifa hastalığı görüldü. Bu arada karbon
dioksit seviyeleri hızla arttı. Sonunda milyonda üç bin oranına, yani
dışarıdaki seviyenin kabaca sekiz katma çıktı.
Biyosfer 2 resmi olarak 1995'te çöktü ve Columbia Üniversitesi
binanın yönetimini devraldı. Olimpik yüzme havuzu büyüklüğün
de bir tanktan ibaret olan "okyanus" o tarihte bitmiş durumdaydı:
içerisine konulan balıkların çoğu ölmüş ve mercanlar da zar zor
ayaktaydı. Deniz biyoloğu Chris Langdon'a bu tanktan eğitici bir
şeyler çıkarma görevi verildi. İlk adımı su kimyasını ayarlamak ol
du. Havadaki karbondioksit içeriğinin yüksek olduğu düşünülürse,
"okyanus"un pH'ının düşük olması şaşırtıcı değildi. Langdon bunu
düzeltmeye çalıştı ama sürekli garip şeyler oluyordu. Bunun nede
nini anlamak onda takıntı halini aldı. Bir süre sonra, Langdon "ok

*

E sk iM ez o p o ta m y a'd a ve İran 'd a bu lunan, teraslı piram itlere benzeyen tapm ak ku le
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yanus" üzerinde tam zamanlı olarak çalışabilmek için New York'tâ
ki evini satı ve Arizona'ya taşındı.
Asitlenmenin etkileri genel olarak pH ile ifade edilse de, olup bi
ten lere bakmanın aynı şekilde önemli -pek çok organizma için belki
ilaha önemli- başka bir yolu daha var; "kalsiyum karbonata doygunlıık hali" ya da alternatif olarak "aragonite doygunluk hali" olarak
bilinen bir deniz suyu özelliği. (Kalsiyum karbonat, kristal yapısına
bağlı olarak iki farklı formda oluşur; mercanların ürettikleri form,
yani aragonit daha çözünebilir olan çeşididir.) Doygunluk hali kar
maşık bir kimyasal formülle belirlenir; temel olarak etrafta dolaşan
kalsiyum ve karbonat iyonları konsantrasyonunun ölçümüdür. Kar
bondioksit suda çözündüğünde, karbon iyonlarım "yiyen", dolayı
sıyla doygunluk halini azaltan karbonik asidi -H2C 0 3- oluşturur.
Langdon Biyosfer 2'ye geldiğinde, deniz biyologları arasındaki
yaygın görüş mercanların doygunluk halini, birin üzerinde kaldığı
sürece fazla önemsemedikleri yönündeydi. (Birin altında su "doy
mamıştır" ve kalsiyum karbonat çözünür.) Langdon, gördüklerin
den yola çıkarak mercanların doygunluk halini aslında önemsedik
lerine ikna oldu; hatta fazlasıyla önemsiyorlardı. Hipotezini test
etmek için zaman alıcı olsa da çok sade bir prosedür uyguladı. "Ok
yanustaki koşullar değiştirilecekti ve küçük tuğlalara tutunmuş
olan küçük mercan kolonileri periyodik biçimde sudan çıkarılacak
ve tartılacaktı. Eğer koloni ağırlaşıyorsa büyüdüğü, kireçleşme yo
luyla kitle kazandığı anlaşılacaktı. Deneyin tamamlanması üç yıl
dan fazla sürdü ve binden fazla ölçüm yapıldı. Mercanların büyü
me oranı ile suyun doygunluk hali arasında aşağı yukarı doğrusal
bir ilişki olduğu ortaya çıktı. Aragonit doygunluk hali beş olduğun
da mercan en hızlı büyümeyi gösteriyordu, dörtte daha yavaş, üçte
ise daha da yavaşlıyordu. İki seviyesinde, ellerini havaya kaldırmış
mutsuz inşaatçılar gibi, inşaatı bırakıyorlardı. Biyosfer 2'nin yapay
dünyasında, bu keşfin anlattıkları ilgi çekiciydi. Gerçek dünyada
-Biyosfer l'de- ise endişe vericiydi.
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Sanayi Devrimi'nden önce, dünyamn büyük resiflerinin tamamı
aragonit doygunluk hali dört beş arasında olan suda bulunuyordu.
Günümüzde dünyamn neredeyse hiçbir yerinde doygunluk dör
dün üzerinde değil ve mevcut emisyon trendi devam ederse, 2060
yılı itibariyle üç buçuğun üzerinde olan bölge kalmayacak. 2100 iti
bariyle, üçün üzeri görülmeyecek. Doygunluk seviyeleri düştükçe,
kireçleşme için gerekli enerji miktarı artacak ve kireçleşme oranları
gerileyecektir. Sonunda doygunluk seviyeleri, mercanların kireçleşmeyi tamamen bırakacağı kadar düşük bir noktaya gelebilir ama o
noktadan çok önce sorunlar başlamış olacak. Çünkü gerçek dün
yada balıklar, denizkestaneleri ve kurtlar mercanları sürekli olarak
yiyorlar. Ayrıca One Tree'nin oluşmasına neden olan dalga ve fırtı
naların benzerleri ile de parçalanıyor. Dolayısıyla, durumlarını ko
rumak için bile resiflerin büyümesi gerekiyor.
Langdon bir defa bana "Böceklenmiş bir ağaç gibi... Sağlıklı kal
mak için bile oldukça hızlı büyümesi gerekiyor" demişti.
Langdon elde ettiği sonuçları 2000 yılında yayınladı. O zaman,
pek çok deniz biyoloğu şüpheciydi; görünüşe göre, başarısız
olmuş bir proje ile bağlantılı olmasının bu şüphede yeri vardı.
Langdon, deneyini bu kez daha sıkı kontrollerle tekrarlamak için
iki yıl daha geçirdi. Bulgular aynıydı. Bu arada, kendi çalışmala
rım başlatan başka araştırmacılar da oldu. Onlar da Langdon'm
keşfini doğruladılar: Resif oluşturan mercanlar doygunluk haline
karşı hassaslardı. Bu durum şimdi başka düzinelerce laboratuvar çalışmasında ve bir de gerçek bir resifte ortaya konulmuştu.
Birkaç yıl önce, Langdon ve bazı meslektaşları Papua Yeni Gine
açıklarındaki volkanik ağız sistemi yakınlarında bulunan resif
uzantısında bir deney yaptılar. Hall-Spencer'in Aragonese Kalesi'ndeki çalışmalarını model alan deneyde de volkan ağızları do
ğal asitlenme kaynakları olarak kullanıldı. Suyun doygunluk hali
düştükçe, mercan çeşitliliği azalıyordu. Coraline algleri daha da
büyük düşüş gösteriyorlardı; yapıyı bir arada tutan resif tutkalı

162

A sit D ökm ek

gibi davrandıkları için bu kötüye işaretti. Deniz yosunu miktarı
ise çok artıyordu.
Avustralya Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde görev almış J.E.N. Veron, "Yirmi otuz yıl önce olsa, ben de resiflerin ömürlerinin sınırlı
kalacağını hayal etmeyi saçma bulurdum ama işte buradayım; ha
yatımın bilimsel açıdan en verimli yıllarını sualtı dünyasının hari
ka zenginlikleri etrafında geçirmiş olmamn onurunu yaşıyorum ve
çocuklarımızın çocuklarının bu zevki tadamayacaklarına kesin bir
şekilde ikna oldum" diyordu. AvustralyalI araştırmacılardan oluşan
bir ekibin gerçekleştirdiği yeni bir çalışmada, Büyük Set Resifi'nde
mercan örtüsünün sadece son otuz yıl içerisinde yüzde elli azaldığı
görüldü.
One Tree'ye gitmelerinden kısa bir süre önce, Caldeira ve ekibi
nin bazı üyeleri hem bilgisayar modellemelerinden hem de sahada
derlenen verilerden yararlanarak mercanların geleceğini değerlen
dirdikleri bir makale yayınladılar. Makalenin sonuç bölümünde,
mevcut emisyon trendlerinin devam etmesi durumunda, önümüz
deki yaklaşık elli yıllık dönemde "tüm mercan resiflerinin büyüme
yi bırakacağı ve çözünmeye başlayacağı" belirtiliyordu.
Örnek almak için resife gidip geldikleri zamanlar arasında, One
Tree'deki bilim insanları sık sık şnorkelle dalış yapıyorlardı. Grubun
en çok tercih ettiği dalış noktası, adanın DK-13'ün bulunduğu tara
fın karşısına denk gelen kısmında, kıyıdan yaklaşık sekiz yüz met
re açıktaydı ve oraya gitmek için istasyon müdürü Graham'ı botu
vermeye razı etmek gerekiyordu. Graham botu vermeye çekiniyor
ve epeyce homurdanıyordu. Buradakiler arasında dünyanın çeşitli
yerlerinde -Filipinler'de, Endonezya'da, Karayipler'de ve Güney
Pasifik'te- dalmış olanlar, One Tree'de şnorkelle dalış yapmanın gö
rülebilecek en güzel manzara olduğunu söylediler. Bana inanması
kolay geldi. Tekneden atladığım ve altımda uzanan yaşama ilk kez
baktığımda gerçek dışı geldi, sanki Jacques Cousteau'nun denizal
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tı dünyasına dalmıştım. Küçük balık sürülerinin ardından büyük
balık sürüleri geliyordu, onların da arkasında köpekbalıkları vardı.
Dev gibi vatozlar süzülerek geçiyorlardı, banyo küveti kadar büyük
kaplumbağalarla birlikte yüzüyorlardı. Gördüklerimi aklımda tut
maya çalıştım ama bu iş bir rüyayı kaydetmeye çalışmaya benziyor
du. Her dalış sonrasında Büyük Set Resifi ve Mercan Denizinin Balık
ları (The Fishes of the Great Barrier Reef and the Coral Sea) adlı kalın bir
cildi inceleyerek saatler geçiriyordum. Gördüğümü düşündüğüm
balıklar şunlardı: Kaplan köpekbalıkları, limon köpekbalıkları, gri
resif köpekbalıkları, mavi omurgalı tekboynuz, sarı sandık balığı,
benekli sandık balığı, dikkat çeken melek balığı, set resifi anemon
balığı, set resifi chromis, minifin papağan balığı, Pasifik uzun bu
runlu papağan balığı, somber tatlı dudak balığı, dört benekli ringa
balığı, sarıkanat orkinos, lambuga, horozbina, sarı benekli testere
kuyruk, çizgili tavşan balığı, lapina balığı ve çizgili çöpçü çırçır ba
lığı.
Resifler sıklıkla yağmur ormanları ile karşılaştırılır ve canlı çe
şitliliği açısından bakıldığında bu karşılaştırma çok yerindedir. Ne
redeyse seçeceğiniz her grupta karşılaşılan rakamlar şaşırtıcıdır. Bir
defasında AvustralyalI bir araştırmacı voleybol topu büyüklüğünde
bir mercan grubunu koparmış ve içinde yaşayan yüz üç farklı türe
ait bin dört yüzden fazla su kurdu bulmuştu. Daha yakın bir za
manda, Amerikalı araştırmacılar kabuklu deniz hayvanları aramak
için mercan parçalarını kırıp açmışlar; Heron Adası yakınlarında bir
metrekarelik alanı kaplayan mercanın içinden yüzden fazla türün
temsilcilerini bulmuşlardı; ayrıca Büyük Set Resifi'nin kuzey ucun
dan alınan benzer büyüklükte bir örnekte, yüz yirmiden fazla türün
temsilcisi vardı. En az yarım milyon ve muhtemelen dokuz milyonu
bulan türün hayatlarının en azından bir bölümünü mercan resifle
rinde geçirdikleri tahmin ediliyor.
‘Bu çeşitlilik özellikle altta yatan koşullar dikkate alındığında
hayret verici. Tropik sularda çoğu yaşam formu için hayati öneme
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sahip olan azot ve fosfor gibi besinler düşük miktardadır. (Bu, su ko
lonunun termal yapısı ile ilişkilidir ve tropikal suların çoğu zaman
çok güzel ve berrak olmasının nedeni budur.) Bunun sonucunda,
I ropik bölgelerdeki denizlerin verimsiz -çöllerin denizlerdeki karşılığı gibi- olması gerekir. Dolayısıyla, resifler sadece denizin altının
değil, denizin sahrasındaki yağmur ormanlarıdır. Bu uyumsuzluk
karşısında şaşkına dönen ilk kişi Darwin'di; durum, o zamandan bu
yana "Darwin ikilemi" adıyla bilinir oldu. Darwin ikilemi hiçbir za
man tam olarak çözülemedi ama bu bilmecenin bir anahtarı geri döııüşüm gibi görünüyor. Resifler -ya da aslında resif canlıları- besin
lerin, büyük bir pazar yerinde olduğu gibi, bir sınıf organizmadan
diğerine aktarıldığı harika bir sistem geliştirmişlerdir. Bu karmaşık
alışveriş sisteminde mercanlar ana aktörlerdendir ve aynı zamanda
alışverişin mümkün olduğu platformu sağlarlar. Bunlar olmadan,
sadece daha fazla sulu çöl olurdu.
Caldeira bana "Resifler ekosistemin mimarisini oluştururlar"
demişti. "Bu yüzden, onlar giderse tüm ekosistemin de gideceği ol
dukça açık."
İsrailli bilim insanlarından biri bana bunu şöyle açıklamıştı:
"Eğer elinizde bir bina olmazsa, kiracılar nereye giderler?"
Resifler geçmişte pek çok sefer var olup yok oldu ve kalıntıları akla
gelmeyecek çeşitli yerlerde ortaya çıkıyor. Örneğin, Triyas'tan ge
len resif kalıntıları günümüzde, deniz seviyesinden kilometrelerce
yüksekte, Avusturya Alpleri'nde göğe yükseliyor. Batı Teksas'ta bu
lunan Guadalupe Dağları Permiyen döneminden kalan ve seksen
milyon yıl önceki 'tektonik sıkışma' sırasında yükselen resiflerden
arta kalanlardır. Silüryen döneminden kalma resifler günümüzde
Kuzey Grönland'de görülüyor.
Tüm bu antik resifler kireçtaşmdan oluşuyor ama bunları yara
tan canlılar oldukça farklı. Kretase'de resifleri oluşturan organizma
lar arasında rudist olarak bilinen çok büyük çift kabuklular vardı.
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Silüryen'de resifleri yapanlar arasında stromatoporoid ya da kısaca
"strom" adı verilen süngerimsi canlılar vardı. Devoniyen'de resifler,
boynuz şeklinde büyüyen buruşuk mercanlar ve bal peteği şeklinde
büyüyen tabulat mercanlarla oluşturulmuştu. Hem buruşuk mer
canlar hem de tabulat mercanlar günümüzde var olan taş mercan
ları ile ancak uzaktan ilişkilidir ve her iki takım da Permiyen so
nundaki büyük yok oluşta Ölmüştür. Bu yok oluş jeolojik kayıtlarda
(diğer birçok şeyin yamnda) bir "resif boşluğu" -resiflerin tamamen
ortadan kaybolduğu yaklaşık on milyon yıllık bir dönem- olarak
görünür. Resif boşlukları ayrıca geç Devoniyen ve geç Triyas yok
oluşlarından sonra da görülür ve her iki durumda da resif oluşu
munun yeniden başlaması için milyonlarca yıl gerekmiştir. Bu ilişki,
bazı bilim insanlarını bir girişim olarak resif inşasının çevresel de
ğişikliklere özellikle hassas olması gerektiğini düşünmeye itmiştir;
bir ikilem daha çünkü resif inşası dünyadaki en eski girişimlerden
biridir.
Okyanus asitlenmesi, elbette, resiflerin karşı karşıya olduğu tek
tehdit değil. Aslında dünyanın bazı bölümlerinde resifler muhte
melen okyanus asitlenmesi nedeniyle ölecek kadar uzun süre yaşa
mayacaklar. Bunlarla sınırlı olmasa da, resiflerin düşmanları şunlar
dır: Mercanlarla rekabet eden alglerin büyümesini destekleyen aşırı
avlanma; yine alglerin büyümesini destekleyen, tarımsal atıkların
okyanusa karışması; siltasyona neden olan ve suların berraklığım
azaltan orman kaybı ve yıkıcı potansiyeli adından da kolayca anla
şılabilen dinamitle avlanma. Tüm bu gerilimler mercanları patojen
ler karşısında hassas hale getiriyor. Beyaz çizgi hastalığı, adından
da anlaşılacağı gibi beyaz nekrotik dokunun bir çizgi oluşturduğu
bakteriyel bir enfeksiyon. Karayipler'de, kısa süre öncesine kadar
bölgedeki baskın resif oluşturucular olan boynuzumsu iki mercan
türünü -Acropora palmata (yaygın bilinen adıyla elkhorn mercanı)
ve‘ Acropora cervicornis (staghorn mercanı)- etkiliyor. Hastalık bu iki
türe öylesine zarar vermiştir ki, her ikisi de Uluslararası Doğa Koru
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ma Birliği tarafından "kritik tehlikede" türler olarak listelenmiştir.
Bu arada, Karayipler'de mercan örtüsü son birkaç on yıl içerisinde
yüzde seksene yakın bir oranda azalmıştır.
Zararlılar listesinde son ve belki de en önemli madde iklim deği
şimidir; okyanus asitlenmesinin kendisi kadar kötü ikizi...
Tropik resiflerin sıcaklığa ihtiyaçları vardır ama su sıcaklıkla
rı çok yükseldiğinde sorun başlar. Bu, resif oluşturan mercanların
ikili hayatlar sürmesi ile ilgilidir. Her bir polip bir hayvan ve ay
nı zamanda da zooksantel adı verilen mikroskobik bitkiler için bir
konakçıdır. Zooksantel fotosentez yoluyla karbonhidrat üretir ve
polip bu karbonhidratı -çiftçilerin mısır toplaması gibi- toplar. Su sı
caklığı belli bir noktanın üstüne çıktığında -bu sıcaklık yere göre ve
ayrıca türlere göre değişiklik gösterir- mercanlar ile asalakları ara
sındaki simbiyotik ilişki kopar. Zooksantel, tehlikeli konsantrasyon
larda oksijen radikalleri üretmeye başlar ve polipler de buna onları,
umutsuzca ve genellikle kendileri açısından kayıp olacak şekilde,
üzerlerinden atarak karşılık verirler. Muhteşem renklerinin kaynağı
zooksantel olmadığında, mercanlar beyaza dönmüş gibi görünür;
bu, zaman içerisinde "mercanların ağarması" olarak adlandırılma
ya başlanan fenomendir. Ağaran kolonilerin büyümesi durur ve ha
sar yeterince şiddetliyse koloni ölür. 1998, 2005 ve 2010 yıllarında
büyük ağarmalar oldu. Küresel sıcaklıkların tırmanması ile bu gibi
vakaların sıklığının ve yoğunluğunun artması bekleniyor. 2008 yı
lında Science dergisinde yayınlanan, sekiz yüzden fazla resif yapıcı
mercan türü üzerinde yapılan bir çalışmada, bunlardan üçte birinin
büyük ölçüde okyanus suyu sıcaklıklarındaki artış sonucunda tü
kenme tehlikesi altında olduğu bulundu. Bu da taş mercanlarının
dünya üzerindeki nesli en çok tehlike altında bulunan gruplardan
biri olmasına yol açıyor. Çalışmada, "tehlike altında" olarak değer
lendirilen mercan türlerinin oranının "amfibiler dışında, belirlenen
kara hayvanları gruplarının çoğunu" aştığı belirtiliyor.
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Adalar minyatür dünyalardır ya da yazar David Quammen'ın ifa
de ettiği gibi, "doğanın kompleks yapısının bütününün neredeyse
karikatürü gibi''dir. Bu anlatımla, One Tree karikatürün de karika
türü... Tamamının uzunluğu iki yüz otuz metreden ve genişliği de
yüz elli metreden az; buna karşılık yüzlerce bilim insanı burada ça
lıştı, buranın, çoğu durumda da küçücük olmasımn çekimine kapıl
dı. 1970'lerde, AvustralyalI üç bilim inşam adamn eksiksiz biyolojik
sayımını yapmak için yola çıktı. Üç yılın büyük bir bölümünü ça
dırlarda yaşayarak ve bulabildikleri tüm bitki ve hayvan türlerini
kataloglayarak geçirdiler: Ağaçlar (üç tür), otlar (dört tür), kuşlar
(yirmi dokuz tür), sinekler (doksan tür) ve maytlar (yüz iki tür). Bi
lim insanları, kendilerini ve bir defasında adaya dışarıdan getirilen
ve mangalda pişirildiği zamana kadar bir kafeste tutulan bir do
muzu saymazsanız, adada yaşayan memeli olmadığım keşfettiler.
Bu araştırma sonucu hazırlanan monograf dört yüz sayfalıktı. Bu
küçük adacığın güzelliklerini anlatan bir şiirle başlıyordu:
Bir ada uyukluyor;
Sıkışmış ışıldayan bir taçta
Turkuaz ve mavi sulardan.
Mercan yakasındaki
Mücevherini koruyor çarpan dalgalardan.
One Tree'deki son günümde planlanan şnorkel dalışı yoktu, ben
de ada boyunca yürümeye karar verdim; yaklaşık on beş dakika
sürecek bir egzersiz. Yürümeye yeni başlamıştım ki, istasyon mü
dürü Graham'la karşılaştım. Parlak mavi gözlü, kızılımsı sarı saçlı
ve uzun, kalın bıyıklı, ince bir adam. Graham bana mükemmel bir
korsan olurmuş gibi geliyordu. Birlikte yürüyüp sohbet etmeye baş
ladık. Ağır ağır ilerlerken, Graham dalgalarla One Tree'ye sürük
lenen plastik parçalarını topluyordu: Bir şişe kapağı, muhtemelen
bir geminin kapısından kopmuş bir izolasyon malzemesi, bir PVC
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boru parçası. Hepsi bu çöplerden oluşan büyük koleksiyonunu tel
bir kafesin içinde sergiliyordu; serginin amacının, gelen ziyaretçile
ri.' "ırkımızın ne yaptığım" göstermek olduğunu söylüyordu.
Graham bana araştırma istasyonunun nasıl işlediğini göstermeyi
teklif etti, böylece kabinlerin ve laboratuvarın arka tarafına, adamn
orta kısmına doğru gittik. Çiftleşme sezonuydu ve yürüdüğümüz
her yerde etrafta dolaşan, çığlıklar atan kuşlar vardı: Üst kısımları
siyah, göğüs kısımları beyaz olan sürmeli sumrular; gri renkli, siyah
beyaz yüzlü tepeli sumrular ve başlarının üzerinde beyaz bir leke
olan beyaz başlıklı noddiler. İnsanların çiftleşen deniz kuşlarını na
sıl kolayca öldürebildiklerini anlıyordum; sumrular hiç korkmuyor
gibiydiler ve öylesine ayak altında dolaşıyorlardı ki, üstlerine bas
mamak için çaba sarf etmek gerekiyordu.
Araştırma istasyonuna enerji sağlayan fotovoltaik panellere ve
kullanım suyu için yağmur suyu toplanan tanklara geldik. Tanklar
bir platform üzerine monte edilmişti; buradan adadaki ağaçlara yu
karıdan bakılabiliyordu. Çok kabaca yaptığım hesaplamayla, sayı
ları yaklaşık beş yüz civarındaydı. Bayrak direklerine benzer şekil
de, taşların arasından yükseliyor gibi görünüyorlardı. Platformun
ucunun hemen ötesinde, Graham yavru bir beyaz başlıklı noddiyi
gagalayan bir sürmeli kumruyu işaret etti. Kısa bir süre sonra yavru
kuş öldü. Graham, "Onu yemeyecek" dedi, haklıydı. Sürmeli kum
ru yavru kuştan uzaklaştı ve kısa bir süre sonra kuşu bir martı yedi.
Graham, belli ki farklı versiyonlarına daha önce de şahit olduğu bu
olaya felsefi yaklaşıyordu; bu, ada nüfusunun kaynakları tüketme
sine engel oluyordu.
O gece Hanuka Bayramı'nın ilk gecesiydi. Bayram için herkes
ağaç dalından menora yapmış ve koli bandıyla üzerine ikişer mum
sarmıştı. Sahilde yakıldığında, bu derme çatma menora taşların
üzerinde oynayan gölgeler doğurdu. O geceki yemekte kanguru eti
vardı; ne kadar lezzetli olduğuna şaşırdım ama İsrailliler kesinlikle
temiz olmadığını söylediler.
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Sonra, doktora sonrası eğitimi alan Kenny Schneider ile DK-13'e
gitmek için masadan kalktık. O tarihte, gelgit zamanları iki saatten
fazla ileri kaymıştı, bu nedenle Schneider ve benim gece yarısına
beş kala bölgede olmamız gerekiyordu. Schneider bu seferlere da
ha önce de çıkmıştı ama GPS ünitesinin nasıl çalıştığına hala tam
olarak hakim değildi. Yolun neredeyse yansım gitmişken, belirle
nen rotadan saptığımızı fark ettik. Su kısa sürede göğsümüze kadar
yükseldi. Bu da yürümeyi hem yavaşlatıyor hem de zorlaştırıyordu;
sular yükseliyordu. Aklımdan korkunç düşünceler geçti. İstasyona
yüzerek geri dönebilir miydik? Hiç değilse yüzmemiz gereken yö
nü anlayabilir miydik? Fiji konusundaki görüş ayrılığını nihayet so
na erdirebilir miydik?
Varış zamanımızdan çok sonra, Schneider ve ben DK-13'ün sarı
şamandırasını gördük. Örnek tüplerini doldurduk ve döndük. Sıra
dışı yıldızlar ve ışıksız ufuk beni yine şoke ediyordu. Ayrıca, One
Tree'de pek çok defa olduğu gibi, durumumun ne kadar aykırı ol
duğunu hissettim. Büyük Set Resifi'ne insanlığın etkisinin ne kadar
büyük olduğunu yazmak için gelmiştim ama Schneider ve ben zifiri
karanlıkta oldukça küçük görünüyorduk.
Tıpkı Yahudiler gibi, Büyük Set Resifi de bir ay takvimi kullanıyor.
Yılda bir defa, güney yarımkürenin yaz mevsiminin başlangıcında
bir dolunaydan sonra, toplu yumurtlama olarak bilinen bir eyleme
başlıyorlar; bir tür senkronize grup seks. Bana toplu yumurtlama
nın kaçırılmaması gereken bir manzara olduğunu söylediler, ben de
Avustralya seyahatimi buna göre planladım.
Öncelikle mercanlar son derece iffetliler; aseksüel olarak, "to
murcuklanma" ile ürerler. Dolayısıyla, yılda bir kez gerçekleşen
yumurtlama olayı, genetik açıdan konuşacak olursak, iş karış
tırmak için nadir yaşanan bir fırsat. Yumurtlayanların çoğu çift
cirisiyetlidir, yani tek bir polip tamamı uygun küçük bir küme
halinde toplanan yumurta ve sperm üretir. Kimse mercanların
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yumurtlama eylemini nasıl senkronize ettiklerini bilmiyor ama
hem ışığa hem de sıcaklığa tepki olarak bunu yaptıklarına ina
nılıyor.
Büyük gecenin öncesinde -toplu yumurtlama her zaman gü
neş battıktan sonra gerçekleşiyor- mercanlar "hazırlanma"ya baş
lıyorlar; bunu doğum sancılarının taş mercanı versiyonu olarak
düşünebiliriz. Yumurta ve sperm kümeleri poliplerden çıkmaya
başlıyor ve tüm koloni diken diken olmuş tüyler gibi görünüyor.
Heron Adası'nda, AvustralyalI bazı araştırmacılar bu olayı ince
leyebilmek için detaylı bir doğum odası hazırlamışlar. Resifte en
yaygın olarak bulunan türlerin bazılarından koloniler toplamışlar
ve bunları tanklarda yetiştiriyorlar; toplananlar arasında bazı bi
lim insanlarının mercan dünyasının "laboratuvar faresi" dedikleri
Acropora millepora da var. Acropora millepora minik Noel ağaçları
kümesi gibi görünen bir koloni oluşturuyor. Mercanların içsel sa
atlerini etkilemesi korkusuyla, tankların yakınlarına fenerle git
meye izin verilmiyor. Bunun yerine herkes özel kırmızı ışık veren
baş üstü lambalar kullanıyor. Ödünç aldığım bir baş üstü lambayla
yumurta ve sperm kümelerinin poliplerin şeffaf bedenlerinden süzüldüğünü görebiliyorum. Kümeler pembe renkli ve cam bilyelere
benziyor.
Queensland Üniversitesi'nden araştırmacı ekip lideri Selina Ward,
gebe mercanların bulunduğu tankın etrafında doğuma hazırlanan
bir ebe gibi dolaşıyor. Bana her bir kümede yirmi ila kırk yumurta
ve muhtemelen binlerce sperm olduğunu söyledi. Kümeler salın
dıktan kısa bir süre sonra patlıyor ve gamet hücreleri dağılıyor;
partner bulmayı başarabilirse, minik pembe larvalar oluşturuyor.
Tanklarındaki mercanlar yumurtlar yumurtlamaz, VVard bu kü
meleri kepçeyle almayı ve farklı asitlenme seviyelerine maruz bı
rakmayı planlıyordu. Son birkaç yıldır asitlenmenin yumurtlama
üzerindeki etkilerini inceliyor ve elde ettiği sonuçlar düşük doy
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gunluk seviyelerinin döllenmede önemli düşüşe neden olduğunu
ortaya koyuyor. Doygunluk seviyeleri ayrıca larva gelişimini ve
mercan larvasının su kolonundan çıkarak katı bir nesneye tutun
ması ve yeni koloniler oluşturmaya başlaması süreci olan yerleş
meyi de etkiliyor.
"Genel olarak konuşursak, şu ana kadar elde ettiğimiz tüm so
nuçlar olumsuz" diyor YVard. "Mevcut durumda devam edersek,
karbon emisyonlarımızda derhal dramatik değişiklikler yapmaz
sak, bence gelecekte elimizde en iyi ihtimalle bazı mercan parçacık
ları kalacak."

Y u m urtlam a sü recind e A cropora m illepora.

O geçe daha geç saatlerde, Heron Adası'nda yapımı geciken mezokozmu lehimlemekle uğraşan öğrenciler de dahil bazı araşürmacılar Ward'un mercanlarının yumurtlamaya hazırlandıklarını duy
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muşlardı ve şnorkelle bir gece dalışı düzenlediler. Bu, dalgıç kıya
fetleri ve sualtı ışıklarının da eksik olmadığı, One Tree'deki şnorkel
dalışlarından çok daha ayrıntılı bir işti. Herkesin aynı anda gitme
si için yeterli ekipman yoktu, bu yüzden iki vardiya halinde dal
dık. Ben ilk vardiyadaydım ve başlangıçta hayal kırıklığı hissettim
çünkü hiçbir şey olmuyor gibiydi. Bir süre sonra, birkaç mercanın
kümeleri bırakmaya başladığım fark ettim. Neredeyse amnda sayı
sız mercan onları takip etti. Manzara, AIpler’d e bir kar fırtınasını
andırıyordu ama ters yöndeydi. Su, yüzeye doğru yayılan pembe
boncuklarla doluydu; sanki yukarı yağan kar gibi. Fosforlu kurtlar
keseleri yemek için geldiler, ürkütücü bir ışıltı yayıldı ve yüzeyde
leylak rengi bir tabaka oluşmaya başladı. Vardiyam bittiğinde, is
teksizce su yüzüne çıktım ve baş üstü lambamı teslim ettim.
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BOLUM VIII

ORMAN VE AĞAÇLAR
Alzatea verticillata

"Ağaçlar büyüleyici" diyordu Miles Silman. "Çok güzeller. Biraz
daha fazla takdir edildikleri doğru. Bir ormana girersin ve aklına
gelen ilk şey 'ne büyük bir ağaç' ya da 'ne uzun bir ağaç' olur
ama onların geçmiş yaşamlarını, bir ağacı o noktaya getiren her
şeyi düşünmeye başladığında gerçekten çok sadedir. Bir bakıma
şarap gibi; anlamaya başlayınca, daha çekici olur." Doğu Peru'da,
And Dağları'nm ucunda, üç bin altı yüz metre yüksekliğinde bir
dağın tepesindeydik; aslında burada hiç ağaç yok, sadece çalı
lıklar ve ortama hiç uygun görünmese de bize şüpheli gözlerle
bakan aşağı yukarı bir düzine inek vardı. Güneş batıyordu ve
sıcaklıkta düşüyordu ama manzara, akşamın turuncu ışığında,
olağanüstüydü. Doğuda Beni Nehri'ne ve oradan da Madeira
Nehri'ne birleşen ve sonunda Amazon'la buluşan Alto Madre de
Dios Nehri bir kurdele gibi uzanıyordu. Önümüzde dünyanın en
büyük 'popüler' biyolojik çeşitlilik noktalarından biri, Manü Mil
li Parkı vardı.
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Silman, "Görüş alamnda, dünya üzerindeki tüm kuş türlerinin
dokuzda biri var. Sadece bize ait arazilerde, binden fazla ağaç türü
var" dedi.
Silman ve çok sayıda Perulu öğrencisi ile Cuzco şehrinden sa
bah saatlerinde yola çıkmıştık ve dağın tepesine henüz ulaşmıştık.
Geldiğimiz mesafe kuş uçuşu sadece seksen kilometreydi ama do
lambaçlı toprak yollardaki yolculuğumuz tüm gün sürdü. Yollar
kerpiç evlerden oluşan köylerin ve imkansız eğimdeki tarlaların ve
renkli etekler, kahverengi keçe şapkalar takmış, çocuklarını sırtla
rına bağlayarak taşıyan kadınların yanından geçiyordu. Köylerin
en büyüğünde öğle yemeği yemek ve dört gün sürecek yürüyüşte
yanımızda bulunduracağımız erzağı almak için durduk. Aldıkları
mız arasında ekmek, peynir ve Silman'm yaklaşık iki dolar vererek
aldığı torbalar dolusu koka yaprağı vardı.
Silman, dağın tepesinde, ertesi sabah aşağı inerken geçeceğimiz
yolu genellikle koka yetiştiricilerinin tırmanmak için kullandıkları
nı anlattı. Cocaleros adı verilen bu kişiler yaprakları yetiştikleri vadi
lerden alıp, aralarından geçtiklerimize benzer yüksek And köyleri
ne götürüyorlardı ve bu yol istilacıların on altıncı yüzyılda Peru'ya
gelmelerinden bu yana bu amaçla kullanılıyordu.
Wake Forest Üniversitesi'nde ders veren Silman, kendisine orman
ekolojisti diyor ancak tropik ekolojist, toplum ekolojisti ya da koruma
ekolojisti unvanlarım da kabul ediyor. Kariyerine orman toplulukları
nın nasıl bir araya geldiğini ve zaman içerisinde stabil kalıp kalmadık
larım düşünerek başlamış. Bu da tropik kuşakta iklimin geçmişte nasıl
değiştiğim incelemeye ve doğal olarak gelecekte nasıl değişmesinin
beklendiğinin üzerinde çalışmaya yöneltmiş. Öğrendikleri, ziyaret
etmek üzere yola çıktığımız üç araziyi oluşturmasına ilham vermiş.
Silman'm ağaç arazilerinin her biri -toplamda on yedi adet- farklı bir
yükseklikte yer alıyor ve dolayısıyla yıllık ortalama sıcaklıkları farklı.
Bu, Manü'nun inega çeşitlilikteki dünyasında her arazinin çok farklı
orman topluluklarından bir bölümü temsil ettiği anlamına geliyor.
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Popüler düşünce, küresel ısınmanın çoğunlukla soğuk seven türler
için bir tehdit olduğu yönünde ve bunun oldukça iyi nedenleri var.
Dünya ısındıkça, kutuplar dönüşüme uğrayacak. Kuzey kutup böl
gesinde yıl boyu kalıcı olan deniz buzulları otuz yıl öncesinin sade
ce yarısı kadar bir alan kaplıyor ve bundan otuz yıl sonra tamamen
kaybolablir. Buza bağımlı olan tüm hayvanların -örneğin fokların
ya da kutup ayılarının- buzullar eridikçe dar bir alana sıkışacakları
açık.
Ancak küresel ısınmanın tropik kuşakta da aynı ölçüde büyük
bir etkisi -hatta Silman'a göre daha büyük bir etkisi- olacaktır. Bu
nun nedenleri biraz daha karmaşık ancak listenin başında tropik
kuşağın pek çok türün yaşam alanı olması geliyor.

S ilm an 'ın arazileri b ir sırt b oyu nca d ağılm ış. Sırtın en tepesind e bulunan A razi 1,
en yü k sek rak ım a ve d olayısıyla en düşük y ıllık sıcaklığa sahip.
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Bir an için (tamamen hayali) şu yolculuğu yaptığınızı düşünün. Bir
bahar gününde Kuzey Kutbu'ndasmız. (O an için kutup bölgesinde
oldukça fazla buzul var, o yüzden düşme riskiniz yok.) Yürüme
ye, hatta kayak yapmaya başlıyorsunuz. Sadece bir yöne gidebile
ceğiniz için güneye doğru gidiyorsunuz ama üç yüz altmış merid
yenden birini seçebilirsiniz. Belki siz de benim gibi Berkshires'da
yaşıyorsunuz ve And Dağları'na doğru gidiyorsunuz, bu yüzden
yetmiş üçüncü batı meridyenini seçiyorsunuz. Kayıyorsunuz, kayı
yorsunuz ve kutup noktasından yaklaşık sekiz yüz kilometre sonra
Ellesmere Adası'na ulaşıyorsunuz. Tüm bu süre boyunca, tabii ki,
Kuzey Buz Denizi'nden geçtiğiniz için hiç ağaç ya da herhangi bir
kara bitkisi görmüyorsunuz. Ellesmere'de hala herhangi bir ağaç ya
da en azından ağaç olarak nitelendirilen herhangi bir şey görmeye
ceksiniz. Adada yetişen odunsu tek bitki, ayak bileklerinize kadar
uzanan kaya söğüdü. (Yazar Barry Lopez, "Kuzey Kutbu'nda uzun
zaman geçirirseniz, 'bir ormanın üstünde durduğunuzu' fark eder
siniz" diyordu.)
Güneye gitmeye devam ettiğinizde, Nares Boğazı'ndan geçersi
niz (ilerleyecek yol bulmak artık zorlaşmış olacaktır ama bunu bir
kenara bırakıyoruz), sonra Grönland'in en batı noktasını kat eder,
Baffin Körfezi'nden geçer ve Baffin Adası'na ulaşırsınız. Baffin'de
de ağaç denebilecek bir şey yoktur ama toprağa yakın düğümler
halinde büyüyen çeşitli söğüt türleri bulunur. Sonunda -başlangıç
noktanızdan yaklaşık üç bin iki yüz kilometre uzaklaşmışken- Ku
zey Quebec'teki Ungava Yarımadası'na ulaşırsınız. Hala ağaçların
başlama çizgisinden kuzeydesiniz ama dört yüz kilometre daha
yürürseniz, kutupaltı ormanının sınırına ulaşacaksınız. Kanada'nm
kutupaltı ormanı devasadır; neredeyse dört yüz bin hektarlık bir
alana yayılır ve dünya üzerinde kalan bozulmamış tüm ormanların
kabaca dörtte birini oluşturur ancak çeşitlilik düşüktür; kara ladin,
kayın ve balsam köknar dahil olmak üzere sadece yirmi civarında
ağaç türü bulunur.
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Birleşik Devletler'e girdiğinizde, ağaç çeşitliliği yavaşça art
maya başlar. Vermont'ta, bir zamanlar ülkenin neredeyse yarısını
kaplayan ancak bugün sadece çoğu ikinci nesil ağaçların yer aldı
ğı parçalar haline dönüşen Doğu Yaprak Döken Ormanı'na ulaşı
lır. Burada yaklaşık elli yerel ağaç türü vardır, Massachusetts'te
ise elli beş. Kuzey Carolina (geçtiğiniz yolun biraz daha batısında
kalıyor) iki yüzden fazla türe sahiptir. Yetmiş üçüncü meridyen
Orta Amerika'dan hiç geçmese de, yaklaşık olarak New Jersey
büyüklüğünde, minik bir ülke olan Belize'de yedi yüz yerel ağaç
türü bulunur.
Yetmiş üçüncü meridyen Kolombiya üzerinden ekvatora ge
çer, sonra Venezuela, Peru ve Brezilya'nın üzerinden geçer ve
sonra yeniden Peru'ya girer. Yaklaşık on sekiz derece güney en
leminde, Silman'm ağaç arazilerinin batısından geçer. Toplam
alanı kabaca Manhattan Fort Tryon Park büyüklüğünde olan
arazilerinde görülen çeşitlilik şaşırtıcı. Burada bin otuz beş ağaç
türü sayılmış; Kanada kutupaltı ormanında bulunan türlerin
kabaca elli katı.
Ayrıca, ağaçlar için geçerli olan durum kuşlar, kelebekler, kur
bağalar, mantarlar ve aklınıza gelebilecek hemen her grup için geçerlidir (ancak ilginçtir, yaprak biti için değildir). Genel bir kural
olarak, yaşam çeşitliliğinin en yoksul olduğu yerler kutuplarken,
en zengin olduğu yerler düşük enlemlerdir. Bilimsel literatürde bu
model "enlemsel çeşitlilik gradyanı (latitudinal diversity gradient)"
ya da LDG olarak adlandırılır. Kavram, tropik kuşağın "cennetin
masmavi kubbesindeki kadar çeşitlilik içeren manzarasını" sunan
biyolojik ihtişamı ile büyülenen Alman doğabilimci Alexander von
Humboldt tarafından dile getirilmiştir.
Humboldt 1804'te, Güney Amerika dönüşünde, "Dünya yüzüne
zengin bir flora serpiştiren yeşil örtü her yerde eşit olarak örülme
miş. Organik gelişim ve canlılığın bol oluşu kutuplardan ekvatora
doğru ilerledikçe kademeli olarak artıyor" diye yazmıştı. Üzerin
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den iki yüzyıldan fazla bir zaman geçmiş olmasına rağmen nedeni
hala bilinmiyor; bununla birlikte, bu fenomeni açıklamak amacıyla
otuzdan fazla teori geliştirildi.
Bir teori, tropik kuşakta daha fazla tür yaşadığını çünkü evrim
saatinin orada daha hızlı işlediğini söyler. Tıpkı daha düşük enlem
lerde çiftçilerin yıl içerisinde daha fazla hasat yapmaları gibi, orga
nizmalar da daha fazla nesil üretebilir. Nesil sayısı ne kadar fazlay
sa, genetik mutasyon şansı da o kadar yüksektir. Mutasyon şansı
ne kadar yüksekse, yeni türlerin ortaya çıkma olasılığı da o kadar
fazla olacaktır. (Bundan biraz farklı ancak bağlantılı bir teoriye gö
re, buralardaki daha yüksek sıcaklıklar mutasyon oranlarının daha
yüksek olmasına yol açar.)
İkinci bir teoriye göre, tropik kuşakta yaşayan daha fazla tür ol
masının nedeni tropik türlerin daha narin olması. Bu düşünce şek
line göre, tropik kuşağın en önemli özelliği sıcaklıkların nispeten
stabil olması. Dolayısıyla, tropik organizmalar nispeten daha dar
bir termal toleransa sahip olma eğilimindeler ve tepelerin ya da va
dilerin neden olduğu en küçük farklılıklar bile aşılamaz engellere
neden olur. ("Tropik Kuşakta Dağ Geçitleri Neden Daha Yüksek?"
bu konuda yayınlanmış en ünlü makalelerden biridir.) Dolayısıyla,
popülasyonların birbirlerinden ayrılması daha kolaydır ve türleşme
ile sonuçlanır.
Bir diğer teori ise tarihi esas alıyor. Bu anlatıma göre, tropik ku
şağa dair en göze çarpan özellik yaşlı olması. Amazon'un var olu
şundan önce bile yağmur ormanlarının bir versiyonu milyonlarca
yıldır vardı. Dolayısıyla, tropikal kuşakta çeşitliliğin birikebileceği
çok uzun bir zaman oldu. Buna karşılık, yirmi bin yıl kadar kısa bir
süre öncesine kadar Kanada'nm neredeyse tamamı bir buçuk kilo
metre kalınlığında buzla kaplıydı. New England bölgesinin büyük
bölümü de öyle... Bu da demek oluyor ki, günümüzde Nova Scotia
ya da Ontario ya da Vermont ya da New Hampshire'da bulunan her
ağaç türü son birkaç bin yılda buraya gelen (ya da dönen) göçmen
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lerdir. Zaman etkeni olarak çeşitlilik teorisi ilk olarak Darwin'in ra
kibi ya da bakış açısına göre keşfini paylaşan Alfred Russel VVallace
tarafından ileri sürüldü; tropik kuşakta "evrimin şansı yüksekti" ve
buzlar altında kalan bölgelerde ise "önüne sayısız engel çıkmıştı"
diyordu.
Ertesi sabah, hepimiz güneşin doğuşunu izlemek için erkenden
uyku tulumlarımızdan çıktık. Gece Amazon havzasından bulutlar
toplanmışta; önce pembeye, sonra alev rengine dönüşlerini izledik.
Serin şafak vaktinde eşyalarımızı topladık ve patikadan inmeye
başladık. Bulut ormanına indiğimizde, "İlginç şekilli bir yaprak
seç" dedi Silman. "Birkaç yüz metre içerisinde benzerlerini görebi
lirsin, sonra kaybolacaktır. O kadar. Ağacın doğal yetişme alanı işte
o kadar."
Silman'm elinde altmış santimetrelik bir pala vardı, bununla
ağaçların altındaki çalılıkları kesiyordu. Bazen de havada sallıyor,
ilgi çekici şeylere işaret ediyordu: Etrafa dağılmış, çiçekleri pirinç
tanesi kadar olan minik beyaz orkideler; yaban mersini familyasın
dan, canlı kırmızı renkte meyveleri olan bir bitki; parlak turuncu
renkte çiçekleri olan asalak bir bodur ağaç... Silman'm öğrencile
rinden William Farfan Rios bana yemek tabağı büyüklüğünde bir
yaprak verdi.
"Bu, yeni bir tür" dedi. Patika boyunca, Silman ve öğrencileri
bilimin henüz keşfetmediği otuz tür buldular. (Sadece bu keşifler
bile Kanada kutupaltı ormanındaki türlerin toplamının yarım katı
fazladır.) Ayrıca, yeni ancak henüz resmi olarak sınıflandırılmamış
üç yüz tür daha olabileceğini düşünüyorlar. Üstelik tamamen yeni
bir cins daha keşfettiler.
"Bu, yeni bir çeşit m eşe ya da yeni bir çeşit hikori bulmak gibi bir
şey değil. 'Meşe'yi ya da 'hikori'yi bulmak gibi" diyor Silman Bu
cinsteki ağaçların yaprakları Kaliforniya Üniversitesi Davis Kampüsü'nde bir uzmana gönderilmiş ancak ne yazık ki uzman bu ye
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ni dalı taksonomi ağacında nereye koymak gerektiğini bulamadan
vefat etmiş.
And Dağlarinda kış olmasına ve yağışsız sezonun ortasında bu
lunmamıza rağmen, patika çamurlu ve kaygandı. Üzerinde yürün
dükçe, yamaçta derin bir kanal oluşmuştu; öyle ki, yürürken toprak
göz hizamızdaydı. Bazı noktalarda ağaçlar yukarı doğru büyümüş,
kanal tünele dönüşmüştü. İlk girdiğimiz tünel karanlık ve nemliy
di, ağaçların ince köklerinden su damlıyordu. Sonraki tüneller daha
uzun, daha karanlıktı; günün ortasında bile ilerlemek için baş üstü
lambaları yakmak gerekiyordu. Sık sık ürpertici bir masala girmi
şim gibi hissettim.
Arazi l'i, rakım üç bin dört yüz elli metre, geçtik ama orada dur
madık. Arazi 2, rakım üç bin iki yüz metre, bir süre önce toprak
kayması ile temizlenmişti; Silman bu durumdan memnundu çün
kü hangi ağaçların bu arazide yeniden koloni oluşturacağını merak
ediyordu.
Aşağı indikçe, orman sıklaşıyordu. Ağaçlar sadece ağaç değildi;
eğrelti otlarıyla, orkidelerle ve bromeliad çiçekleriyle bezeli ve tro
pik sarmaşıklarla sarılmış botanik bahçeleri gibiydiler. Bazı yerler
de bitki örtüsü öylesine yoğundu ki, yer seviyesinin üzerinde top
rak parçaları oluşmuş ve bunlardan da bitkiler çıkmıştı; havada
duran ormanlar. Neredeyse güneş ışını alan her yerde ve canlıların
hayata tutunduğu küçücük alanlarda kaynaklara ulaşmak için reka
bet öylesine sertti ki, doğal seleksiyonun "her gün ve her saat", "en
küçüğüne kadar her varyasyonu" irdeleyerek işleyişini izlemek ne
redeyse mümkündü. (Tropik kuşakta çeşitliliğin fazla oluşuna dair
bir diğer teori de, rekabetin daha büyük olmasının türleri ayrışma
ya daha da ittiği ve aynı büyüklükte alanda daha fazla ayrışmış tü
rün birlikte var olabildiğidir.) Kuşların öttüğünü duyabiliyordum
ama nadiren görebiliyordum; ağaçlardan dolayı hayvanları görmek
zordu.
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A razi 4'ten görünüm .

Arazi 3, rakım iki bin dokuz yüz elli metre, dolaylarında Silman
koka yapraklarıyla dolu poşetini çıkardı. O ve öğrencileri bana saç
malık gibi görünen, oldukça ağır eşyalar taşıyorlardı: Birer poşet el
ma ve portakal, kuşlar hakkında yedi yüz sayfalık bir kitap, bitkiler
hakkında dokuz yüz sayfalık bir kitap, bir iPad, benzen şişeleri, bir
kutu sprey boya, bir teker peynir, bir şişe rom. Silman bana kokamn
ağır bir çantayı daha hafif hissettirdiğini söyledi. Üstelik açlığı bas
tırıyor, ağrı ve acıları azaltıyor ve yüksek irtifa hastalığıyla başa çık
mayı kolaylaştırıyordu. Bana kendi eşyalarım dışında taşımam için
çok az eşya verdiler; yine de çantamı hafifletecek her şey denemeye
değer görünüyordu. Bir avuç yaprak ve bir fiske karbonat aldım.
(Karbonat ya da alkalin herhangi bir madde, kokarım ilaç etkisini
göstermesi için gerekli.) Yapraklar kayış gibiydi ve tadı eski kitap
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lara benziyordu. Kısa süre sonra dudaklarım uyuştu, ağrılarım ve
acılarım azalmaya başladı. Bir ya da iki saat sonra biraz daha almak
istedim. (O poşet bende olsaydı dediğim pek çok sefer.)
Öğlen saatlerinde ulaştığımız küçük, ıslak açıklık alanda geceyi
geçireceğimizi öğrendim. Burası Arazi 4'ün kıyışıydı, rakım iki bin
yedi yüz metreydi. Silman ve öğrencileri orada daha önce pek çok
sefer kamp yapmış, bazen haftalar boyu kalmışlardı. Açıklığa aşa
ğı çekilmiş ve yenmiş bromeliad çiçekleri dağılmıştı. Silman bunun
bir gözlüklü ayının işi olduğu sonucuna vardı. And ayısı olarak da
bilinen gözlüklü ayı, Güney Amerika'da hayatta kalan tek ayı türü
dür. Siyah ya da koyu kahverengidir, gözlerinin etrafında bej rengi
lekeler vardır; ağırlıklı olarak bitkiyle beslenir. And Dağları'nda ayı
olduğunu bilmiyordum, Londra'ya "Peru'nun en uzak, en karanlık
yerlerinden" gelen Ayı Paddington'ı düşünmeden edemedim.
Silman'ın on yedi arazisinin her biri on dekar alana sahip ve da
ğın sırtında bir pelerinin üzerindeki düğmeler gibi duruyor. En te
peden, aşağı yukarı deniz seviyesindeki Amazon havzasına kadar
aralıklı olarak dağılmış durumda. Biri -Silman ya da öğrencilerin
den biri- çapı on santimetreden kalın olan tüm ağaçları işaretlemiş.
Bu ağaçlar ölçülmüş, türleri belirlenmiş ve bir sayı verilmiş. Arazi
4'te on santimetreden kaim yedi yüz yetmiş yedi ağaç var ve bunlar
altı farklı türe ait. Silman ve öğrencileri arazilerde yeniden sayım
yapmaya hazırlanıyorlardı; aylar sürmesi beklenen bir projeydi bu.
Daha önce işaretlenen tüm ağaçların yeniden ölçülmesi ve son sa
yımdan bu yana gelişen ya da ölen ağaçların eklenmesi ya da çıka
rılması gerekiyordu. Yeniden sayımın nasıl yapılacağına dair uzun,
ağdalı tartışmalar kısmen İngilizce, kısmen İspanyolca yapıldı.
Takip edebildiğim tartışma konularından biri asimetri ile ilgiliydi.
Ağaçların gövdeleri mükemmel bir daire oluşturmuyor; bu neden
le, ölçüm sırasında kumpası nasıl tuttuğunuza bağlı olarak, farklı
çaplar elde ediliyor. Sonunda kumpasın sabit çenesi ağaç üzerine
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kırmızı sprey boyayla konacak noktaya gelecek şekilde Ölçüm ya
pılmasına karar verildi.
Silman'm arazilerinin her birinin yıllık ortalama sıcaklığı yükseklik
farkından dolayı değişik. Örneğin, Arazi 4'te ortalama sıcaklık 11, 7
derece. Yaklaşık iki yüz kırk beş metre yüksekteki Arazi 3'te ortala
ma sıcaklık 10,6 derece ve iki yüz kırk beş metre alçaktaki Arazi 5'te
ortalama sıcaklık 13, 3 derece. Tropik türlerin termal aralıkları daha
dar olduğundan, bu sıcaklık farklılıkları yüksek bir dönüşüm oranı
na karşılık geliyor; bir arazide bol miktarda bulunan ağaçlar yukarı
ya da aşağı doğru bir sonraki arazide hiç görülmeyebiliyor.

A razilerd e, çapı on san tim etred en fazla olan h er ağaç işaretlenm iş.

Silman, "Baskın türlerin bazıları en dar enlemsel alana sahip" di
yor. "Bu da onların bu alanda fazlasıyla rekabetçi olmasını sağlayan

A ltıncı Yok Oluş

özelliklerinin, alan dışına çıktıklarında başarılı olamamalarına ne
den olduğunu düşündürüyor." Örneğin, Arazi 4'te ağaç türlerinin
yüzde doksanı sadece yedi yüz altmış metre yüksekteki Arazi l'de
bulunan türlerden farklı.
Silman arazileri ilk kez 2003'te belirledi. Neler olup bittiğini gör
mek için yıldan yıla, on yıldan on yıla gelmeyi düşünüyordu. Ağaç
lar iklim değişimine nasıl tepki gösterecekti? Olasılıklardan biri
-Birnam Wood senaryosu denebilir- her bölgede bulunan ağaçların
yamaç boyunca yukarı doğru yer değiştirmesiydi. Tabii ki ağaçlar
yer değiştiremez ama yapabilecekleri en iyi ikinci şeyi yaparlar; bü
yüyüp yeni ağaçları oluşturacak tohumlarını yayarlar. Bu senaryo
da, Arazi 4'te bulunan türler iklim ısındıkça bir üsttekinde, Arazi
3'te görülmeye başlayacak, Arazi 3'tekiler de Arazi 2'de görülme
ye başlayacak, bu şekilde kayma olacaktı. Silman ve öğrencileri ilk
yeniden sayım işlemini 2007'de tamamladılar. Silman bu çalışmayı
uzun vadeli projesinin bir parçası olarak görmüş, sadece dört yıl
geçmişken, ilgi çekecek fazla bir sonuç elde edeceklerini düşünme
mişti. Ama doktora sonrası öğrencilerinden Kenneth Feeley, tüm
verileri yine de taramaları konusunda ısrar etmişti. Feeley'nin ça
lışması ormanın daha o zamandan, ölçümlenebilir biçimde hareket
ettiğini ortaya koydu.
Taşınma oranlarını hesaplamanın çeşitli yolları vardır; örneğin,
ağaç sayısına ya da alternatif olarak kütlesine göre. Feeley, ağaçları
cinslerine göre gruplandırmıştı. Kabaca bir ifadeyle, küresel ısın
ma ortalama bir cinsi dağda yılda iki buçuk metre oramnda yukarı
kaydırıyordu. Ancak aynı zamanda ortalamanın şaşırtıcı bir tepkiyi
maskelediğini de gördü. Serbest oyun zamanındaki çocuklar gibi,
farklı ağaçlar son derece farklı davranışlar sergiliyorlardı.
Örneğin, Schefflera cinsinden ağaçlar... Ginseng familyasından
olan Schefflera’m n, el biçiminde birleşik yaprakları vardır; bu yap
raklar tıpkı parmaklarımızın avucumuzun etrafına dizilmesi gibi,
merkezi bir noktamn etrafında yelpaze gibi açılır. (Grubun üyele
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rinden Tayvan kökenli Schefflera arboricola, cüce şemsiye ağacı ola
rak bilinir ve evlerde saksı bitkisi olarak yaygın biçimde yetiştirilir.)
Feeley, Schefflera cinsinden ağaçların kelimenin tam anlamıyla hiperaktif olduklarını, dağın sırtında yılda neredeyse nefes kesen otuz
metre hızla tırmandıklarını belirledi.
Tam ters uçta da Ilex cinsi yer alıyor. Bunlar genellikle parlak,
dikenli ya da tırtıklı kenarlı, sıralı yapraklara sahiptir. (Avrupa kö
kenli olan ve Amerikalıların Noel çiçeği olarak bildiği Ilex aquifolium bu cinse aittir.) Ilex cinsinden ağaçlar serbest oyun zamamnı
bir banka çöküp oturarak geçiren çocuklar gibiydi. Schefflera yokuş
yukarı depar atarken, Ilex orada, aşağı yukarı hareketsiz bir halde
oturuyordu.
Sıcaklıklarda belli ölçüde değişimle başa çıkamayan tüm türler (ya
da tür grupları) şu anda haklarında endişe duymamız gereken tür
ler (ya da gruplar) değildir; çünkü artık yok olmuşlardır. Dünya yü
zeyinde her yerde sıcaklıklar dalgalanma gösteriyor. Geceden gün
düze ve mevsimden mevsime dalgalanıyor. Kış ile yaz arasındaki
farkın minimal olduğu tropik kuşakta bile, yağmurlu mevsimler ile
yağışsız mevsimler arasında sıcaklıklarda önemli farklılıklar görü
lüyor. Organizmalar bu değişkenlikle başa çıkmak için her türden
savunma geliştirmiş. Kış uykusuna yatıyorlar, yaz uykusuna yatı
yorlar ya da göç ediyorlar. Hızlı soluk alıp vererek fazla ısıyı atıyor
lar ya da kürklerini kalınlaştırarak ısıyı koruyorlar. Bal arıları gö
ğüs kafeslerindeki kasları kasarak kendilerini ısıtıyorlar. Amerikan
doymazı adı verilen leylek türü bacaklarına dışkılayarak serinliyor.
(Aşırı sıcak havalarda, Amerikan doymazları bacaklarımn üzerine
neredeyse dakikada bir dışkılarlar.)
Bir türün ömrü boyunca, bir milyon yıl sınırında, daha uzun
vadeli sıcaklık değişiklikleri -iklim değişiklikleri- meydana gelebi
lir. Yaklaşık olarak son kırk milyon yıldır dünya genel bir soğuma
fazındaydı. Bunun nedeni tam olarak bilinmiyor ancak bir teoriye
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göre, Himalayalar'ın yükselişi çok geniş kayalık alanların kimya
sal bozunmaya maruz kalmasına neden oldu ve bunun sonucunda
atmosferde karbondioksit miktarı düştü. Bu uzun soğuma fazının
başlangıcında, Eosen'in sonlarında, dünya o kadar sıcaktı ki geze
gende hiç buz yoktu. Yaklaşık olarak otuz beş milyon yıl kadar ön
ce, küresel sıcaklıklar Antarktika'da buzulların oluşmasına neden
olacak kadar düştü. Üç milyon yıl öncesine gelindiğinde, sıcaklık
lar kuzey kutup bölgesinin de donacağı kadar düştü ve kalıcı bir
buz örtüsü oluştu. Sonra, yaklaşık iki buçuk milyon yıl önce, Pleistosen'in başlangıcında, dünya tekrarlanan buzullaşma dönemine
girdi. Devasa buzul tabakaları Kuzey Yarımküre boyunca oluşuyor,
yaklaşık yüz bin yıl sonra da eriyordu.
Buzul çağı fikrinin genel olarak kabul görmesinden sonra bi
le -ilk olarak 1830'larda, Cuvier'in öğrencisi Louis Agassiz tara
fından ileri sürülmüştü- kimse böylesine hayret verici bir sürecin
nasıl gerçekleştiğini açıklayamadı. 1898'de, VValIace "günümüzün
en vazgeçilmez ve en güçlü entelektüellerinden bazıları" soruna
dair "dehalarını konuştursalar da, çabaları boşa çıktı" diyordu.
Sorunun cevaplanması için üç çeyrek yüzyıl daha geçmesi gerek
ti. Günümüzde genel olarak, diğer etkenlerin yanında, Jüpiter ve
Satürn'ün yer çekimlerinin etkisiyle dünya yörüngesinde oluşan
küçük değişikliklerin buzul çağlarına neden olduğuna inanılıyor.
Bu değişiklikler, yılın farklı zamanlarında farklı enlemlerde güneş
ışığının dağılımını değiştiriyor. Yaz aylarında en kuzeydeki enlem
lere ulaşan güneş ışığı minimuma yaklaştığında, buralarda kar bi
rikmeye başlıyor. Bu da atmosferdeki karbondioksit seviyelerinin
düşmesine neden olan bir geribildirim döngüsüne yol açıyor. Sı
caklıklar düşüyor, dolayısıyla daha fazla buz birikiyor ve döngü
bu şekilde sürüp gidiyor. Bir süre sonra, yörünge döngüsü yeni bir
faza giriyor ve geribildirim döngüsü tersine işlemeye başlıyor. Buz
eriyor, küresel karbondioksit seviyeleri yükseliyor ve buzlar daha
da çok eriyor.

188

O rm an Ve A ğaçlar

Pleistosen sırasında bu donma-çözülme kalıbı yirmi defa tek
rarlanmış, dünyayı değiştiren sonuçlar doğurmuştu. Her buzul
laşma döneminde buza dönüşen su miktarı o kadar fazlaydı ki,
deniz seviyesi doksan metre kadar düşüyordu ve buz tabakaları
nın ağırlığı yer kabuğunu baskılamaya, çekirdek kabuğuna doğ
ru itmeye yetiyordu. (Britanya'nın kuzeyi ve İsveç gibi yerlerde,
son buzul çağından dönüş süreci halen devam ediyor.) Pleistosen'de bitkiler ve hayvanlar bu sıcaklık değişimi ile nasıl başa
çıktı? Darvvin'e göre, bunu yer değiştirerek başardılar. Türlerin
Kökeni'nde büyük, kıta ölçeğinde göçleri şöyle tarif ediyordu:
Soğuk başlayınca ve daha güneydeki bölgeler kuzey
kutup bölgesi canlıları için uygun, orada daha önce ya
şayan daha sıcak iklime alışık canlılar için uygunsuz
hale gelince, ikinci grup yerini devretti ve Kuzey Kut
bu'nun canlıları onların yerini aldı... Sıcaklar geri gel
diğinde, Kuzey Kutbu'na ait formlar yeniden kuzeye
doğru çekildi; onların bu çekilişini ılık bölgelerin can
lıları izledi.
Darwin'in anlatımı o zamandan bu yana her çeşit fiziki kalıntı ile
doğrulandı. Örneğin, antik kınkanatlı böceklerin kabuklarını ince
leyen araştırmacılar, buzul çağlarında minik böceklerin bile iklim
koşullarının peşinden binlerce kilometre göç ettiklerini belirlediler.
(Tachinus caelatus, günümüzde Moğolistan'da, Ulan Bator'un batı
sındaki dağlarda yaşayan küçük, soluk kahverengi bir böcektir. Son
buzul çağında İngiltere'de yaygın olarak görülüyordu.)
Büyüklüğü bakımından önümüzdeki yüzyıl için öngörülen sı
caklık değişikliği buzul çağlarındaki geçişler ile kabaca aynıdır.
(Mevcut emisyon trendleri devam edecek olursa, And Dağları'nın
beş dereceye kadar ısınması beklenmektedir.) Ancak değişim bü
yüklüğü benzese de hızları benzemiyor ve bir kez daha hız kilit ni
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teliğinde. Günümüzde ısınma son buzullaşmanın da, ondan önce
gelen tüm buzullaşmaların da son raddelerinden on kat daha hızlı
gerçekleşiyor. Uyum sağlamak için organizmaların en az on kat da
ha hızlı göç etmesi ya da diğer şekillerde uyum sağlaması gerekiyor.
Silman'm arazilerinde sadece tez canlı (ya da tez köklü), hiperaktif
Schefflera cinsi gibi ağaçlar artan sıcaklıklara ayak uydurabiliyorlar.
Kaç türün yeterince hızlı hareket edebileceği sorusu halen cevap
lanmış değil ancak Silman'm ifade ettiği gibi, önümüzdeki birkaç
on yıllık dönemde istesek de istemesek de öğreneceğiz.
Silman'm arazilerinin yer aldığı Manü Milli Parkı, Peru'nun güney
doğu köşesinde, ülkenin Bolivya ve Brezilya sınırında yer alır ve
yaklaşık on beş bin beş yüz kilometrekarelik bir alanı kaplar. Bir
leşmiş Milletler Çevre Programı'na göre, Manü "muhtemelen dün
yada koruma alanları içerisinde biyolojik çeşitliliği en fazla olan
bölgedir." Pek çok tür sadece bu parkta ve yakın çevresinde yaşar;
bunlar arasında çanakeğrelti Cyathea multisegmetıta, beyaz yanaklı
sinekkapan olarak bilinen bir kuş, Barbara Brown'm fırça kuyruklu
sıçanı olarak adlandırılan bir kemirgen ve Latince adı Rhinella manu
olan küçük, siyah bir karakurbağası.
Yürüyüşün ilk gecesinde, Silman'm öğrencilerinden Rudi Cruz,
hep birlikte gidip Rhinella manu aramamız için ısrar etti. Buraya bir
önceki gelişinde pek çok kurbağa görmüştü ve denersek yine gö
rebileceğimizden emindi. Bir süre önce, kitrid mantarının Peru'ya
yayıldığına dair bir makale okumuştum -yazarlara göre çoktan
Manü'ya ulaşmıştı- ama bundan bahsetmemeye karar verdim. Belki
Rhinella manu hala oralarda bir yerde yaşıyordu. Öyleyse, kesinlikle
görmek istiyordum.
Baş üstü lambalarımızı taktık ve mağaraya giren madenciler gi
b i patikadan aşağı yürümeye başladık. Gece orman çözülmesi im
kansız bir karanlık yumağı gibiydi. Cruz önden gidiyor, lambası ile
ağaçların gövdelerini aydınlatıyordu; önümüzde bromeliad çiçek-

Orm an Ve Ağaçlar

lı-ri uzanıyordu. Diğer herkes onu takip ediyordu. Yaklaşık bir saat
böyle sürdü ve sadece Pristimantis cinsinden birkaç kahverengimsi
kurbağa görebildik. Bir süre sonra, insanlar sıkılmaya başladılar ve
kampa döndüler. Cruz vazgeçmiyordu. Belki de sorunun bizlerden
kaynaklandığını düşünmüştü; yürüyüş yolunda yukarı doğru, tam
ters yönde ilerlemeye başladı. Biri karanlığın içinde belli aralıklarla
"Bir şey bulabildin mi?" diye sesleniyordu.
Cevap her seferinde "Hiç" oluyordu.
Ertesi gün, ağaçların ölçümlenmesi konusunda daha fazla hara
retli tartışma yapıldıktan sonra, eşyalarımızı toplayıp inişe devam
ettik. Su almak için gittiğimiz bir anda, Silman beyaz dutsu meyve
lerin arasına karışmış, parlak mor ince dallar gördü. Bunun turpgil
ler/brassicaceae ya da hardal familyasından çiçek açmış bir ağaç ol
duğunu söyledi ama daha önce hiç böyle bir şey görmemişti; bu da
ona, bana söylediğine göre, yeni bir tür olduğunu düşündürmüştü.
Dağdan aşağı taşımak için gazete kağıtlarına sardılar. Bir türün keş
finde yer almış olma fikri, bu işe kesinlikle hiçbir katkım olmasa da,
gurur duymama neden oluyordu.
Tekrar yola çıktığımızda Silman elindeki palayla yolu açmaya de
vam ediyordu; iğneye benzer köklerini uzatarak komşularının su
yunu çalan bir çalılık gibi, yeni bir botanik tuhaflığı işaret etmek
için ara sıra duruyordu. İnsanlar film yıldızlarından nasıl bahseder
se, Silman da ağaçlardan öyle bahsediyordu. Bir ağacı anlatırken
"karizmatik" olduğunu söyledi. Diğerleri "komik", "çılgın", "düz
gün", "akıllı" ve "şaşırtıcıydı.
Akşamüzerine doğru bir tümseğe geldik, vadinin ötesinde bir
sonraki dağın sırtını görebiliyorduk. Karşı tarafta ağaçlar sallanı
yordu. Demek ki, ormanda ilerleyen maymunlar vardı. Herkes
maymunları görebilmek için durdu. Bir daldan diğerine atlarken,
cırcır böceklerinin sesini andıran bir ses çıkarıyorlardı. Silman alış
veriş torbasını çıkardı ve elden ele dolaştırdı.
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Kısa bir süre sonra, yeni cinse ait ağacın bulunduğu iki bin iki yüz
yirmi yedi metre yükseklikteki Arazi 6'ya geldik. Silman palasını
ağaca doğru savurdu. Ağaç oldukça sıradan görünüyordu ama onun
gözleriyle görmeye çalıştım. Yanındaki diğer ağaçların çoğundan da
ha uzundu; "görkemli" ya da "heybetli" diye tanımlanabilirdi belki.
Pürüzsüz, kızıl kabuklu ve basit, sıralı yapraklıydı. Poinsettia'mn da
üyesi olduğu Euphorbiaceae ya da sütleğengiller familyasmdandı. Sil
man ağaç hakkında mümkün olduğunca çok bilgi toplamak istiyordu;
böylece ölen taksonomi uzmanının yerine gelecek yeni uzmana gerekli
tüm materyalleri gönderebilecekti. O ve Farfan neler bulabileceklerini
görmek için gittiler. Ellerinde kabuklu fındık gibi kalın ve sert, ancak
çiçek açan zambaklar gibi narin bir şekle sahip çekirdeklerle döndüler.
Çekirdeklerin dışı koyu kahverengi, içi ise kum rengindeydi.
O gece kamp yapacağımız Arazi 8'e ulaşamadan güneş battı.
Karanlıkta yürüdük, sonra çadırlarımızı kurup yemek hazırladık.
Saat dokuz civarında uyku tulumuma girmiştim ama birkaç saat
sonra bir ışıktan rahatsız olup uyandım. Birinin tuvaletini yap
mak için kalktığını düşündüm ve yan dönüp uyumaya devam et
tim. Sabah olduğunda, Silman bana o kadar karmaşanın içinde
uyumaya devam edebilmeme şaşırdığını söyledi. Altı grup cocaleros gece kamp alanından geçmişti. (Peru'da koka satışı yasal olma
sına rağmen, tüm alımların ENACO adı verilen bir devlet kurumu
üzerinden yapılması gerekiyor; yetiştiriciler bu kısıtlamadan el
lerinden geldiğince kaçıyorlar.) Grupların hepsi tek tek çadırının
üzerinden atlamışlardı. Sonunda o kadar rahatsız olmuştu ki, cocaleros'a bağırmıştı; çok da akıllıca bir hareket olmadığını kabul
ediyordu.
Ekolojide kural oluşturmak zordur. Evrensel olarak kabul gören az
sayıda kuraldan biri, "tür-alan ilişkisi" ya da kısaca SAR'dır; bu di
siplinin bir periyodik cetvele en çok benzeyen aracı budur. En geniş
formülasyonunda, tür-alan ilişkisi öyle basit görünür ki, neredeyse
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apaçık ortadadır. Örnekleme yapılan alan ne kadar büyükse, karşıla
şacağınız tür sayısı o kadar fazla olur. Bu model 1770'lerde, Kaptan
Cook ile ikinci seyahatinde, Büyük Set Resifi'ne çarpma talihsizliği
yaşadığı yolculuktan sonrakinde, beraber olan doğabilimci Johann
Reinhold Forster tarafından ortaya konulmuştur. 1920'lerde, İsveçli
botanikçi Olof Arrhenius tarafından matematiksel olarak kodlanmış
tı r. (İlginçtir; Olof, 1890'larda fosil yakıtların yakılmasının gezegen
sıcaklığının artmasına yol açacağını ortaya koyan kimyacı Svante
Arrhenius'un oğludur.) Daha sonra, 1960'larda E. O. VVilson ve mes
lektaşı Robert MacArthur tarafından düzeltmeler yapılmıştır.

Örnekleme yapılan alan, metrekare cinsinden

Tür alan ilişkisinin tipik bir örneği, eğrinin şekli görülüyor.

Tür sayısı ile alan büyüklüğü arasındaki korelasyon doğrusal de
ğildir. Aksine, öngörülebilir bir eğim gösteren bir eğri şeklindedir.
( Genellikle ilişki S=cA7 formülü ile ifade edilir; burada S tür sayısı, A
.ilan büyüklüğü ve c ve z değerleri de incelenen bölge ve taksonomik
gruba göre farklılık gösteren sabitlerdir (dolayısıyla genellikle anla
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şılan anlamda sabit değildir). Bu ilişki kural kabul edilir çünkü arazi
ne olursa olsun oran değişmez. İster bir ada kümesi, ister yağmur
ormam ya da yakınlardaki bir ulusal park üzerinde çalışm, tür sayı
sının aym denklem doğrultusunda değiştiğini görürsünüz: S=cAz.‘
Yok oluş üzerine düşündüğümüzde, tür-alan ilişkisi kilit niteliğin
de. İnsanların dünyaya ne yapüğım anlamanın (basitleştirilmiş)
bir yolu, bizim her yerde A değerini değiştirmekte olmamız. Ör
neğin, bir zamanlar iki bin beş yüz kilometre kareyi kaplayan bir
çayır düşünün. Bu çayır bin kuş (ya da böcek ya da yılan) türüne
ev sahipliği yapsın. Çayırın yarısı ortadan kalkacak -tarım alanına
ya da alışveriş merkezine dönüştürülecek- olursa, tür-alan ilişkisini
kullanarak kaybedilecek kuş (ya da böcek ya da yılan) türlerinin
oranını hesaplamak mümkündür. Kabaca bir hesapla, cevap yüzde
on olacaktır. (Burada, ilişkinin doğrusal olmadığını unutmamak ge
rekir.) Sistemin yeni bir dengeye ulaşması uzun zaman aldığından,
türlerin hemen ortadan kaybolması beklenmez ancak o yönde geliş
me olması beklenir.
2004 yılında, bir grup bilim insanı, küresel ısınmanın ortaya koy
duğu yok oluş riski ile ilgili "ilk geçiş" tahminini ortaya koymak
için tür-alan ilişkisini kullandı. Önce ekip üyeleri binden fazla bit
ki ve hayvan türü için mevcut yaşam alanlarına dair veri topladı.
Sonra bu alanlar ile günümüzde geçerli iklim koşulları arasında
korelasyon kurdular. Son olarak iki aşırı uç senaryo hayal ettiler.
Birincisinde tüm türlerin, aşağı yukarı Silman'm arazilerindeki Ilex
gibi, hareketsiz oldukları varsayıldı. Sıcaklıklar arttıkça yerlerini
değiştirmediler ve böylece çoğu durumda kullanabilecekleri iklim
sel açıdan uygun alan miktarı azaldı, pek çok durumda sıfıra düştü.
"Yayılmanın olmadığı" bu senaryoya dair projeksiyonlar karamsar-
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dı. Isınma minimum düzeyde tutulursa, ekip türlerin yüzde yirmi
İki ila otuz birinin 2050 itibariyle "yok oluşa gideceği" öngörüsünde
bulundu. Isınmanın o tarihte olası maksimum değer olarak belirle
nen -bugün çok düşük olduğu kabul edilen- noktaya ulaşması ha
linde, bu yüzyılın ortasına geldiğimizde türlerin yüzde otuz sekiz
ila elli ikisinin kaderi tükenmek olacaktı.
Kaliforniya Üniversitesi Berkeley Kampüsü'nden paleontolog
Anthony Barnosky, çalışma sonuçları üzerine kaleme aldığı yazısında
"Aynı şeyi bir de şu şekilde ifade edebiliriz: Etrafınıza bakın, gördük
lerinizin yarısını öldürün ya da merhametliyseniz, sadece gördük
lerinizin dörtte birini öldürün. İşte bundan bahsediyoruz" diyordu.
Daha iyimser ikinci senaryoda, türlerin son derece hareketli ol
dukları varsayıldı. Sıcaklıklar tırmandıkça canlılar alışık oldukları
iklim koşullarım karşılayan yeni yerlerde koloni kurabiliyorlardı.
Yine de pek çok tür gidecek yer bulamadı. Dünya ısındıkça alışık
oldukları koşullar ortadan kalktı. ('Kaybolan iklimler'in büyük öl
çüde tropik kuşakta olduğu görüldü.) Diğer türler de yaşam alan
larının daraldığını gördüler çünkü iklimi izleyebilmek için yokuş
yukarı gitmeleri gerekiyordu ve dağın tepesinin alanı, dağın etekle
rinden daha küçüktü.
York Üniversitesi'nden biyolog Chris Thomas liderliğindeki ekip
"evrensel dağılım" senaryosunu kullanarak, tahmin edilen en düşük
ısınma durumunda tüm türlerin yüzde dokuz ila on üçünün 2050
itibariyle "yok oluşa doğru gideceğini" buldu. Maksimum ısınma ile
bu rakam yüzde yirmi bir ila otuz iki olacaktı. İki senaryonun ortala
ması ve orta düzeyde bir ısınma projeksiyonu ile tüm türlerin yüzde
yirmi dördünün "yok oluşa doğru gideceği" sonucuna varıldı.
Bu çalışma Nature dergisinin kapağına taşındı. Popüler basında,
araştırmacıların ulaştıkları çok sayıda rakam sadece bire indirilmişti.
BBC, "İklim Değişikliği Dünyadaki Bir Milyon Türü Yok Oluşa Gö
türebilir" diyordu. National Ceographic'te yer alan bir başlıkta "2050
İtibariyle Isınma Bir Milyon Türün Kıyameti Olacak" deniyordu.
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Çalışma o zamandan bu yana çeşitli açılardan sorgulandı: Organizmalararası etkileşimleri göz ardı ediyor; bitkilerin ve hayvan
ların mevcut iklim alanlarının gösterdiğinden daha geniş bir alanı
tolere edebilme olasılığım dikkate almıyor; azıcık makul her senar
yoda ısınmanın 2050 yılından çok sonra bile süreceği görülürken,
sadece 2050 yılına kadar durum değerlendiriliyor; tür-alan ilişkisi
yeni ve dolayısıyla test edilmemiş koşullar grubuna uygulamyor.
Daha yeni yapılan çalışmalar Nature’da yer alan makalenin her
iki tarafına da düşüyor. Bazı çalışmalarda iklim değişikliğinin ne
den olması olası yok oluş sayısının abartıldığı sonucuna varılırken,
bazılarında ise rakamların düşük olduğu ortaya konuluyordu.
Thomas ise 2004 yılında yazdığı makaleye gelen itirazların çoğu
nun geçerli olabileceğini kabul ediyor. Ancak o zamandan bu yana
öne sürülen her tahminin de aynı büyüklüğü ortaya koyduğuna
işaret ediyor. Dolayısıyla, "türlerin yaklaşık yüzde on ya da faz
lası" iklim değişikliği ile son bulacak, "yüzde bir ya da binde biri
değil" diyor.
Thomas, yeni yayınlanan bir makalede bu rakamların "jeolojik
bağlam"a yerleştirilmesinin yararlı olacağını söylüyordu. İklim de
ğişikliğinin tek başına "Büyük Beşli'den biri kadar büyük bir kitle
sel yok oluş yaratması olası değildir ancak iklim değişikliğinin tek
başına, geçmişte yaşanan 'daha küçük' yok oluşlara eşdeğer ya da
onları aşan bir düzeyde yok oluşa neden olma olasılığı yüksektir"
diye yazıyordu.
Sonuç bölümünde ise, "Potansiyel etkiler kısa süre önce Antroposen'e girmiş olduğumuz nosyonunu destekliyor" diyordu.
"İngilizler her şeyi plastikle işaretlemeyi seviyor, bize göre bu bi
raz düşüncesizlik" dedi Silman. Yürüyüşte üçüncü günümüzdü.
Arazi 8'in başında duruyorduk ve sınırı belirleyen mavi renkli
şerit bantla karşılaşmıştık. Silman bunun Oxford'lu meslektaşları
nın el emeği olduğundan şüphelendi. Silman Peru'da uzun zaman
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geçiriyordu -kimi zaman aralıksız, aylarca kalıyor- ama yılın ço
ğunda orada bulunmadığından haberdar olmadığı (ve genellikle
önemsemediği) her tür şey olabiliyordu. Örneğin, yürüyüşümüz
sırasında ağaçlık arazilerde tohumları toplamak için ağaç dalla
rına asılmış pek çok tel sepet buldu. Bunların araştırma amacıyla
konulduğu açıktı ama kimse ona bundan bahsetmemiş ya da izni
ni almamıştı, dolayısıyla bir bakıma bilimsel korsanlık anlamına
geliyordu. Düzenbaz araştırmacıların ormanda cocaleros gibi do
laştıklarını hayal ettim.
Silman, Arazi 8'de beni "gerçekten ilginç" bir başka ağaçla ta
nıştırdı; Alzatea verticillata. Alışılmadık bir ağaç çünkü o cinse ait
tok ağaç, hatta daha da alışılmadık tarafı ait olduğu familyadaki tek
tür olması. Kağıt gibi, açık yeşil, uzun yaprakları ve Silman'a göre
açtıklarında yanmış şeker gibi kokan küçük beyaz çiçekleri var. Çok
uzayabiliyor ve bu yükseklikte -yaklaşık bin sekiz yüz metre- or
mandaki baskın üst bitki tabakasını oluşturuyor. Öylece, hareketsiz
duruyormuş gibi görünen türlerden.
Silman'm arazileri Thomas'a verilen bir cevap; teorik değil, uygu
lamalı bir cevap. Ağaçlar elbette, örnek vermek gerekirse Manü'da
sık rastlanan tropik bir kuş olan trogonlardan hatta kenelerden çok
daha az hareketlidir. Ama bulut ormanı koşullarında ağaçlar ekosistemi yapılandırırlar; tıpkı mercanların resifleri yapılandırması gibi.
Belli böcek tipleri belli tipte ağaçlara bağımlıdır ve belli kuş çeşitleri
de o böceklere bağımlıdır; besin zinciri bu şekilde devam eder. Tersi
de doğrudur: Hayvanlar ormanın hayatta kalması için kritik önem
taşırlar. Hepsi polen taşıyıcı ve tohum yayıcıdır ve kuşlar da böcek
lerin istilasını önler. Silman'm çalışması, en azından küresel ısınma
nın ekolojik toplulukların yeniden yapılanmasına neden olacağını
ortaya koyar. Farklı ağaç grupları ısınmaya farklı tepki gösterecektir
ve bu şekilde günümüzde görülen ilişkiler kopacaktır, yenileri olu
şacaktır. Tüm gezegeni içine alan bu yeniden yapılandırmada bazı
türler çoğalacaktır. Pek çok bitki karbondioksit seviyelerinin yüksek
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olmasından faydalanacaktır çünkü fotosentez için ihtiyaç duyduk
ları karbondioksiti elde etmeleri daha kolay hale gelecektir. Diğerle
ri ise geride kalacak ve sonunda oyundan çıkacaktır.
Silman kendisini iyimser bir insan olarak nitelendiriyor, bu da
araştırmalarına yansıyor ya da en azından yansıyordu. "Benim laboratuvarım neşelidir" diyordu. Daha iyi politikalar ve rezervlerin
yerinde kullanımı ile biyolojik çeşitliliğe yönelik pek çok tehdidin
-yasadışı ağaç kesimi, madencilik, tarım- en aza indirilebileceğini
açıkça dile getiriyordu.
"Tropik bölgelerde bile bunları nasıl durduracağımızı biliyoruz.
Daha iyi denetime sahibiz."
Ancak hızla ısınan bir dünyada kaynakların iyi kullanılması dü
şüncesi tam anlamıyla tartışmalı, hatta kesinlikle çok daha sorunlu
bir konu. Örneğin, bir ağaç kesim ekibinin aksine, iklim değişik
liğini belli bir sınırın içinde kalmaya zorlayamazsınız. Manû'daki
koşulları değiştirdiği gibi, Cuzco ya da Lima'daki koşulları da de
ğiştireceği kesindir. Üstelik hareket halinde o kadar çok tür varken
yerinde kullanılan bir kaynak kaybedilmeyecek anlamına gelmez.
Silman, "Türler üzerinde çok farklı nitelikte baskıya neden olu
yoruz" diyordu. "İnsanların neden olduğu diğer rahatsızlıklarda
her zaman sığınacak bir yerleri oluyordu. İklim ise her şeyi etkili
yor." Tıpkı okyanusların asitlenmesi gibi, bu küresel bir fenomen ya
da Cuvier'in ifadesiyle "dünya yüzeyinde bir devrim."
O gün akşamüzeri bir toprak yola ulaştık. Silman, laboratuvarına
götürmek için ilgisini çeken çeşitli bitkiler toplamıştı ve bunları ko
caman sırt çantasına bağlamıştı; bulut ormanındaki Johnny Appleseed* gibi görünüyordu. Güneş yoktu ama yağmur yeni yağmıştı,
bu yüzden siyah, kırmızı ve mavi kelebekler su birikintilerinin üzeA sıl adı Joh n Chapm an. 1774-1845 yıllarında yaşam ış ve A m erika'd a pek çok eyalette
elm a ağaçlarının d ikilm esi için çaba gösterm iş b ir m isyoner, (ç.n.)
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rinde gruplar halinde uçuşuyordu. Zaman zaman kereste yüklü bir
kamyon geçiyordu. Kelebekler yeterince hızlı uçup kaçamıyorlardı,
yol ezilmiş kelebek kanatlarıyla doluydu.
Turistlerin kullandığı bir grup barınağa kadar yürüdük. Silman,
girdiğimiz bu alamn kuşçular arasında popüler olduğunu söyledi;
sadece yol kenarından bile gökkuşağı renklerinde farklı türler gör
dük: Düğün çiçeği renginde altın tangaralar, mavi kantaron rengin
de mavi-gri tangaralar ve göz alıcı turkuvaz renkleri olan mavi bo
yunlu tangaralar. Ayrıca, karın kısmı parlak kırmızı renkte gümüş
gagalı tangara ve parlak, gösterişli kırmızı tüyleri ile bilinen And
kaya horozu sürüsü de gördük. Erkek kaya horozlarının başlarının
üstünde disk biçiminde bir ibikleri ve çıldırmış olduklarını düşün
düren, rahatsız edici bir ötüşleri vardı.
Dünya tarihinde çeşitli zamanlarda, günümüzde tropik kuşakla
sınırlı kalan türden canlıların yaşam alanları çok daha genişti. Ör
neğin, yüz yirmi ila doksan milyon yıl öncesindeki Kretase'nin orta
larında, ekmek ağaçları Alaska Körfezi'ne kadar yayılan bir alanda
yetişiyordu. Yaklaşık elli milyon yıl önce, erken Eosen'de, Antarkti
ka'da palmiye ağaçları büyüyordu ve İngiltere'nin sığ denizlerinde
timsahlar yüzüyordu. Özetle, daha sıcak bir dünyada çeşitliliğin
daha soğuk olana göre azalacağını varsaymak için bir neden yok;
aksine, "enlemsel çeşitlilik gradyanı" için getirilen olası pek çok
açıklamada, uzun vadede, daha sıcak dünyada çeşitliliğin daha faz
la olacağı öne sürülüyor. Ancak kısa vadede, yani insanlar açısından
anlaşılır bir zaman aralığında, işler çok farklı görünüyor.
Günümüzde, etrafımızda gördüğümüz neredeyse her tür soğu
ğa uyumludur. Altın tangaralar ve kaya horozları, hatta mavi ala
kargalar ve kardinal kuşları son buzul çağını atlattılar. Onlar ya da
onların yakın akrabaları bir önceki buzul çağını ve ondan da önce
ki buzul çağım da atlatmış ve iki buçuk milyon yıl öncesine kadar
uzanmışlardı. Pleistosen'in büyük bölümünde, sıcaklıklar şimdi
olduğundan çok daha düşüktü; tıpkı yörüngesel döngünün ritmi
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gibi... Öyle ki, buzul dönemleri buzul çağlan arasında kalan dö
nemlerden çok daha uzun sürüyordu. Dolayısıyla, evrimsel açıdan
soğuk kış koşulları ile başa çıkabilmek prim kazandırıyordu. Bu
arada, iki buçuk milyon yıl boyunca fazla sıcaklıkla başa çıkmanın
herhangi bir avantajı olmamıştı çünkü sıcaklıklar hiçbir zaman şu
an olduğundan daha yüksek olmadı. Pleistosen'in iniş çıkışlarında,
bizler bir çıkışın kenarında bulunuyoruz.
Günümüzdekinden daha yüksek karbondioksit seviyeleri (ve
dolayısıyla küresel sıcaklıklar) bulmak için çok daha uzağa, on beş
milyon yıl öncesine, Miosen ortalarına kadar gitmek gerekir. Bu
yüzyılın sonunda, karbondioksit seviyesinin yaklaşık elli milyon yıl
öncesinde, Eosen'de, Antarktika'da palmiye ağaçlarının yükseldiği
günlerdeki seviyeye ulaşması oldukça mümkün. Türlerin, ataları
nın kadim zamanlardaki sıcak dünyada var olmalarına imkan veren
özellikleri hala taşıyıp taşımadıklarını söylemek şu an için mümkün
değil.
Silman, "Bitkilerin daha yüksek sıcaklıkları tolere edebilmek için
yapabilecekleri çeşitli şeyler var; özel proteinler üretebilirler, meta
bolizmalarım değiştirebilirler. Ancak termal tolerans çok şeye mal
olabilir. Üstelik öngörülenler gibi sıcaklıklar milyonlarca yıldır ya
şanmadı. Dolayısıyla, soru şu: Bitkiler ve hayvanlar bu muazzam
süre boyunca -bu dönemde farklı memeli türleri gelip geçti- onlara
çok fazla şeye mal olabilecek bu özelliklerini korudular mı? Koru
muşlarsa, hoş bir sürprizle karşılaşabiliriz" diyordu. Peki korumamışlarsa? Peki bu kıymetli özellikler milyonlarca yıldır onlara her
hangi bir avantaj sağlamadığı için kaybedilmişse?
"Eğer evrim genellikle olduğu gibi işlerse, o zaman yok oluş se
naryosu -biz buna yok oluş demiyoruz, daha yumuşak bir ifadeyle
'biyotik zayiat' olarak adlandırıyoruz- kıyameti andırmaya başlar"
dedi Silman.
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BÖLÜM IX

KURU TOPRAKLARDAKİ ADALAR
Eciton burchellii

BR-174, Brezilya'nın Amazonas eyaletindeki Manaus şehrinden, aşa
ğı yukarı Venezuela sınırının tam kuzeyinden geçer. Eskiden yolun
iki yanma kaymış olan hurda arabalar yol boyunca uzanırdı ama
şimdi, yolun yapılmasından bu yana, yaklaşık yirmi yıldır, seyahat
kolaylaştı ve artık enkazlar yerine yolculara hizmet veren mola yer
leri var. Yaklaşık bir saat gittikten sonra mola yerleri bitiyor; bir saat
kadar daha gidince doğu yönüne giden tek şeritli bir yola, ZF-3'e dö
nülüyor. ZF-3 hala asfaltlanmamış ve toprağm rengi nedeniyle kırsalı
ikiye bölen parlak turuncu bir yarık gibi görünüyor. Kırk beş dakika
kadar daha ZF-3'ü takip edince, uzun bir zincirle kapaülmış tahta bir
kapıya geliyorsunuz. Kapının diğer yanında uykulu gözlerle etrafa
bakan inekler var ve ineklerin de arkasında Rezerv 1202 bulunuyor.
Rezerv 1202, Amazon'un merkezinde bir ada olarak düşünülebi
lir. Oraya yağmur sezonunun ortasında, sıcak, bulutsuz bir günde
gittim. İçine on beş metre kadar girildiğinde, bitki örtüsü öyle yoğun
ki güneş tam tepedeyken bile ışık bir katedraldeki gibi loş. Yakmlar-
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daki bir ağaçtan gelen yüksek çığlık sesi polis düdüğünü hatırlatıyor.
Bunun küçük adi gri kotinga olarak bilinen gösterişsiz bir kuş oldu
ğunu söylüyorlar. Bir kez daha çığlık atıyor, sonra sesi kesiliyor.
Doğal bir adadan farklı olarak, Rezerv 1202 neredeyse mükem
mel bir kare biçiminde. Etrafı çalılıktan bir "deniz"le çevrili on hek
tarlık el değmemiş bir yağmur ormanı. Uydu fotoğraflarında kah
verengi dalgalarda seyreden yeşil bir sal gibi görünüyor.
Rezerv 1202 hepsi Rezerv 1112, Rezerv 1301, Rezerv 2107 gibi kli
nik isimlerini hatırlatan isimlerle anılan Amazon takımadalarının bir
parçasıdır. Bazı rezervler on hektardan küçüktür; birkaç tanesi ise
biraz daha büyüktür. Hepsi birlikte dünyanın en büyük ve en uzun
süreli deneyini oluşturur: Orman Parçalarının Biyolojik Dinamikleri
Projesi ya da kısaca BDFFP. BDFFP'nin aşağı yukarı her metrekaresi
bir kişi tarafından inceleniyor: Bir botanikçi ağaçları etiketlendiriyor,
bir ornitolog kuşların bileklerine halka takıyor, bir böcekbilimci mey
ve sineklerini sayıyor. Rezerv 1202'ye gittiğimde, yarasaları araştıran
Portekizli bir lisansüstü öğrencisi ile karşılaşüm. Öğle saatinde he
nüz uyanmıştı ve hem araşürma istasyonu hem de mutfak olan bir
kulübede makama yiyordu. Biz konuşurken, çok zayıf bir kovboy
neredeyse kendisi kadar zayıf bir atın üzerinde geldi. Omzunda bir
tüfek asılıydı. Beni getiren kamyonun sesini duyduğu ve öğrenciyi
olası davetsiz misafirlerden korumak istediği için mi gelmişti yoksa
makarnanın kokusunu mu almıştı, emin olamadım.
BDFFP sığır yetiştiricileri ile çevreciler arasındaki alışılmadık bir
işbirliğinin sonucu. 1970'lerde, Brezilya hükümeti, çiftçileri o dönem
de büyük ölçüde yerleşimin olmadığı bir alan olan Manaus'un ku
zeyine yerleşmeye teşvik ediyordu. Program, ormanların devlet des
teğiyle yok edilmesi anlamına geliyordu: Yağmur ormanlarında yer
leşmeyi, ağaçları kesmeyi ve inek yetiştirmeye başlamayı kabul eden
tüm çiftçiler devletten yardım alacaktı. Aynı zamanda, Brezilya yasa
larına göre Amazon'da toprak sahibi olanların kendi mülkleri üzerin
deki ormanların yarısını korumaları gerekiyordu. Bu iki yönetmelik
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arasındaki çelişki, Amerikalı biyolog Tom Lovejoy'a bir fikir verdi.
Çiftçiler hangi ağaçların kesileceğine, hangilerinin kalacağına bilim
insanlarının karar vermesi için ikna edilirse ne olur? Lovejoy, bunu
"Düşünce aslında tek bir cümleden ibaretti. Brezilyalıları bu yüzde
elliyi düzenlemeye ikna edebilirsek ve dev bir deney yapabilirsek ne
olur diye düşünmüştüm" diye anlatıyordu. Bu durumda, tropik ku
şağın her yerinde, hatta dünyanın her yerinde kontrolsüzce gerçekle
şen bir sürecin kontrollü olarak incelenmesi mümkün olacaktı.
Lovejoy, Manaus'a gitti ve planını Brezilyalı yetkililere sundu.
Planı benimsemeleri onu şaşırtmıştı. Proje otuz yıldan uzun zaman
dır aralıksız sürüyor. Küçük toprak parçaları olan bu rezervlerde o
kadar çok lisansüstü öğrenci eğitim aldı ki, onları tanımlamak için
yeni bir kelime türetildi: "Fragmentolog." BDFFP için ise "yapılmış
en önemli ekoloji deneyi" dendi.

M an au s'u n k uzeyind eki orm an parçalarının h avad an görünüm ü.
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Şu anda gezegenimizde buzla kaplı olmayan yaklaşık yüz otuz mil
yon kilometrekare toprak bulunmaktadır; insanların neden olduk
ları etkinin hesaplanmasında kullanılan sınır budur. Amerikan Jeo
loji Derneği tarafından bir süre önce yayınlanan bir çalışmaya göre,
insanlar bu toprakların yarısından fazlasını -kabaca yetmiş milyon
kilometrekare- çoğunlukla tarım alanı ve meralara çevirerek; aynı
zamanda şehirler, alışveriş merkezleri ve barajlar kurarak; orman
cılık, madencilik ve taş ocağı faaliyetleri ile "doğrudan dönüştür
müşlerdir." Geri kalan altmış milyon metrekare, yani beşte üçlük
bölümü, yazarların deyimiyle "doğal ama el değmemiş olduğu
söylenemeyecek" ormanlarla kaplıdır; geri kalan yerler ise yüksek
dağlar, tundra ya da çöllerdir. Yakın dönemde yapılan, Amerikan
Ekoloji Derneği tarafından yayınlanan başka bir araştırmaya göre,
bu kadar dramatik rakamlar bile yarattığımız etkiyi anlatmakta ye
tersiz kalıyor. Bahsedilen ikinci çalışmanın yazarları Maryland Üni
versitesi'nden Erle Ellis ve McGill Üniversitesi'nden Navin Ramankutty, iklim ve bitki örtüsü -örneğin, ılıman çayırlar ya da kutupaltı
ormanları- ile tanımlanan biyomlar* üzerinden düşünmenin artık
anlamlı olmadığını ileri sürüyorlar. Bunun yerine, dünyayı "antromlar**"a ayırıyorlar. Bir milyon iki yüz doksan beş bin kilomet
rekareye yayılan bir "kentsel" antrom, iki milyon beş yüz doksan
bin kilometrekareye yayılan "sulu tarım arazileri" antromu ve on
bir milyon altı yüz elli bin kilometrekareye yayılan "yerleşim olan
ormanlar" bulunuyor. Ellis ve Ramankutty, tamamı yüz bir milyon
kilometrekareye yayılan toplam on sekiz "antrom" sayıyor. Geriye
yirmi sekiz milyon dört yüz doksan bin kilometrekarelik muazzam
*

Biyom lar, biyoloji v e ekolojid e tem el birim lerdir; biyosferde küresel ölçekte önem li
m od elleri tem sil ederler. K lasik tanım lam alard a bu nlar trop ik y ağm u r orm anları, ça
yırlar, çö ller v e iklim de global m od ellerle tanım lanan diğer ekosistem lerdir. (ç.n.)

**

A fttrom lar ya da A ntropojen ik B iyom lar ya da İn san B iyom ları, insanlar ile ekosistem ler arasınd aki sü reklilik gösteren ilişkilerin yarattığı küresel ölçekte önem li eko
lojik m odellerdir, (ç.n.)
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bir alan kalıyor. Çoğunlukla insanların yaşamadığı ve Amazon, Si
birya'nın ve Kuzey Kanada'nm büyük bölümü ve Sahra, Gobi ve
Büyük Viktorya çöllerinin önemli bölümünü içeren bu yerlere "ya
bani topraklar" diyorlar.
Ancak Antroposen'de bu gibi "yabani toprakların" bile yabani
olarak adlandırılmayı hak edip etmediği kesin değil. Tundradan
boru hatları, kutupaltı ormanından sismik hatlar geçiyor. Çiftlikler,
plantasyonlar ve hidroelektrik santral projeleri yağmur ormanını
bölüyor. Brezilya'da insanlar "balık kılçığından" bahsediyorlar; bir
ana yolun -bu benzetmede omurga- inşa edilmesi ile başlayan, son
ra çok sayıda küçük, göğüs kemiğine benzeyen (kimi zaman yasa
dışı) yolların açılmasına neden olan bir ormansızlaştırma modeli.
Geriye uzun, ince parçalardan oluşan bir orman kalıyor. Bugünler
de yabani her yere, şu ya da bu ölçüde, kesim yapılarak girildi ve
buralar sökülüp atıldı. İşte bu nedenle, Lovejoy'un orman parçası
deneyi çok önemli. Rezerv 1202, kare şeklinde ve tamamen yapay
çerçevesiyle giderek dünyanın şeklini temsil eder hale geliyor.
BDFFP'de kadro sürekli değişiyor. Bu nedenle, projede yıllarca
çalışan insanlar bile orada kiminle karşılaşacaklarını bilmiyorlar.
Rezerv 1202'ye, projeye 1980'lerin ortalarında bir stajyer olarak da
hil olmuş Amerikalı ornitolog Mario Cohn-Haft ile gelmiştim. Cohn-Haft Brezilyalı biriyle evlenince buraya yerleşmiş ve Manaus'ta
Ulusal Amazon Araştırmaları Enstitüsü'nde çalışmaya başlamış.
Uzun boylu ve zayıf biri, saçlarında gri tutamlar var ve hüzünlü
kahverengi gözlere sahip. Miles Silman'm tropik ağaçlara olan şef
katinin bir benzerini kuşlara karşı hissediyor. Bir ara kaç Amazon
kuş türünü sesinden ayırt edebileceğini sordum, sorgulayan göz
lerle bakti; sanki nereye varmak istediğimi anlamamış gibiydi. So
rumu farklı bir şekilde tekrar sordum; görünüşe göre hepsini ayırt
edebiliyordu. Resmi sayıma göre, Amazon'da bin üç yüz civarında
kuş türü bulunuyor ama Cohn-Haft çok daha fazla olduklarını dü
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şünüyor; çünkü insanlar büyüklük ve tüy gibi özelliklere çok fazla
itibar ediyorlar ve sese yeterince dikkat etmiyorlar. Aşağı yukarı ay
nı görünümde ancak ötüşleri farklı olan kuşların genetik olarak bir
birlerine uzak olduklarının ortaya çıktığını söylüyor. Bizim ziyareti
miz sırasında, Cohn-Haft titiz bir dinleme ile keşfettiği pek çok yeni
türü tanımladığı bir makaleyi yayınlamaya hazırlanıyordu. Bunlar
dan biri olan putu familyasından gececi bir kuşun hüzünlü, ürperti
ci bir ötüşü var; yerel halk onu kimi zaman Brezilya folklorunda bir
karakter olan curupira'ya atfediyor. Curupira'nın çocuksu bir yüzü,
gür saçları ve arkaya dönük duran ayakları vardır. Kaçak avcıları ve
ormandan aşırı yararlananları avlar.
Şafak vakti kuşları duymak için en iyi zaman olduğundan, Cohn-Haft ve ben hava hala karanlıkken Rezerv 1202'ye gitmek için
yola çıktık. Yol üzerinde ilk durağımız meteoroloji istasyonunu
desteklemek için kurulmuş bir metal kuleydi. Yaklaşık kırk metre
yükseklikte ve aşırı paslanmış haldeki kulenin tepesinden orman
örtüsü panoramik olarak görülüyordu. Cohn-Haft, yanında getirdi
ği dürbünü bir tripod üzerine yerleştirdi. Ayrıca, bir iPod ve cebine
sığdırdığı minyatür bir hoparlör de getirmişti. iPod'da kaydedilmiş
yüzlerce kuş ötüşü yüklüydü ve bazen öttüğünü duyduğu kuşu gö
remediğinde, kuşun ortaya çıkmasını sağlaması umuduyla, kaydı
çalıyordu.
"Tüm gün boyunca yüz elli türün sesini duymuş ama sadece on
tanesini görmek mümkündür" dedi. Ara sıra yeşilin arasında bel
li belirsiz bir renk fark ediyordum ve bu şekilde Cohn-Haft'ın sarı
püsküllü ağaçkakan, kara kuyruklu titira ve altın kanatlı muhabbet
kuşu olduğunu belirlediği kuşları göz ucuyla görüyordum. Dürbü
nü bir maviliğe doğru çevirdiğinde, hayatımda gördüğüm en güzel
kuşla karşılaştım: Safir rengi göğsü, kıpkırmızı ayakları ve mükem
mel su mavisi tepe tüyleriyle bir kırmızı bacaklı mavi baltırmaşığı.
Güneş yükselince ve kuş seslerinin aralıkları uzayınca tekrar yo
la çıktık. Rezerv 1202'nin girişindeki zincirli kapıya geldiğimizde
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gün ağarıyordu, terlemeye başlamıştık. Cohn-Haft rezervde içeri gi
rebilmek için kesilerek açılmış yollardan birini seçti ve kabaca kare
şeklindeki alanm merkezi olduğunu düşündüğü yere doğru yürü
dük. Dinlemek için durdu. Duyulacak fazla bir ses yoktu.
"Şu anda sadece iki kuş türü duyuyorum. Biri 'aman, yine yağ
mur geliyor' der gibi; bir kurşuni kumru. Klasik birincil orman tür
lerinden biri. Diğeri de 'çudu, çudu, pip' gibi bir ses çıkarıyor" dedi.
Isınma egzersizleri yapan bir flütçü gibi bir ses çıkardı: "Bu bir kızıl
kaşlı peppershrike. Birincil ormanda duyamayacağımız, tipik bir
ikinci nesil ya da mera-orman sınırında bir tür."
Cohn-Haft, Rezerv 1202'de ilk çalışmaya başladığında görevinin
kuşları yakalamak, halka takmak ve sonra bırakmak olduğunu an
lattı; kısaca, "halkala bırak" olarak bilinen bir işlem. Kuşlar orma
nın çeşitli yerlerine asılan yerden yaklaşık iki metre yükseklikteki
ağlarla yakalanıyordu. Kuş sayımları, orman bölümlerinin izole
edilmesinden önce ve sonra yapılıyordu; bu şekilde elde edilen ra
kamlar karşılaştırılıyordu. Rezervlerde -toplamda on bir tane varCohn-Haft ve meslektaşları yaklaşık yirmi beş bin kuşun bileğine
halka taktı.
Ağaçların gölgesinde durduğumuz sırada, "Herkesi şaşırtan
ilk sonuç, olayların geniş bir çerçevede görünümüne bakıldığında
önemsiz görünse de, bir tür sığınmacı etkisinin olmasıydı" dedi.
"Etraftaki ormam kestiğinizde yakalama oranı -yakalanan kuş sayı
sı ve bazen de yakalanan tür sayısı- ilk yılda arttı." Görünüşe göre,
kesilen orman alanlarındaki kuşlar kalan parçalarda sığınacak yer
ler arıyorlardı. Ama zaman içinde kuşların hem sayısı hem de çeşidi
düşmeye başladı ve bu süreç devam etti.
"Diğer bir deyişle, daha az türün olduğu bu yeni denge aniden
oluşmadı. Zaman içerisinde çeşitlilikte sürekli bir azalma oldu" de
di Cohn- Haft. Ve kuşlar için geçerli olan, diğer gruplar için de geçerliydi.
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Adalar -bu kez gerçek adalardan bahsediyoruz, habitat adalarından
değil- genellikle türler açısından fakir olur. Bu genelleme okyanu
sun ortasındaki volkanik adalar ve ilginç biçimde kıyılara daha ya
kın olan, kara köprüsü denen adalar için de geçerlidir. Değişken de
niz suyu seviyelerinin oluşturduğu kara köprüsü adalarda çalışma
yapan araştırmacılar, buralardaki canlı çeşitliliğinin her seferinde
bir zamanlar parçası oldukları kıtalara göre daha düşük olduğunu
buldular.
Neden böyle? Çeşitlilik izolasyonla birlikte neden düşsün? Bazı
türler için cevap oldukça açık görünüyor: Sıkışıp kaldıkları habitat
parçası yetersiz kalıyor. Yüz kilometrekare yaşam alanı olan büyük
bir kedinin elli kilometrekarelik bir alanda uzun süre yaşayabilmesi
mümkün değildir. Yumurtalarını bir gölete bırakan ve bir tepede
yaşayan küçük bir kurbağamn hayatta kalabilmesi için bir gölete ve
tepelik bir alana ihtiyacı olacaktır.
Ancak tek sorun uygun habitatın olmaması ise, kara köprüsü
adaların hızla yeni, daha düşük bir çeşitlilik seviyesinde sabitlen
mesi gerekir. Ancak böyle olmuyor, tür kaybetmeye devam ediyor
lar. Bu süreç, şaşırtıcı ölçüde sevimli bir ifadeyle "rahatlama" ola
rak biliniyor. Pleistosen sonunda deniz seviyesinin yükselmesiyle
oluşmuş bazı kara köprüsü adalarda, tam rahatlamanın binlerce yıl
sürdüğü tahmin ediliyor; diğerlerinde ise süreç hala devam ediyor
olabilir.
Çevrebilimciler rahatlamayı yaşamın rasgele oluşuyla anlatırlar.
Daha küçük alanlar daha küçük popülasyonlar barındırır ve daha
küçük popülasyonlar şans etkenine daha fazla hassastır. Aşırı uç bir
örnek verilecek olursa, bir adada X türünden yılda bir kez yavru
layan bir çift kuş olabilir. Bir yıl, çiftin yuvası fırtınada ağaçtan dü
şüp parçalanır. Ertesi yıl tüm yavrular erkek olur ve sonraki yıl da
yuvayı yılan basar. X türü artık yerel yok oluşa doğru gitmektedir.
Adada çiftleşen iki çift varsa, her ikisinin de bir dizi kötü şansa kur
ban olmaları olasılığı daha zayıftır; adada yirmi çift varsa, olasılık

208

Kuru Topraklardaki A dalar

çok daha düşüktür. Ancak düşük olasılıklar da uzun vadede ölüm
cül olabilir. Bu süreç yazı tura atmaya benzetilebilir. Paranın atıldı
ğı ilk on (ya da yirmi ya da yüz) seferde arka arkaya yazı gelmesi
olasılığı çok düşüktür. Ancak yeterince çok atılırsa, bu çok düşük
olasılık bile gerçekleşebilir. Olasılık kanunları o kadar sağlamdır ki,
küçük popülasyon büyüklüğünün risklerine dair ampirik kanıtlara
gerek bile yoktur; bununla birlikte kanıtlara sahibiz. 1950'lerde ve
1960'larda, kuş gözlemcileri Galler açıklarındaki Bardsey Adası'nda üreyen basit serçeler ve deniz saksağanlarından çok daha nadir
görülen kızkuşlarına ve çulluklara kadar tüm kuş çiftlerinin kaydı
nı titizlikle tutuyorlardı. 1980'lerde, o dönemde Yeni Gine kuşları
üzerine çalışan ornitolog Jared Diamond bu kayıtlan analiz etti. Di
amond, belli herhangi bir türün adadan yok olması olasılığının -çift
sayısı arttıkça- eğimi katlanarak azalan bir eğri ile gösterilebileceği
ni belirledi. Dolayısıyla, yerel yok oluşun temel öngörücüsü "düşük
popülasyon büyüklüğüdür" diye yazdı.
Küçük popülasyonlar elbette adalarla sınırlı değil. Bir gölette
küçük bir kurbağa popülasyonu, bir çayırda küçük bir tarla faresi
popülasyonu olabilir. Olayların sıradan akışında, yerel yok oluşlar
her zaman yaşanır. Ancak böyle bir yerel yok oluş bir dizi şanssız
lığın sonucunda oluşursa, başka bir yerden gelen diğer daha şanslı
popülasyonların üyelerinin yeniden kolonileşmesi olasıdır. Ancak
adaları diğer yerlerden ayıran -ve rahatlama fenomenini de açık
layan- yeniden kolonileşmenin çok zor, çoğu zaman da neredeyse
imkansız olması. (Diyelim ki, kara köprüsü adalarda kaplanlardan
oluşan küçük bir popülasyon desteklenebilecek olsa da, o popülasyonun silinmesi halinde yeni kaplanlar yüzerek gelmeyeceklerdir.)
Aynısı herhangi bir habitat parçası için de geçerlidir. Söz konusu
parçanın etrafında ne olduğuna bağlı olarak, bir popülasyon kay
bolacak olursa onun yerine başka türler kolonileşebilir ya da kolonileşemez. BDFFP'deki araştırmacılar, beyaz taçlı manakin gibi bazı
kuşların açılan yolları kolaylıkla geçtiklerini, sırtı çizgili karınca ku
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şu gibi diğerlerinin ise bunu yapmaya karşı aşırı direnç gösterdiği
ni gördüler. Yeniden kolonileşmenin olmadığı durumda, yerel yok
oluşlar bölgesel ve nihayetinde küresel hale gelebilir.
Rezerv 1202'den yaklaşık on altı kilometre mesafede toprak yol
kayboluyor ve günümüz standartlarında bozulmamış sayılabilecek
yağmur ormanı başlıyor. BDFFP'deki araştırmacılar bu ormamn bö
lümlerini kontrol arazileri olarak işaretlemişler, böylece parçalarda
meydana gelenleri bozulmamış ormanda olup bitenlerle karşılaştırabiliyorlar. Yolun sonuna yaklaşınca, Kamp 41 olarak adlandırılan
küçük bir kamp yer alıyor; burada yiyor, içiyor ve yağmurdan ko
runuyorlar. Oraya bir akşamüzeri, bulutların dağılmaya başladığı
bir zamanda Cohn-Haft ile birlikte gittim. Ormandan yürüyerek
geçmiştik ama işe yaramıyordu; Kamp 4F e geldiğimizde sırılsık
lam olmuştuk.
Sonra, sağanak yağmur bittikten ve bizler de çoraplarımızı sıkıp
ayağımıza yeniden geçirdikten sonra, kamptan ayrıldık ve ormanın
derinliklerine doğru gittik. Gökyüzü hala kapalıydı ve griliğin için
de tüm bu yeşilliğe koyu ve kasvetli bir ton yansıyordu. Ağaçların
arasmda, ters duran ayaklarıyla koşturan curupira 'yı düşündüm.
BDFFP'yi iki kez ziyaret eden E. O. VVilson, ziyaretlerinden birin
den sonra "Balta girmemiş orman hareket halindedir ama bu canlılık
insan algısının çok ötesindedir" diye yazmışü. Cohn-Haft da bana
aşağı yukarı aynı şeyi, daha az şürsel bir ifadeyle söylemişti: "Yağmur
ormanı televizyonda çok daha iyi görünür." Başlangıçta etrafımızda
hiçbir hareket yokmuş gibi gelmişti bana ama sonra Cohn-Haft böcek
yaşamına dair işaretleri göstermeye başladı ve etrafta bolca aktivite,
VVılson'ın ifadesiyle "alttaki küçük dünyayı" görmeye başladım. Ölü
bir yaprağm ucunda bir sopa böceği sarkıyor, narin bacaklarını sal
lıyordu. Bir örümcek, kasnak şeklindeki ağa tırmanıyordu. Orman
tabanından yükselen fallik bir çamur birikintisinin orak böceği larva
sına yuva olduğu anlaşılıyordu. Bir ağacın gövdesinde hamile bir ka-
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dinin kamı gibi çıkan oluşumun termit dolu olduğu ortaya çıkıyordu.
Cohn-Haft melastome adı verilen bir bitki fark etti. Yapraklarından
birini ters çevirdi ve içi boş olan köklerine hafifçe vurdu. Üzerinden
minik siyah karıncalar boşaldı; ne kadar vahşi görünebilirlerse, o ka
dar vahşilerdi. Bana karıncaların bitkiyi diğer böceklerden koruma
karşılığında ücretsiz konakladıklarını anlattı.
Cohn-Haft batı Massachusetts'te, anlaşılan yaşadığım yerin çok
yakınlarında büyümüştü. "Memleketteyken kendimi genel bir doğabilimci olarak görürdüm" dedi. Nevv England'm batısındaki tüm
kuşların yanı sıra, ağaç ve böceklerin büyük bölümünü isimleriyle
biliyordu. Ama Amazon'da genel bilgiye sahip olmak imkansızdı;
takip edilmesi gereken çok fazla şey vardı. BDFFP'nin çalışma ara
zilerinde bin dört yüz ağaç türü belirlenmişti; Silman'm bin altı yüz
kilometre batıda bulunan arazilerindeki türlerden de fazla.
Cohn-Haft, "Bunlar mega çeşitlilikte ekosistemlerdir. Burada
her tür çok, çok özelleşmiştir. Ve bu ekosistemlerde kendi işini yap
manın ödülü muazzamdır" dedi. Tropik kuşakta yaşamın neden
bu kadar çeşitli olduğuna dair kendi teorisini paylaştı; çeşitliliğin
kendi kendini desteklediğini düşünüyordu. "Tür çeşitliliğinin yük
sek olmasının doğal bir sonucu, popülasyon yoğunluğunun düşük
olmasıdır; bu özelleşmenin de reçetesi mesafe ile izolasyondur" di
ye açıkladı. Aynı zamanda, bunun zayıf bir nokta olduğunu ekledi
çünkü küçük, izole popülasyonlar yok olmaya çok daha yatkındır.
Güneş alçalmaya başlıyordu ve ormanın içi şimdiden alacakaran
lıkta. Kamp 41'e dönerken, bizim kullandığımız yoldan bir metre kadar
uzaklıkta, kendi açtıkları yolu izleyen bir karınca sürüsüyle karşılaştık.
Kızıl-kahve renkli karıncalar (özellikle kendilerine oranla) büyük bir
kütüğe doğru giden neredeyse düz bir çizgi halinde yürüyorlardı. Kü
tüğün üzerine tırmandılar ve sonra da indiler. Bu sırayı her iki yönde
izlemeye çalıştım ama sanki sonsuza kadar uzanıyor gibiydi; Sovyet
tarzı bir geçit törenine benziyordu. Cohn-Haft bana sırayı oluşturan
ların Eciton burchellii adı verilen asker karıncalar olduklarını söyledi.
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Asker karıncalar -tropik kuşakta düzinelerce türü var- diğer ka
rıncaların çoğundan, sabit bir yuvalarının olmaması bakımından,
farklıdır. Zamanlarını hareket halinde, böcek, örümcek ve ara sıra
küçük bir kertenkele avlayarak ya da geçici bir "açık ordugah" ta
geçirirler.

Eciton burchellii türünden b ir ask er k arınca.

(Ecitorı burchelUi'nin "açık ordugahları" karıncalarından oluşur;

kraliçe arının etrafını saran saldırgan ve ısıran bir top gibi.) Asker
karıncalar doymak bilmemeleriyle ünlüdür; yürümekte olan bir ko
loni bir günde -çoğu diğer böceklerin larvaları olmak üzere- otuz
bin avı yiyebilir. Ancak bu açgözlülükleri diğer türleri de destekler.
Zoraki karınca takipçileri olarak bilinen bir kuş sınıfı vardır. Bunlar
neredeyse her zaman karınca sürülerinin etrafında bulunur, karın
caların yaprakların arasından çıkmalarına neden olduğu böcekleri
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yerler. Diğer kuşlar ise fırsatçı karınca takipçileridir ve tesadüfen
karşılaştıkları zamanlarda karıncaların etrafında yemek ararlar. Ka
rınca takipçisi kuşlardan sonra "kendi işlerini yapan" çeşitli başka
ltirler gelir. Kuşların artıklarıyla beslenen kelebekler ve yavrularını
korkmuş çekirgelerin ve hamamböceklerinin üzerine bırakan para
zit sinekler vardır. Pek çok mayt türü karıncaların üzerinde seyahat
eder; bir tür karıncaların bacaklarına, bir başkası ise çene kemiğine
tutunur. Eciton burchellii üzerinde yarım yüzyıldan uzun süre çalış
mış iki Amerikalı doğabilimci Cari ve Marian Rettenmeyer, yaşam
ları karıncalarla bağlantılı olan üç yüzden fazla tür saymıştır.
Cohn-Haft hiç kuş sesi duymuyordu ve vakit geç oluyordu, bu
yüzden kampa döndük. Ertesi gün aynı yere gelip, karınca-kuş-kelebek geçidini görmeye çalışacaktık.
1970'lerin sonlarında, Terry Erwin adlı bir böcekbilimci Panama'da
çalışıyordu ve biri ona yaklaşık bir hektarlık bir tropik orman ala
nında kaç böcek türü bulunacağını düşündüğünü sormuştu. O za
mana kadar, Erwin daha çok kınkanatlı böceklerin sayımıyla ilgile
niyordu. Ağaçların tepesine böcek ilacı sıkıyor, sonra yapraklardan
aşağı yağmur gibi yağan böcekleri topluyordu. Tropik kuşağın bü
tününde kaç böcek türü olduğuna dair kapsamlı bir soru karşısında
meraklanıp, cevap vermek için kendi deneyimlerini nasıl kullanabi
leceğini düşündü. Tek bir ağaç türünden -Luehea seemannii- dokuz
yüz elliden fazla türe ait kınkanatlı böcek toplamıştı. Bu böceklerin
yaklaşık beşte birinin ağaca bağımlı olduklarını, diğer böceklerin
de benzer şekilde başka ağaçlara bağımlı olacaklarını, kınkanatlı
böceklerin tüm böcek türlerinin yaklaşık yüzde kırkını oluşturduk
larım ve kabaca elli bin tropik ağaç türü olduğunu göz önünde bu
lundurarak, tropik kuşağın otuz milyonu bulan eklembacaklıya ev
sahipliği yaptığı tahmininde bulundu. (Bu grupta, böceklere ek ola
rak örümcekler ve kırkayaklar da yer alır.) Ulaştığı sonuç karşısında
kendisinin bile "şoke olduğunu" ifade ediyordu.
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O zamandan bu yana, Ervvin'in tahminlerini tasfiye etmek üzere
pek çok çalışma yapıldı. Çalışmaların çoğunda eğilim, sayıyı azalt
ma yönündeydi. (Diğer konularm yanı sıra, Ervvin büyük olasılıkla
tek bir konakçı bitkiye bağımlı böceklerin oranını da yüksek tutmuş
tu.) Yine de tüm yaklaşımlarda rakam şoke edici ölçüde yüksektir:
Son dönemde yapılan tahmin çalışmalarında en az iki ve muhteme
len yedi milyona yakın tropik böcek türü olduğu ileri sürülmüştür.
Karşılaştırma yapmak açısından, tüm dünyada sadece on bin kuş
ve beş bin beş yüz memeli türü bulunduğunu söyleyebiliriz. Dola
yısıyla, tüyleri ve meme bezleri olan her türe karşılık, sadece tropik
kuşakta en az üç yüz antenli ve petekgözlü canlı bulunmaktadır.
Böcek faunasının zenginliği, tropik kuşağın karşı karşıya kalaca
ğı herhangi bir tehdidin potansiyel kurbanlarının sayısının çok faz
la olması anlamına geliyor. Aşağıdaki hesaplamayı düşünün. Tro
pik orman kaybının ölçülmesinin zorluğu biliniyor ancak orman
ların yılda yüzde bir oranında kaybedildiğini varsayalım. Tür-alan
ilişkisi S=cA z kullanıldığında ve z değeri yirmi beş olarak kabul
edildiğinde, orijinal alanın yüzde birinin kaybedilmesinin, orijinal
türlerin kabaca dörtte birinin kaybedilmesi anlamına geleceğini
hesaplayabiliriz. Son derece tutucu bir yaklaşımla, tropik yağmur
ormanlarında iki milyon tür olduğunu varsayarsak, her yıl beş bin
civarında tür kaybediliyor demektir. Bu da kabaca günde on dört ya
da her yüz dakikada bir tür demektir.
E. O. VVilson, bu hesaplamayı BDFFP ziyaretlerinin birinden
kısa bir süre sonra, 1980'lerin sonlarında yaptı. VVilson, elde ettiği
sonuçları Scientific American'da yayınladı ve bunları baz alarak o
andaki yok oluş hızının "doğal haliyle gerçekleşen arka plan ora
nından yaklaşık on bin kat fazla" olduğu sonucuna vardı. Yine göz
lemlerine göre, bu "biyolojik çeşitlilik" tarihteki en kötü yok oluş
olmamakla birlikte, "dinozorlar çağını bitirdiğinden, memelilerin
egemenliğini başlattığından ve nihayetinde iyi de olsa, kötü de olsa
bizim türümüzün kökenini mümkün kıldığından dolayı en ünlü"
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yok oluş olarak tanımladığı Kretase sonu yok oluşundan bu yana
"vn düşük seviyeye düşüyordu."
Erwin'in hesaplamaları gibi, Wilson'ın hesaplamaları da şoke
t'd içiydi. Bu hesaplamaların anlaşılması ya da en azından tekrar
lanması kolaydı. Sadece tropik biyologların nispeten küçük dünya
sında değil, genel akım medyada da büyük ilgiyle karşılandı. İki
İngiliz çevrebilimci, "Gün geçmiyor ki, biri çıkıp tropik ormanların
yok oluşunun her saat başına ya da hatta belki dakikada kabaca bir
türün yok olmasına neden olduğunu söylemesin" diye dert yanı
yordu. Yirmi beş yıl sonra, artık VVilson'm rakamlarının -ve tabii
Lrwin'in rakamlarının- gözlemlerle uyuşmadığı genel olarak kabul
görüyor, bu gerçek bilim insanlarından çok bilim yazarlarının ak
lını başına getiriyordu. Bunun nedenleri üzerine tartışmalar halen
devam ediyor.
Olasılıklardan biri, yok oluşun zaman alması. VVilson'm hesap
lamalarında, bir alanda ormanın yok olması durumunda türlerin
neredeyse anında ortadan kalktığı varsayılıyor. Ancak bir ormamn
tam olarak "rahatlaması" oldukça uzun sürebilir ve hatta küçük,
kalıntı popülasyonlar bile, hayatta kalma zarı atıldığında gelen sa
yıya göre, uzun süre direnebilir. Herhangi bir çevresel değişimden
dolayı tehdit altında kalan tür sayısı ile fiilen yok olan türlerin sayısı
arasındaki fark genellikle "yok oluş borcu" olarak adlandırılır. Bu
terim, süreçte bir gecikme olduğunu ifade eder; tıpkı kredi ile satın
almada olduğu gibi.
Olası bir başka açıklama da, ormanların yok olması ile kaybolan
habitatm gerçekte kaybolmamasıdır. Kereste elde etmek için kesilen
ya da tarım arazileri elde etmek için yakılan ormanlar bile tekrar
yeşerebilir, hatta yeşerir. Ne gariptir ki, bunun iyi bir örneği BDFFP'nin etrafındaki bölgede görülür. Lovejoy'un Brezilyalı yetkilileri
projeyi desteklemeye ikna etmesinden kısa bir süre sonra, ülkede
işleri durma noktasına getiren bir borç krizi ortaya çıkıyordu ve
1990 yılına gelindiğinde enflasyon oranı yüzde otuz bin dolayında
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seyrediyordu. Hükümet çiftçilere vaat edilen devlet desteğini kesti
ve binlerce dekar alan terk edildi. BDFFP'nin kare şeklindeki toprak
parçalarında ağaçlar öylesine yoğun bir şekilde yeniden yeşerdi ki,
Lovejoy yeni filizleri keserek ve yakarak yeniden düzenleme yaptı.
Aksi takdirde araziler ormanın içinde tamamen kaybolacakta. Tro
pik kuşakta birincil ormanlar azalmaya devam etse de, bazı bölge
lerde ikincil ormanlar yükseliyor.
Gözlemlerin öngörülerle uyuşmamasının olası bir başka açıkla
ması da insanların fazla gözlemci olmaması. Ormanlardaki türlerin
büyük bölümünün böcekler ve diğer omurgasızlar olması nede
niyle, yok olacağı öngörülen türlerin büyük bölümünü de bunlar
oluşturuyor. Ancak tropik böcek türlerinin sayısını milyona yakın
ölçüde bile bilmediğimiz için, bir ya da ikisi, hatta on bin tanesi or
tadan kalksa bunu bilme olasılığımız düşük. Londra Zooloji Der
neği tarafından son dönemde yaymlanan bir raporda, "tanımlanan
omurgasızların yüzde birden daha azının korunma statüsünün bi
lindiği" ve omurgasızların büyük bölümünün muhtemelen henüz
tanımlanmamış olduğu ifade ediliyor. Omurgasızlar, VVilson'ın ifa
de ettiği gibi "dünyayı çekip çeviren küçük şeyler" olabilirler ama
küçük şeyler kolaylıkla göz ardı edilirler.
Cohn-Haft ve ben Kamp 41'e döndüğümüzde, Cohn-Haft'm çevre
bilimci eşi Rita Mesquita ve Amazonas Sürdürülebilirlik Vakfı'nm
düzenlediği bir toplantıya katılmak üzere Manaus'a gelen Tom
Lovejoy'un da aralarmda bulunduğu pek çok kişi oradaydı. Şimdi
yetmişli yaşlarının başlarmda olan Lovejoy'un, "biyolojik çeşitlilik"
terimini genel kullanıma kazandıran kişi olduğu ve "doğaya olan
borcu ödeme" fikrini ortaya attığı söylenir. Yıllar içerisinde, Dünya
Vahşi Yaşam Fonu, Smithsonian, Birleşmiş Milletler ve Dünya Ban
kası için çalışmalar yaptı ve büyük ölçüde onun çabaları sayesinde
Amazon yağmur ormanının yarısına yakın bir bölümü şu ya da bu
şekilde yasal koruma altında. Lovejoy, ormanda dolaşırken de, kong-
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rt* önünde konuşma yaparken de aynı ölçüde rahat olabilecek nadir
insanlardan. Her zaman Amazon'un korunması için destek arayışını
sürdürüyor; o gece sohbet ederken bir defasında Tom Cruise'u Kamp
41 'e getirdiğini anlattı. Söylediğine göre, Cruise orada olmaktan zevk
almış görünse de, ne yazık ki bu amaç için çalışmaya istekli olmamış.
Şu ana kadar BDFFP hakkında beş yüzden fazla bilimsel makale
ve pek çok bilimsel kitap yazıldı. Lovejoy'dan bu projeden ne öğre
nildiğini özetlemesini rica ettiğimde, parçadan bütüne doğru gide
rek çıkarımda bulunurken insanların dikkatli olmaları gerektiğini
söyledi. Örneğin, son dönemde yapılan bir çalışma, Amazon'da
toprak kullanımındaki değişikliklerin atmosfer dolaşımını da etki
lediğini gösteriyor. Bu demektir ki, yeterince büyük bir ölçekte, yağ
mur ormanının tahrip edilmesi sadece ormanın yok olmasına değil,
yağmurun da yok olmasına neden olabilir.
Lovejoy, "Elinizde yüzer hektarlık parçalara ayrılmış topraklar
kaldığını düşünün. Bence bu proje temel olarak bize fauna ve flo
ranın yarısından fazlasının kaybedilmiş olacağım gösterdi. Ama el
bette gerçek hayatta işler bundan daha karmaşıktır" diyordu.
BDFFP'de elde edilen bulguların büyük bölümü aslında kayıp te
ması üzerine çeşitli varyasyonlar. Proje alamnda altı primat türü yer
almaktadır. Bunlardan üçü -siyah örümcek maymunu, kahverengi
kapuçin maymunu ve sakallı saki- artık projenin arazilerinde bulun
mamaktadır. Uzun kuyruklu orman ürmaşığı ve yeşil sırtlı yaprak
toplayan gibi karışık türlerden oluşan ve sürüler halinde seyahat
eden kuşların tamamı daha küçük arazi parçalarında yok olmuştur
ve daha büyük olanlarda ise görülme sıklığı azalmışür. Pekari ça
murluklarında çiftleşen kurbağalar, bu çamurları yapan pekarilerle
birlikte yok oldular. Işık ve ısıdaki en küçük değişikliğe dahi hassas
olan pek çok türün bulunurluğu, arazi parçalarının sınıra yakın yer
lerinde azaldı; diğer taraftan ışık seven kelebeklerin sayısı arttı.
Bu arada, bu her ne kadar BDFFP'nin kapsamının ötesinde olsa
da, parçalanma ile küresel ısınma arasında karanlık bir sinerji söz
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konusudur; tıpkı küresel ısınma ile okyanus asitlenmesi ve küresel
ısınma ile işgalci türler ve işgalci türler ile parçalanma arasındaki
gibi. Artan sıcaklıkları takip edebilmek için göç etmesi gereken an
cak -ne kadar büyük bir parça olursa olsun- bölünmüş bir orman
parçasına hapsolan bir tür, başarılı olma olasılığı düşük türdür.
Antroposen'in belirleyici özelliklerinden bir tanesi, dünyanın türle
ri yer değiştirmeye mecbur eden şekilde değişmesidir; bir diğeri ise
onların yer değiştirmesini önleyecek bariyerler, yollar, keskin çiz
gilerle belirlenen sınırlar, şehirler yaratacak biçimde dönüşmesidir.
Lovejoy, "1970'lerde düşündüklerimin üzerine yepyeni bir kat
man daha eklendi; iklim değişikliği" dedi. "İklim değişikliği, hatta
doğal iklim değişikliği karşısında insan faaliyetleri biyolojik çeşitli
liğin yayılmasının önünde engel oluşturan bir yol yarattı" diye yaz
dı, bunun sonucu "tüm zamanların en büyük biyotik krizlerinden
biri" olabilir.
O gece herkes erken yattı. Daha birkaç dakika geçmiş gibi hisse
diyordum ama muhtemelen birkaç saat geçmişti ki, inanılmaz bir
gürültüyle uyandım. Ses hem hiçbir yerden hem de her yerden ge
liyordu. Çok yükseliyordu, sonra kesiliyordu ve ben tam yeniden
uykuya dalacakken yeniden başlıyordu. Bir tür kurbağamn çiftleş
me çağrısı olduğunu biliyordum ve hamağımdan kalktım, etrafa
bakmak için bir fener aldım. Sesin kaynağını bulamadım ama ışıl
dayan bir çizgisi olan bir böcek gördüm; etrafta bir kavanoz olsaydı,
içine koymak isterdim. Ertesi sabah, Cohn-Haft çiftleşme pozisyo
nunda kilitlenmiş bir çift Manaus ağaç kurbağasını gösterdi. Kurba
ğalar turuncumsu kahverengiydi, yüzleri kürek şekilliydi. Dişinin
arkasına sarılmış olan erkek kurbağa, dişinin yaklaşık yarısı büyüklüğündeydi. Amazon ovalarındaki amfibilerin, en azından o ana
kadar, kitridden büyük ölçüde kaçmayı başardığını okuduğumu
hatırladım. Diğer herkes gibi, gürültüden uyuyamamış olan Co
hn-Haft, kurbağanın sesini "uzun bir inlemenin kükremeye dönüş
mesi ve kahkahayla bitmesi" diye tanımlıyordu.
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B eyaz y ü zlü k aıın ca kuşu (Pithys albifrorıs).

Birkaç fincan kahve içtikten sonra, karıncaların yürüyüşünü seyret
mek için hazırlandık. Lovejoy da bizimle gelmeyi planlamıştı ama
uzun kollu bir gömlek giymek için gittiğinde, içine giren bir örüm
cek elini soktu. Örümcek oldukça sıradan görünüyordu ama ısırdığı
yer kıpkırmızı oldu ve Lovejoy'un eli uyuşmaya başladı. Kampta
kalmasının daha iyi olacağına karar verildi.
Cohn-Haft yürürken "İdeal yöntem karıncaların etrafına gelme
sini beklemektir" diye açıkladı. "Sonrasında hiç çıkış yolu kalmaz;
sanki bir köşeye resmini yapmışsın gibi... Sonra karıncalar üzerine
çıkar ve kıyafetlerini ısırmaya başlar. Ve aksiyonun ortasında kalır
sın." Uzakta bir yerde, cikleme ile kıkırdama arasında bir ses çıka
ran renkli gerdanlı karınca kuşu duydu. Adından da anlaşılacağı
gibi, renkli gerdanlı karınca kuşları karınca takipçisidir, bu nedenle
Cohn-Haft bunun umut verici bir işaret olduğunu düşündü. Ancak
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birkaç dakika sonra, bir gün önce sonu gelmeyen bir sıra halinde
yürüdüklerini gördüğümüz noktaya geldiğimizde karıncalar or
talıkta yoktu. Cohn-Haft ağaçların arasında öten başka iki karınca
kuşu daha duydu: Yüksek bir ıslık sesi çıkaran beyaz yüzlü karınca
kuşu ve neşeli, şarkı söyler gibi cikleyen beyaz çeneli tırmaşık kuşu.
Sanki onlar da karıncaları arıyorlardı.
"Onlar da bizim kadar şaşkın" dedi Cohn-Haft. Karıncaların, da
ha önce gördüğümüzde açık ordugahlarını taşıdıklarını ve şimdi
durağan aşamada olduklarını söyledi. Bu aşamada, karıncalar yeni
bir nesil yetiştirmek için aşağı yukarı tek bir yerde kalıyorlar. Du
rağan aşama üç haftaya kadar sürebilir. Bu da BDFFP'den çıkacak
daha kafa karıştırıcı keşiflerden birini açıklamaya yardımcı oluyor:
Asker karınca kolonilerini destekleyecek kadar büyük orman par
çalarında bile karınca kuşları kaybedilir. Zorunlu karınca takipçi
lerinin takip etmek için yiyecek arayan karıncalara ihtiyacı vardır
ve görünen o ki orman parçalarında her an aktif halde bir koloni
olması için yeterli sayıda koloni yoktur. Cohn-Haft bana burada da
yağmur ormanı mantığının görüldüğünü söyledi. Karınca kuşları
"kendi işlerini yapmakta" o kadar iyiler ki, işlerini yapma şekille
rini zorlaştıran herhangi bir değişikliğe karşı aşırı hassas oluyorlar.
"Başka bir şeye bağımlı olan bir şeye bağımlı olan bir şey bul
duğunuzda, tüm bu etkileşim dizisi sürekliliğe bağımlı olur" dedi.
Kampa dönerken bunu düşündüm. Eğer Cohn-Haft haklıysa, o çıl
gın, sirki andıran karmaşıklığı içerisinde karınca kuşu-kelebek geçit
töreni aslında Amazon'un istikrarını gösteriyordu. Ancak oyunun
kurallarının değişmediği bir yerde kelebeklerin, karıncaları takip
etmek üzere evrimleşen kuşların dışkısıyla beslenmek üzere evrimleşmek için vakitleri olur. Evet, karıncaları bulamadığımız için üzül
düm. Ama kuşlardan üstün olmadığımı anladım.
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BÖLÜM X

YENİ PANGAEA
Myotis lucifugus

Yarasa sayımı yapmak için en uygun zaman kışın ortasıdır. Yarasalar
'hibernatör'dür, yani kış uykusuna yatarlar; hava soğumaya başla
yınca yerleşecek ya da aslmda hareketsiz halde tırnaklarıyla tutuna
rak asılı kaldıklarından baş aşağı duracak bir yer aramaya başlarlar.
Birleşik Devletler'in kuzeydoğusunda, kış uykusuna ilk yatanlar ge
nellikle küçük kahverengi yarasalardır. Ekimin sonlarında ya da kası
mın başlarında, bir mağara ya da maden kuyusu gibi, koşulların de
ğişmeden kalması olası, korunaklı bir yer ararlar. Küçük kahverengi
lere kısa süre sonra üç renkli yarasalar, ardmdan büyük kahverengiler
ve küçük ayaklı yarasalar da katılır. Kış uykusundaki bir yarasanın
vücut sıcaklığı yirmi sekiz ila otuz üç derece düşer, neredeyse don
ma noktasına gelir. Kalp atışı yavaşlar, bağışıklık sistemi kapanır ve
ayağının ucunda sallanmakta olan yarasa, geçici ölüm denen vücut
fonksiyonlarının aşırı yavaşlaması haline yakındır. Kış uykusundaki
yarasaları saymak için insamn sağlam bir boyna, iyi bir baş üstü lam
basına ve ayaklarım sıcak tutacak kalın çoraplara ihtiyacı vardır.
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2007 yılının Mart ayında, Albany, New York'tan bazı vahşi yaşam biyologları şehrin hemen batısındaki bir mağaraya yarasa sa
yımı yapmaya gittiler. Bu, rutin bir işti; öyle ki, amirleri Al Hicks
onlarla gitmemiş, ofiste kalmıştı. Biyologlar mağaraya girer girmez
cep telefonlarına sarıldılar.
New York Eyaleti Çevre Koruma Departmanı'nda çalışan Hicks
olayı daha sonra şöyle hatırlayacaktı: "Her yerin ölü yarasalarla do
lu olduğunu söylediler." Hicks, cesetlerden bazılarını ofise getirme
lerini istedi. Ayrıca, bulabildikleri canlı yarasaların da fotoğraflarını
çekmelerini istedi. Fotoğrafları incelediğinde, hayvanların burunla
rının üstünde pudraya benzer bir beyazlık keşfetti. Böyle bir şeyle
daha önce hiç karşılaşmamıştı ve fotoğrafları aklına gelen tüm yara
sa uzmanlarına e-postayla göndermeye başladı. Hiçbiri daha önce
böyle bir şey görmemişti. Hicks'in diğer eyaletlerdeki meslektaşları
işi şakaya vuruyorlardı. New York'taki yarasalar ne çekiyorlar, bil
mek istediklerini söylüyorlardı.
Bahar geldi. New York eyaleti ve New England bölgesindeki tüm
yarasalar kış uykusundan uyandılar ve uçup gittiler. Beyaz toz bir
sır olarak kaldı. Hicks olayı bana anlatırken, "Ah, umarım bu böylece geçer gider diye düşünüyorduk ama sanki Bush yönetimi gibiy
di. Ben Bush yönetimini seviyorum ama bir türlü gitmek bilmiyor"
dedi. Bunun yerine vaka yayıldı. Sonraki kış, aynı beyaz pudramsı
madde dört farklı eyalette bulunan otuz üç mağaradaki yarasalar
da görüldü. Bu arada, yarasalar ölmeye devam ediyordu. Uykuya
yattıkları bazı yerlerde popülasyonlar yüzde doksandan fazla azalı
yordu. Vermont'ta bir mağarada, tavandan binlerce yarasa düşmüş
ve kürenmiş kar yığını gibi bir yığın oluşturmuştu.
Yarasa ölümleri sonraki kış beş, bir sonraki kış da üç eyalete da
ha yayılarak devam etti. Çoğu yerde ölmeyen çok az yarasa kalmış
olsa da, hala devam ediyor. Beyaz pudranın ABD'ye muhtemelen
Avrupa'dan tesadüf eseri gelen psikrofil, yani soğuk seven bir man
tar olduğu artık biliniyor. İlk izole edildiği zaman, Geomyces cinsin-
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den olan bu mantarın bir adı yoktu. Yarasalar üzerindeki yıkıcı etki
sinden dolayı Geomyces destructans olarak adlandırıldı.

B eyaz burun sen drom u görülen b ir küçü k k ahveren gi y arasa (M yotis lucifugus).

İnsanların yardımı olmadan yapılan uzun mesafeli yolculuklar, pek
çok tür için imkansız denebilecek kadar zordur. Darwin'e göre, bu
etken temel nitelikteydi. Değişme yoluyla soy teorisi her türün tek
bir kaynak yerinden türemesini gerektiriyordu. O yerden yayılması
için ya sürünerek ilerliyor, ya yüzüyor, ya koşuyor, ya emekliyor ya
da tohumlarım rüzgara bırakıyordu. Darwin, yeterince uzun zaman
verildiğinde mantar gibi hareketsiz bir organizmanın bile geniş bir
alana yayılabileceğini düşünüyordu. Ancak işleri ilgi çekici kılan ya
yılma menzilidir. Bu hayatın zenginliğini ve aym zamanda çeşitlilik
içerisinde fark edilebilen modelleri gösterir. Engeller, örneğin okya
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nuslar, Güney Amerika, Afrika ve Avustralya'nın iklim ve topograf
ya bakımından Darwin'in ifadesiyle "tamamen benzer" olmasına
rağmen, fauna ve flora bakımından neden tamamen farklı oldukla
rım açıklıyordu. Her kıtadaki canlılar birbirinden ayrı olarak evrimleşmişti ve fiziksel izolasyon bu şekilde biyolojik farklılığa dönüş
müştü. Benzer şekilde, kara engeli de Doğu Pasifik balıklarının Batı
Karayip balıklarından farklı olmalarını açıklar; üstelik bu iki grup,
Darvvin'in ifadesiyle "Sadece dar ancak aşılması mümkün olmayan
Panama kanalı ile birbirinden ayrılmıştır." Daha yerel düzeyde, bir
dağ sırasının ya da büyük bir nehrin bir tarafında bulunan türler ço
ğu zaman diğer taraftakilerden farklıdır; ancak genellikle birbirleri
ile ilişkili olmaları önemlidir. Dolayısıyla, Darwin şöyle yazıyordu:
"Macellan Boğazı yakınlarındaki ovalarda bir Amerikan devekuşu
türü yaşarken, kuzey tarafındaki La Plata ovalarında aynı cinse ait
farklı bir tür bulunur; ancak Afrika devekuşu ya da Avustralya de
vekuşları görülmez."
Yayılma sınırları Darvvin'i başka bir açıdan daha endişelendiri
yordu ve bunu anlatması daha zordu. Birinci elden şahit olduğu
üzere, Galapagos Adaları gibi uzak volkanik adalar bile yaşam
doluydu. Aslında, adalar dünyanın en hayranlık uyandıran canlı
larından bazılarım barındırıyordu. Evrim teorisinin doğru olması
için bu canlıların kolonileştiricilerin varisleri olması gerekiyordu.
Ama ilk kolonileştiriciler buraya nasıl gelmişti? Galapagos örne
ğinde, takımadaları Güney Amerika sahillerinden ayıran sekiz yüz
kilometrelik açık deniz vardı. Darwin bu sorun karşısında öylesine
şaşkınlığa uğramıştı ki, Kent'teki evinin bahçesinde okyanus geçi
şindeki koşulları yaratmak için bir yıldan fazla zaman harcadı. To
hum topladı ve bunları tuzlu su tanklarına bıraktı. Birkaç günde bir
tohumlardan birkaçını alıyor ve ekiyordu. Bu çalışma çok zaman
alıcıydı, bir arkadaşına mektubunda, "Suyun iki günde bir değiştirilmesi gerektiğini gördüm çünkü çok kötü kokmaya başlıyor" yaz
mıştı. Ama sonuçların umut verici olduğunu düşünüyordu; arpa
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tohumları dört hafta, tere tohumları altı hafta suda kaldıktan sonra
bile çimleniyordu ancak tohumlar "şaşırtıcı miktarda cıvık salgı bı
rakıyordu." Okyanus akıntısının hızı aşağı yukarı saatte bir buçuk
kilometre olursa, altı haftalık bir süre içerisinde tohumlar bin altı
yüz kilometreden fazla sürüklenebilirdi. Peki bir hayvan? Bu nok
tada Darvvin'in yöntemleri daha da barok bir hal aldı. Bir ördeğin
ayaklarını kesip, bunları salyangoz yumurtası dolu bir tanka koy
du. Ördek ayaklarını bir süre suda beklettikten sonra dışarı çıkardı
ve çocuklarından kaç yumurtanın yapışmış olduğunu saymalarını
istedi. Darvvin, minik yumuşakçaların suyun dışında yirmi dört sa
ate kadar hayatta kaldıklarını gördü; bu sürede, ayağı olan bir örde
ğin bin ila bin yüz kilometre yol alacağını hesapladı. Uzak adaların
çoğunda, uçabilme özelliği olan yarasalar dışında, hiç yerli memeli
türünün olmamasının sıradan bir tesadüf olmadığını gözlemledi.
Darvvin'in "coğrafi dağılım" adını verdiği kavram hakkındaki
düşüncelerinin derin anlamları vardı; bazıları ölümünden on yıllar
sonrasına kadar anlaşılamadı. On dokuzuncu yüzyılın sonlarında,
paleontologlar farklı kıtalardan toplanan fosillerin ortaya koydu
ğu şaşırtıcı benzerlikleri kataloglamaya başladılar. Örneğin mesozor, Permiyen döneminde yaşamış, arası açık dişleri olan zayıf bir
sürüngendi. Mesozor kalıntıları hem Afrika'da hem de okyanusun
diğer yanında, Güney Amerika'da ortaya çıkıyordu. Glossopteris
yine Permiyen döneminde yaşayan dil şeklinde bir eğreltiotuydu.
Fosilleri Afrika'da, Güney Amerika'da ve Avustralya'da bulundu.
Büyük bir sürüngenin Atlantik Okyanusu'nu ya da bir bitkinin hem
Atlantik hem de Pasifik Okyanusu'nu nasıl geçmiş olabileceğini
anlamak zor olduğundan, binlerce kilometre uzanan devasa kara
köprüleri olduğu düşünülmüştür. Okyanusa yayılan bu köprüle
rin neden kaybolduğunu ve nereye gittiklerini kimse bilmiyordu;
dalgaların altma gömüldükleri düşünülmüştü. Yirminci yüzyılın
ilk yıllarında, Alman meteorolog Alfred VVegener daha iyi bir fikir
üretti.
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VVegener, "Kıtalar kaymış olmalı: Güney Amerika eskiden Afri
ka boyunca uzanıyor ve tek bir blok oluşturuyordu; bu iki parça,
milyonlarca yıllık bir süre içerisinde suyun üzerinde kırılan bir buz
kitlesi gibi giderek uzaklaştı" diye yazdı. Bir noktada, VVegener gü
nümüzde var olan kıtaların tamamımn tek bir dev süper kıta, Pangaea'yı oluşturduğu hipotezini ileri sürdü. VVegener'ın yaşadığı sü
re içerisinde fazlasıyla küçümsenen "kıtaların kayması" teorisinin
doğruluğu levha tektoniğinin keşfi sayesinde kanıtlanmış oldu.
Antroposen'in çarpıcı özelliklerinden biri, coğrafi dağılım ilke
lerini altüst etmesidir. Otoyollar, kesim yapılarak açılan alanlar ve
soya fasulyesi plantasyonları daha önce var olmayan adalar yaratı
yorsa, küresel ticaret ve küresel seyahatler de tam tersini yapıyor:
Bunlar aracılığıyla en uzaklardaki adaların bile uzak olduğu red
dediliyor. Dünya flora ve faunasının, yavaş başlayan ve insanların
ilk yollan boyunca gerçekleşen yeniden karıştırılması süreci, son
birkaç on yıllık dönemde öylesine hızlandı ki dünyanın bazı bölge
lerinde yerel olmayan bitkilerin sayısı, yerel bitkilerin sayısını geçti.
Ele alınacak herhangi bir yirmi dört saatlik dönemde, sadece ge
milerin balast suyu ile on bin farklı türün dünya etrafında hareket
ettiği tahmin ediliyor. Dolayısıyla, tek bir süper tanker (hatta yolcu
uçağı) bile milyonlarca yıllık coğrafi ayrımın etkisini geri almaya
yeter. McGill Üniversitesi'nden tamtı türler uzmanı Anthony Ricciardi, günümüzde yaşanan dünya üzerindeki canlı türlerinin karış
ması olayını "kitlesel işgal" olarak adlandırıyor. Yazısında, dünya
tarihinde "benzerinin görülmediğini" ifade ediyor.
Tesadüfe bakın; Albany'nin hemen doğusunda, ilk ölü yarasa yığın
larının keşfedildiği mağaraya nispeten yakın bir yerde yaşıyorum.
Haberdar olduğumda, daha sonra beyaz burun sendromu olarak
anılmaya başlanan vaka Batı Virginia'ya kadar yayılmış ve yaklaşık
bir milyon yarasamn ölümüne neden olmuştu. Al Hicks'i aradım;
yarasa sayımı mevsimi geldiğinden, bir sonraki sayıma katılmamı
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teklif etti. Soğuk, kapalı bir günde ofisinin yakınlarında bir park ye
rinde buluştuk. Oradan neredeyse tam kuzey yönüne, Adirondack
Dağları'na doğru yola çıktık.
Yaklaşık iki saat sonra, Champlain Gölü'nden fazla uzak olma
yan bir dağın eteklerine geldik. Adirondack Dağları, on dokuzuncu
yüzyılda ve İkinci Dünya Savaşı sırasında önemli bir demir cevheri
kaynağıydı ve kuyular dağların derinliklerine doğru iniyordu. Cev
her tükendiğinde, insanoğlu kuyuları terk etti ve buralarda yarasa
lar kolonileşti. Sayım için bir zamanlar Barton Hill Madeni'ne ait
olan bir kuyuya inecektik. Giriş, dağın yamacının ortalarmdaydı ve
bir metreden fazla karla kaplıydı. Patika yolun başında bir düzine
den fazla insan bekliyor, soğukta ısınmak için ayaklarını yere vu
ruyordu. Çoğu, tıpkı Hicks gibi, New York Eyaleti için çalışıyordu
ama ABD Balık ve Vahşi Yaşam Hizmetleri'nden birkaç biyolog ve
beyaz burun ile ilgili bir kurgu eklemeyi umduğu romanı için araş
tırma yapan yerel bir yazar da vardı.
Yazar dışında herkes kar raketlerini giydi; anlaşılan, o yanında
bir çift kar raketi getirmesi gerektiği söylenen mesajı atlamıştı. Kar
buz tutmuştu ve yavaş ilerliyorduk; bu yüzden yarım saatte sekiz
yüz metre kadar ilerleyebiliyorduk. Roman yazarının yetişmesini
beklerken -neredeyse bir metreye varan karda ilerlemekte zorluk
çekiyordu- konu terk edilmiş bir madene girmenin potansiyel tehli
kelerinden açıldı. Düşen kayaların altında ezilmek, gaz kaçağından
zehirlenmek, otuz metre, hatta belki daha yüksekten düşmek... Ya
rım saat kadar daha yürüdükten sonra madenin yamaca açılmış bü
yük bir delikten ibaret olan girişine ulaştık. Girişin önündeki taşlar
kuş pisliğinden beyaza dönmüştü ve karda pati izleri vardı. Belli ki,
kuzgunlar ve çakallar buranın kolay akşam yemeği bulabilecekleri
bir yer olduğunu keşfetmişlerdi.
"Kahretsin" dedi Hicks. Yarasalar çırpınarak madene girip çıkı
yorlardı, bazıları karda sürünüyordu. Hicks birini yakalamak için
gitti; hayvan o kadar uyuşmuş haldeydi ki, ilk denemesinde yakala
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dı. İki parmağının arasında tuttu, boynunu kırdı ve kilitli bir poşete
koydu. "Bugünkü sayım kısa olacak" diye duyurdu.
Kar raketlerini çıkardık, kasklarımızı ve baş üstü lambalarımı
zı taktık ve uzun, eğimli bir tünelden madenin içine girdik. Yer
de parçalanmış direkler vardı ve yarasalar karanlığın içinden bize
doğru uçuyordu. Hicks herkesi dikkatli olması için uyardı. "Adım
atarsanız ayağınızı geri çekemeyeceğiniz yerler var" dedi. Tünel
kıvrılarak ilerliyor, bazı yerlerde konser salonu büyüklüğünde
odalara geçiliyordu; buralardan da yan tüneller açılıyordu. Bazı
odacıklara isim verilmişti; mezarı andıran Don Thomas bölümü
ne geldiğimizde, sayıma başlamak için gruplara ayrıldık. Yapılan
iş mümkün olduğunca çok yarasanın fotoğrafını çekmekti. (Daha
sonra, Albany'ye dönüldüğünde, biri oturup bilgisayar ekranın
da gördüğü fotoğraflardaki yarasaları sayıyordu.) Muazzam bir
fotoğraf makinesi taşıyan Hicks ve Balık ve Vahşi Yaşam Hizmet
leri'nden lazer işaretçisi olan bir biyologla birlikte işe koyuldum.
Oldukça sosyal olan yarasalar, kayalık tavanda kalabalık kümeler
halinde asılı duruyorlardı. Gördüklerimizin çoğu küçük kahveren
gi yarasalardı; Myotis lucifugus ya da yarasa sayım jargonunda "lusi." Bunlar, ABD'nin kuzeydoğusunda baskındı ve yaz gecelerinde
etrafta uçarken görülmesi oldukça olasıydı. Adından da anlaşıla
cağı gibi, bunlar küçük -uzunlukları yaklaşık on üç santimetre ve
ağırlıkları ise beş ila on gram arasında- ve kahverengi yarasalar;
karm kısımlarında daha açık renkli tüyleri var. (Şair Randall Jarrell,
bunları tanımlarken "içine krema konulmuş kahvenin renginde"
demişti.) Kanatları katlı halde tavandan sarkarken ıslak ponponla
ra benziyorlardı. Ayrıca, son derece koyu renkli yüzlerinden ayırt
edilebilen küçük ayaklı yarasalar (Myotis leibii) ve beyaz burun
sendromundan önce bile tehlike altındaki türler arasında sayılan
Indiana yarasaları (Myotis sodalis) vardı. Hareket ettikçe yarasaları
rahattsız ediyorduk; yarı uyur, yarı uyanık haldeki çocuklar gibi vi
yaklıyor ve kıpırdanıyorlardı.
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İsminin aksine, beyaz burun yarasaların sadece burunlarıyla si
ni rlı değildi; derinlere indikçe, kanatlarına ve kulaklarına mantar
bulaşmış yarasalar bulunuyordu. Bunların pek çoğu, üzerinde ça
lışma yapmak amacıyla, başparmaklar ile işaret parmakları arasın
da tutularak taşındı. Her birinin cinsiyeti belirlendi -erkekler minik
penislerinden ayırt edilebilir- ve kilitli poşetlere konuldu.
Bugün bile Geomyces destructans mantarımn yarasaları nasıl öl
dürdüğü tam olarak bulunamıyor. Beyaz burun sendromu olan ya
rasaların kış uykusundan uyandıkları ve günün ortasında etrafta
uçmaya başladıkları biliniyor. Yarasamn derisini kelimenin gerçek
anlamıyla yiyen mantarın hayvanı uyandıracak kadar rahatsız et
liği hipotezi ileri sürüldü. Bunun sonucunda, kış boyunca idare et
melerini sağlayacak yağ stoklarım tükettiler. Açlık sınırına gelince,
böcek aramak için dışarı uçtular ancak yılın o zamanında bulama
dılar. Mantarın yarasaların derilerinden nem kaybetmelerine neden
olduğu da ileri sürüldü. Bu, sıvı kaybına neden oldu ve onları uya
nıp su aramaya itti. Yine bu durumda da onlar için kritik olan enerji
stoklarını tükettiler ve aşırı zayıflayıp öldüler.
Barton Hill Madeni'ne girdiğimizde öğleden sonra saat bir ci
varıydı. Akşam saat yedide neredeyse başladığımız yere, dağın en
altına inmiştik ama bu kez dağın içindeydik. Maden faalken cev
heri yüzeye taşımakta kullanılan çok büyük, paslı bir vince kadar
geldik. Yol, Styx Nehri kadar siyah suları olan bir su birikintisinde
kayboluyordu. Daha fazla ilerlemek mümkün değildi, biz de uzun
tırmanışımıza başladık.
Türlerin dünya etrafındaki hareketleri kimi zaman Rus ruletine
benzetilir. Risk edilenin çok yüksek olduğu bu oyundaki gibi, yeni
bir organizma ortaya çıktığında çok farklı iki şey yaşanabilir. Birin
ci durumda hiçbir şey olmaz; buna boş hazne seçeneği diyebiliriz.
Belki iklimin uygun olmamasından, belki canlının yeterli besin bu
lamamasından ya da kendisinin yem olmasından ya da olası diğer
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pek çok nedenden dolayı, yeni gelen canlı hayatta kalmaz (ya da
en azından çoğalamaz). Potansiyel tanıtı organizmaların çoğu kayıt
altına alınmazlar, aslında fark edilmezler. Bu nedenle, kesin rakam
lara ulaşmak çok zordur ancak potansiyel işgalcilerin büyük çoğun
luğunun başarılı olamaması neredeyse kesindir.
ikinci seçenekte, tanıtı organizma hayatta kaldığı gibi yeni bir
nesle yol açar, bu yeni nesil de hayatta kalır ve yeni bir nesil daha
ürer. Buna istilacı türler toplumunda "yerleşme" adı verilir. Yine bu
olayın ne sıklıkla yaşandığım söylemek mümkün değildir; yerleş
miş türlerin çoğu büyük olasılıkla ortaya çıktıkları yer ile sınırlı ka
lır ya da öylesine etkisizlerdir ki, fark edilmezler. Ancak -işte rulet
benzetmesi burada devreye giriyor- belli bir sayıda organizma iş
gal sürecinin üçüncü aşaması olan "yayılma"yı tamamlar. 1916'da,
Riverton, New Jersey yakınlarında bir fidanlıkta bir düzine garip
kınkanatlı böcek bulunmuştu. Ertesi yıl, artık Popillia japonica ya da
yaygın olarak Japon böceği adıyla bilinen bu tür her yere yayılmış
tı ve yaklaşık sekiz kilometrekarelik bir alanda bulunabiliyordu.
Sonraki yıl, yayıldığı alan on sekiz kilometrekareye, daha sonraki
yıl yüz yirmi dört kilometrekareye çıktı. Yaşam alanını geometrik
oranda artırmaya devam etti, bu alanı her yıl yeni bir eşmerkezli çemberin sınırlarına dek zorlayarak genişletti ve yirmi yıl içinde
Connecticut'tan Maryland'e kadar uzanan bir alanda görüldü. (O
zamandan bu yana güneyde Alabama'ya, batıda ise Montana'ya ka
dar ulaştı.) Massachusetts Üniversitesi'nden işgalci türler uzmanı
Roy van Driesche, her yüz potansiyel tanıtıdan beş ila on beşinin
yerleşmede başarılı olacağı tahmininde bulunmuştu. Bu beş ile on
beş içerisinden biri "haznedeki kurşun" olacaktı.
Tanıtı türlerden bazılarının neden aşırı hızla çoğaldıkları tar
tışma konusu. Olasılıklardan biri, sürekli hareket halinde olmanın
türler açısından avantajlı olması; tıpkı dolandırıcılar gibi. Yeni bir
noktaya, özellikle yeni bir kıtaya taşman bir tür, rakip ve düşman
larının çoğunu arkada bırakmıştır. Düşmanlardan, aslında evrim
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sel geçmişlerinden, silkelenip kaçmalarına "düşmandan kurtuluş"
denir. On dokuzuncu yüzyılın başlarında Avrupa'dan Birleşik
Devletler'in kuzeydoğusuna gelen hevhulma gibi, kurtuluştan ya
rarlandığı görülen pek çok organizma vardır. Doğal habitatında
hevhulmanın Galerucella calmariensis, Galerucella pusilla, Hylobius
transversovittatus ve nanophyes marmoratus gibi pek çok Özel düşmanı
vardır. Bitki ilk kez görüldüğünde bunların hiçbiri Kuzey Ameri
ka'da bulunmuyordu; bu da Batı Virginia'dan VVashington'a kadar
tüm bataklık alanlara yayılabilmesini açıklıyor. Bu düşmanlardan
bazıları, bitkinin yayılmasını kontrol altına almak amacıyla bir sü
re önce ABD'ye getirildi. Bir istilacıyı kontrol etmek için başka bir
istilacı kullanma stratejisinin sicili oldukça karışık. Bazı durumlar
da son derece başarılı olduğu görülürken, bazı durumlarda ise yeni
bir ekolojik facia ortaya çıkmıştır. 1950'lerin sonlarında Havvaii'ye
taşman pembe kurt salyangoz -Euglandina rosea- ikinci gruptandı.
Vatanı Orta Amerika olan kurt salyangoz, daha önce tanıtılan ve
tarım zararlısına dönüşen bir türü, büyük Afrika salyangozunu -Achatina fulica- avlaması için getirilmişti. Euglandina rosea çoğunlukla
Achatina fulica'ya dokunmadı, dikkatini Havvaii'nin renkli ve yerel
salyangozlarına verdi ve bir zamanlar adalarda yaşayan yedi yüz
den fazla endemik salyangoz türünden yaklaşık yüzde doksanı yok
oldu. Geri kalamnda ise hızlı bir azalma görülüyor.
Eski düşmanları ardında bırakmanın sonucu, yararlanacak ye
ni ve saf organizmalar bulmaktır. Buna oldukça bilinen -ve dehşet
verici- bir örnek uzun, ince bir kahverengi ağaç yılanı şeklinde gö
rülmüştü: Boiga irregularis. Bu yılanın anavatanı Papua Yeni Gine ve
Avustralya'nın kuzeyiydi ve 1940'larda muhtemelen askeri kargo
ile Guam'a taşınmıştı. Bu adaya özgü tek yılan, bir kurtçuk büyük
lüğündeki küçük, göze batmayan bir canlıydı; dolayısıyla Guam'm
faunası Boiga irregularis'e ve doymak bilmeyen beslenme alışkan
lıklarına karşı kesinlikle hazırlıksızdı. Yılan ilerlerken, adanın yerel
kuşlarının çoğunu yedi: En son 1984'te görülen Guam sinekkapanı;
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devam eden bir esaret altında yetiştirme programı sayesinde hayat
ta kalan Guam yelvegili ve Guam'da artık görülmeyen (ancak daha
küçük birkaç adada hala varlığını sürdüren) Mariana meyve kum
rusu. .. Yılanın gelişinden önce, Guam'da hepsi yarasa olmak üzere
yerel üç memeli türü bulunuyordu; bugün ise neslinin büyük tehli
kede olduğu düşünülen sadece bir tür -Mariana uçan tilkisi- kaldı.
Bu arada, kendisi de düşmandan kurtuluştan yararlanan yılan ise
çılgınlar gibi ürüyordu; kimi zaman, "hücum"un zirve noktasında
popülasyon yoğunluğu bir akrede kırk yılan olacak kadar fazlaydı.
Kahverengi ağaç yılanının neden olduğu kıyım o kadar büyüktü
ki, tüketeceği yerel hayvan kalmamıştı. Bugünlerde, Papua Yeni
Gine'den Guam'a gelen Scincidae familyasından meraklı kertenke
leyle besleniyor. Yazar David Quammen, kahverengi ağaç yılanını
kötü göstermenin kolay olduğunu ancak aslında hayvanın şeytani
olmadığını, ahlaki bir çerçevede değerlendirilemeyeceğini ve sade
ce yanlış bir yerde olduğunu söylüyor. Ona göre, Boiga irregularis'in
Guam'da neden olduğu şey "Homo sapiens'in gezegenin her yerde
yaptığıyla aynı: Diğer türler pahasına muazzam başarılı olmak."
Tanıtı patojenler konusunda da durum aşağı yukarı aynıdır. Pa
tojenler ile konakçıları arasındaki uzun vadeli ilişkiler genellikle
askeri terimlerle tarif edilir: "Evrimsel silahlanma yarışı"na kilitle
nirler; hayatta kalmak için her ikisinin de karşısındakinin fazla ileri
gitmesini önlemesi gerekir. Tamamen yeni bir patojen ortaya çıktı
ğında, bu durum bıçaklı kavgaya silah sokmak gibidir. Daha önce
mantarla (ya da virüsle, bakteriyle) hiç karşılaşmamış yeni konakçı
nın buna karşı bir savunması yoktur. Bunun gibi "yeni etkileşimler"
çarpıcı biçimde ölümcül olabilir. 1800'lü yıllarda, doğu yakasındaki
ormanlarda Amerikan kestane ağacı baskın yaprak döken ağaçtı;
Connecticut gibi yerlerde, ticareti yapılan kerestelik ağaçların ya
rısına yalanını oluşturuyordu. (Köklerinden yeniden filizlenen bu
ağaç, yoğun bir şekilde kesildiğinde bile oldukça iyi durumda kalı
yordu; bitki patolojisi uzmanı George Hepting "Bebeklerin beşikleri
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büyük olasılıkla kestane ağacından yapılırdı ama yaşlıların tabut
ları da büyük olasılıkla bundandı" diye yazmıştı.) Sonra, yüzyılın
sonlarına doğru, kestane kıyımına neden olan mantar Cryphonectria parasitica muhtemelen Japonya'dan ABD'ye geldi. Asya kestane
ağaçlan, birlikte evrimleştiği için mantara kolaylıkla karşı koyabili
yordu ama Amerikan türleri için bu neredeyse yüzde yüz ölümcül
oldu. 1950'lere gelindiğinde, ABD'deki yaklaşık dört milyar kestane
ağacı tükenmişti. Bu ağaca bağımlı olan pek çok güve de onunla
birlikte yok olmuştu. Kitrid mantarının ölüm saçmasının nedeni de
büyük olasılıkla "yeni" olmasıydı. Bu da tüm altın kurbağaların bir
denbire ortadan kaybolmasını ve genel olarak amfibilerin yaşayan
en tehdit altındaki organizma sınıfı olmasını açıklıyor.
Beyaz burun sendromunun nedeni belirlenmeden önce bile Hi
cks ve meslektaşları tanıtı bir türden şüphelenmişlerdi. Yarasalar,
kendilerini öldüren şeyle daha önce hiç karşılaşmamış olmalılardı
çünkü ölüm oram çok yüksekti. Bu arada, sendrom Nevv York'un
kuzeyinden klasik hedef tahtası modeliyle yayılıyordu. Bu da öldü
rücü etkenin Albany yakmlanna indiğini düşündürüyordu. Ölüm
ler ulusal haberlerde yer almaya başlayınca, bir mağaracı Hicks'e
şehrin yaklaşık altmış dört kilometre batısında çektiği bazı fotoğ
rafları gönderdi. 2006 tarihli fotoğraflar, Hicks'in çalışma arkadaş
larının "Kahretsin" telefonlarını açmalarından bir yıl öncesine ait
ti ve belirgin beyaz burun sendromu olan yarasalar görülüyordu.
Mağaracı fotoğrafları gece turları ve yeraltı bot yolculukları yapılan
popüler turizm mekanı Howe Mağaraları'nda çekmişti.
"Buna dair ilk kayıtların Nevv York'ta, yılda yaklaşık iki yüz bin
ziyaretçi ağırlayan ticari bir mağaradan gelmesi aslında ilginç" dedi
Hicks.
Tanıtı türler artık doğal alamn o kadar büyük parçası haline geldi
ki, pencerenizden baksanız bazılarım görme şansınız bile olabilir.
Batı Massachusetts'te, oturduğum yerden baktığımda çimen görü
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yorum; bunu bir zamanlar birileri ekmiş ve kesinlikle kökeni New
England bölgesi değil. (Amerika'da bahçelerdeki çimenlerin nere
deyse tamamı, Kentucky çayır salkım otu da dahil, başka bir yer
den gelmiştir.) Benim bahçem özellikle iyi bakılan bir bahçe olmadı
ğından, Avrupa'dan gelen ve hemen her yere yayılan karahindiba,
sarımsak otu ve başka bir istilacı tür olan büyük yapraklı sinirotu
da görüyorum. (Sinirotu -Plantago majör- ilk beyaz yerleşimcilerle
gelmiş ve onların varlığım gösteren güvenilir bir işaret olmuş gibi
görünüyor; öyle ki, Amerikan yerlileri tarafından "beyaz adamın
ayak izleri" olarak adlandırılıyordu.) Çalışma masamdan kalkıp,
bahçe duvarının diğer tarafına geçince başka canlılar da buluyo
rum: Asya'dan gelen istilacı rosa multiflora; Avrupa'dan gelen kra
liçe anne danteli; yine Avrupa'dan gelen dulavratotu; adı kökenine
dair bilgi veren şark yasemini. Massachusetts bitki çeşitleri üzeri
ne yapılan bir çalışmaya göre, eyalette kayıt altına alman tüm bitki
türlerinin neredeyse üçte biri "yeni gelen yerelleştirilmiş türlerdir."
Birkaç santimetre kazınca, solucanlarla karşılaşırım ki onlar da ye
ni gelenlerdendir. Avrupalıların gelmesinden önce, New England
bölgesine has solucanlar yoktu; bölgedeki tüm solucanlar son buzul
çağında yok olmuştu ve nispeten sıcak geçen on bin yıldan sonra
bile ana vatanı Kuzey Amerika olan solucanlar bölgede hala yeni
koloni oluşturamamışlardı. Solucanlar yaprak kalıntılarını yerler
ve bu şekilde orman topraklarının yapısında dramatik değişikliğe
neden olurlar. (Bahçıvanlar solucanlara bayılsalar da, son dönem
de yapılan bir çalışmada gelişlerinin kuzeydoğuda yerel semender
türlerindeki azalma ile bağlantılı olduğu ortaya konulmuştur.) Ben
bu satırları yazarken, pek çok yeni ve felakete neden olma potansi
yeline sahip istilacı, Massachusetts'te yayılma sürecinde görünüyor.
Bunlar arasında, Geomyces destructans'a ek olarak, Çin'den gelen ve
çeşitli sert ağaçlarla beslenen Asya teke böceği; yine Asya'dan ge
len, larvaları dişbudak ağaçlarında tüneller açan ve dolayısıyla ölü
müne neden olan yeşil dişbudakdelen ve Doğu Avrupa'dan gelen
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ve boş bulduğu her türlü yüzeye tutunabilmek ve su kolonundaki
her şeyi tüketmek gibi kötü bir alışkanlığa sahip tatlı su canlısı zeb
ra midyesi yer alıyor.
Yaşadığım bölgede, yolun alt kısmındaki bir gölün yanında "Su
Otostopçularını Durdurun. Eğlence amaçlı kullanılan tüm ekipman
ları temizleyin" yazan bir tabela var. Tabelada zebra midyeleriyle
tamamen kaplanmış bir teknenin resmi var, sanki biri yanlışlıkla
boya yerine yumuşakçaları sürmüş gibi görünüyor.
Bu kitabı nerede okursamz okuyun, hikayenin özü aşağı yukarı ay
nı olacaktır; üstelik bu sadece Birleşik Devletler'in diğer bölgeleri
için değil, dünyanın her yeri için geçerli. Avrupa'daki istilacı türle
re ait veritabanı DAISIE, on iki binden fazla türü takip etmektedir.
APASD (Asya-Pasifik Yabancı Türler Veritabam), FISNA (Afrika Or-
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man İstilacı Türler Ağı), IBIS (Ada Biyolojik Çeşitliliği ve İstilacı Tür
ler Veritabam) ve NEMESİS (Ulusal Egzotik Deniz ve Nehir Türleri
Bilgi Sistemi) de bunlara ek binlercesini izlemektedir. Avustralya'da
sorun öylesine ciddi bir seviyeye geldi ki, çocuklar anaokulundan
itibaren kontrol çalışmalarında görevlendiriliyorlar. Brisbane'in ku
zeyinde bulunan Townsville şehir konseyi, çocukları düzenli olarak
1930'larda şeker kamışı böceklerinin kontrol altına alınması için ka
sıtlı olarak bırakılan ancak bir felakete yol açan şeker kamışı kurba
ğalarını avlamaya yönlendiriyor. (Şeker kamışı kurbağalan zehirli
dir, kuzey sansarı gibi bölgeye has türler bunları yer ve ölür.) Kon
sey, kurbağaların insani biçimde ortadan kaldırılması için çocuklara
onları "on iki saat boyunca buzdolabında soğutmaları"nı, sonra da
"on iki saat daha derin dondurucuda tutmaları"nı söylüyor. An
tarktika'da yapılan yeni bir çalışmada, tek bir yaz sezonunda bile,
turistler ve araştırmacıların başka kıtalardan beraberlerinde yetmiş
binden fazla tohum getirdikleri belirlendi. Şimdiden bir bitki türü,
Avrupa kökenli bir çim olan Poa annua, Antarktika'da yerleşmeyi
başardı; Antarktika'da yerel bitki türü sayısı sadece iki olduğundan,
şimdiden bitkilerin üçte birinin istilacı olduğu söylenebilir.
Dünyadaki canlı türleri açısından bakılacak olursa, küresel se
yahatler radikal ölçüde yeni bir fenomeni temsil ederken, aynı za
manda son derece eski bir tanesi de yeniden sahneleniyor. Wegener'in fosil kayıtlarından çıkardığı, kıtaların birbirinden ayrılması
olayı şu anda tersine dönüyor; insanların coğrafya tarihini tersine
ve çok büyük hızla işlettikleri bir başka durum da bu. Bunu levha
tektoniğinin çorbaya dönmüş hali gibi düşünün; sadece levhalar ek
sik olsun. Asyalı türleri Kuzey Amerika'ya, Kuzey Amerikalı türleri
Avustralya'ya ve AvustralyalI türleri Afrika'ya ve Avrupalı türleri
Antarktika'ya taşıyarak yaptığımız şeyin etkisi, dünyayı tek bir dev
süper kıta oluşturacak şekilde yeniden düzenlemek; biyologlar bu
na kimi zaman Yeni Pangaea diyorlar.
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Dorset, Vermont'ta ağaçlıklı bir yamaçtaki Aeolus Mağarası'nın ya
ra,saların New England bölgesinde kış uykusuna yattıkları en bü
yük sığmak olduğu düşünülüyor. Beyaz burun vakasından önce, ki
mi Ontario ve Rhode Adası kadar uzak yerlerden olmak üzere, kışı
geçirmek için yaklaşık üç yüz bin yarasanın geldiği tahmin ediliyor.
Bnrton Hill Madeni'ne gidişimizden birkaç hafta sonra, Hicks beni
Aeolus'ta ona eşlik etmem için davet etti. Bu yolculuğu Vermont Ba
lık ve Vahşi Yaşam Departmanı düzenliyordu; burada, dağın eteğin
de, ayaklarımıza kar raketi takmak yerine hep birlikte kar araçlarına
bindik. Yol arka arkaya uzun virajlar alarak dağa tırmanıyordu. Sı
caklık -yaklaşık -4°C- yarasaların aktif olamayacakları kadar düşük
tü ama mağara girişi yakınına park ettiğimizde etrafta uçuştuklarım
görebiliyordum. Vermont yetkililerinin en kıdemlisi Scott Darling,
daha fazla ilerlemeden önce lateks eldivenler ve Tyvek kıyafetler
giymemiz gerektiğini söyledi. Bana paranoyakça geldi; romancının
yazdığı beyaz burun kurgusunun canlı hali gibi ama kısa süre sonra
nedenini anladım.
Aeolus, binlerce yıllık bir zaman diliminde su akışı ile oluşmuş.
İnsanların içeri girmesini önlemek için mağaranın mülkiyetini elin
de bulunduran Doğa Koruma girişi büyük demir çubuklarla kapat
mış. Yatay çubuklardan biri anahtarla çıkarılıyor; bu şekilde, içeri
girilebilecek dar bir boşluk açılıyor. Soğuğa rağmen mağara ağzın
da rahatsız edici bir koku var; biraz ahır, biraz çöp sahası gibi ko
kuyor. Kapıya çıkan taş yol buzlanmış ve ayakta durmak oldukça
zor. Sıra bana geldiğinde, çubukların arasından içeri sızar sızmaz
yumuşak ve nemli bir şeyin üstüne düştüm. Ayağa kalkmaya çalı
şırken, bunun ölü yarasalardan oluşan bir yığın olduğunu anladım.
Mağaramn girişindeki, Guano Holü adı verilen odacığın ön tara
fı tahminen on metre genişlikte ve altı metre yükseklikteydi. Arka
ya doğru daralıyor ve eğim oluşturuyordu. Buradan açılan kollara
ulaşmak için mağaracı olmak, bu kollardan açılan kollara ulaşmak
içinse yarasa olmak gerekiyordu. Guano Holü'nün içine bakarken,
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kendimi dev bir boğaza bakıyormuş gibi hissettim. Loş ışıkta gö
rüntü korkutucuydu. Tavandan buzlar sarkıyordu, yerde de polip
gibi yukarı uzanan büyük buz dikitleri vardı. Ölü yarasalarla kap
lıydı; bazı buz kütleleri içlerinde yarasalarla donmuştu. Tavana tü
nemiş uyku halinde yarasalar olduğu gibi, tamamen uyanık halde
olanlar da vardı; bulundukları yerden kalkıyor, yanımızdan, bazen
de tam üstümüze doğru uçuyorlardı.
Yarasa ölülerinin neden bazı yerlerde yığın halinde kaldığı, baş
ka yerlerde yendiği ya da başka bir şekilde ortadan kalktığı belli
değil. Hicks, Aeolus'taki koşulların çok kötü olduğu, yarasaların öl
meden önce mağara dışına bile çıkamadıkları tahmininde bulunu
yor. O ve Darling, aslında Guano Holü'nde yarasa sayımı yapmayı
planlamışlardı ama bu plandan hemen vazgeçtiler ve örnek topla
maya karar verdiler. Darling, örneklerin Amerikan Doğa Tarihi Mü
zesi'ne gönderileceğini söylüyordu; böylece en azmdan bir zaman
lar kışlarım Aeolus'ta geçiren yüz binlerce lusi, uzun kulaklı kuzey
yarasaları ve üç renkli yarasalara dair kayıt tutulabilecekti. "Bu son
fırsatlardan biri olabilir" diyordu. En fazla birkaç yüzyıldır var olan
bir madenden farklı olarak, Aeolus'un bin yıldır var olduğuna işa
ret ediyor. Madenin girişi son buzul çağında açığa çıktığından, ya
rasaların nesillerdir burada kış uykusuna yatıyor olmaları olası.
"Olayın bu derece dramatik olmasının nedeni bu; evrim zinciri
kırılıyor" dedi Darling. O ve Hicks, yerden ölü yarasaları toplama
ya başladılar. Aşırı derecede çürümüş olanları bir kenara atıyorlar
dı; aşağı yukarı sağlam haldekilerin cinsiyeti belirleniyor ve plastik
torbalara konuluyordu. Ben de ölü dişilere ayrılan torbayı tutarak
yardım ediyordum. Kısa sürede torba doldu ve yeni bir tane açıldı.
Örnek sayısı beş yüze yaklaşınca, Darling gitme zamanının geldiği
ne karar verdi. Hicks geride kaldı; devasa fotoğraf makinesi yanın
daydı, daha çok fotoğraf çekmek istediğini söyledi. Mağarada sağa
sola- kaydığımız saatler içerisinde, görüntü daha da grotesk bir hal
aldı; yarasa ölülerinin çoğu ezilmişti ve şimdi vücutlarından kan
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sızıyordu. Girişe doğru yürüyünce Hicks arkamdan seslendi: "Ölü
yarasaların üstüne basma." Bir an şaka yaptığını anlayamadım.
Yeni Pangaea projesinin tam olarak ne zaman başladığını söylemek
zor. İnsanları işgalci türler arasında sayarsanız, bu süreç yaklaşık
yüz yirmi bin yıl öncesine, modern insanların Afrika'dan ilk göç et
tikleri döneme uzanıyor. Bilim yazarı Alan Burdick, Homo sapiens
için "Biyoloji tarihinin en başarılı işgalcisi olduğu iddia edilebilir"
demişti. İnsanlar Kuzey Amerika'ya geldiklerinde, yaklaşık on üç
bin yıl önce, köpekleri evcilleştirmişler ve Bering kara köprüsünden
geçerken beraberlerinde getirmişlerdi. Yaklaşık bin beş yüz yıl önce
Hawaii'ye yerleşen Polinezyalılarm yanında sadece sıçanlar değil;
bitler, pireler ve domuzlar da vardı. Yeni Dünya'nın "keşfi" tüm
süreci yepyeni bir düzeye taşıyan büyük bir biyolojik değiş tokuşu -Kolomb Değişimi'ni- başlattı. Darwin, coğrafi dağılım ilkeleri
üzerinde ayrıntılı çalışmalar yaparken bile söz konusu ilkeler alış
tırma toplulukları olarak bilinen gruplarda bilinçli bir şekilde balta
lanıyordu. Türlerin Kökeni’nin yayınlandığı yıl, Melbourne merkezli
alışürma topluluğunun bir üyesi Avustralya'da ilk tavşanları ser
best bırakmıştı. O zamandan beri orada, kelimenin tam anlamıyla
"tavşanlar gibi" çoğalıyorlar. 1890'da, "hayvan ve bitki aleminden
yararlı ya da ilginç olabilecek yabancı çeşitlerin tanıtılması ve alıştırılması"nı misyon edinmiş New Yorklu bir grup, ABD'ye Avrupalı
sığırcıkları tanıttı. (Grubun başkamnın Shakespeare'in eserlerinde
adı geçen tüm kuşları Amerika'ya getirmeyi istediği söyleniyordu.)
Central Park'ta serbest bırakılan yüz sığırcık çoğaldı ve sayıları gü
nümüzde iki yüz milyonun üstüne çıktı.
Amerikalılar günümüzde bile "yararlı ya da ilginç olacağını"
düşündükleri "yabancı çeşitleri" kasıtlı olarak ülkeye getirmeye de
vam ediyorlar. Bahçe katalogları yerel olmayan bitkiler, akvaryum
katalogları yerel olmayan balıklarla dolu. Biyolojik İstilalar Ansiklo
pedisi içerisinde evcil hayvanlar başlığına bakılırsa, her yıl ABD'ye
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getirilen başka bölgelere has memeliler, kuşlar, amfibiler, kaplum
bağalar, kertenkeleler ve yılanların sayısı ülkede bulunan bu grup
lardaki türlerden fazladır. Bu arada, küresel ticaret hızı ve hacmi
arttıkça, kazayla ithal vakalarının sayısı da artıyor. Bir kanonun
altında ya da balina avı teknesinde okyanusu geçemeyecek türler
aynı yolculuğa modern bir kargo aracınm balast tankında, bir uça
ğın bölmesinde ya da bir turistin valizinde kolaylıkla dayanabiliyor.
Kuzey Amerika kıyı sularında, yöreye özgü olmayan türler üzerine
yapılan yeni bir çalışmada "rapor edilen istilaların oranının son iki
yüz yılda katlanarak arttığı" belirlendi. Bu çalışmada, giderek artan
hız taşınan mal miktarlarındaki artışa ve ayrıca bunların taşınma
hızına bağlanıyor. Kaliforniya Üniversitesi Riverside Kampüsü'nde
bulunan İstilacı Türler Araştırma Merkezi'nin tahminlerine göre,
Kaliforniya şu anda her altmış günde bir yeni istilacı tür alıyor. Bu
hız, her ay bir yeni istilacınm eklendiği Havvaii ile karşılaştırıldı
ğında düşük kalıyor. (Karşılaştırma yapmak açısından, insanların
Hawaii'ye yerleşmesinden önce yeni türlerin takımadalarda başa
rıyla yerleşme sıklığının kabaca on bin yılda bir olduğunu söyle
mekte yarar var.)
Tüm bu karışıklığın hemen görünen etkisi yerel çeşitlilikte bir
artıştır. Dünya üzerinde herhangi bir yeri -Avustralya, Antarktika
Yarımadası ya da mahallenizdeki parkı- ele alalım; bu bölgede bu
lunan tür sayısının son birkaç yüzyılda artma olasılığı, tersine gö
re daha fazladır. İnsanların resme girmelerinden önce, Havvaii'de
pek çok organizma kategorisi hiç yoktu; bu kategoriler sadece ke
mirgenleri değil, aynı zamanda amfibileri, kara sürüngenlerini ve
toynaklı hayvanları da içeriyordu. Adada hiç karınca, yaprak biti
ya da sivrisinek yoktu, insanlar, bu bakımdan, Hawaii'nin oldukça
zenginleşmesini sağladılar. Ancak Havvaii, insanlardan önceki gün
lerinde dünya üzerinde başka hiçbir yerde olmayan binlerce türe ev
sahipliği yapıyordu ve bu endemik türlerin çoğu bugün yok oldu
ya da yok olmakta. Kayıplar arasında birkaç yüz kara salyangozu,
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düzinelerce kuş ve yüzden fazla eğreltiotu ile çiçek veren bitki türle
ri bulunuyor. Yerel çeşitliliğin genel bir kural olarak artması ile aynı
nedenlerle küresel çeşitlilik -tüm dünyada bulunan farklı türlerin
toplam sayısı- düştü.
İşgalci türler üzerine çalışmaların genellikle 1958'de Hayvan ve
Bitki İstilalarının Ekolojisi (The Ecology of Invasions by Animals and
Plants) başlıklı ufuk açan çalışmasını yayınlayan İngiliz biyolog

Charles Elton ile başladığı söylenir. Elton, türlerin farklı yerlere ta
şınmasının mantığa aykırı gibi gö rün en etkilerini açıklamak için,
cam tanklardan oluşan bir set benzetmesini kullanmıştı. Tankların
her birinin farklı bir kimyasal solüsyon ile dolu olduğunu, sonra her
bir tankın uzun, dar tüplerle komşularına bağlı bulunduğunu hayal
edin. Tüplerin kapakları her gün sadece bir dakika süreyle açık bı
rakılırsa, solüsyonlar yavaş yavaş karışmaya başlar, kimyasallar ye
niden şekillenir. Bazı yeni bileşikler oluşur ve başlangıçta var olan
bazı bileşikler kaybolur. Elton, "Sistemin bütününün dengelenmesi
oldukça uzun zaman alabilir" diye yazıyordu. Ancak bir noktada,
tankların tamamındaki solüsyon aynı olacak, çeşitlilik ortadan kal
kacaktır; uzun zamandır izole olmuş bitkiler ile hayvanların teması
sağlandığında da tam olarak bunun gerçekleşmesi beklenir.
Elton, "Yeterince uzak bir geleceğe bakarsak, biyolojik dünya
nın son hali daha karmaşık olmayacaktır, aksine daha basit ve daha
yoksul olacaktır" diyordu.
Elton'm zamanından bu yana, çevrebilimciler toplam küresel
homojenleşmenin etkilerini bir düşünce deneyi ile ölçmek için uğ
raşıyorlar. Deney, dünyadaki tüm kara kitlelerinin tek bir megakıta oluşturacak şekilde sıkışmasıyla başlıyor. Bundan sonra, böyle
bir kara kitlesinin ne kadar çeşitliliği destekleyebileceğini tahmin
etmek için tür-alan ilişkisi kullanılıyor. Bu rakam ile dünyanın ger
çek haliyle sahip olduğu çeşitlilik arasındaki fark, birbirine bağlı
olma halinin getirdiği kaybı temsil eder. Kara memelileri açısından
fark yüzde altmış altıdır; bu demektir ki, tek kıtali bir dünyanın
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mevcut memeli türlerinin sadece üçte birini içermesi beklenebilir.
Kara kuşları için oran yüzde ellinin biraz altındadır, yani böyle bir
dünya mevcut dünyadakinin yarısı kadar kuş türüne sahip ola
caktır.
Elton'mkinden daha da uzak bir geleceğe, milyonlarca yıl öteye
bakarsak, biyolojik dünya büyük olasılıkla yine çok karmaşık ola
caktır. Seyahatlerin ve küresel ticaretin en nihayetinde sona ereceği
varsayıldığında, Yeni Pangaea, mecazen söylersek, kırılmaya başlayacakür. Kıtalar yeniden ayrılacak ve adalar yeniden izole olacaktır;
yeni türler gelişecek ve dünyanın her yerine yayılan istilacılardan
ayrılıp yayılacaklardır. Belki Hawaii'ye dev sıçanlar, Avustralya'ya
da dev tavşanlar düşecektir.
Al Hicks ve Scott Darling'le Aelous'a yaptığım geziden sonraki kış,
başka bir grup vahşi yaşam biyologu ile tekrar gittim. Mağaradaki
manzara bu kez çok farklı ama aynı ölçüde dehşet vericiydi. Yıl içe
risinde kanlı ölü yarasaların oluşturduğu yığınlar neredeyse tama
men çürümüştü ve geriye en fazla çam ağacı iğnesi kalınlığındaki
narin kemiklerden oluşan bir halı kalmıştı.
Bu kez Vermont Balık ve Vahşi Yaşam Departmanı'ndan Ryan
Smith ve ABD Balık ve Vahşi Yaşam Hizmetlerinden Susi von Oettingen sayım işlemlerini yürütüyordu. İşe Guano Holü'nün en geniş
bölümünde asılı duran yarasa kümesiyle başladılar. Daha yakından
inceleyince, Smith kümedeki hayvanların çoğunun çoktan öldükle
rini fark etti, Ölü bedenleri sertleşince minik ayakları kayaya takılı
kalmıştı. Ancak ölü hayvanlar arasında canlı birkaç yarasa gördü
ğünü düşündü. Sayıları sesli olarak, yanında kurşun kalem ve kağıt
getiren von Oettingen'e söylüyordu.
"İki lusi” dedi Smith.
"İki lusi" diye tekrarladı von Oettingen ve sayıyı not etti.
Smith mağaranın derinlerine doğru ilerledi, von Oettingen be
ni çağırdı ve kayanın yüzeyindeki bir çatlağı işaret etti. Görünüşe
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^öre, bir zamanlar içerisinde düzinelerce yarasa kış uykusuna yatı
yordu. Şimdi sadece kürdan büyüklüğünde kemiklerle dolu siyah
bir çamur var. Mağaraya daha önceki ziyaretlerden birinde, canlı
bir yarasanın bir grup ölü yarasayı burnuyla dürtmeye çalıştığım
gördüğünü söyledi. "İçim acıdı" dedi.
Yarasaların sosyalliği Geomyces destructans için büyük nimet ol
du. Kışın birbirlerine sokulduklarında, enfekte olan yarasalar man
tarı enfekte olmamış yarasalara geçiriyorlar. Bahara kadar hayatta
kalanlar daha sonra dağılıyor ve mantarı beraberlerinde götürüyor
lar. Bu şekilde, Geomyces destructans yarasadan yarasaya, mağara
dan mağaraya bulaşıyor.
Neredeyse boş durumdaki Guano Holü'nde sayım yapmak,
Smith ve von Oettingen'in sadece yirmi dakikasını aldı. İşleri bitti
ğinde, von Oettingen elindeki kartlardaki rakamları topladı: Seksen
sekiz lusi, bir uzun kulaklı kuzey yarasası, üç tane üç renkli yarasa
ve belirsiz türde yirmi yarasa. Toplam sayı yüz on iki idi. Bu sayı,
eskiden tipik bir yılda bu holde sayılan yarasaların yaklaşık otuzda
biri kadardı. Girişteki demir çubukların arasından geçerken, von
Oettingen bana "Böyle bir ölüm oranına yetişmek mümkün değil"
dedi. Lusilerin çok yavaş ürediklerini söyledi; dişiler yılda sadece
bir yavru veriyordu. Bu yüzden, bazı yarasalar beyaz buruna direnç
gösterebilseler bile, popülasyonlarm yeniden nasıl toparlanabilece
ğin! öngörmek zordu.
O kıştan -2010- bu yana Geomyces destructans türünün izleri Av
rupa'da geniş bir alanda görüldü. Bu kıtanın kendine özgü yara
sa türleri var; örneğin Türkiye'den Hollanda'ya kadar yaygın olan
büyük farekulaklı yarasa. Bunlar da beyaz burun taşıyorlar ancak
rahatsız olmuyor gibi görünüyorlar; bu da yarasalarla mantarın bir
likte evrimleştiğini düşündürüyor.
Bu sırada, New England bölgesinde durum hala iç açıcı değil.
Aeolus'a 2011 kışındaki sayım için tekrar gittim. Guano Holü'nde
sadece otuz iki canlı yarasa bulundu. 2012'de mağaraya tekrar git
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tim. Mağara girişine kadar tüm o yolu yürüdükten sonra, beraber
gittiğim biyolog devam etmenin yanlış olacağına karar verdi: İçeri
deki yarasaları rahatsız etme riski, onları saymanın faydalarına ağır
basıyordu. 2013 yılı kışında bir kez daha çıktım. O an itibariyle,
ABD Balık ve Vahşi Yaşam Hizmetleri'ne göre, beyaz burun yirmi
iki eyalete, Kanada'da beş şehre yayılmıştı ve altı milyondan fazla
yarasayı öldürmüştü. Sıcaklık sıfırın altında olmasına rağmen, de
mir çubukların önünde durduğum sırada bir yarasa bana doğru uç
tu. Girişe yakın yerlerde kayaya tutunmuş on yarasa saydım; çoğu
küçük mumyalar gibi kurumuş görünüyordu. Vermont Balık ve
Vahşi Yaşam Departmanı, Aeolus girişi yakınlarındaki iki ağaca ta
belalar asmıştı. Birinde mağaranın "ikinci bir duyuruya kadar ka
patıldığı", diğerinde ise kurala uymayanlara "yarasa başına bin do
lara kadar" ceza uygulanabileceği yazıyordu. (Tabelada canlı hay
vanlardan mı yoksa çok daha fazla sayıdaki ölü hayvanlardan mı
bahsedildiği net değildi.)

G uano H olü 'n d e aynı k öşenin fotoğrafı, soldan sağa: 2009 kışı (kış u ykusunda
yarasalar görü lü yor), 2010 k ışı (daha az y arasa var) ve 2011 kışı (hiç y arasa yok).

Kısa bir süre önce, son durumu öğrenmek için Scott Darling'i ara
dım. Bir zamanlar Vermont'ta oldukça çok sayıda görülen küçük
kahverengi yarasanın eyalette artık resmi olarak tehlike altındaki
türler listesinde yer aldığını söyledi. Uzun kulaklı kuzey yarasaları
ve üç renkli yarasalar da öyle. "Ben artık 'umutsuz' kelimesini çok
sık kullanıyorum. Umutsuz bir haldeyiz" dedi.
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"Diğer taraftan geçen gün bir haber okudum. Vermont Ekoloji
alışmaları Merkezi diye bir yer bir web sayfası oluşturmuş. İnsan
lar Vermont'ta bulunan her türden organizmanın fotoğrafım çekip
siteye kaydettirebiliyor. Birkaç yıl önce böyle bir haberi okusaydım,
gülerdim. 'İnsanlardan çam ağacı fotoğrafları göndermelerini mi is
tiyorsunuz?' derdim. Ama şimdi, küçük kahverengilerin başına ge
lenlerden sonra, keşke bunu daha önce yapsalardı diyorum."

Altıncı Yok Oluş

245

BÖLÜM XI

GERGEDANA ULTRASON ÇEKİLİYOR
Dicerorhinus sumatrensis

Suci'nin gördüğüm ilk yeri müthiş büyük kalçalarıydı. Yaklaşık bir
metre genişliğindeydi ve yer yer sert, kızılımsı tüyler vardı. Sağlıklı
kahverengi derisi, pütürlü yer döşemesi dokusuna sahip. Bir Sumatra gergedam olan Suci, 2004 yılında doğduğu Cincinnati Hay
vanat Bahçesi'nde yaşıyor. Ziyaret ettiğim gün, heybetli poposunun
etrafına toplanmış başkaları da vardı. Hayvam şefkatle okşuyorlardı, ben de elimi uzattım ve baldırını sıvazladım. Ağaç gövdesini
okşamak gibiydi.
Hayvanat bahçesinin Tehlike Altındaki Vahşi Yaşamı Koruma ve
Araştırma Merkezi'nin başkam Dr. Terri Roth, gergedanın ahırına
üzerinde önlüklerle geldi. Uzun boylu, zayıf bir kadındı; uzun ve
kahverengi saçlarını topuz yapmıştı. Sağ ön kolunu kapatan, dir
seğini de geçip neredeyse omzuna kadar uzanan şeffaf plastik bir
eldiven giydi. Suci'nin bakıcılarından biri gergedanın kuyruğunu
streç film gibi görünen bir şeyle sarmış ve böylece yan tarafına sabitlemişti. Başka bir bakıcı eline bir kova aldı ve Suci'nin ağzımn
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önünde durdu. Suci'nin poposundan ön tarafı görmek zordu ama
gergedana elma dilimleri verdiğini söylediler; elmaları hatur hutur
yediğini duyuyordum. Suci'nin dikkati bu şekilde dağılmışken, Roth ilk eldivenin üzerine bir tane daha geçirdi ve video oyunu ku
mandası gibi görünen bir şeyi eline aldı. Sonra kolunu gergedanın
anüsüne soktu.
Halen nesli tükenmemiş beş gergedan türü içerisinde, Sumatra
gergedanı -Dicerorhinus sumatrensis- en küçük ve bir anlamda en
yaşlı olanıdır. Dicerorhinus cinsi yirmi milyon yıl önce ortaya çıkmış
tır, yani Sumatra gergedanının soyu nispeten değişmeden Miosen'e
kadar uzamr. Genetik analizler Sumatra gergedanının, son buzul
çağmda yayılım alanı Iskoçya ile Güney Kore arasındaki bölge olan
yünlü gergedanın yaşayan en yakın akrabası olduğunu göstermiş
tir. Bir keresinde, Cincinnati Hayvanat Bahçesi'nde Suci'nin annesi
ile bir gece geçiren ve masasında onun tüylerinden bir yumak tutan
E. O. VVilson, onu "yaşayan fosil" olarak tarif etmişti.
Sumatra gergedanları utangaç, yalnız yaşayan, yoğun çalılıklar
arayan canlılardır. İki boynuzları -burunlarının ucunda büyük bir
tane ve onun arkasında daha küçük bir tane- ve yaprakları ve ağaç
dallarını kavramakta kullandıkları sivri üst dudakları vardır. Cinsel
hayatları, en azından insanlar açısından, oldukça belirsizdir. Dişi
ler uyarılmayla yumurtlar; etrafta uygun bir erkek olduğunu his
setmezlerse yumurtlamazlar. Suci'nin durumunda, uygun en yakın
erkek on altı bin kilometre uzakta; işte bu yüzden Roth orada elini
gergedanın rektumuna sokmuş duruyordu.
Yaklaşık bir hafta önce, Suci'ye yumurtalarım uyarmak üzere
tasarlanan hormon iğneleri yapıldı. Ondan birkaç gün sonra, Roth
gergedanı suni olarak tohumlamayı denedi; bu işlemde uzun, ince
bir tüp Suci'nin serviks kıvrımları arasına uzatılıyor ve sonra bu
zu çözdürülmüş spermler pompalanıyor. Roth'un o zaman aldığı
mrtlara göre, Suci prosedür sırasında "çok uslu durdu." Şimdi ta
kip için ultrason çekme zamanı. Roth'un dirseğinin yamnda duran
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bilgisayar ekranına bulanık bir görüntü yansıdı. Roth gergedanın
ekranda koyu mor renkte görünen idrar kesesini buldu, sonra de
vam etti. Suci'nin sağ yumurtalığında, tohumlama sırasında görü
nen yumurtanın düşmüş olmasını umuyordu. Yumurta düşmüşse,
Suci'nin hamile kalma şansı vardı. Ancak yumurta orada, Roth'un
onu son gördüğü yerde duruyordu; gri bir bulutun içindeki siyah
bir halka.
"Suci yumurtlamamış" diye duyurdu Roth yardımcı olmak için
toplanan yarım düzine bakıcıya. Bu noktada, kolunun tamamı ger
gedanın içindeydi. Gruptakiler hep birlikte iç geçirdiler. "Olamaz"
dedi biri. Roth kolunu çekti ve eldiveni çıkardı. Sonuçtan dolayı
üzüldüğü besbelli olsa da, çok şaşırmış görünmüyordu.
Sumatra gergedam bir zamanlar Himalayalar'm eteklerinde, gü
nümüzde Bütan ve Kuzeydoğu Hindistan olan bölgeden başlayıp
Myanmar, Tayland, Kamboçya ve Malay Yarımadası'na kadar ve
Sumatra ve Borneo adalarında bulunuyordu. On dokuzuncu yüz
yılda hala tanmsal açıdan zararlı hayvan olarak değerlendirilecek
kadar yaygındı. Güneydoğu Asya'da ormanlar kesildikçe, gergeda
nın yaşam alanı daraldı ve bölündü. 1990'ların başlarında, çoğu Sumatra'da izole rezervlerde, geri kalanı da Malezya'da olmak üzere
popülasyonu birkaç yüze kadar gerilemişti. Hayvan geri dönüşü ol
mayacak biçimde yok olmaya doğru gidiyordu ki, 1984'te bir grup
çevreci Singapur'da bir araya gelerek bir kurtarma stratejisi oluş
turmaya çalıştılar. Hazırladıkları planda, diğer adımların yanında,
türün tamamen kaybedilmesine karşı önlem olarak esaret altında
üretim programı başlatmak da vardı. Kırk gergedan yakalandı,
bunlardan yedisi ABD'deki hayvanat bahçelerine gönderildi.
Esaret altında üretim programı felaketle başladı. Üç haftadan
kısa bir süre içerisinde, Malezya Yarımadası'nda bulunan yetiştir
me tesisindeki beş gergedan, sineklerin yaydığı bir parazitten kay
naklanan tripanozomiyaz hastalığına yakalandı. Borneo'nun doğu
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ucundaki Sabah'ta bulunan on hayvandan ikisi yakalanma sıra
sında aldıkları yaralardan dolayı öldü. Bir üçüncüsü de tetanostan
yaşamım yitirdi. Dördüncüsü bilinmeyen nedenlerden öldü ve on
yılın sonunda hiçbiri yavrulamamıştı. ABD'de ölüm oranı daha da
yüksekti. Hayvanat bahçeleri hayvanlan samanla besliyordu an
cak anlaşılan Sumatra gergedanları samanla yaşayamıyorlar, taze
yaprak ve dala ihtiyaç duyuyorlardı. Biri bunu anlayıncaya kadar,
ABD'ye gönderilen yedi hayvandan sadece üçü hayatta kalmıştı ve
her biri farklı bir şehirdeydi. 1995'te, Conservation Biology dergisinde
esaret altında üretim programı hakkında "Bir Türün Yok Oluşuna
Yardım Etmek" başlıklı bir makale yayınlandı.
O yıl, son bir çaba göstererek, Bronx ve Los Angeles Hayvanat
Bahçeleri ellerindeki iki gergedanı hayatta kalan tek erkek gergedan
Ipuh'nun bulunduğu Cincinnati'ye gönderdi. Bunlarla ne yapılma
sı gerektiğine karar vermesi için Roth'u işe aldılar. Yalnız yaşayan
bir tür olduğundan, hayvanlar aynı bölmede tutulamazdı ama bir
araya getirilmezlerse de çiftleşemezlerdi. Roth kendini gergedan
fizyolojisi çalışmalarına verdi, kan örnekleri aldı, idrar analizleri
yaptı ve hormon seviyelerini ölçtü. Bilgisi arttıkça, karşısındaki zor
luklar da katlanıyordu.
Ahşap, seramik ve pelüş gergedanlarla dolu rafların süsledi
ği ofisine gittiğimizde, "Bu çok karmaşık bir tür" dedi. Bronx'tan
gelen Rapunzel'in üremek için fazla yaşlı olduğu ortaya çıktı. Los
Angeles'tan gelen Emi'nin yaşı uygun görünüyordu ama hiç yu
murtlamıyor gibiydi; bu bilmeceyi çözmek Roth'un bir yılını aldı.
Sorunun ne olduğunu anladığında -gergedanın etrafında bir erkek
olduğunu hissetmesi gerekiyordu- Emi ile Ipuh arasında kısa, dik
katle izlenen "randevular" ayarlamaya başladı. Birkaç ay böyle ta
kıldıktan sonra Emi hamile kaldı. Sonra düşük yaptı. Tekrar hamile
kaldı am,a aynı durum tekrarlandı. Bu şekilde, beş düşük yapana
kadar devam etti. Hem Emi'nin hem de Ipuh'nun gözlerinde so
runlar görülmeye başlandı; Roth zaman içinde bunun güneşte çok
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fazla kalmalarının sonucu olduğunu anladı. (Sumatra gergedanları
doğal yaşam alanlarmdayken orman örtüsünün gölgeli ortamında
yaşarlar.) Cincinnati Hayvanat Bahçesi özel yapım tentelere yarım
milyon dolar harcadı.
2000 yılının sonbaharında Emi yeniden hamile kaldı. Bu defa Ro
th ona sıvı hormon desteği verdi; gergedan bu desteği projesterona
batırılmış ekmek dilimleri şeklinde yutuyordu. Sonunda, on altı ay
lı k bir hamilelikten sonra, Andalas adında bir erkek yavru doğurdu.
Ardından Suci -Endonezya dilinde "kutsal" anlamında- ve sonra da
bir başka erkek yavru, Harapan geldi. Andalas, 2007'de Sumatra'ya,
VVay Kambas Ulusal Parkı'ndaki üretim tesisine gönderildi. Orada,
2012'de, Andatu adı verilen bir yavruya baba oldu; Emi ve Ipuh'un
torunu.

Suci, Cincinnati Hayvanat Bahçesi'nde.
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Cincinnati'de esaret altında doğan üç gergedan ve Way Kambas'tâ
ki dördüncüsü elbette bu süreçte ölen çok sayıdaki hayvanı telafi
etmiyor. Ama son otuz yıl içerisinde herhangi bir yerde bunlardan
başka Sumatra gergedam dünyaya gelmedi. 1980'lerin ortalarından
bu yana doğal ortamlarındaki Sumatra gergedanlarının sayısı öyle
hızlı düşüş gösterdi ki, gelinen noktada dünyada var olan sayının
yüzden az olduğuna inanılıyor. Garip ama insanlar bu türün sayı
sını öyle azalttılar ki, ancak insanların kahramanca çabaları ile kurtarılabilecek gibi görünüyor. Eğer Dicerorhinus sumatrensis'in bir ge
leceği varsa, bu bir kolunu gergedanın rektumuna sokarak ultrason
çekmeyi bilen Roth ve onun gibi bir avuç insan sayesinde.
Ayrıca, Dicerorhinus sumatrensis için söz konusu olan, şu ya da
bu şekilde, tüm gergedanlar için de geçerli. Bir zamanlar güney
doğu Asya'nın büyük bölümüne yayılan Cava gergedanı, günü
müzde dünyada en az rastlanan hayvanlar arasında; tamamı tek
bir Cava rezervinde olmak üzere, muhtemelen elliden az hayvan
yaşamaktadır. (Vietnam'da yaşadığı bilinen son hayvan, 2010 yılı
nın kışında bir kaçak avcı tarafından öldürüldü.) Beş tür içerisinde
en büyüğü olan ve Rudyard Kipling hikayesindeki gibi kırışmış
bir pardösü giymişe benzeyen Hint gergedanının sayısı, çoğu As
sam eyaletinde olmak üzere dört parkta yaşayan üç bin adede ka
dar düşmüştür. Bundan yüz yıl önce, Afrika'daki siyah gergedan
popülasyonu bir milyona yaklaşıyordu; o zamandan bu yana beş
bin hayvan kalmıştır. Yine Afrika kökenli beyaz gergedan, şu anda
tehdit altında olan hayvanlar kategorisine alınmayan tek gerge
dan türüdür. On dokuzuncu yüzyılda neredeyse yok olma nok
tasına gelecek kadar avlanmış, yirminci yüzyılda dikkate değer
bir toparlanma yaşamıştır; şimdi, yirmi birinci yüzyılda, gergedan
boynuzunu karaborsada yarım kilosu yirmi bin dolara varan fi
yatlarla satan kaçak avcılardan gelen yeni bir baskıya maruz ka
lıyor. (Keratinden oluşan gergedan boynuzu, tırnaklarımız gibi,
Çin tıbbmda uzun zamandır ilaç olarak kullanılsa da son yıllarda
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lıavalı bir "uyuşturucu" olarak aranır hale gelmiştir: Güneydoğu
Asya'da gece kulüplerinde toz haline getirilen boynuzlar kokain
gibi çekiliyor.)
Diğer yandan, tabii ki gergedanlarm seveni çok. İnsanlar büyük
ve "karizmatik" memelilere karşı, parmaklıkların arkasında olsalar
bile, derin, mistik bir yakınlık hissediyorlar; bu nedenle hayvanat
bahçeleri gergedan, panda ve goril gibi hayvanları sergileyebilmek
için büyük kaynaklar ayırıyorlar. (VVilson, Cincinnati'de Emi ile ge
çirdiği geceyi hayatının "en unutulmaz olaylarından biri" olarak
tanımlamıştı.) Ancak kilit altında olmadıkları neredeyse her yerde,
büyük karizmatik memelilerin başlan dertte. Dünyadaki sekiz ayı
türünden altısının koruma durumu "hassas" ya da "tehlikede" ka
tegorisinde. Asya filleri son üç nesilde yüzde elliden fazla azaldı.
Afrika filleri daha iyi durumda ancak tıpkı gergedanlar gibi onların
da üzerlerindeki kaçak avlanma tehdidi artıyor. (Son dönemde ya
pılan bir çalışmada, pek çokları tarafından savana fillerinden farklı
bir tür olarak değerlendirilen Afrika orman fili popülasyonunun
sadece son on yılda yüzde altmıştan fazla azaldığı sonucuna varıl
mıştır.) Büyük kedilerin çoğunun -aslanlar, kaplanlar, çitalar, jagu
arlar- sayıları azalıyor. Bundan yüz yıl sonra pandalar, kaplanlar ve
gergedanlar sadece hayvanat bahçelerinde ya da Tom Lovejoy'un
ifadesiyle "yarı hayvanat bahçesi" denebilecek kadar küçük vahşi
yaşam alanlarında hayatlarını sürdürecekler.
Ultrason çekilmesinden sonraki gün Suci'yi tekrar ziyarete gittim.
Soğuk bir kış sabahıydı, üstü örtülü biçimde "ahır" denen yuvası
na saklanmıştı; burası cüruf briketinden yapılma alçak tavanlı bir
binaydı ve hapishane hücrelerine benzeyen bölmelerle doluydu.
Sabah yedi dolaylarında oraya gittiğimde beslenme saatiydi, Suci
bölmelerden birindeki kauçuk ağacın yapraklarını yiyordu. Baş ger
gedan bakıcısı Paul Reinhart, ortalama bir günde yaklaşık kırk beş
kilogram kauçuk ağacı yaprağı yediğini söyledi; yapraklar uçak
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la özel olarak San Diego'dan getiriliyordu. (Sevkiyatların toplam
maliyeti yıllık yaklaşık yüz bin dolar.) Ayrıca birkaç hediye sepeti
dolusu meyve tüketiyordu; o sabah yediği meyve çeşitleri arasında
elma, üzüm ve muz vardı. Suci bana hüzünlü bir kararlılıkla yemek
yiyor gibi geldi. Kauçuk yaprakları bitince, dalları yemeye başladı.
Dört beş santimetre kalınlığındaki dalları çubuk kraker yiyen bir
insan gibi kolaylıkla çiğniyordu.
Reinhart, Suci'yi 2009 yılında ölen annesi Emi ile hala Cincinnati
Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan babası Ipuh'nun "iyi bir karışımı"
diye tarif etti. "Emi, başım sokabileceği bir bela varsa sokardı. Suci
çok oyuncu ama aynı zamanda inatçı, tıpkı babası gibi" dedi. Baş
ka bir bakıcı, içi üzerinde dumanlar tüten kızıl kahve dışkıyla dolu
büyük bir el arabasını iterek yanımızdan geçti; Suci ve Ipuh'nun
önceki geceki dışkıları.
Suci etrafında insanlar olmasına, kiminin ona atıştırmalıklar ver
mesine, kiminin ellerini rektumuna sokmasına öyle alışık ki, Rein
hart diğer işlerini yapmak için gittiğinde beni bir süre onunla yalnız
bıraktı. Tüylü vücudunu okşarken aklıma aşırı büyümüş bir köpek
geldi. (Aslında gergedanların en yakın akrabaları atlardır.) Çok
oyuncu olduğunu hissettiğimi söyleyemem ama bana müşfik bir
hayvan gibi geldi ve simsiyah gözlerinin içine baktığımda, türlerarası bir anlaşmanın kıpırtısını gördüğüme yemin edebilirdim. Aynı
zamanda, aniden devasa başım sallamaya karar verirse Suci'nin ko
lumu kolaylıkla kırabileceğini söyleyen hayvanat bahçesi görevlisi
de aklımdaydı. Bir süre sonra, gergedamn tartılma zamam geldi.
Yandaki bölmenin tabamna yerleştirilen palet tartısının önüne muz
lar konulmuştu. Suci muzları yemek için ilerlediğinde, tartı 683, 6
kilogram okudu.
Çok büyük hayvanların çok büyük olmalarının elbette bir nede
ni var. Daha doğduğunda bile Suci otuz iki kilogramdı. Sumatra'da
doğmuş olsaydı, o anda bir kaplamn kurbanı olabilirdi (bugünler
de Sumatra kaplanları da kritik tehlikede) ama muhtemelen annesi
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onu korurdu; yetişkin gergedanların ise doğal saldırganları yoktur.
Aynı durum megaotçul olarak adlandırılan diğer hayvanlar için de
geçerlidir; yetişkin filler ve hipopotamlar o kadar büyüktür ki, hiç
bir hayvan onlara saldırmaya kalkışmaz. Ayılar ve büyük kedilerin
de aynı şekilde düşmanları yoktur.
Büyük olmak öyle avantajlıdır ki -"kafa tutmaya kalkışılmaya
cak kadar büyük olma" stratejisi denebilir- evrimsel açıdan bakıl
dığında, oyunda oldukça iyi bir başlangıç hamlesi gibi görünebilir.
Gerçekten de tarihi boyunca çeşitli zamanlarda dünya devasa can
lılarla dolu olmuştur. Örneğin, Kretase'nin sonlarına doğru Tiranozorlar büyük dinozorlar arasında sadece bir grubu oluşturuyordu;
aynı zamanda, üyeleri yedi ton civarında gelen Saltozor cinsi, en
büyükleri dokuz metreden daha uzun olan Terizinozorlar ve muhte
melen onlardan da uzun olan Saurolophus vardı.
Daha da yakın geçmişte, son buzul çağının sonlarına doğru, dev
hayvanlar hemen her yerde görülebilirdi. Yünlü gergedanlar ve
mağara ayılarına ek olarak, Avrupa'da yaban öküzü, dev geyik ve
büyük sırtlanlar vardı. Kuzey Amerika'nın dev yaratıkları arasında
mastodonlar, mamutlar ve modem develerin cüsseli kuzeni Camelops
yer alıyordu. Kıtanın ev sahipliği yaptığı diğer canlılar arasında gü
nümüzün boz ayıları büyüklüğünde kunduzlar; bir grup kılıç dişli
kedi Smilodon ve yaklaşık bir ton ağırlığında bir tembel hayvan olan
Me$alonyx jeffersonii yer alıyordu. Güney Amerika'ran da kendi dev
tembel hayvanları vardı; bunun yanında vücudu gergedana, başı hi
popotama benzeyen bir memeli cinsi Toksodon ve bazı durumlarda
Fiat 500 boyutuna gelecek kadar büyüyen, armadilloların akrabası
gliptodonlar da bulunuyordu. En garip, en çeşitli megafauna Avust
ralya'da yer alıyordu. Bunlar arasında, topluca rhinoceros wombat
olarak bilinen hantal bir grup keseli hayvan olan diprotodon; keseli
.ıslan olarak bahsedilen, kaplan büyüklüğünde bir etçil Thylacoleo
ıurnifex ve boyu üç metreyi bulan dev kısa yüzlü kanguru vardı.
Nispeten daha küçük adaların çoğu kendine has büyük yaraükla-
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ra sahipti. Kıbrıs'ta cüce fil ve cüce hipopotam vardı. Madagaskar üç
cüce hipopotam türüne, fil kuşu olarak bilinen çok büyük bir uçamayan kuş ailesine ve çeşitli dev lemur türlerine ev sahipliği yapıyordu.
Yeni Zelanda'nın megafaunası, tamamımn uçucu olmasıyla dikkat
çekiyordu. AvustralyalI paleontolog Tim Flannery, bunu gerçeğe
dönüşen bir düşünce deneyi gibi tanımlıyor: "Altmış beş milyon yıl
önce dinozorlarla birlikte memelilerin de yok olması ve gezegenin
kuşlara kalması durumunda dünya nasıl görünürdü, bize onu gös
teriyor." Yeni Zelanda'da, diğer yerlerde gergedanlar ve geyikler gi
bi dört ayaklı gezginlerin işgal ettiği ekolojik konumları doldurmak
üzere farklı moa kuşu türleri gelişmişti. Moa kuşlarının en büyüğü,
Kuzey Adası dev moa kuşu ve Güney Adası dev moa kuşu, yaklaşık
üç buçuk metre uzunluğa ulaşıyordu. İlginçtir, dişiler dev erkeklerin
neredeyse iki katı büyüklüğündeydi; yumurtalar üzerinde kuluçka
ya yatma görevinin babalara ait olduğu düşünülmüştü. Yeni Zelan
da'da da Haast kartalı olarak bilinen, moa kuşlarım avlayan ve kanat
açıklığı iki buçuk metreyi geçen dev bir yırtıcı kuş yaşıyordu.
Tüm bu devasa hayvanlara ne oldu? Yok oluşlarını ilk fark eden
Cuvier, en son yaşanan aniyıkımda ortadan kaybolduklarına inanı
yordu: Bilinen tarihin başlangıcından hemen önce yaşanan, "dün
ya yüzeyinde bir devrim." Kendisinden sonra gelen doğabilimciler
Cuvier'in aniyıkımcı yaklaşımını reddettiklerinde, bir bilmeceyle
baş başa kaldılar. Bu kadar çok sayıda büyük yaratık neden nispe
ten kısa bir süre içinde yok oldu?
Alfred Russel Wallace, "Biz zoolojik açıdan yoksullaşmış, en bü
yük, en korkutucu ve en tuhaf formların yakın zamanda yok oldu
ğu bir dünyada yaşıyoruz. Artık var olmadıkları bu dünya bizim
açımızdan, hiç şüphesiz, çok daha iyi. Ancak bu kadar çok sayıda
lpüyük memelinin sadece bir yerde değil, dünyanın karasal yüzeyirtin yarısında aniden Ölmesi kesinlikle olağanüstü ve üzerinde yete
rince durulmamış bir gerçek" diyordu.
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Aslında Cincinnati Hayvanat Bahçesi, Longueuil'in Cuvier'e yok
oluş teorisinde ilham veren mastodon dişini bulduğu Big Bone Lick'e arabayla kırk dakika mesafedeydi. Günümüzde bir doğal park
olan Big Bone Lick, reklamlarında "Amerikan omurgalı paleontolo
jisinin doğduğu yer" olduğunu söylüyor ve web sayfasında tarihte
ki yerini kutlayan bir şiir yer alıyor.
Big Bone Lick'te ilk kaşifler
Fil iskeleti bulduk dediler,
Yünlü mamut kemikleri, dişleri buldular.
Kemikler
Muazzam bir rüyadan kalmış gibiydi,
Altın çağdan kalan bir mezarlıkta.
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Suci'yi ziyaret ettiğim bir gün parka gitmeye karar verdim. Longueuil'in yaşadığı dönemin haritada görülmeyen sınırları elbette çok
tan kaybolmuştu; bölge yavaş yavaş Cincinnati banliyösü içinde ka
lıyordu. Yol boyunca bildiğimiz zincir mağazalardan, sonra da bir
dizi yeni binanın önünden geçtim; bazıları o kadar yeniydi ki, çerçe
veleri henüz takılıyordu. Sonunda kendimi atlar diyarında buldum.
Yünlü Mamut Ağaç Çiftliği'nden hemen sonra park girişine doğru
sapüm. İlk tabelada "Avlanmak Yasaktır" yazıyordu. Diğer tabela
lar kamp alanını, gölü, hediyelik eşya dükkanını, mini golf sahasım,
müzeyi ve bizon sürüsünü işaret ediyordu.
Big Bone Lick bataklıklarından, on sekizinci yüzyılda ve on do
kuzuncu yüzyılın başlarında kaydı bile tutulmayan tonlarca örnek
-mastodon femurları, mamut ön dişleri, dev kara tembel hayvanı
kafatasları- çıkarıldı. Bazıları Paris'e ve Londra'ya, bazıları New
York ve Philadelphia'ya gitti. Bazıları da kayboldu. (Sömürgeci
tüccarlardan birine Kickapoo Kızılderilileri saldırdığında bütün bir
sevkiyat kayboldu; bir başkası Mississippi'de battı.) Thomas Jefferson, Beyaz Saray'ın Doğu Salonu'nda oluşturduğu geçici bir müze
de Lick'ten gelen kemikleri gururla sergilemişti. Lyell 1842'de yap
tığı bir Amerika turu sırasında bölgeyi ziyaret etmiş ve bir yavru
mastodon dişi satın almıştı.
Big Bone Lick şimdiye kadar koleksiyoncular tarafından öylesine
talan edildi ki, neredeyse hiç büyük kemik kalmadı. Parkın paleon
toloji müzesinde tek, neredeyse boş bir oda bulunuyor. Duvarlardan
birinde melankolik görünümlü bir mamut sürüsünü tundradan ge
çerken gösteren bir resim var, karşı duvardaki vitrinlerde kırık uzun
ön dişler ve ufalanmış tembel hayvan omurgası örnekleri sergileni
yor. Neredeyse müzenin kendisi kadar büyük olan yandaki hedi
yelik eşya dükkanında, üzerinde "Şişman değilim, kemiklerim iri"
yazılı ahşap pullar, şekerler ve tişörtler satılıyor. Orada olduğum
sılada, neşeli bir sarışın kadın dükkanın kasasındaydı. Bana çoğu
insanın "parkın önemi"ni anlamadığını söyledi; sadece göl ya da
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mini golf için geliyorlardı; bunlar da ne yazık ki kışın kapalıydı. Ba
na haritayı verdi ve açıklamaların yer aldığı yürüyüş yolunu takip
etmemi söyledi. Bana etrafı gösterebilir mi diye sordum ama hayır,
çok meşguldü. Gördüğüm kadarıyla parkta sadece ikimiz vardık.
Yürüyüş yolu boyunca ilerledim. Müzenin hemen arkasında
plastikten yapılmış, gerçek boyutlu bir mastodonla karşılaştım. Ba
şı öne eğikti; sanki saldırmak üzere gibiydi. Yakınında otuz santi
metre boyunda plastik bir tembel hayvan, arka ayakları üzerinde
It'hditkar bir halde oturuyordu ve dehşet içinde bataklığa batıyor
gibi görünen bir mamut vardı. Ölü, yarı çürümüş bir plastik bizon,
plastik bir akbaba ve etrafa dağılmış plastik kemikler bu ürkütücü
tabloyu tamamlıyordu.
İleride, donmuş haldeki Big Bone Deresi'ne geldim. Buzun al
tında tembel tembel akıyordu. Yol üzerindeki bir dönemeç, bir par
ça balçık üzerine kurulu ahşap bir iskeleye çıkıyordu. Buradaki su
açıktı. Sülfür gibi kokuyordu ve tebeşiri andıran beyaz bir tabaka
vardı. İskele üzerindeki bir tabelada Ordovisyen sırasında bu böl
genin okyanusla kaplı olduğu anlatılıyordu. Hayvanları Big Bone
Lick'te su içmeye çeken, bu antik deniz yatağında biriken tuzdu ve
çoğu zaman burada ölüyorlardı. İkinci bir tabelada, Lick'te bulunan
kalıntılar arasında "yaklaşık on bin yıl önce yok olmuş en az sekiz
tür" olduğu yazıyordu. Yürümeye devam edince, daha başka tabe
lalar de gördüm. Bunlar kaybolan megafaunaya açıklamalar getiri
yordu. Birinde şöyle yazıyordu: "İğne yapraklı ağaçların olduğu or
mandan, yapraklarını döken bir ormana geçiş ya da bu değişime ne
den olan, ısınan iklim Lick'te bulunan yok olmuş hayvanların tüm
kıtada ortadan kaybolmasına neden oldu." Başka bir tabelada ise
suçlu başka yerde bulunmuştu: "İnsanların gelişinden sonraki bin
yıl içerisinde, büyük memeliler yok oldu. Ölümlerinde antik Kızıl
derililerin en azından belli ölçüde rolü olması olası görülmektedir."
Megafaunanın yok olması konusunda her iki açıklama da
1840'lara dayanır. Lyell, ilk açıklamayı benimseyenler arasında yer
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alıyordu, bunu buzul çağı ile birlikte yaşanan "büyük iklim deği
şikliği" şeklinde anlatmıştı. Darvvin, alışıldığı üzere Lyell'i destek
ledi ancak bu konuda biraz gönülsüzdü. "Buzul dönemi ve büyük
memelilerin yok olması konusunda çok rahat hissetmiyorum" diye
yazmıştı. VValIace da başlangıçta iklimle bağlantılı bir yorumu tercih
etmişti. 1876'da, gözlemini "Böyle büyük bir değişiklik için fiziksel
bir neden olmalıydı. Buz Devri olarak bilinen büyük ve en yeni fi
ziksel değişimde böyle bir neden vardır" şeklinde aktarmıştı. Sonra
fikir değiştirdi: Son kitabı Yaşamın Dünyası (The World of Life)'nda,
"Konuya bütün olarak yeniden baktığımızda bu kadar çok büyük
memelinin yok olma hızının aslında insan vasıtasıyla olduğuna ...
ikna oldum. Tüm olanlar gerçekten de çok açık, ortada" diye yaz
mıştı.
Lyell'den bu yana bu soru ile ilgili çok fazla gidip gelmeler mey
dana geldi; bunun, paleobiyolojinin sınırlarını aşan etkileri oldu.
Eğer iklim değişikliği megafaunamn yok olmasına yol açıyorsa, kü
resel sıcaklıklara etkimiz konusunda endişelenmemiz için bir neden
daha ortaya çıkıyor. Diğer taraftan, eğer suçlu insanlarsa -ve öyle
olma olasılığı giderek artıyor- bu durumda alınacak mesaj daha da
rahatsız edici. Bu, şimdiki yok oluşun son buzul çağının ortaların
da başladığı, insanın hemen hemen başından beri katil -sanatsal bir
ifade ile "katliam yapan"- olduğu anlamına gelir.
insanlar lehine -ya da aslında aleyhine- bir tez ortaya koyan
pek çok kanıt bulunuyor. Bunlardan biri olayın zamanlaması. Megafaunanın yok olması, artık netlik kazandığı üzere, Lyell ve Wallace'm düşündüğü gibi aynı anda gerçekleşmedi. Aksine, darbeler
halinde oldu. İlk darbe, yaklaşık kırk bin yıl önce Avustralya'nın
devlerini aldı. İkinci darbe, yaklaşık yirmi beş bin yıl sonra Kuzey
Amerika ve Güney Amerika'yı vurdu. Madagaskar'ın dev lemurları, cüce hipopotamları ve fil kuşları Orta Çağ'a kadar hayatta
kaldılar. Yeni Zelanda'nın moa kuşları Rönesans Devri'ne kadar
yaşadı.
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Diprotodon optatum tüm zamanların en büyük keseli hayvanıydı.

Böylesi bir dizinin tek bir iklim değişikliği çerçevesine alınmasını
ıinlamak zor. Bu arada, darbeler dizisi ve insan yerleşimi dizisi ne
redeyse aynı zamana denk geliyor. Arkeolojik kanıtlar insanların
Avustralya'ya ilk kez yaklaşık elli bin yıl önce geldiklerini gösteri
yor. Amerika kıtasına çok daha sonra ulaşıyorlar ve ondan da bin
lerce yıl sonra Madagaskar ve Yeni Zelanda'ya erişiyorlar.
Arizona Üniversitesi'nden Paul Martin konuyla ilgili yazdığı
"Tarih Öncesi Katliam" başlıklı çığır açan makalesinde, "Yok oluş
kronolojisi insanların göç kronolojisine karşılık gelecek şekilde kri
tik biçimde ayarlandığında" megafaunanın ortadan kalkmasında
"makul tek cevap insanların gelişi gibi görünür" diyordu.
Benzer bakış açısıyla, Jared Diamond gözlemini şöyle aktarıyordu:
"Şahsen ben, Avustralya'nın devlerinin on milyonlarca yıl yaşanan sa
yısız kuraklıkta hayatta kalıp da tam olarak ve tesadüfen ilk insanlann
geldiği zaman neredeyse (en azından milyonlarca yıllık bir zaman ara
lığı düşünülünce) aynı anda ölmeyi tercih etmelerini anlayamıyorum."
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Zamanlamaya ek olarak, insanları düşündüren güçlü fiziksel ka
nıtlar var. Bu kanıtların bir kısmı dışkı şeklinde görünüyor.
Megaotçullar mega miktarlarda dışkı üretir; bir gergedanın arka
sında zaman geçirmiş herkes bunu bilir. Dışkı Sporormiella adı veri
len bir mantarın besin kaynağıdır. Sporları oldukça küçüktür -nere
deyse çıplak gözle görülemez- ancak aşırı dayanıklıdır. On binlerce
yıl boyunca gömülü kalan tortullarda tespit edilebilir. Çok sayıda
spor olması, etrafta dolaşan ve dışkılayan çok sayıda büyük otçul
olduğuna; az sayıda spor olması ya da hiç olmaması ise otçulların
olmadığına işaret eder.
Birkaç yıl önce, araştırmacılardan oluşan bir ekip kuzeydoğu
Avustralya'da Lynch Krateri olarak bilinen bir sahada bir çözelti
karotu analiz etti ve elli bin yıl önce bölgedeki Sporormiella sayı
sının yüksek olduğunu belirledi. Sonra, yaklaşık kırk bir bin yıl
önce, Sporormiella sayısı birdenbire neredeyse sıfıra düşmüştü.
Çarpışmadan sonra bitki örtüsü yanmaya başladı. (Buradaki ka
nıtlar minik odun kömürü parçacıkları.) Sonrasında, bölgedeki
bitki örtüsü bir yağmur ormanında bulacağınız türden bitkiler
den daha kuru ortamlara uyumlu, akasya gibi bitkilere doğru
kaydı.
Eğer megafaunayı yok oluşa götüren iklim ise, bitki örtüsündeki
bir kayma Sporormiella'da azalmadan önce gelmiş olmalı: Önce bitki
örtüsü değişecek, sonra orijinal bitki örtüsüne bağımlı olan hayvan
lar ortadan kaybolacaktır. Ancak tam tersi oldu. Ekip, verilere uy
gun tek açıklamanın "katliam" olduğu sonucuna vardı. Sporormiella
sayısı bitki örtüsündeki değişiklikten önce düşmüştü çünkü megafaunanm ölümü bitki örtüsünde değişikliğe neden olmuştu. Ormam
yiyecek büyük otçullar olmayınca yakıt birikti, bu da daha sık ve
daha yoğun yangınlara yol açtı. Sonuç olarak, bitki örtüsü yangına
karşı daha toleranslı türlere doğru itildi.
Tazmanya Üniversitesi'nden çevrebilimci ve karot çalışmasının
başyazarlarından Chris Johnson, Hobart'taki ofisinden aradığımda,
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Avustralya'daki megafauna yok oluşunu "İklim tetiklemiş olamaz"
dedi. "Bunu kesin olarak söyleyebileceğimizi düşünüyorum."
Yeni Zelanda'da elde edilen kanıtlar daha açık. Maori, yaklaşık
olarak Dante'nin döneminde, Yeni Zelanda'ya ulaştığında, Kuzey
ve Güney Adalarmda dokuz moa kuşu türü buldular. 1800'lerin
başlarında Avrupalı yerleşimciler geldiklerinde tek bir moa kuşu
bile yoktu. Geriye sadece moa kuşu kemiği yığınları ve büyük açık
hava fırınlarının kalınüları kalmıştı; kocaman, büyük kuş mangal
larının kalıntıları. Son dönemde yapılan bir çalışmada, moa kuşla
rının muhtemelen on yıllara yayılan bir süreçte ortadan kalktıkları
sonucuna varıldı. Maori dilinde dolaylı olarak katliama işaret eden
bir deyim kullanılıyor: Kuangaro ite ngaro o te moa-, "kaybolan moa
kadar kayıp."
Megafaunamn ölümüne iklim değişiminin yol açtığında inanmak
ta ısrarlı olan araşürmacılar, Martin, Diamond ve Johnson'ın kesin
görüşünün isabetli olmadığını söylüyorlar. Onlara göre, olaya dair
hiçbir şey, "kesin" olsun ya da olmasın, kanıtlanmış değil ve ön
ceki paragraflarda anlatılan her şey aşırı basitleştirilmiş. Yok oluş
tarihleri düzenli değil; insanların göçü ile tam örtüşmüyor; her ha
lükarda, korelasyon neden değildir. Belki de en önemlisi, kadim in
sanların öldürücü olduğu önermesine şüpheyle yaklaşıyorlar. Tek
nolojik açıdan ilkel insanlardan oluşan küçük gruplar nasıl olur da
Avustralya ya da Kuzey Amerika büyüklüğündeki bir alanda bu
kadar çok sayıda büyük, güçlü ve bazı durumlarda vahşi hayvanı
yok edebilir?
Avustralya'da, Macquarie Üniversitesi'nde çalışan Amerika
lı paleobiyolog John Alroy, matematiksel olarak gördüğü bu soru
üzerinde uzun süre düşünmüş. "Çok büyük bir memeli, üreme ora
nı açısından tehlikeli bir noktada yaşıyor. Örneğin bir filin hamile
lik süresi yirmi iki aydır. Filler ikiz doğum yapmaz, onlu yaşlarına
gelmeden üremeye başlamazlar. Dolayısıyla, her şey yolunda olsa
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bile bunlar hızlı üremelerinin önünde büyük engellerdir. Ve hayatta
kalmalarının nedeni, bu hayvanların belli bir büyüklüğe geldikle
rinde saldırganlardan kaçabilmeleridir. Artık saldırılar karşısında
zayıf değildirler. Üreme açısından çok kötü bir strateji ama saldır
ganlardan kaçınma açısından büyük avantaj. Ve insanlar ortaya çık
tığında bu avantaj ortadan kalkıyor. Çünkü hayvan ne kadar büyük
olursa olsun, bizlerin neyi yiyebileceğimiz konusunda engellerimiz
yok" dedi. Bu, milyonlarca yıl işe yaramış bir yaşam biçiminin ani
den başarısız olmasına bir örnek. Tıpkı V şekilli graptolitler ya da
ammonitler ya da dinozorlar gibi, megafauna da herhangi bir şeyi
yanlış yapmamıştı; sadece insanlar ortaya çıkınca "hayatta kalma
oyununun kuralları" değişmişti.
Alroy, "katliam" hipotezini test etmek için bilgisayar simülasyonları kullandı. İnsanların azıcık bir çabayla megafaunayı hallede
bileceklerini belirledi. Gözlemini, "Eğer 'sürdürülebilir ürün veren'
diyebileceğimiz bir tür varsa, bu durumda insanlar aç kalmaksızın
diğer türlerin yok olmasına izin verilebilirler" diye aktarıyordu. Ör
neğin, Kuzey Amerika'da beyaz kuyruklu geyiğin üreme hızı nis
peten yüksektir ve bu nedenle, muhtemelen mamut sayısı azalırken
bile, sayıca fazla olmaya devam etmiştir: "Mamut lüks bir yiyecek
haline geldi; arada bir tadını çıkardığınız, büyük bir porsiyon çiko
latalı tatlı gibi."
Alroy Kuzey Amerika için simülasyonları yaparken, çok küçük
bir insan popülasyonunun -yaklaşık yüz kişinin- bile bin ya da iki
bin yıllık bir süre içerisinde, kayıt altına alınmış neredeyse tüm yok
oluşlara sebep olmaya yetecek ölçüde çoğalabileceğini belirledi. İn
sanların orta halli avcılar olduğu varsayıldığında bu durum ortaya
çıkıyordu. Tek yapmaları gereken, fırsat doğduğunda arada bir ma
mut ya da dev tembel hayvan yakalamaları ve bunu birkaç yüzyıl
boyunca sürdürmeleriydi. Bu, yavaş üreyen türlerin popülasyonfarını Önce azalmaya, sonra da zaman içerisinde sıfıra düşürmeye
yeterliydi. Chris Johnson, Avustralya için benzer simülasyonlar
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yaptığında benzer sonuçlar elde etti: On avcıdan oluşan her grup
yılda sadece bir tane diprotodon öldürmüş olsa, yaklaşık yedi yüz
yıl içerisinde yüzlerce kilometrelik alandaki tüm diprotodonlar yok
olacaktı. (Avustralya'nın farklı bölümleri farklı zamanlarda avlan
dığı için, Johnson kıta genelinde yok oluşun birkaç bin yıl almış ola
cağını tahmin ediyor.) Dünya tarihi perspektifinden bakıldığında,
birkaç yüz yıl, hatta birkaç bin yıl önemsiz bir süredir. Ancak insan
bakış açısıyla çok uzun bir zaman dilimidir. O dönemde yaşayan
insanlar için megafaunadaki azalma fark edilemeyecek kadar yavaş
olmuştur. Yüzyıllar öncesinde mamutların ya da diprotodonların
çok daha yaygın olduğunu bilmelerine imkan yoktu. Alroy, megafauna yok oluşunu "neden olan insanlar tarafından algılanamayacak
kadar yavaş, jeolojik olarak anlık gerçekleşen çevresel bir felaket"
diye tanımlıyordu. İnsanların "neredeyse tüm büyük memeli tür
lerini yok oluşa sürükleyebilecek, aynı zamanda yok olmamalarını
temin etmek için çok ileriye de gidebilecek" olduğunu gösteriyor
diye yazıyordu.
Genellikle Antroposen'in Sanayi Devrimi'yle ya da daha sonra,
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki nüfus patlamasıyla başladığı söy
lenir. Böylece modern teknolojilerin oluşmasıyla -türbinler, demir
yolları, zincirli testereler- insanlar dünyayı değiştiren bir güç haline
geldi. Ancak megafauna yok oluşu farklı bir şey anlatıyor. İnsanla
rın resme dahil olmalarından önce, büyük olmak ve yavaş üremek
son derece başarılı bir strateji gibi görünüyordu ve büyük boyutlu
canlılar dünyaya egemendi. Sonra, jeolojik takvimde bir an denebi
lecek bir sürede, bu strateji oyun kaybettirmeye başladı. Günümüz
de de bu durum devam ediyor; fillerin, ayıların ve büyük kedilerin
başlarının bu kadar dertte olmasının ve Suci'nin dünya üzerinde
kalan son birkaç Sumatra gergedanından biri olmasının nedeni bu.
Mu arada, megafaunamn ortadan kalkması sadece megafaunamn
ortadan kalkması anlamına gelmiyordu; en azından Avustralya'da
çevrenin dönüşümüne neden olan bir ekolojik dalgayı başlattı. In-
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sanoğlunun bir zamanlar doğa ile uyum içinde yaşadığını hayal et
mek güzel olsa da, böyle bir uyumun herhangi bir zamanda yaşamp
yaşanmadığı kesin değildir.
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BÖLÜM XII

ÇILGINLIK GENİ
Homo neanderthalensis

Neander Vadisi ya da Almancasıyla Neandertal, Köln'ün yaklaşık
otuz iki kilometre kuzeyinde, Rhine Nehri'nin ağır akan bir kolu
olan Düssel Nehri'nin bir kıvrımı boyunca uzanır. Var olduğu sü
renin büyük bölümünde vadi kireçtaşı falezlerle çeviriliydi ve bu
falezlerden birindeki bir mağarada, 1856'da dünyayı Neandertal ile
tanıştıran kemikler bulundu. Günümüzde vadi bir tür yontma taş
devri temalı park görünümünde. Yeşil şişe camından duvarlarıyla
çarpıcı bir modern bina olan Neandertal Müzesi'ne ek olarak, 'Neanderthal' markalı bira satılan kafeler, buzul çağında yetişen türden
çalılıkların dikili olduğu bahçeler ve kemiklerin bulunduğu bölgeye
giden yürüyüş yolları var ama kemikler de, mağara da, hatta falezler de çoktandır yok. (Kireçtaşı maden olarak işlenmiş ve inşaat
blokları şeklinde buradan çıkarılmış.) Müzenin hemen girişinde,
babacan bir ifadeyle gülümseyen ve bir asaya yaslanmış halde du
ran yaşlı bir Neandertal modeli var. Yogi Berra'nm bakımsız hali
ne benziyor. Onun yanında müzenin en popüler parçalarından biri
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var: Dönüşüm İstasyonu adı verilen bir kabin. Üç euro ödeyen ziya
retçiler burada bir profil fotoğrafı çektiriyorlar ve bu fotoğraf esas
alınarak üzerinde oynama yapılan ikinci bir profil fotoğrafı oluş
turuluyor. İkinci fotoğrafta çene geri çekiliyor, alın eğim kazanıyor
ve başın arka tarafı çıkık duruyor. Çocuklar kendilerini -hatta daha
da iyisi kardeşlerini- Neandertal'e dönüştürülmüş halde görmeye
bayılıyorlar. Çığlıklar atacak kadar komik buluyorlar.
Neander Vadisi'nin keşfinden bu yana, Avrupa ve Orta Doğu'nun her yerinde Neandertal kemikleri ortaya çıktı. Kuzeyde
Galler, güneyde İsrail ve doğuda Kafkaslara kadar uzanan bir alan
da bulundu. Çok sayıda Neandertal el aleti de gün yüzüne çıkarıl
dı. Bunlar arasında badem şeklinde baltalar, bıçak kenarlı kazıcılar,
muhtemelen mızraklarda kullanılan sivri uçlu taşlar vardı. Aletler
et kesmek ve odun sivriltmek için kullanılıyordu, aynı zamanda
deri hazırlamak için kullanılması da mümkün. Neandertaller Avru
pa'da en az yüz bin yıl yaşadılar. Bu sürenin büyük bölümü soğuk
günlerdi, bazı dönemler ise aşırı soğuktu ve İskandinavya'yı kap
layan buz tabakaları vardı. Kesin olarak bilinmese de, Neandertal
ler'in kendilerine barınaklar yaptıklarına ve belli ölçüde giyindik
lerine inanılıyor. Sonra, kabaca otuz bin yıl önce, Neandertaller yok
oldu.
Ortadan kaybolmalarım açıklamak için çok çeşitli teoriler ortaya
atıldı. Dünya bilim çevrelerinde genellikle Son Buzul Maksimumu
olarak ifade edilen duruma neden olan genel bir istikrarsızlık; ba
zen de Ischia yakınlarında, Phlegraean Sahası olarak anılan bölgede
yoğun patlamaların yol açtığı düşünülen "volkanik kış" şeklinde
görülen iklim değişikliği ileri sürülür. Kimi zaman hastalık, kimi
zaman da sadece kötü şans neden olarak gösterilir. Ancak son bir
kaç on yılda, Neandertal'in Megatherium, Amerikan mastodonu ve
diğer pek çok talihsiz megafauna ile aynı yöne gittiği giderek net
lik kazanmıştır. Diğer bir deyişle, bir araştırmacının söylediği gibi,
"onların kötü şansı bizdik."
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Modern insanlar Avrupa'ya yaklaşık kırk bin yıl önce geldiler ve
arkeolojik kayıtların tekrar tekrar gösterdiği üzere o anda Neandertaller yok oldular. Belki Neandertaller'in peşlerine aktif olarak düş
tüler, belki de Neandertaller sadece rekabette yenik düştüler. Her
iki durumda da sayılarının azalması bildiğimiz modele uyuyor;
önemli (ve rahatsızlık verici) bir farkla. İnsanlar Neandertaller'i ni
hayet sona erdirmeden önce, onlarla cinsel ilişki kurdular. Bu etkile
şimin sonucu olarak, günümüzde yaşayan pek çok insan az da olsa
-yüzde dörde varan oranda- Neandertal'dir. Dönüşüm İstasyonu'nun yamnda satılan bir tişört, bu mirasa olabilecek en olumlu
yaklaşımı sergiliyor. Tişörtte ICH BİN STOLZ, EIN NEANDERTHALER ZU SEIN (Neandertal olmaktan gurur duyuyorum) yazıyor.
Tişörtü çok beğendim ve kocam için bir tane satın aldım ama bir
süre önce tişörtü çok çok nadiren giydiğini fark ettim.

Max Planck Evrimsel Antropoloji Enstitüsü Neander Vadisi'nin tam
doğusunda, yaklaşık dört yüz seksen kilometre uzaklıktaki Leipzig
şehrinde bulunuyor. Enstitü biraz muza benzeyen yeni bir binada
hizmet veriyor ve halen şehrin Doğu Alman geçmişini yansıtan
bir mahallede bariz biçimde öne çıkıyor. Hemen kuzeyinde Sovyet
tarzı apartmanlar var. Güneyinde, eskiden Sovyet Pavyonu olarak
bilinen (şimdi boş durumdaki) altından kuleleriyle büyük bir ba
lo salonu var. Enstitünün lobisinde bir kafeterya ve büyük insansı
maymunlarla ilgili bir sergi bulunuyor. Kafeteryadaki televizyon
ekranından Leipzig Hayvanat Bahçesi'ndeki orangutanları canlı
olarak izleyebiliyorsunuz.
Enstitünün evrimsel genetik bölümüne Svante Pâabo başkanlık
ediyor. Uzun boylu ve zayıf, uzun yüzlü, dar çeneli ve gür kaşlı
biri; ironik bir durumdan bahsederken, vurgulamak istercesine kaş
larım kaldırıyor. Pââbo'nun ofisinde iki figür ağırlıklı etkiye sahip.
Biri Pââbo'nun kendisine ait; lisansüstü öğrencilerinin ellinci yaş
gününde hediye ettikleri, kendisinden büyük portresi. (Öğrencile
rinin her biri portrenin bir parçasını yapmış. Genel olarak şaşırtıcı
bir benzerlik yakalamrken, sanki bir cilt hastalığı olduğu hissi veren
bir renk uyumsuzluğu var.) Diğer figür ise bir Neandertal, gerçek
boyutlu bir model iskelet; ayakları zeminin üzerinde sallanacak şe
kilde kaldırılarak asılmış.
Bazıları İsveçli olan Pââbo için "paleogenetiğin babası" diyor. An
tik DNA çalışmalarım aşağı yukarı onun icat ettiği söylenebilir. Li
sansüstü eğitim öğrencisi olarak yaptığı ilk çalışmalar, Mısır mumya
larının etlerinden genetik bilgi toplamaya çalışmayı içeriyordu. (Fira
vunlar içinde kim kiminle akrabaydı, bilmek istemişti.) Daha sonra
ilgisini Tazmanya kaplanlarına ve dev kara tembel hayvanlarına çe
virdi. Mamutların ve moa kuşlarının kemiklerinden DNA örnekleri
aldı. Tüm bu projeler gerçekleştirildiği zamanlarda çığır açıyordu an
cak tüm bunlar Pââbo'nun şimdiki en muazzam çalışması için ısınma
egzersizleri gibiydi: Neandertal genomunun tamamınm sıralanması.
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Paâbo projeyi 2006'da, tam da orijinal Neandertal'in keşfinin yüz
ellinci yıldönümünde açıkladı. O tarihte, insan genomunun eksik
siz versiyonu yayınlanmışta. Aynı şekilde şempanze, fare ve sıçan
genomları versiyonları da servis edilmişti. Ancak insanlar, şempan
zeler, fareler ve sıçanlar elbette yaşayan organizmalardır. Ölünün
sıralamasının yapılması çok daha zordur. Bir organizma öldüğün
de genetik materyali parçalanmaya başlar, dolayısıyla uzun DNA
iplikleri yerine en iyi koşullar altında bile geriye sadece parçalar
kalır. Tüm parçaların birbiri ile nasıl birleştiğini anlamaya çalışma
yı, kağıt parçalayıcıdan geçirilmiş, dünkü çöplerle karıştırılmış ve
çürümesi için çöp alanına atılmış bir Manhattan telefon rehberini
bir araya getirmeye çalışmaya benzetebiliriz.
Proje tamamlandığında insan genomu ile Neandertal genomunu
yan yana koymak, baz çiftlerini baz çiftleriyle karşılaştırmak ve tam
olarak nerelerde birbirlerinden ayrıldıklarını belirlemek mümkün ola
cak. Neandertaller modern insanlara aşırı benziyorlardı; muhtemelen
en yakın akrabalarımız. Ancak insan olmadıkları çok açık. Bizi birbiri
mizden ayıran o çok önemli mutasyon (ya da daha büyük olasılıkla
mutasyonlar), bizi en yakın akrabasını ortadan kaldırabilecek, sonra
kemiklerini kazıp çıkaracak ve genomunu yeniden oluşturmaya ça
lışacak türden bir canlı yapan mutasyonlar DNA'mızda bir yerlerde.
Pââbo bana, "Tamamen modern insanlarda Neandertaller'e göre
fark yaratacak ne değişiklik olduğunu bilmek istiyorum. Bizlerin bu
muazzam toplumları kurmamızı ve yerkürenin her yerine yayılma
mızı ve bana göre insanlara has olduğundan kimsenin şüphe duy
mayacağı teknolojiyi geliştirmemizi mümkün kılan neydi? Bunun
genetik bir temeli olmalı ve burada, listelerin içerisinde bir yerlerde
saklanıyor" dedi.
Neandertal Vadisi'nden gelen kemikleri taş ocağı işçileri bulmuşlar
ve çöp muamelesi yapmışlardı. Ocağın sahibi buluntudan haber
dar olup, kalıntıların -kafatasının üst kısmı, köprücük kemiği, beş
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kaburga parçası ve yarım bir pelvis- korunmasında ısrar etmiş ol
masaydı, muhtemelen tamamen kaybolurlardı. Kemiklerin bir ma
ğara ayısma ait olduğunu düşünen ocak sahibi, bunları o bölgede
çalışan, ek iş olarak fosil incelemeleri yapan öğretmen Johann Cari
Fuhlrott'a verdi. Fuhlrott, bir ayıdan daha garip ve çok daha tanıdık
bir şeyi incelemekte olduğunu fark etti. Kalıntıların "ırkımızın ilkel
bir üyesi" olduğunu ilan etti.
Tesadüfen, bu olay Darwin'in Türlerin Kökeni'ni yayınladığı dö
neme denk gelmişti ve kemikler insanın kökleri üzerine tartışmalara
hızla dahil edildi. Evrim karşıtları, Fuhlrott'un iddialarını görmez
den geldiler. Kemiklerin sıradan bir insana ait olduğunu söylediler.
Bir teoriye göre bu, Napolyon savaşlarından sonraki kargaşada böl
geye gelen bir Kazak'a aitti. Kemiklerin eski görünmesinin nedeni
-Neandertal femurları belirgin bir şekilde eğilmişti- Kazak'ın at üze
rinde çok zaman geçirmesiydi. Başka bir teoride, kemiklerin raşitik
birine ait olduğu söyleniyordu: Adam hastalığından dolayı öylesine
acı çekiyordu ki, almnı sürekli sarıyordu; kaş bölgesinin çıkık olması
nın nedeni buydu. (Raşitik ve sürekli ağrı çeken bir adamın bir tepe
ye neden ürmandığı ve bir mağaraya neden girdiği hiç açıklanmadı.)
Sonraki birkaç on yılda, Neander Vadisi'nde bulunanlara benzer
daha çok kemik -modern insanların kemiklerinden daha kalın ke
mikler ve daha garip şekilli kafatasları- ortaya çıktı. Tüm bu bulun
tuların yolunu kaybetmiş Kazaklarla ya da raşitik mağaracılarla
açıklanması mümkün değildi. Ancak evrimciler de kemiklerin kafa
karıştırıcı olduğunu düşünüyordu. Neandertaller'in kafatasları çok
büyüktü; ortalamada günümüz insanından daha büyük. Bu neden
le küçük beyinli insansı maymunlarla başlayıp, aşamalı olarak bü
yük beyinli Viktorya dönemi insanına kadar gelen anlatım içerisin
de yerini bulmak zordu. 1871'de ortaya çıkan insanın Türeyişi'nde,
Darvvin Neandertaller'den sadece üstü kapalı olarak bahsediyordu.
"Meşhür Neandertal gibi çok eski bazı kafataslarının çok gelişmiş
ve büyük olduğunu kabul etmek gerekir" diyordu.
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1909'da yapılan bir Neandertal çizimi.

Aynı anda hem insan olan hem de olmayan Neandertaller bizler
için açık bir engel oluşturuyor; İnsanın Türeyişi bu ilişkinin tuhaf
lığını dile getirdiğinden bu yana, bu konuda çok fazla yazı yazıldı.
1908'de, Güney Fransa'da, La Chapelle-aux-Saints yakınlarında ne
redeyse eksiksiz bir iskelet bulundu. Bir şekilde Paris Doğa Tarihi
Müzesi'nden paleontolog Marcellin Boule'un eline geçti. Bir dizi
incelemenin ardından, Boule Neandertaller'in "O kadar da Nean
dertal olma!" versiyonu denebilecek bir şey ortaya koydu: Dizleri
kıvrık, öne eğik ve hayvani. Boule, Neandertal kemiklerinin "be
lirgin biçimde maymuna has bir düzen" sergilediğini, kafatasının
şeklinin ise "tamamen kontrolsüz ya da vahşi bir türün fonksiyon
larının ağırlıkta olduğuna" işaret ettiğini yazıyordu. Boule'a göre
icat kabiliyeti, "sanatsal ve dini hassasiyetleri" ve soyut düşünce
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kapasitesi bu çatık kaşlı yaratığın yeteneklerinin çok ötesindeydi.
Boule'un vardığı sonuçlar pek çok çağdaşı tarafından incelendi ve
tekrarlandı; örneğin, İngiliz antropolog Sir Grafton Elliot Smith,
Neandertaller'i "tuhaf, hantal şekilli bacaklarının" üzerinde "yere
doğru eğilerek" yürür şekilde tarif ediyordu. (Smith, ayrıca Neandertaller'in "çirkinliğinin, vücutlarının neredeyse her yerini kapla
yan kıllarla daha da arttığını" iddia ediyordu ancak bu varlıkların
kıllı olduklarını gösteren hiçbir fiziksel kanıt yoktu; halen bu yönde
kanıt bulunmuyor.)
1950'lerde, iki anatomi uzmanı VVilliam Straus ve Alexander Cave,
La Chapelle’de bulunan iskeleti tekrar incelemeye karar verdi. Bi
rinci Dünya Savaşı'm bir kenara koyacak olursak, İkinci Dünya Sa
vaşı modern insanların en modernlerinin bile sergileyebildiği vah
şeti ortaya koymuştu ve Neandertaller'in yeniden değerlendirilmesi
gerekiyordu. Straus ve Cave, Boule'un Neandertal'in doğal duruşu
olarak değerlendirdiği pozisyonun muhtemelen eklem iltihabından
kaynaklandığını belirledi. Neandertaller öne doğru eğilerek ya da
dizleri kıvrık halde yürümüyorlardı. Hatta üraş olsa ve yeni kıyafet
ler giyse, New York metrosunda "diğer hemşerilerinden" daha fazla
dikkat çekmeyeceğini yazdılar. Daha yeni bazı akademik çalışmalar,
Neandertaller'in metroda dikkat çekmeden yolculuk yapacak kadar
olmasa da, kesinlikle dik durarak aşağı yukarı bizim yürüyüşümüze
benzer şekilde yürüdükleri düşüncesini destekliyor.
1960'larda, Amerikalı arkeolog Ralph Solecki, Kuzey Irak'ta bir
mağarada birkaç Neandertal'in kalıntılarını ortaya çıkardı. İçlerin
den Shanidar I ya da kısaca Nandy adı verilen bir tanesi, başından
en azından kısmen görme kaybı yaşamasına neden olan ağır bir ya
ra almıştı. Yaralan iyileşmişti; bu da sosyal grubu içerisindeki diğer
üyelerin ona baktıklarını gösteriyordu. Shanidar IV adı verilen bir
başkasının gömülmüş olduğu anlaşılıyordu ve Solecki mezar ye
rinde yapılan toprak analizi sayesinde, Shanidar IV'ün çiçeklerle
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gömüldüğüne ikna oldu. Bunu derin bir Neandertal spritüelliğinin
kanıtı olarak değerlendirdi.
Keşfiyle ilgili olarak yazdığı Shanidar: İlk Çiçek İnsanlar (Shanidar:
The First Floıver People) kitabında, "Birdenbire insan ırkının evrensel
liği ve güzellik aşkının kendi türümüzün sınırlarının ötesine geçtiği
gerçeğiyle karşı karşıya kaldık" diyordu. O zamandan bu yana, Solecki'nin bazı çıkarımları sorgulandı -çiçekleri mağaraya yas tutan ak
rabaların değil, saklanan kemirgenlerin getirmiş olması daha olası
görünüyor- ancak düşüncelerinin etkisi büyüktü; Neander Vadisi'nde sergilenenler Solecki'nin duygusal, insana yakın varlıklarıdır. Mü
zenin üç boyutlu sergilerinde Neandertaller çadırlarda yaşar, deri
yoga pantolonu gibi görünen kıyafetler giyer ve donmuş manzarayı
uzun uzun seyrederler. Sergi tabelalarından birinde "Neandertal in
sanı bir çeşit tarih öncesi Rambo değildi. O, zeki bir bireydi" yazıyor.

T ıraş edilm iş ve yeni b ir takım elbise giym iş b ir N eand ertal.
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DNA genellikle bir metinle karşılaştırılır; "metin" tanımı anlam
ifade etmeyen yazıyı içerdiği sürece yerinde bir karşılaştırma.
DNA, merdiven şeklinde birbirine örülmüş nükleotid adı verilen
moleküllerden oluşur; meşhur ikili sarmal. Her bir nükleotid dört
bazdan birini içerir: Adenin, timin, guanin ve sitosin. Bunlar A, T,
G ve C harfleriyle temsil edilir; böylece insan genomu dizisi ACCTCCTCTAATGTCA şeklinde ifade edilebilir. (Bu onuncu kromo
zomdan gerçek bir dizidir; filde karşılaştırma yapılabilecek bir dizi
ACCTCCCCTAATGTCA şeklinde olabilir.) İnsan genomu üç milyar
baz -daha doğrusu baz çifti- uzunluğundadır. Kodların büyük bölü
münün bir anlamı olmadığı belirlenmiştir.
Bir organizmayı uzun DNA iplerini kırarak parçalara -bir "me
tin" den çok konfeti gibi duran bir şeye- dönüştüren süreç neredeyse
organizma ölür ölmez başlar. Bozulmanın büyük bölümü ölümden
sonraki ilk birkaç saatte, canlının bedeninde bulunan enzimlerle
gerçekleşir. Bir süre sonra sadece ufak parçalar kalır ve daha da
uzun bir süre sonra -bu sürenin uzunluğu çürüme koşullarına bağlı
görünüyor- bu ufak parçalar da dağılır. Bu olduğunda, en karar
lı paleogenetikçi için bile üzerinde çalışacak bir şey kalmaz. "Belki
buz altında kalma durumunda beş yüz bin yıl geriye gidilebilir" de
di Pââbo. "Ama kesinlikle bir milyondan az." Beş yüz bin yıl önce,
dinozorlar öleli altmış beş milyon yıl olmuştu, dolayısıyla Jurassic
Park ne yazık ki sadece fanteziden ibaret. Diğer taraftan, beş yüz bin
yıl önce modern insan henüz yoktu.
Pâabo, genom projesi için Hırvatistan'da bir mağarada bulunan
yirmi bir Neandertal kemiği temin etti. (DNA çıkarmak için Pââbo'nun ya da diğer herhangi bir paleogenetikçinin kemiği keserek
örnekler alması ve sonra bunları eritmesi gerekir; bu işleme müze
ler ve fosil koleksiyoncuları anlaşılır nedenlerle uzak duruyorlar.)
Bu kemiklerden sadece üçünden Neandertal DNA'sı çıktı. Sorunu
daha da karmaşık hale getiren, DNA'nın kemikler üzerinde son
otuz bin yıldır beslenmekte olan mikropların DNA'sıyla karışmış
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olmasıydı; yani sıralama çalışmalarının çoğu çöpe gidecekti, "insa
nın umutsuzluğa kapıldığı zamanlar oluyor" dedi Pââbo. Bir zorluk
henüz aşılmışken, bir diğeri ortaya çıkıyordu. Bu proje için yıllarca
çalışmış olan Kaliforniya Üniversitesi Santa Cruz Kampüsü'nden
biyomoleküler mühendisi Ed Green, "Duygusal bir eğlence treni gi
biydi" diye hatırlıyor o günleri.
Proje nihayet faydalı sonuçlar -temelde A'lar, T'ler, G'ler ve C'lerden oluşan uzun listeler- üretmeye başlamıştı ki, Pââbo'nun ekibin
den genetikçi David Reich tuhaf bir şey fark etti. Neandertal'in sıra
lamaları beklendiği üzere insan sıralamalarına çok benziyordu ama
bazı insanlarınkine, başkalarından daha çok benziyordu. Özellikle
Avrupalılar ve Asyalılar Neandertaller Te, Afrikalılara göre daha
fazla ortak DNA'ya sahipti. "Bu sonucu görmezden gelmeye çalış
tık. 'Herhalde yanlıştır' diye düşündük" dedi Reich.
İnsamn evrimi üzerine yapılan çalışmalarda yaklaşık son yirmi
beş yıldır popüler medyada "Afrika'dan Çıkış", akademik çevre
lerde ise "son ortak ata" ya da "yer değiştirme" hipotezi olarak
anılan teori ağırlıklıdır. Bu teoriye göre, modern insanların tama
mı yaklaşık olarak iki yüz bin yıl önce Afrika'da yaşayan küçük
bir popülasyondan türemiştir. Yaklaşık yüz yirmi bin yıl önce, bu
popülasyonun bir alt kümesi Orta Doğu'ya, diğer alt kümeleri ora
dan kuzeybatı yönünde Avrupa'ya, doğuda Asya'ya ve en doğuda
Avustralya'ya kadar yayılmıştır. Kuzeye ve doğuya doğru ilerler
ken, modern insanlar Neandertaller'le ve yine bu bölgelerde yaşa
yan arkaik insanlar olarak adlandırılan diğerleriyle karşılaştı. Mo
dern insanlar, arkaik insanlarla yer değiştirdi; bu, onları yok olmaya
sürükledi demenin kibar yolu. Bu göç ve "yer değiştirme" modeli,
Neandertaller'le insanlar arasındaki ilişkinin, nereden gelirlerse
gelsinler, günümüz insanı için de aynı olması gerektiğini düşündü
rüyor.
Pââbo'nun ekibinin pek çok üyesi Avrasya eğiliminin bulaş
ma olduğunu gösterdiğinden şüpheleniyordu. Farklı noktalar
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da, Avrupa ve Asya kökenli kişiler örneklere temas etmişti; bu
kişilerin DNA'ları Neandertalinkiler'e karışmış olabilirdi. Bu
olasılığı değerlendirmek için pek çok test yapıldı. Sonuçlar hep
negatif çıktı. Reich, "Bu yapıyı tekrar tekrar görüyorduk; ne ka
dar çok veri elde edersek, bu durum istatistiksel olarak o kadar
baskın hale geliyordu" dedi. Zaman içinde diğer ekip üyeleri
de ikna olmaya başladı. Mayıs 2010'da, Science dergisinde ya
yınlanan bir makalede, Pââbo'nun "sızıntılı yer değiştirme" ola
rak adlandırdığı hipoteze yer verdiler. (Bu makale daha sonra
dergide yılın öne çıkan makalesi seçildi ve ekip yirmi beş bin
dolar ödül kazandı.) Modern insanlar Neandertaller ile "yer de
ğiştirmeden" önce onlarla seks yapmışlardı. Bu ilişkilerden do
ğan çocuklar Avrupa, Asya ve Yeni Dünya'da nüfusun artışını
sağladılar.
Sızıntılı yer değiştirme hipotezi -bir an için doğru olduğu varsa
yılarak- Neandertaller ile modem insanların birbirlerine yakınlığı
na dair en güçlü kanıtı oluşturuyor. İkisi birbirine belki aşık oldular,
belki olmadılar ama yine de seks yaptılar. Melez çocukları canavar
gibi görülmüş olabilir ya da olmayabilir; yine de birileri -belki önce
Neandertaller, belki insanlar- bu çocuklara baktılar. Bu melezlerden
bazıları, kendilerinin de çocukları olacak kadar hayatta kaldılar;
sonra onlar da çocuk sahibi oldular ve bu şekilde günümüze kadar
geldi. Şimdi bile, o zamandan en az otuz bin yıl sonra, fark edilebilir
bir iz söz konusu: Yeni Ginelilerden, Fransızlara, Han Çinlilerine
kadar, Afrikalı olmayan tüm toplumlar yüzde bir ila dört oranında
Neandertal DNA'sı taşıyor.
Pââbo'nun İngilizce'de en sevdiği sözlerden biri "havalı." So
nunda Neandertaller'in genlerinden bazılarım modem insanlara
aktardıkları fikrine ikna olduğunda, "Bunun çok havalı olduğunu
düşündüm. Demek ki tamamen yok olmamışlar, içimizde biraz da
o l^ yaşıyorlar" diye düşünmüş.
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Leipzig Hayvanat Bahçesi ile Evrimsel Antropoloji Enstitüsü şehrin
iki ayrı ucunda yer alıyor ama enstitünün sahada kendi laboratuvarı ve insansı maymun evinin içinde Pongoland adı verilen özel
tasarlanmış test odaları var. En yakın akrabalarımızdan hiçbiri (içi
mizde taşıdığımız küçük parçalar dışında) hayatta olmadığından,
araştırmacılar canlı deneyler yaparken en yakın ikinci akrabaları
mız olan şempanze ve cüce şempanzelerden ve biraz daha uzak
akrabalarımız olan goriller ve orangutanlardan yararlanmak du
rumundalar. (Aynı ya da en azından benzer denebilecek deneyler
genellikle karşılaştırma amacıyla küçük çocuklarla da yapılıyor.) Bir
sabah, bir deneyi yapıldığı sırada izleyebilmek umuduyla hayva
nat bahçesine gittim. O gün, Pongoland'de bir BBC ekibi de vardı;
hayvan zekası hakkında bir program çekiyorlardı, insansı maymun
evine geldiğimde, içerisinin üzerinde HAYVAN EINSTEINLAR ya
zılı kameralarla dolu olduğunu gördüm.
Araştırmacı Hector Marin Manrique, kameraların çekmesi için
daha önce saf bilim ruhuyla yaptığı bir dizi deneyi canlandırıyor
du. Dokana adlı dişi bir orangutan test odalarından birine alınmıştı.
Orangutanların çoğu gibi, onun da bakır rengi tüyleri ve dünyadan
bezmiş bakışları vardı. Kırmızı bir içecek ve ince plastik tüplerin
bulunduğu ilk deneyde, Dokana işe yarayan bir içecek pipetini işe
yaramayan bir pipetten ayırabildiğini gösterdi. Daha fazla kırmı
zı içecek ve daha fazla plastiğin olduğu ikinci deneyde, borunun
içinden sert bir çubuk geçirip, içi boşalan boruyu içeceği içmek için
kullanarak pipet fikrini anladığını gösterdi. Son olarak, Mensa sevi
yesinde bir maymun zekası sergileyen Dokana, Manrique'in uzun
plastik silindirin en altma yerleştirdiği fıstığı almayı başardı. (Silin
dir duvara sabitlenmişti, bu yüzden devirmesi mümkün değildi.)
Önce içme suyuna gitti, ağzına biraz su aldı, geri geldi ve suyu silin
dirin içine tükürdü. Fıstık suyun üzerinde yüzerken, ulaşabileceği
bir seviyeye gelinceye kadar işlemi tekrarladı. Daha sonra, BBC eki
bini aynı deneyi beş yaşındaki bir grup çocukla yaparken izledim;
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fıstık yerine içinde şeker olan plastik kaplar kullanmışlardı. Yakın
bir yerde şüpheli bir şekilde bırakılmış ağzına kadar dolu bir dama
cana içme suyu olmasına rağmen, çocuklardan sadece biri -bir kızkabı su üstünde yüzdürme çözümüne ulaşabildi; o da büyük bir
yönlendirmeyle mümkün oldu. (Erkek çocuklardan biri pes etme
den hemen önce mızıldanarak, "Su ne işime yarar ki?" diye sordu.)
"Bizi insan yapan nedir?" sorusuna cevap vermeye çalışmanın
bir yolu, "Bizi büyük insansı maymunlardan farklı kılan nedir?"
sorusunu sormaktır ya da daha kesin bir ifadeyle, insan olmayan
insansı maymunlar diyebiliriz çünkü insanlar aslında insansı may
mundur. Şimdiye kadar neredeyse her insanın öğrendiği -ve Dokana
ile yapılan deneylerin de bir kez daha doğruladığı- gibi insan olma
yan insansı maymunlar son derece zekidir. Çıkarımda bulunabilirler,
karmaşık bulmacaları çözebilirler ve diğer insansı maymunların ne
leri bilebileceklerini (ve bilemeyeceklerini) anlayabilirler. Leipzig7de
araştırmacılar bir dizi testle şempanzeler, orangutanlar ve çocukların
fiziksel dünyayı anlamayı içeren çok çeşitli görevlerde benzer per
formans sergilediklerini buldular. Örneğin deneyi yapan, üç bardak
tan birinin içine bir ödül yerleştirdiğinde ve bardakları hareket ettir
diğinde, insansı maymunlar ödülü çocuklarla aynı sıklıkta buldular;
hatta şempanzeler daha sık buldular. İnsansı maymunlar miktarları
çocuklar kadar iyi kavrıyorlardı; tercihin genel anlamda matematik
kullandırmayı gerektirdiği durumlarda bile her seferinde içerisinde
daha fazla atıştırmalık olan tabağı seçtiler ve nedenselliği de aynı
şekilde anlıyor görünüyorlardı. (Örneğin, insansı maymunlar sallan
dığında ses çıkaran bardaklarda yiyecek olma ihtimalinin daha fazla
olduğunu anladılar.) Ve basit aletleri kullanma becerileri eşitti.
Çocukların rutin olarak insansı maymunlardan daha başarılı ol
dukları konu sosyal ipuçlarımn okunmasını gerektiren görevlerdi.
Çocuklara ödülü nerede bulacaklarına dair bir ipucu verildiğinde
-doğru kaba işaret eden ya da bakan biri gibi- bu işareti anladılar.
İnsansı maymunlar ya kendilerine yardımda bulunulduğunu anla-
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inadı ya da ipuçlarını takip edemedi. Benzer şekilde, çocuklara bir
ödülü nasıl kazanacakları gösterildiğinde, örneğin bir kutuyu yırtıp
açmak gibi, konuyu anlamakta ve davranışı taklit etmekte bir sorun
yaşamadılar. İnsansı maymunlar burada da afalladılar. Çocukların
sosyal ortam konusunda büyük bir avantajları olduğunu kabul et
meliyiz çünkü deneyleri yapanlar ile aynı türe aitler. Ancak genel
olarak insansı maymunların insan toplumlarında temel nitelik olan
ortak sorun çözme güdüsüne sahip olmadıkları görüldü.
Enstitünün gelişimsel ve karşılaştırmalı psikoloji departmammn
başında bulunan Michael Tomasello, "Şempanzeler inanılmaz zeki
ce hareketler yapıyorlar ancak gördüğümüz ana fark 'kafa kafaya
vermemiz.' Bugün hayvanat bahçesinde olsaydın, iki şempanzenin
ağır bir şeyi birlikte taşıdıklarını kesinlikle göremezdin. Bu tür bir
işbirliği projeleri yok" dedi.
Pââbo genellikle geç saate kadar çalışıyor ve çoğu zaman akşam ye
meklerini kafeteryanın yediye kadar açık olduğu enstitüde yiyor.
Ama bir gece erken çıkmayı ve bana Leipzig şehir merkezini gezdir
meyi teklif etti. Bach'm mezarının bulunduğu kiliseye gittik ve so
nunda Goethe'nin oyununun beşinci perdesinde Mephistopheles'in
Faust'u getirdiği bara, Auerbachs Keller'e geldik. (Bu barın üniver
site öğrencisi olduğu yıllarda Goethe'nin takılmayı en sevdiği me
kan olduğu söyleniyor.) Hayvanat bahçesine önceki gün gitmiştim
ve Pââbo'ya farazi bir deney sordum. Neandertaller'e Pongoland'de
gördüğüm deneyleri yapma imkanı olsaydı, ne yapardı? Onların na
sıl varlıklar olduğunu düşünüyordu? Acaba konuşabiliyorlar mıydı?
Sandalyesinde arkasına yaslandı ve kollarını göğsünde birleştirdi.
"İnsanlar tahminde bulunmaya yatkın oluyor. Bu yüzden 'Sen
ce konuşabiliyorlar mıydı?' gibi soruları reddederek, bu içgüdüye
karşı koymaya çalışıyorum. Çünkü bunu gerçekten bilmiyorum ve
bir bakıma sen de benimle aynı nedenleri ileri sürerek tahminde bu
lunabilirsin" dedi.
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Kalıntılarının bulunduğu pek çok saha, Neandertaller'in neye
benzediklerine dair pek çok ipucu barındırıyor; en azından tahmin
de bulunmak isteyenler için. Neandertaller oldukça güçlüydü -bu
kemiklerinin kalınlığından yola çıkılarak söyleniyor- ve muhteme
len modern insanların pestilini çıkarabilirlerdi. Taştan aletler yapma
konusunda beceriklilerdi ancak aym aletleri tekrar tekrar yaparak
binlerce yıl geçirmiş gibi duruyorlardı. En azından bazı durumlar
da, ölülerini gömüyorlardı. Yine bazı durumlarda birbirlerini öldür
müş ve yemiş gibi görünüyorlardı. Sadece Nandy değil, pek çok
Neandertal iskeletinde hastalıklar ya da fiziksel bozukluklara dair
işaretler vardı. İlk bulunan Neander Vadisi Neandertali biri başın
dan, biri de sol kolundan olmak üzere iki kez ciddi biçimde yaralan
mıştı. La Chapelle Neandertali, eklem iltihaplanmasına ek olarak,
kırık bir kaburga ve diz kapağından da rahatsızlık çekiyordu. Bu
yaralanmalar, Neandertaller'in sınırlı silahlarıyla avlanmalarının
zorluklarını yansıtıyor olabilir; hiçbir zaman atılarak kullanılan bir
silah geliştirmemiş gibi görünüyorlardı, dolayısıyla avlarını öldür
mek için öyle ya da böyle üstlerine çıkmaları gerekiyordu. Nandy
gibi, hem ilk bulunan hem de La Chapelle Neandertali yaralanma
dan sonra hayatta kalmıştı, bu da birbirlerini gözettikleri, dolayısıy
la empati kurma kapasitesine sahip oldukları anlamına geliyordu.
Arkeolojik kayıtlardan Avrupa'da ya da batı Asya'da ortaya çıktık
ları, su ya da benzeri önemli bir engelle karşılaştıklarında durduk
ları anlaşılıyordu. (Son buzul çağında, deniz seviyelerinin şu anda
kinden çok daha düşük olduğu zaman, başa çıkmaları gereken bir
Ingiliz Kanalı yoktu.) Modern insanların Neandertaller'den önemli
farklarından biri budur ve Paâbo'ya göre, en şaşırtıcı yanlarından
biri de bu. Modern insanlar Avustralya'ya gittiklerinde, bir buzul
çağının ortasında olsa bile, bu yolculuğu açık denizi geçmeden yap
maları mümkün değildi.
:Arkaik insanlar, Homo erectus gibi, "Eski Dünya'daki diğer pek
çok memeli gibi yayıldılar" dedi Pââbo. "Madagaskar'a, Avustral
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ya'ya hiç gelmediler. Neandertaller de öyle. Karanın görünmediği
okyanuslara çıkmak sadece tamamen modern insanların başlattığı
bir şey. Bu kısmen teknoloji ile ilgili elbette; bunun için gemilerin
olması gerekir. Ama aynı zamanda bir çılgınlık tarafının da oldu
ğunu düşünüyorum. Değil mi? Paskalya Adası bulununcaya kadar
kaç kişi Pasifik'e açılmış ve kaybolmuştur? Yani çok saçma. Üstelik
bunu neden yaparsın? Sadece zafer için mi? Ölümsüzlük için mi?
Meraktan mı? Şimdi de Mars'a gidiyoruz. Hiç durmuyoruz."
Faust tarzı tatminsizlik modern insanları tanımlayan özellikler
den biriyse, o zaman, Pââbo'nun anlatımıyla bir tür Faust geni ol
malı. Çeşitli seferlerde bana, "çılgınlığımızın" temelini Neandertal
ile insan DNA'sim karşılaştırarak belirlememizin mümkün olacağı
nı düşündüğünü söyledi. Bir defasında, "Bir gün insanların delili
ğini ve keşiflerini mümkün kılanın çılgın bir mutasyon olduğunu
öğrenirsek, tüm bunların gerçekleşmesine, gezegendeki tüm ekosistemin değişmesine ve bizim her şeye egemen kalmamıza bu kro
mozomdaki bu küçük değişikliğin yol açtığını düşünmek heyecan
verici olacak" demişti. Başka bir defasında da şöyle söylemişti: "Bir
açıdan çılgınız. Bunu sağlayan ne? Bunu anlamayı gerçekten çok
isterim. Bunu bilmek çok hem de çok havalı olurdu."
İnsan
TACACTCACATTTTTTTGCATATTATCTAGTCCCATGACATTA

Neandertal
TACACTCACATTTTTTTACATATTATCTAGCCCCATGACATTA

Şempanze
TACACTCACA-TTTTTTACATATTATCTAGTCCCATGACATTA
İnsan, N eand ertal ve şem pan ze genom un da b eşin ci k rom ozom u n dizilim i.
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Pââbo, bir gün ofisine gittiğimde amatör bir fosil toplayıcısı tarafın
dan Leipzig'e yaklaşık yarım saat uzaklıkta bir yerde bulunan bir
kafatası üst parçasının fotoğrafını gösterdi. E-postayla gelen fotoğra
fa bakarak, kafatası parçasının oldukça eski olduğu sonucuna vardı.
Bunun ilk Neandertaller'den birine, hatta bazı kesimlerin hem in
sanların hem de Neandertaller'in ortak atası olduğunu kabul ettik
leri bir Homo heidelbergensis'e ait olabileceğini düşünüyordu. Ayrıca,
onu ele geçirmesi gerektiğine de karar vermişti. Kafatası parçası bir
taş ocağında oluşan su birikintisinde bulunmuştu; koşullar nedeniy
le korunmuş olabileceğini düşündü, bu yüzden parçaya hemen ula
şabilirse DNA örnekleri elde edebilirdi. Ancak kafatası için Mainz'da
bir antropoloji profesörüne söz vermişlerdi. Profesörü test yapması
için yeterli miktarda kemik vermeye nasıl ikna edebilirdi?
Pââbo, profesörü tanıyabileceğini düşündüğü herkesi aradı. Sek
reterinin, profesörün sekreterini arayıp kişisel cep telefonu numara
sını almasını istedi ve faydası olacaksa profesörle beraber olmaya
hazır olduğu şakasını yaptı; belki de yarı şaka yarı ciddi söylüyor
du. Almanya'mn farklı yerleri ile telefon trafiği çılgınlığı bir buçuk
saatten fazla sürdü, ta ki Pââbo nihayet kendi laboratuvarından
araştırmacılarla konuşuncaya kadar. Araştırmacı kafatası parçasım
bizzat görmüştü ve çok yaşlı olmadığı sonucuna varmıştı. Pââbo
ilgisini anında kaybetti.
Eski kemikler söz konusu olduğunda, elinize ne geçeceğini asla
bilemezsiniz. Pââbo birkaç yıl önce Endonezya'nın Flores Adası'nda bulunan Hobbit iskeletlerinden birinin dişinden bir parça almayı
başarmıştı. Daha 2004 yılında keşfedilen Hobbitler’in genellikle kü
çük arkaik insanlar -Homo floresiensis- olduklarına inanılır. Diş, yak
laşık on yedi bin yıl öncesine tarihlenmişti, yani Hırvat Neandertal
kemiklerinin ancak yarısı yaşındaydı ama Pââbo herhangi bir DNA
almayı başaramadı.
Sonra, yaklaşık bir yıl kadar geçtiğinde, Güney Sibirya'da bir
mağarada insan dişini andıran bir azı dişiyle birlikte bulunan par-
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ıııak kemiğinden bir parça temin etti. Yaklaşık olarak bir silgi bü
yüklüğündeki parmak kemiğinin yaşı kırk bin yıldan fazlaydı. Pââbo bunun ya modern insana ya da bir Neandertal'e ait olduğunu
varsaydı. Eğer İkincisi olduğu ortaya çıkarsa, bu saha Neandertal
kalıntılarının bulunduğu doğuda en uzak nokta olacaktı. Hobbit di
şinin aksine, parmak parçasından hayret verici ölçüde çok DNA elde
(.-dildi. İlk parçaların analizleri tamamlandığında, Pââbo tesadüfen
Birleşik Devletler'deydi. Ofisini aradı ve telefondaki meslektaşı ona
“Oturuyorsun, değil mi?" diye sordu. DNA, bu parçanın modern
insana ya da Neandertal'e ait olmadığını göstermişti, tamamen yeni
ve daha önce bilinmeyen bir hominid grubuna aitti. Aralık 2010'da,
Nature dergisinde yayınlanan bir makalede, Pââbo bu yeni gruba
kemiğin bulunduğu Denisova Mağarası'ndan hareketle Denisova
İnsanı adını verdi. Bu keşifle ilgili olarak bir gazete "Bilinen Tarih
Öncesine Parmak [Hareketi] Çekmek" başlığını attı. Hayret verici
biçimde -ya da belki artık tahmin edileceği gibi- modern insanlar
Denisova İnsanları ile de etkileşim içine girmiş olmalılar çünkü gü
nümüz Yeni Ginelileri yüzde altıya varan oranda Denisova İnsanı
DNA'sı taşıyor. (Neden Yeni Ginelilerde olduğu ama Sibirya yer
lilerinde ya da AsyalIlarda olmadığı net değil ancak insanların göç
modeli ile ilişkili olmalı.)
Hobbitler'in ve Denisova İnsanları'nın keşfiyle modern insanlar
iki yeni kardeş kazandılar. Eski kemiklerden alman DNA'lar analiz
edildikçe, başka insan akrabaların da bulunması olası görünüyor;
önde gelen İngiliz paleoantropolog Chris Stringer'la konuşmamız
da söylediği gibi, "Başka sürprizlerin de olduğuna eminim."
Bu noktada, Denisova İnsanları'nı ya da Hobbitler'i neyin yok
ettiğine dair kamt bulunmuyor ancak yok oluşlarının zamanlaması
ve Pleistosen sonu yok oluşlarının genel şekli açıkça belli bir şüpheli
olduğu anlamına geliyor. Bizimle yakın akraba oldukları düşünü
lürse, muhtemelen hem Denisova İnsanları'nın hem de Hobbitler'in
hamilelik süreleri uzundu ve bu nedenle megafauna ile aynı önemli
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hassasiyeti, düşük üreme hızı özelliğini paylaşıyorlardı. İşlerinin
bitmesi için gerekli tek şey, üreyen yetişkinlerin sayısında sürekli
aşağı yönde baskı olmasıydı.
Ve aynı durum bir sonraki en yakın akrabalarımız için de geçerli;
işte bu nedenle, insanlar istisna olmak üzere, günümüzde var olan
tüm büyük insansı maymunlar yok olmaya doğru gidiyorlar. Do
ğal ortamlarında yaşayan şempanze sayısı bundan elli yıl öncekinin
belki de yarısına kadar düştü; dağ gorillerinin sayısı da benzer bir
eğriyi takip ediyor. Ova gorilleri daha da hızlı bir azalma gösterdi;
sadece son yirmi yıl içerisinde popülasyonun yüzde altmış oranın
da azaldığı tahmin ediliyor. Bu düşüşün nedenleri arasında kaçak
avlanma, hastalıklar ve yaşam ortamı kaybı yer alıyor; yaşam or
tamı kaybı, sığınmacıların dalgalar halinde gorillerin sınırlı yaşam
alanlarına itilmesine neden olan savaşlarla daha da artmıştır. Su
matra orangutanları "kritik tehlikede" olarak sınıflandırılmıştır, ya
ni "doğal ortamlarında yok olma riski aşırı yüksektir." Bu durumda,
tehlikeyi yaratan şiddetten çok barıştır; geri kalan orangutanların
büyük bölümü Aceh eyaletinde yaşıyor; burada onlarca yıldır sü
regelen siyasi çalkanünın kısa süre önce sona ermesinin sonucunda
hem yasal hem de yasadışı kereste kesiminde hızlı bir artış yaşandı.
Antroposen'in istenmeyen pek çok sonucundan biri de kendi soy
ağacımızı budamamız olmuştur. Bundan pek çok nesil önce, kardeş
türlerimiz Neandertaller'i ve Denisova İnsanları'm kestikten sonra,
şimdi de birinci ve ikinci göbekten kuzenlerimiz üzerinde çalışıyo
ruz. İşimizi bitirdiğimizde, büyük insansı maymunlardan hayatta
kalan bizden başka tek bir temsilci bile olmaması olasılığı yüksek.
Bugüne kadar bulunan en büyük Neandertal kemiği gruplarından
biri -yedi kişinin kalıntıları- yaklaşık yüzyıl önce, Fransa'nın güney
batısındaki La Ferrassie'de keşfedildi. La Ferrassie, Dordogne'da
buliınuyor; burası La Chapelle'den fazla uzak değil ve Lascaux'daki resimli mağaralar da dahil olmak üzere önemli düzinelerce arke
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olojik alana yarım saatlik mesafede. Son birkaç yazdır, aralarında
l’aâbo'nun çalışma arkadaşlarından birinin de yer aldığı bir ekip
La Ferrassie'de kazı yapıyor; ben de oraya gidip neler olduğunu
görmek istedim. Kazı merkezine -eski bir tütün ambarı- tam zama
nında gelmiştim; akşam yemeği için arka bahçede derma çatma ma
salarda hazırlanmış Fransız usulü et vardı.
Ertesi gün, ekipte yer alan arkeologlardan bazılarıyla birlikte
arabayla La Ferrassie'ye gittim. Kazı sahası yolun hemen kenarın
da, sakin bir kırsal alanda yer alıyor. Binlerce yıl önce, La Ferrassie
dev bir kireçtaşı mağarasıymış ancak duvarlarından biri bu zama
na kadar çökmüş, şimdi ise iki tarafı açık durumda. Dev bir kaya
parçası yerden yaklaşık altı metre yükseğe kadar uzanıyor; sanki
tonozlu bir tavanın yarısı gibi. Saha etrafını dikenli telle çevirmişler
ve branda germişler; bu yüzden suç mahalli gibi görünüyor.
Sıcak ve tozlu bir gündü. Yarım düzine öğrenci bir hendeğin
başında, kürekleriyle toprağı kazıyordu. Hendek boyunca, kızıl
topraktan çıkan kemik parçalarını görebiliyordum. Aşağıya yakın
olan kemikleri oraya Neandertaller'in attıklarını söylediler. Yu
karıya yakın olan kemikler, Neandertaller gidince mağarayı ele
geçiren modern insanların bıraktıklarıydı. Sahada bulunan Ne
andertal iskeletleri uzun zaman önce götürülmüştü ama hala diş
gibi küçük bir parça bulma umudu vardı. Topraktan çıkarılan her
kemik ya da çakmaktaşı parçası ve azıcık bile ilgi çekebilecek her
şey, tütün çiftliğine götürülüp etiketlenmek üzere bir kenara ay
rılıyordu.
Bir süre öğrencileri çalışırken izledikten sonra gölgelik bir yere
çekildim. Neandertaller için La Ferrassie'de hayatın nasıl olduğunu
hayal etmeye çalıştım. Bölge şu anda ağaçlıklı olsa da, o zaman çıp
lak olmalı. Vadide dolaşan bir mus ya da ren geyiği, yabani sığırlar
ve mamutlar olmalı. Bunların dışında gözümün önüne fazla bir şey
gelmedi. Oraya birlikte geldiğim arkeologlara sordum. Max Planck
Enstitüsü'nden Shannon McPherron, "Hava soğuktu" dedi.
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"Ve pis kokuyordu" dedi Kanada Simon Fraser Üniversitesi'nden Dennis Sandgathe.
"Muhtemelen açlardı" diye ekledi Pennsylvania Üniversitesi'nden Harold Dibble.
Sandgathe, "Kimse çok yaşlı değildir" dedi. Ambara döndüğü
müzde, son birkaç günde yapılan kazılarda çıkan küçük parçala
ra göz gezdirdim. Yüzlerce hayvan kemiği parçası vardı; her biri
temizlenmiş, numaralandırılmış ve kendine ait plastik poşete ko
nulmuştu. Ve yüzlerce çakmaktaşı parçası... Parçaların çoğu büyük
olasılıkla alet yaparken kırılmıştı -Taş Devri'nin talaşı gibi- ama ba
zılarının el aletlerinin kendisi olduğunu öğrendim. Neye bakmam
gerektiğini öğrenince, Neandertaller'in işledikleri eğik kesimli ke
narları görebildim. Özellikle bir el aleti öne çıkıyordu: gözyaşı şek
linde, avuç içi büyüklüğünde bir çakmak taşı. Arkeoloji jargonunda
bu bir el baltasıydı ama büyük ihtimalle balta kelimesinin günü
müzde ifade ettiği amaçla kullanılmamıştı. Hendeğin dip kısmına
yakın bir yerde bulunmuştu, dolayısıyla yaklaşık yetmiş bin yaşın
da olduğu tahmin ediliyordu. Plastik poşetinden çıkardım ve arka
sını çevirdim. Neredeyse mükemmel bir simetrisi vardı -en azın
dan gözle görüldüğü kadarıyla- ve oldukça güzeldi. Bunu yapan
Neandertal'in tasarım hevesi olduğunu düşündüğümü söyledim.
McPherron karşı çıktı.
"Hikayenin sonunu biliyoruz. Modern kültürün nasıl göründü
ğünü biliyoruz ve bu noktaya nasıl geldiğimizi açıklamaya çalışıyo
ruz. Ve geçmişi yorumlarken günümüzü yansıtarak aşırıya kaçma
eğilimimiz var. Bu yüzden, güzel bir el baltası gördüğünde ve 'iş
çiliğe bak, tam bir sanat eseri' dediğinde, bu senin bugünkü bakış
açın. Ama kanıtlamaya çalışüğm şeyi varsayamazsın."
Gün yüzüne çıkarılmış binlerce Neandertal eşyası içerisinde ne
redeyse hiçbiri şüpheye yer bırakmayan sanat ya da süs eşyası yap
ma girişimini göstermiyor ve bu şekilde yorumlanan eşyalar -örneğin Orta Fransa'da bir mağarada keşfedilen fildişi kolye uçları- so
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nu gelmeyen, genellikle anlaşılması güç tartışmalara konu oluyor.
(Bazı arkeologlar kolye uçlarını, modern insanlarla karşılaşmaları
nın ardından onları taklit etmeye çalışan Neandertaller'in yaptığına
inanıyor. Bazıları ise kolye uçlarım Neandertaller'den sonra bu ala
nı kullanan modern insanların yaptıklarını söylüyor.) Bu eksiklik,
bazılarının Neandertaller'in sanat yeteneklerinin olmadığını ya da
-aşağı yukarı aynı anlama gelen bir ifadeyle- sanatla ilgilenmedik
lerini ileri sürmelerine yol açmış. Biz el baltasım "güzel" bulabiliriz;
onlar yararlı buluyorlardı. Genomik açıdan bakarsak, onlarda este
tik mutasyon diyebileceğimiz şey eksikti.
Dordogne'daki son günümde, yakındaki Grotte des Combarelles
adı verilen bir arkeolojik sahayı -insana ait- ziyaret ettim. Grotte,
bir kireçtaşı yamaçta yaklaşık üç yüz metre boyunca zikzaklar çizen
çok dar bir mağara. On dokuzuncu yüzyılda yeniden keşfedilme
sinden bu yana, mağara genişletilmiş ve elektrik lambalarıyla ay
dınlatılmış; bu sayede içerisinde çok rahatlıkla olmasa da, güvenle
yürümek mümkün. İnsanlar Grotte'e ilk girdiklerinde, on iki ya da
on üç bin yıl önce, durum farklıydı. O zaman mağara tavanı o kadar
alçaktı ki, içeride hareket etmenin tek yolu emeklemekti ve mutlak
karanlıkta görebilmenin tek yolu da ateş taşımaktı. Bir şey -belki
yaratıcılık, belki spiritüellik, belki de "çılgınlık"- insanların yine de
devam etmesini sağladı. Grotte'un derinlerindeki duvarlar yüzlerce
oymayla dolu. Resimlerin hepsi, çoğu günümüzde yok olmuş hay
vanlara ait: Mamutlar, yaban öküzleri, yünlü gergedanlar. İçlerinde
en ayrıntılı olam esrarengiz bir canlılığa sahip: Vahşi bir at başını
kaldırırken görülüyor, bir ren geyiği öne doğru eğilmiş, belli ki su
içecek.
Grotte des Combarelles duvarlarına resimler çizen insanların,
bu resimlerin büyülü güçleri olduğuna inandıkları yorumu genel
likle yapılır; bir bakıma haklıydılar. Neandertaller yüz bin yıldan
uzun bir süre Avrupa'da yaşadılar ve bu süre içerisinde çevreleri
üzerinde herhangi bir büyük omurgalıdan daha fazla etkileri olma
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dı. İnsanlar buraya gelmemiş olsalardı, Neandertaller'in vahşi atlar
ve yünlü gergedanlarla birlikte hala buralarda olacağına inanmak
için her türlü neden var. Dünyayı işaretler ve sembollerle temsil et
me kapasitesi beraberinde onu değiştirme kapasitesini de getiriyor;
anlaşılan bu aynı zamanda dünyayı tahrip etme kapasitesi demek.
Bizi Neandertaller'den ayıran minik bir dizi genetik değişiklik ama
farkı yaratan da bu.
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BÖLÜM XIII

ŞU TÜYLÜ ŞEY
Homo sapiens

"Gelecek bilimi hiçbir zaman fazla saygı duyulan bir çalışma ala
nı olmadı" diyor yazar Jonathan Schell. Aklımda bu uyarıyla, şeh
rin kırk sekiz kilometre kuzeyinde yer alan San Diego Hayvanat
Bahçesi'ne bağlı Koruma Araştırmaları Enstitüsü'ne gitmek için
yola çıktım. Enstitüye giden yol birçok golf sahasının, bir üzüm
bağının ve bir devekuşu çiftliğinin yanından geçiyor. Oraya var
dığımda, bir hastane gibi sessiz olduğunu fark ettim. Doku kül
türü konusunda uzman bir araştırmacı olan Marlys Houck, beni
uzun bir koridordan geçirip penceresi olmayan bir odaya götür
dü. Dayanıklı mutfak eldivenlerine benzeyen eldivenler giydi ve
büyük metal bir tankın kapağını açtı. Aralıktan ürpertici bir bu
har yükseldi.
Tankın dibinde sıvı nitrojen var, -195 derece sıcaklıkta. Havuzun
üzerinde küçük plastik test tipleri dolu kutular asılı. Kutular kule
gibi üst üste sıralanmış, tüpler ise mandallar gibi dik duruyor, hepsi
kendi yuvasında. Houck aradığı kutuyu buldu ve birkaç sıra saydı,
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sonra aşağı indi. Tüplerden iki tanesini çıkardı ve önüme, metal ma
sanın üzerine koydu. "İşte buradalar" dedi.
Eskiden Maui'de yaşayan, sevimli bir yüzü ve krem rengi göğsü
olan küçük bir kuş, po'ouli ya da kara yüzlü ispinozdan geriye ka
lan aşağı yukarı her şey bu şişelerin içinde. Bir defasında po'ouli için
"dünyadaki pek de güzel olmayan kuşların en güzeli" demişlerdi.
San Diego Hayvanat Bahçesi ve ABD Balık ve Vahşi Yaşam Hizmet
leri'nin 2004 sonbaharında kurtarmak üzere gösterdiği son çabanın
ardından, bir ya da iki yıl sonra nesli tükenmiş olmalı. O tarihte sa
dece üç tanesinin var olduğu biliniyordu, bunların yakalanması ve
çoğaltılması düşünülmüştü. Ancak sadece bir kuş kafese girdi. Dişi
olduğu varsayılıyordu ama erkek olduğu görüldü; bu gelişmeyle Ba
lık ve Vahşi Yaşam Hizmetleri'ndeki bilim insanları sadece bir cinsi
yetten po'ouli kaldığından şüphelendiler. Yakalanan bu kuş Şükran
Günü'nün ertesinde öldüğünde, bedeni hemen San Diego Hayvanat
Bahçesi'ne gönderildi. Houck kuşla ilgilenmek için enstitüye geldi.
"Bu bizim son şansımız" diye düşündüğünü hatırlıyordu. "Bu bizim
için dodo." Houck, kuşun gözündeki bazı hücrelerden kültür almayı
başardı ve o çabaların sonuçları şimdi şişelerin içindekileri oluşturu
yordu. Hücrelerin zarar görmesini istemiyordu, bu yüzden bir daki
ka kadar sonra tüpleri yeniden kutuya koydu ve tanka yerleştirdi.
Po'ouli hücrelerinin bir anlamda canlı tutulduğu penceresiz odaya
Donuk Hayvanat Bahçesi diyorlar. İsmin ticari marka hakları alınmış
ve başka kurumlar bu ismi kullanmak isterlerse, yasaları çiğnedikle
ri konusunda uyarı gönderiliyor. Odada, Houck'un az önce açtığına
benzer yarım düzine tank var ve bunların içinde, soğuk nitrojen bu
lutları arasında yaklaşık bin türü temsil eden hücre dizileri var. (As
lında burası "hayvanat bahçesinin" yarısı; diğer yarısı, yeri özellikle
gizli tutulan bir başka tesisteki tanklarda duruyor. Her hücre dizisi,
bir yerde elektrik kesintisi olması ihtimaline karşı iki tesis arasında
paylaştırılmış.) Donuk Hayvanat Bahçesi dünyanın en büyük donuk
tür koleksiyonunu barındırıyor ancak soğutulmuş canlı hayvan ko
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leksiyonu bulunduran kurum sayısı giderek artıyor; örneğin Cincinnati Hayvanat Bahçesi, CryoBioBank adım verdiği bir tesise sahip;
İngiltere'de Nottingham Üniversitesi'nde de Donuk Gemi bulunuyor.
Şu an için, San Diego'da derin dondurucudaki neredeyse tüm
türlerin kanlı canlı üyeleri var. Ancak giderek daha fazla bitki ve
hayvan po'ouli'nin peşinden gittiğinden, bu durumun değişmesi
olası. Houck tankı yeniden kapatmakla uğraşırken, Aeolus Mağara
sı'nm zemininden toplanıp Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'ne gön
derilen yüzlerce yarasa ölüsünü düşündüm. Kitrid tehdidi altın
daki tüm kurbağaların, asitlenme tehdidi altındaki mercanların ve
yasak avlanma tehdidi altındaki kalın derili memelilerin ve ısınma,
işgalci türler ve bölümlenme tehdidi altındaki çok çeşitli türlerin
kültürlerini saklamak için kaç tane küçük plastik tüp ve ne kadar
sıvı nitrojen gerekeceğini hesaplamaya çalıştım ama sonunda vaz
geçtim; aklımda tutamayacağım kadar çok sayı var.
Böyle mi bitmesi gerekiyor? Dünyanın en göz alıcı canlıları -ve tabii
aslında en göz alıcı olmayanları- için son umut gerçekten de sıvı nit
rojen havuzlarında mı? Diğer türleri nasıl tehlikeye attığımızı fark
ettiğimize göre, onları koruyacak önlemleri alamaz mıyız? Geleceği
anlamaya, önümüzdeki tehlikeleri görmeye çalışmanın amacı bu
tehlikelerden kaçınmak için gidişatı değiştirmek değil mi?
Elbette insanlar yıkıcı ve basiretsiz olabilirler; aynı zamanda ileri
görüşlü ve fedakâr da olabilirler. İnsanlar, Rachel Carson'ın "dün
yamızı başka varlıklarla paylaşma sorunu" olarak adlandırdığı du
rumu önemsediklerini ve o varlıklar adına fedakârlıklarda bulun
maya istekli olduklarını tekrar tekrar gösterdiler. Alfred Newton,
İngiltere sahilleri boyunca yaşanan vahşeti tarif etti; bunun sonu
cunda Deniz Kuşlarının Korunması Yasası çıkarıldı. John Muir, Ka
liforniya Dağları'nda yaratılan hasarı yazınca, Yosemite Milli Parkı
kuruldu. Sessiz Bahar sentetik böcek ilaçlarının yarattığı tehlikeleri
ortaya koydu ve on yıl içerisinde DDT'nin pek çok kullanımı yasak
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landı. (ABD'de hala kel kartalların yaşıyor olması -hatta sayıları ar
tıyor- bu gelişmenin memnuniyet verici pek çok sonucundan biri.)
DDT'nin yasaklanmasından iki yıl sonra, 1974'te Tehlike Altın
daki Türler Yasası Kongre'den geçti. O zamandan bu yana, yasada
sıralanan canlıları korumak için insanlar tarafından kaydedilen iler
leme kelimenin tam anlamıyla inanılmaz. Bunun pek çok gösterge
sinden birkaçından bahsedecek olursak, 1980'lerin ortalarına gelin
diğinde Kaliforniya akbabalarının sayısı sadece yirmi ikiye düşmüş
tü. Kuzey Amerika'mn en büyük kara kuşu olan bu türü kurtarmak
için vahşi yaşam biyologları akbaba yavrularını pipetlerle beslediler.
Kuşlara elektriğe kapılmamayı öğretmek için temsili elektrik hatları
kurdular; onlara çöpleri yememeyi öğretmek için çöp alanlarım ha
fif elektrik akımı verilmiş tellerle çevrelediler. Akbabaların her birini
-günümüzde yaklaşık dört yüz adet var- Batı Nil virüsüne karşı aşı
ladılar; bu hastalığa karşı henüz insanlar için bir aşı geliştirilmediği
ni belirtmekte fayda var. Kuşları düzenli olarak kurşun zehirlenmesi
açısından test ediyorlar -geyik leşlerini yiyen akbabalar genellikle
vücutlarına kurşun alıyorlar- ve çoğunu şelasyon terapisi ile teda
vi ettiler. Turnaları kurtarma çalışmaları daha da fazla kişinin, daha
uzun süre çalışmasını gerektirdi, bu çalışmaları çoğunlukla gönüllü
ler yaptı. Her yıl, ultra hafif uçaklar kullanan pilotlardan oluşan bir
ekip esaret altında büyüyen yavru turnalara kış aylarında güneye,
VVisconsin'den Florida'ya nasıl göç edeceklerini öğretiyor. Yaklaşık
iki bin kilometrelik bu yolculuk üç ay kadar sürebiliyor; sahipleri
tarafından kuşlara vakfedilen özel mülkiyete ait arazilerde onlarca
mola veriyorlar. Bu çalışmalarda doğrudan yer almayan milyonlarca
Amerikalı, dolaylı destek vermek üzere Dünya Vahşi Yaşam Fonu,
Ulusal Vahşi Yaşam Federasyonu, Vahşi Yaşam Savunucuları, Vahşi
Yaşamı Koruma Demeği, Afrika Vahşi Yaşam Vakfı, Doğa Koruma
ve Uluslararası Koruma gibi gruplara katılıyor.
Biyosferin küçük plastik tüplere indirgendiği hüzünlü bir gele
cek öngörmek yerine, nelerin yapılabileceğine ve nelerin yapılmakta
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olduğuna odaklanmak hem fiilen hem de etik olarak daha iyi olmaz
mı? Alaska'da bir koruma grubunun direktörü bunu şöyle anlatı
yordu: "İnsanlar umutlu olmak zorunda. Ben umutlu olmak zorun
dayım. Yola devam etmemizi sağlayan bu."
Koruma Araştırmaları Enstitüsü'nün yanında, benzer görünümde
boz renkli bir hayvan hastanesi var. San Diego Hayvanat Bahçesi
tarafından işletilen bu hastanedeki hayvanların çoğu burada sadece
geçici olarak bulunuyor ama binanın kalıcı bir sakini de var: Kinohi adında bir Havvaii kargası. Kinohi bugün hayatta olan, tamamı
esaret altındaki yaklaşık yüz Havvaii kargasından ya da 'alalâ'dan
biri. San Diego'da bulunduğum sırada, hayvanat bahçesinin üreme
fizyolojisi direktörü Barbara Durrant ile birlikte Kinohi'yi ziyaret et
tim; bana Kinohi'yi gerçekten anlayan tek kişinin o olduğunu söyle
diler. Kuşu görmeye gittiğimiz sırada, Durrant en sevdiği atıştırma
lıklardan almak için kantine benzer bir yere uğradı. Bu atıştırmalık
lar arasında un kurdu; yeni doğmuş, tüysüz, "pinky" diye bilinen
bir fare ve yetişkin bir farenin, bir tarafta ayaklar, diğer tarafta da iç
organlar olacak şekilde ikiye kesilmiş haldeki arka tarafı vardı.
'Alalâ'nın doğal ortamında neden tükendiğini kimse kesin ola
rak bilmiyor; muhtemelen, poouli'de olduğu gibi, birden fazla
nedeni vardır: Yaşam alanı kaybı, kuyruksüren gibi istilacı türler
tarafından avlanma ve sivrisinekler gibi diğer istilacı türlerin ge
tirdiği hastalıklar. Her durumda, ormanlarda yaşayan son alalâ'nın
2002'de öldüğü düşünülüyor. Kinohi, yirmi yıldan uzun bir zaman
önce Maui'de bir esaret altında üretim tesisinde doğdu. Hangi açı
dan bakarsanız bakın, oldukça tuhaf bir kuş. İzole olarak yetiştiril
diğinden, diğerleriyle ilişki kurmuyor. İnsan olduğunu düşünüyor
gibi de görünmüyor. Durrant, "O kendi içinde bir dünya. Bir defa
sında bir kaşıkçı kuşuna aşık olmuştu" diyor.
Kinohi 2009'da San Diego'ya gönderildi çünkü esaret altındaki
diğer kargalarla çiftleşmeyi reddediyordu ve onu türün sınırlı gen
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havuzuna katkı sağlamaya ikna etmek için yeni bir şey denenmesi
ne karar verildi. Kinohi'nin kalbini, daha doğrusu yumurtalıklarını
nasıl kazanacaklarını bulma işi Durrant'a düştü. Kinohi, onun gös
terdiği ilgiyi oldukça çabuk kabul etti; kargaların fallusu yoktur, bu
nedenle Durrant dışkılık bölgesi çevresini uyarıyordu. Ancak be
nim ziyaret ettiğim zamana kadar "kaliteli bir boşalma" olarak ad
landıracakları bir sonuç alamamışlardı. Yeni bir çiftleşme mevsimi
yaklaşıyordu, bu yüzden Durrant tekrar denemeye hazırlanıyordu;
beş aya kadar varan bir süre boyunca haftada üç defa. Kinohi boşa
lacak olursa, o da spermlerle birlikte hızla Maui'ye gidecek ve üre
tim tesisindeki dişilerden birini suni olarak döllemeyi deneyecekti.
Kinohi'nin, içinde birkaç kişinin ayakta durabileceği büyüklükte
bir antresi ve ipler ve diğer karga eğlenceleri ile dolu bir arka odası
olan, bir süiti hatırlatan kafesine geldik. Kinohi bizi karşılamak için
zıplayarak geldi. Başından pençelerine kadar kuzguni siyah renkteydi.
Bana sıradan bir Amerikan kargası gibi geldi ama Durrant gagasının
ve bacaklarının çok daha kalın olduğunu olduğunu söyledi. Kinohi,
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sanki göz temasından kaçınmak istercesine, başım öne eğmiş duruyor
du. Durrant'ı gördüğünde kirli düşüncelerin kuş versiyonları aklına
geliyor mudur diye merak ettim. Durrant, ona yanında getirdiği atiştırmalıkları ikram etti. Bana ürkütücü biçimde tamdık gelen yüksek
bir sesle gakladı. Kargalar insanların konuşmalarım taklit edebilirler;
Durrant bu gaklamanın "Biliyorum" anlamına geldiğini söyledi.
"Biliyorum" diye tekrarladı Kinohi. "Biliyorum."
Kinohi'nin trajikomik seks hayatı, insanların yok oluşu ne kadar ciddi
ye aldıklarına dair -ihtiyaç duyuluyorsa- daha fazla kanıt sunuyor. Tek
bir türün kaybının bile verdiği acı öyle büyük ki, gergedanlara ultrason
çekmeyi ve kargalara mastürbasyon yapmayı kabul ediyoruz. Elbette
ki, Terri Roth ve Barbara Durrant gibi insanların ve Cincinnati ve San
Diego Hayvanat Bahçeleri gibi kurumlann kararlılıkları, iyimser olmak
için neden sayılabilir. Bu daha farklı bir kitap olsaydı, iyimser olurdum.
Bundan önceki bölümlerin büyük kısmı tek tek organizmaların
-Panama altın kurbağası, büyük auk, Sumatra gergedanı- yok olu
şuna (ya da yok olmaya yaklaşmasına) ayrılmış olsa da, benim asıl
konum parçası oldukları model. Bir yok oluşun -ister Holosen yok
oluşu, ister Antroposen yok oluşu olsun ya da kulağınıza daha hoş
geliyorsa Altıncı Yok Oluş olsun- izini sürmeye ve bu olayı haya
tın tarihi içerisinde daha geniş bir bağlama oturtmaya çalıştım. Bu
tarih ne tamamen tek düzenli ne de tamamen aniyıkımcı; aksine
ikisinin bir karışımı. İnişleriyle ve çıkışlarıyla tarih gösteriyor ki,
yaşam son derece dirençlidir ancak sonsuza kadar direncini koru
maz. Çok uzun süren olaysız geçen dönemler olduğu gibi, çok çok
nadiren de olsa "dünya yüzeyinde devrimler" yaşanıyor.
Bu devrimlerin nedenleri, belirleyebildiğimiz ölçüde, oldukça çe
şitli görünüyor: Ordovisyen sonu yok oluşunda buzullaşma, Permi
yen sonunda küresel ısınma ve okyanus kimyasındaki değişiklikler,
Kretase'nin son saniyelerinde bir asteroit çarpması. Şimdiki yok olu
şun ise yepyeni bir nedeni var: Ne bir asteroit ne de büyük bir volkanik
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patlama; sadece “çelimsiz bir tür." Walter Alvarez'in dediği gibi, "Şu
anda kitlesel bir yok oluşa insanların neden olabileceğini görüyoruz."
Apayn bu olayların ortak özelliği değişimdir; daha net konuşmak
gerekirse, değişim hızıdır. Dünya türlerin uyum gösterebileceğinden
daha hızlı değişirse, çoğu yok olacaktır. Değişim aracı ister alevler
saçarak gökyüzünden düşsün, ister Honda' sına binip işine gitsin,
durum aymdır. İnsanlar daha fazla özen gösterirlerse ve daha fazla
fedakârlıkta bulunmaya istekli olurlarsa, mevcut yok oluşun engelle
nebileceğini savunmak tam olarak yanlış olmaz; yine de verilen mesaj
yakalanamamış olur. İnsanların özen göstermesi ya da göstermemesi
önemli değil. Önemli olan, insanların dünyayı değiştiriyor oldukları.
Bu kapasite modem çağdan önce de vardı ancak, elbette, modem
çağ bu kapasitenin kendisini tam olarak ifade ettiği zaman oldu. As
lında bu kapasiteyi bizi insan yapan niteliklerimizden ayırmak muh
temelen mümkün değildir: Tatminsizliğimiz, yaratıcılığımız, sorunla
rı çözmek ve karmaşık görevleri yerine getirmek için işbirliği yapma
becerimiz. İnsanlar doğal dünyayı temsil eden işaretler ve semboller
kullanmaya başlar başlamaz, o dünyanın sınırlarının ötesine geçtiler.
"Pek çok bakımdan, insan dili genetik kod gibidir" diye yazmıştı Ingi
liz paleontolog Michael Benton. "Bilgi saklanıyor ve modifikasyonlarla
birlikte nesiller boyu aktarılıyor, iletişim, toplumları bir arada tutuyor
ve insanların evrimden kaçmalarına imkan veriyor." İnsanlar basitçe
umursamaz ya da bencil ya da vahşi olsalardı, Koruma Araştırmaları
Enstitüsü diye bir yer olmazdı ve böyle bir yere ihtiyaç duyulmazdı.
İnsanların neden diğer türler için bu kadar tehlikeli olduğunu düşün
mek isterseniz, Afrika'da elinde AK-47 ile dolaşan bir kaçak avcıyı ya
da Amazon'da eline balta almak üzere olan bir oduncuyu ya da daha
iyisi kendinizi kucağınızda bir kitapla hayal edebilirsiniz.
Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nin Biyolojik Çeşitlilik Salonu'nun ortasın
da yere sabitlenmiş bir sunum bulunur. Sergi, beş yüz milyon yıldan fazla
zaman önce, kompleks hayvanların evrimleşmesinden bu yana beş bü
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yük yok oluş yaşandığını belirten bir tabela etrafında düzenlenmiştir. Ta
belaya göre, "Küresel iklim değişimi ve muhtemelen dünya ile dünya dışı
nesnelerin çarpışması da dahil olmak üzere diğer nedenler" bu olaylardan
sorumludur. Ve şöyle devam eder: "Şu anda Altına Yok Oluş'un ortasındayız, bu defa nedeni sadece insanlığın ekolojik ortamı dönüştürmesi."
Tabeladan dışarı doğru sağlam pleksiglas levhalar yerleştirilmiştir
ve levhaların altında bir avuç ibret verici kurbanın fosilleşmiş kalınülan yer alır. Pleksiglas, müzeyi ziyaret eden ve üzerinde, muhtemelen
büyük bölümü ayaklarının altında ne olduğunu fark etmeden yürüyen
on binlerce insanın ayakkabıları ile yıpranmışta Ancak eğilip bakarsa
nız, fosillerin her birine türün adı ve soyunu tüketen yok oluş olayım
yazan etiketler verildiğini görebilirsiniz. Fosiller kronolojik sıraya göre
düzenlenmiştir; en eski fosiller -Ordovisyen'den graptolitler- merkeze
yakın yerleştirilmiştir, en yenileri -geç Kretase'den Tyrannosaurus rex
dişleri- ise en uzaktadır. Sunumun kenarında duracak olursanız ki as
lında sergiye bakılacak tek yer de burasıdır, Altıncı Yok Oluş'un kur
banlarının yerleştirilmesi gereken yerde durmuş olursunuz.
Kendi yarattığımız bir yok oluşta bize ne olacak? Olasılıklardan biri
-Biyolojik Çeşitlilik Salonu'nda ima edilen- bizim de sonunda "ekolojik
ortamı dönüştürmemiz" nedeniyle yok olmamızdır. Bu düşünce biçimi
nin altında yatan mantık şudur: Kendimizi evrimin kısıtlamalarından
kurtarmış olsak da, yine de dünyanın biyolojik ve jeokimyasal sistem
lerine bağımlı kalmaya devam edeceğiz. Bu sistemlere zarar vererek
-tropik yağmur ormanlarım keserek, atmosferin kompozisyonunu de
ğiştirerek, okyanusları asitlendirerek- kendi hayatta kalma olasılığımı
zı tehlikeye atıyoruz. Jeolojik kayıtlardan çıkan pek çok ders içerisinde
inşam belki de en çok kendine getirecek olanı, hayatta, tıpkı yatırım or
taklıklarında olduğu gibi, geçmiş performansın gelecekte elde edilecek
sonuçlan garantilememesidir. Kitlesel bir yok oluş zayıf olanı alır, güçlü
olanı da güçsüzleştirir. V şeklindeki graptolitler her yerdeydiler ancak
şimdi hiçbir yerde değiller. Ammonitler yüz milyonlarca yıl etrafta yüz
düler ve sonra tükendiler. Antropolog Richard Leakey uyarıyor: "Homo
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sapiens altına yok oluşa neden olmakla kalmayabilir, aynı zamanda bu

yok oluşun kurbanlarından biri olması riski de vardır." Biyolojik Çeşitli
lik Salonu'nda bulunan bir tabelada, Stanford'lı çevrebilimci Paul Ehrlich'in bir sözü yer alır: DİĞER TÜRLERİ YOK OLUŞA SÜRÜKLERKEN,
İNSANLIK KENDİ BİNDİĞİ DALI KESMEKLE MEŞGUL.
Bir diğer olasılık -bazılarının daha iyimser kabul ettiği- insan zeka
sının neden olduğu herhangi bir felaketi, yine insan zekasının aşma
sıdır. Örneğin, küresel ısınmanın çok büyük bir tehdit haline gelmesi
durumunda karşı bir hareketle atmosferin yapısını yeniden düzenle
yebileceğimiz! savunan ciddi bilim insanları var. Bazı planlarda güneş
ışığını yeniden uzaya yansıtmak için stratosfere sülfat serpmek bulu
nuyor; diğerleri bulutlan parlaklaştırmak için Pasifik üzerine su damlalan fırlatmayı içeriyor. Bunların hiçbiri işe yaramazsa ve işler gerçek
ten kötüye giderse, insanlann yine de iyi durumda olacaklarına, basit
bir hareketle, başka gezegenlere kaçabileceğimize inananlar var. Son
dönemde yayınlanan bir kitapta, "Mars'ta, Titan'da, Europa'da, ayda,
asteroitlerde ve bulabildiğimiz, üzerinde yerleşmiş varlıkların bulun
madığı diğer herhangi bir maddede" şehirler kurmamız öneriliyor.
"Endişelenmeyin" diyor kitabın yazarı. "Keşfetmeye devam et
tikçe, insanlık hayatta kalacaktır."
Elbette kendi türümüzün kaderi bizleri oranüsız biçimde endişe
lendiriyor. insanlara karşı olduğumun düşünülmesi riskini göze ala
cağım -en yakın arkadaşlarımdan bazıları insan!- ve sonuçta, en çok
ilgilenilmesi gerekenin bu olmadığını söyleyeceğim. Şu anda, bizler
için şimdiki zamanı oluşturan bu hayret verici anda, tam olarak iste
mesek de hangi evrim yollarının açık kalacağına, hangilerinin sonsuza
kadar kapanacağına karar veriyoruz. Başka hiçbir canlı daha önce bu
nu yapmadı ve ne yazık ki, en kalıcı mirasımız da bu olacak. İnsanların
yazdıklan, resmettikleri ve inşa ettikleri her şey yerle bir olduktan ve
dünyayı dev sıçanlar ele geçirdikten -ya da geçirmedikten- sonra bile
Altıfıcı Yok Oluş hayatın gidişatını belirlemeye devam edecek.
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Kitlesel yok oluş hakkında kitap yazmaya çalışan bir gazetecinin
yardıma çok ihtiyacı olur. Çok bilgili, cömert ve sabırlı pek çok kişi
bu projeye zamanlarını verdiler ve uzmanlıklarını kattılar.
Zaman içinde amfibi krizi olarak anılmaya başlayan olguyu an
lamama yardımları için Edgardo Griffith, Heidi Ross, Paul Crump,
Vance Vredenburg, David YVake, Karen Lips, Joe Mendelson, Erica
Bree Rosenblum ve Allan Pessier'e borçluyum.
Paris Doğa Tarihi Müzesi'nde başkalarının görmediği yerleri
gezdirdiği için Pascal Tassy'e teşekkür etmek istiyorum. Bana bü
yük auku ve eskiden yaşadığı yerleri gösterdiği için Guömundur
Guömundsson'a, Reynir Sveinsson'a ve Halldör Ârmannsson'a ve
ayrıca Eldey yolculuğunun mümkün olmasını sağlayan Magnus
Bernhardsson'a teşekkür ederim. Neil Landman cömertliğiyle ba
na New Jersey'nin Kretase sahalarını ve sıra dışı ammonit koleksi
yonunu gösterdi. Lindy Elkins-Tanton ve Andy Knoll'a Permiyen
sonu yok oluşu ve Nick Longrich ve Steve D'Hondt'a Kretase sonu
yok oluşu konusundaki uzmanlıklarım paylaştıkları için teşekkür
ederim.
Jan Zalasiewicz'e özellikle borçluyum; beni Iskoçya'da graptolit
avına çıkarmanın yanında, son birkaç yıl içerisinde sayısız soruma
cevap verdi. Ayrıca, Dan Condon ve lan Millar'a unutulmaz (ve
ıslak) bir keşif gezisi için ve Paul Crutzen'e Antroposen düşünce
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sini bana anlattığı için minnettarım. Okyanusların asitlenmesi zor
bir konu başlığı. Chris Langdon, Richard Feely, Chris Sabine, Joanie Kleypas, Victoria Fabry, Ulf Riebesell, Lee Kump ve Mark Pagani'nin yardımları olmasaydı, bu konuyu asla yazamazdım. Buz
gibi soğuk havada beni Aragonese Kalesi'nde yüzmeye götüren ve
sonrasında sonu gelmeyen sorularıma sabırla cevap veren Jason
Hall-Spencer'a özellikle şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca, bu yol
culuğu organize eden Maria Cristina Buia da çok teşekkürler.
Iklimbilim ve deniz kimyası alanlarındaki konuları anlamama
yardımcı olması için Ken Caldeira'ya defalarca başvurdum. Ona ve
karısı Lilian'a ve One Tree'de tanıştığım tüm ekibe karşı kendimi
borçlu hissediyorum: Jack Silverman, Kenny Schneider, Tanya Rivlin, Jen Reiffel ve eşsiz insan Russell Graham. Ayrıca Davey Kline,
Brad Opdyke, Selina Ward ve Ove Hoegh-Guldberg'e de teşekkür
lerimi sunarım.
Miles Silman, dünyanın sıra dışı bir bölgesinde benim için sıra
dışı bir rehber oldu. Benimle harcadığı tüm o zaman ve paylaştığı
tüm o bilgiler için ona ne kadar teşekkür etsem azdır. Ayrıca, dok
tora öğrencileri VVilliam Farfan Rios ve Karina Garcia Cabrera'ya
da şükranlarımı sunmak isterim. Chris Thomas'a da çok teşekkür
ederim.
Tom Lovejoy'un yardımı olmasaydı, bu kitabı yazmaya hiç kalkışmayabilirdim. Sonsuz cömertliği ve sabrı ile verdiği desteğ ve
cesaret için ona karşı derin minnet duyguları hissediyorum. Mario
Cohn-Haft, Amazon yağmur ormanı konusunda bir uzman ve ha
rika bir espri anlayışı olan bir rehberdi. Ayrıca Rita Mesquita, Jose
Luıs Camargo, Gustavo Fonseca ve Virgilio Viana'ya da teşekkür
etmek istiyorum.
Scott Darling ve Al Hicks beyaz burun sendromunun ciddiyetini
anlayan ilk kişiler arasında yer alıyorlardı. Öğrendiklerini benimle,
öğrendikleri sırada paylaştılar, onlardan muazzam yardım aldım.
Ryan Smith, Susi von Oettingen ve Alyssa Bennett beni tekrar tekrar

Teşekkür

Aeolus'a götürme nezaketini gösterdiler. Joe Roman, kitabın istilacı
türler hakkındaki bölümünü okuma ve yorum yapma cömertliğini
gösterdi.
Terri Roth ve Chris Johnson hem geçmişteki hem de günümüz
deki megafaunayı anlamama yardımcı oldular. Yok oluş hızları ko
nusundaki hesaplamaları için John Alroy'a özellikle teşekkür ede
rim ve ayrıca Anthony Barnosky'e de teşekkürlerimi sunarım.
Svante Pââbo bana genel olarak paleogenetiğin ve özel olarak
da Neandertal Genom Projesi'nin karmaşık yanlarını açıklamak
için saatlerini harcadı. Ona ve beni La Ferrassie'de büyük bir sami
miyetle gezdiren Shannon McPherron'a ve son bir sorum daha var
dediğim her seferde şevkle cevap veren Ed Green'e teşekkür etmek
istiyorum.
Marlys Houck, Oliver Ryder, Barbara Durrant ve Jenny Mehlow,
San Diego ziyaretim sırasında bana son derece cömert davrandılar.
VVilliams Yüksekokulu'ndaki referans kitaplar kütüphane görev
lilerine bulması kelimenin tam anlamıyla imkansız olan kitapları ve
makaleleri sağladıkları için ve Jay Pasachoff'a Kretase sonu yok olu
şu ile ilgili dosyalarım paylaşma nezaketi gösterdiği için teşekkür
etmek istiyorum.
2010 yılında, John Simon Guggenheim Vakfı'ndan burs alma
şansına eriştim; aksi halde gitmemin mümkün bile olmayacağı yer
lere bu burs sayesinde seyahat edebildim. Bu proje için Lannan Ede
biyat Bursu ve Heinz Aile Vakfı'ndan dolaylı destek aldım.
Bu kitabın çeşitli bölümlerinden parçalar ilk olarak Neu> Yorker'da
yayınlandı. Yol göstericilikleri, destekleri ve sabırları için David
Remnick ve Dorothy VVickenden'a minnettarım. Daima bilgece tav
siyeleri için John Bennet'a teşekkür etmek istiyorum. Diğer bölüm
lerden çeşitli parçalar National Geographic’te ve e360 web sayfasında
yer aldı. Rob Kunzig, Jamie Shreeve ve Roger Cohn'a yardımları ve
fikirleri için teşekkür ederim. Ayrıca, Steven Barclay ve Eliza Fischer'a yılmaksızın verdikleri destek için teşekkür ederim.
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Laura Wyss, Meryl Levavi, Caroline Zancan ve Vicki Haire'e kar
makarışık bir metni kitaba dönüştürdükleri için teşekkür ederim.
Gillian Blake, böyle bir projede birlikte çalışmayı umacağınız en
iyi editördü: Zeki, sorgulayıcı ve soğukkanlı. İşler ne zaman çığırın
dan çıkıyor gibi olsa, tekrar sakince yoluna koydu. Kathy Robbins,
her zaman olduğu gibi eşsizdi. Öğütleri ve sezgileri paha biçilmez,
neşesi daimdi.
Yıllara yayılan bu macerada pek çok arkadaşım ve akrabam ba
na yardımcı oldular; bazıları belki de yardım ettiklerinin farkında
bile değillerdi. Jim ve Karen Shepard, Andrea Barrett, Susan Greenfield, Todd Purdum, Nancy Pick, Lawrence Douglas ve Stevvart
Adelson'a ve Marlene, Gerald ve Dan Kolbert'a teşekkür ederim.
Barry Goldstein'a özel teşekkürlerimi sunarım. Bu kitabın son par
çalarını bir araya getirmemde bana yardımcı olan Ned Kleiner'a ve
annelerine futbol maçlarına gelemediği için hiçbir zaman suçluluk
hissettirmeyen Aaron ve Matthew Kleiner'a teşekkür ederim.
Son olarak, bana yine gereğinden çok daha fazla yönden yardım
cı olan kocam John Kleiner'a teşekkür etmek istiyorum. Bu kitabı
onunla birlikte ve onun için yazdım.
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BÖLÜM I: ALTINCI YOK OLUŞ

El Valle kurbağalan hakkında okuduğum ilk yazı: Ruth A. Musgrave,
"Incredible Frog Hotel, " National Geographic Kids, Eylül 2008,16-19.
■

Kurbağalar ile ilgili ...başka bir makaleyle karşılaştım: D. B. Wake
ve V. T. Vredenburg,
"Colloquium Paper: Are We in the Midst of the Sixth Mass Extinction? A View from the World of Amphibians, " Proceedings of the
National Academy of Sciences 105 (2008): 11466-73.
1980'lerin sonlarında, Amerikalı bir herpetolog: Martha L. Crump,
In Search of the Golden Frog (Chicago: University of Chicago Press,
2000), 165.
Belki de üzerinde en çok çalışma yapılmış grup: John Alroy'a
arka plan yok oluş hızının hesaplanmasının karmaşık yollarında
yürümeme yardımcı olduğu için minnettarım. Ayrıca bakınız Alroy; "Speciation and Extinction in the Fossil Record of North Amer
ican Mammals", Speciation and Patterns ofDiversity, editörler: Roger
Butlin, Jon Bridle ve Dolph Schluter (Cambridge: Cambridge Uni
versity Press, 2009), 310-23.
İngiliz paleontologlar Anthony Hallam ve Paul VVignall: A. Hallam
ve P. B. VVignall, Mass Extinctions and Their Aftermath (Oxford: Oxford University Press, 1997), 1.
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Başka bir uzman, David Jablonski: David Jablonski, "Extinctions in
the Fossil Record, " Extinction Rates, editörler: John H. Lawton ve
Robert M. May (Oxford: Oxford University Press, 1995), 26.
Bir paleontolog olan Michael Benton: Michael Benton, When Life
Nearly Died: The Greatest Mas s Extinction of Ali Time (New York:
Thames and Hudson, 2003), 10
Beşinci bir paleontolog, David Raup: David M. Raup, Extinction:
Bad Genes or Bad Luck? (New York: Norton, 1991), 84.
Ancak oranın ...daha düşük olduğu neredeyse kesindir: John Alroy, karşılıklı görüşme, 9 Haziran 2013.
"Meslek olarak herpetolojiyi tercih ettim" Joseph R. Mendelson,
"Shifted Baselines, Forensic Taxonomy, and Rabb's Fringe-limbed
Treefrog: The Changing Role of Biologists in an Era of Amphibian
Declines and Extinctions, " Herpetological Reviezv 42 (2011): 21-25.
Grubun yok olma oranının .. .hesaplanıyor: Malcolm L. McCallum,
"Amphibian Decline or Extinction? Current Declines Dvvarf Background Extinction Rates, " Journal of Herpetology 41 (2007): 483-91.
Resif oluşturan mercanların üçte birinin ...tahmin ediliyor: Michael
Hoffmann ve meslektaşlan, "The Impact of Conservation on the Status
of the VVorld's Vertebrates, " Science 330 (2010): 1503-9. Aynca bakınız
Spineless - Status and Trends of the World's Invertebrates, Londra Zooloji
Demeği tarafından yayınlanan rapor, yayın tarihi 31 Ağustos 2012.
BÖLÜM II: MASTODON'UN AZI DİŞLERİ

"Bir deve ait diş" şeklinde etiketlendirilmişti: Paul Semonin, Amer
ican Monster: Hoıv the Nation's First Prehistoric Creature Became a
Symbol of National îdentity (New York: New York University Press,
2000), 15.
Fransız askerlerden birinin: Frank H. Severance, An Old frontier of
France: The Niagara Region and Adjacent Lakes under French Control

(New York: Dodd, 1917), 320.

Notlar

"Hangi hayvandan geliyor?": Claudine Cohen, The Fate of the Mammoth: Fossils, Myth, and History (Chicago: University of Chicago
Press, 2002), 90'da alıntılanmıştır.
"Sözde Amerikan fili" Semonin, American Monster, 147-48'de
alıntılanmıştır.
Buffon, dehşet içerisinde, Cohen, The Fate of the Mammoth, 98.
Mizacını bir arkadaşı ...benzetmişti: Dorinda Outram, Georges
Cuvier: Vocation, Science and Authority in Post-Revolutionary France

(Manchester, England: Manchester University Press, 1984), 13'te
alıntılanmıştır.
Yaşça daha büyük olan bir çalışma arkadaşı daha sonra ondan
bahsederken: Martin J. S. Rudvvick, Bursting the Limits of Time: The
Reconstruction of Geohistory in the Age of Revolution (Chicago: Uni
versity of Chicago Press, 2005), 355'te alıntılanmıştır.
Yaptığı incelemeden hareketle: Rudvvick, Bursting the Limits of Time, 361.
■

"Sadece anatomiye borçlu" Georges Cuvier ve Martin J. S. Rudwick, Georges Cuvier, Fossil Bones, and Geological Catastrophes: Nem
Translations and Interpretations of the Primary Texts (Chicago, Univer
sity of Chicago Press, 1997), 19.
Fransız Devrimi sırasında, Cuvier zayıftı: Stephen Jay Gould, The
Panda's Thumb: More Reflections in Natural History (New York: Nor
ton, 1980), 146'da alıntılanmıştır.
"...beni desteklediğini söylemeliyim" Cuvier ve Rudwick, Fossil
Bones, 49.
"Bu kadar çok kayıp tür" a.g.e., 56.
Fosil hayvanın ön ayaklarım ortaya çıkardığında: Rudvvick, Burst
ing the Limits of Time, 501.

■

Serginin duyulmasını sağlamak için: Charles Coleman Sellers, Mr.
Peale's Museum: Charles VVillson Peale and the First Popular Museum of
Natural Science and Art (New York: Norton, 1980), 142.
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Cheshire, Massachusetts'te: Charles VVillson Peale, The Selected Papers of Charles VVillson Peale and His Family, editörler: Lillian B. Mill
er, Sidney Hart ve David C. Ward, cilt 2, s. 1 (New Haven, Conn.:
Yale University Press, 1988), 408.
Jefferson'a bir mektup yazarak: a.g.e., cilt 2, s. 2,1189.
Jefferson'ı fazla heyecanlandırmamıştı: a.g.e., cilt 2, s. 2, 1201.
"Cuvier yüzyılın en büyük şairi değil mi?" Toby A. Appel, The Cuvier-Geoffroy Debate: French Biology in the Decades before Darıuin (New
York: Oxford University Press, 1987), 192'de alıntılanmıştır.
"Bundan daha canavarca bir şeyin ortaya çıkması öngörülemez."
Martin J. S. Rudwick, Worlds Before Adam: The Reconstruction ofGeohistory in the Age of Reform (Chicago: University of Chicago Press,
2008), 32'de alıntılanmıştır.
"Avını parçalayacak ...yapıda olurdu" Cuvier ve Rudwick, Fossil
Bones, 217.

"...ördeklerin dalmayı öğrenerek" Richard Wellington Burkhardt, The Spirit of System: Lamarck and Evolutionary Biolo
gy (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1977), 199'da
alıntılanmıştır.
Ganimet sandıkları arasında: Cuvier ve Rudvvick, Fossil Bones, 229.
Lamarck ...itiraz etti: Rudvvick, Bursting the Limits of Time, 389.
"Biliyorum, bazı doğabilimciler" Cuvier ve Rudvvick, Fossil Bones,
228.
"Eski romantik hikayelerin büyülü sarayları" gibi: Georges Cuvier,
"Elegy of Lamarck, " Edinburgh New Philosophical Journal 20 (1836):
1- 22 .

"Sayısız canlı organizma": Cuvier ve Rudvvick, Fossil Bones, 190.
organizmalar basit bir şekilde yollarına devam ediyorlar: a.g.e.,
261.
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BÖLÜM III: ORİJİNAL PENGUEN

Bu kelimeyi ileri sürdüğü zaman: Rudwick, VVorlds Before Adam,
358.
Lyell, İngiltere'nin güneyinde ...büyümüştü: Leonard G. VVilson,
"Lyell: The Man and His Times, " Lyell: The Past İs the Key to the Pres
en t, editörler: Derek J. Blundell ve Andrew C. Scott (Bath, England:
Geological Society, 1998), 21.
"Çok nazik" Charles Lyell, Life, Letters and Journals of Sir Charles
Lyell, editör: Mrs. Lyell, cilt 1 (Londra: John Murray, 1881), 249.
"devasa iguanodon": Charles Lyell. Prirıciples ofGeology, cilt 1 (Chi
cago: University of Chicago Press, 1990), 123.
"...temel oluşturmaz" a.g.e., cilt 1,153.
Lyell ...övünüyordu: Leonard G. VVilson, Charles Lyell, the Years to
1841: The Revolutiotı in Ceology (New Haven, Conn.: Yale University
Press, 1972), 344.
Boston'da bir konferans verdiğinde: A. Hallam, Great Geological
Controversies (Oxford: Oxford University Press, 1983), ix.
Bir karikatür çizmişti: Karikatürün anlamı üzerine tartışmalar için
bakınız Martin J. S. Rudwick, Lyell and Darıvin, Geologists: Studies in
the Earth Sciences in the Age of Reform (Aldershot, England: Ashgate,
2005), 537-40.
Aslında Darwin teorisini.. .ortaya koyabilmiştir: Frank J. Sulloway,
"Darwin and His Finches: The Evolution of a Legend, " Journal of
the History ofBiology 15 (1982):l-53.
Lyell ayrıca ...iddia ediyordu: Lyell, Principles ofGeology, cilt 1, 476.
Falkland Adaları'nda buluştu: Sandra Herbert, Charles Darıvin, Geologist (Ithaca, N.Y.: Comell University Press, 2005), 63.
Son dönemde yapılan aramalarda: Claudio Soto-Azat ve meslek
taşları, "The Population Decline and Extinction of Darwin's Frogs,
" PLOS ONE 8 (2013).
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Darwin düşüncelerini Lyell'e açıkladığında: David Dobbs, Reef
Madness: Charles Darzvirı, Alexander Agassiz, and the Meaning ofCoral

(New York: Pantheon, 2005), 152.
Lyell, "Darwin'in Lyell'lıkta kendisinin önüne geçtiğini görüyor
du" Rudvvick, Worlds Before Adam, 491.
"Lyell olmasaydı" Janet Brovvne, Charles Darıvin: Voyaging (New
York: Knopf, 1995), 186.
"Tek bir çift" Charles Lyell, Principles of Geology, cilt 2 (Chicago:
University of Chicago Press, 1990), 124.
Tam da" Lyell'in reddettiği "türden bir mucizeye" Ernst Mayr, The
Groıvth of Biological Thought: Diversity, Evolution, and Inheritance

(Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press,
1982), 407.
Doğal seleksiyonun ...söylenebilir: Charles Darvvin, The Origin of
Species: A Facsimile of the First Edition (Cambridge, Mass.: Harvard
University Press, 1964), 84.
"Yeni formların ortaya çıkması": a.g.e., 320.
Doğal seleksiyon teorisi: a.g.e., 320.
"Türlerin tamamen yok olması": a.g.e., 318.
Icelandair ...temin etmiş: Errol Fuller, The Great Auk (New York:
Abrams, 1999), 197.
Genetik analizler ...göstermiştir: Truls Moum ve meslektaşları,
"Mitochondrial DNA Sequence Evolution and Phylogeny of the
Atlantic Alcidae, Including the Extinct Great Auk (Pinguinus impennis), " Molecular Biology and Evolution 19 (2002): 1434-39.
Suda "hayret verici hıza" sahip: Jeremy Gaskell, Who Killed the
Great Auk? (Oxford: Oxford University Press, 2000), s. 8.
Büyük auk kemikleri bulunmuştur: a.g.e., 9.
"Her zaman sudalar" Fuller, The Great Auk, 64'te alıntılanmıştır.

Notlar

"Bir seferde yüzlercesi": Gaskell, Who Killed the Great Auk?, 87'de
alıntılanmıştır.
"Funk Adası'nın büyük aukları": Fuller, The Great Auk, 64.
"bir tencere götürürsünüz": a.g.e., 65-66'da alıntılanmıştır.
Avrupalılar Funk Adası'na ilk ayak basüklarmda: Tim Birkhead,
"How Collectors Killed the Great Auk, " Nem Scientist 142 (1994):
26.
"Yarattıkları yıkım" Gaskell, Who Killed the Great Auk?, 109'da
alıntılanmıştır.
"Nadiren ve tesadüfen" a.g.e., 37'de alıntılanmıştır. Gaskell ayrıca
Audubon'un tanımındaki çelişkiye de işaret eder.
Daha sonra dedektiflik çalışmalarıyla: Fuller, The Great Auk, 228-29.
"Mevsimin geçip gidişini üzüntüyle izledik": Alfred Newton, "Abstract of Mr. J. VVolley's Researches in Iceland Respecting the GareFowl or Great Auk, " Ibis 3 (1861): 394.
"Özel bir ilgi" Alexander F. R. YVollaston, Life of Alfred Neıvton (New
York: E. P. Dutton, 1921), 52.
"Doğrudan vahiy almak gibiydi" a.g.e., 112'de alıntılanmıştır.
"Saf ve katıksız Darwinizm": a.g.e., 121'de alıntilanmıştır.
Yazışmalarda belirtilmediği gibi: Darwin'in mektuplarının tama
mı değilse de büyük bölümü halka açıktır ve çevrimiçi bulunabil
ir; Darvvin Yazışmaları Projesi'nden Elizabeth Smith, tüm veri ta
banında araştırma yapma nezaketini gösterdi.
Buradan yola çıkarak, Lawson ...iddia ediyordu: Thalia K. Grant
ve Gregory B. Estes, Darmin in Galdpagos: Footsteps to a Nem World
(Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2009), 123.
Aslında, muhtemelen on yıldan da kısa sürede ortadan kaybolmuş
tur: a.g.e., 122.
"İnsanlığın özel statüsünün reddedilmesi" David Quammen, The

Altıncı Yok Oluş

Reluctant Mr. Darıvin: An Intimate Portrait of Charles Darıoin and the
Making of His Theory of Evolution (New York: Atlas Books/Norton,

2006), 209.
BÖLÜM IV: AMMONİTLERİN ŞANSI

■

"Bilimde, bazen şanslı olmak zeki olmaktan iyidir" Walter Alvarez,
"Earth History in the Broadest Possible Context, " Doksan Yedinci
Yıllık Akademisyenler Araştırma Konferansı, Kaliforniya Üniversi
tesi, Berkeley Kampüsü, International House, 29 Nisan 2010.
"Bir tür katı tekbiçimci" VValter Alvarez, T. rex and the Crater ofDoom
(Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1997), 139.
içerdiği iridyum miktarı: a.g.e., 69.
"Kan kokusu alan köpekbalığı gibi" Richard Muller, Nemesis (New
York: Weidenfeld ve Nicolson, 1988), 51.
"dinozorlar .. .bağlantı kurmak" Charles Officer ve Jake Page, Language of the Earth: A Literary Anthology’de "The K-T Extinction, "
ikinci baskı, editör: Frank H. T. Rhodes, Richard O. Stone ve Bruce
D. Malamud (Chichester, England: VViley, 2009), 183'te alıntılanmıştır.
"Kretase'deki yok oluşlar yavaş gerçekleşti" Malcolm W. Browne,
"Dinosaur Experts Resist Meteor Extinction Idea, " Neıv York Times,
29 Ekim 1985'te alıntılanmıştır.

■

"Astronomlar .. .astrologlara bırakmalıdır" New York Times Editorial Board, "Miscasting the Dinosaur's Horoscope, " Neıv York Times,
2 Nisan 1985.
Bir "boşluk" olduğunu belirtmişti: Lyell, Principles of Geology, cilt 3
(Chicago: University of Chicago Press, 1991), 328.
Rudistler mercan gibi davranan istiridyeler olarak tarif edilirler:
: David M. Raup, The Nemesis Affair: A Story of the Death ofDinosaurs
and the Ways of Science (New York: Norton, 1986), 58.
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Doğal jeoloji kayıtlarına .. .bakıyorum: Darvvin, The Origin of Species,
310-11.
"Cehaletimiz o kadar köklü" a.g.e., 73.
"Uzun ve temelde sürekli bir sürecin" George Gaylord Simpson,
Why and How: Some Problems and Methods in Historical Biology (Oxford: Pergamon Press, 1980), 35.
"İpe sapa gelmez" Browne, "Dinosaur Experts Resist Meteor Extinction Idea" içerisinde alıntılanmıştır.
Şoklanmış kuvars parçacıkları: B. F. Bohor ve meslektaşları, "Mineralogic Evidence for an Impact Event at the Cretaceous-Tertiary
Boundary, " Science 224 (1984): 867-69.
Eşlik eden bir çizimde: Neil Landman ve meslektaşları, "Mode
of Life and Habitat of Scaphitid Ammonites, " Geobios 54 (2012):
87-98
"Esasen, ...bir triseratops olsaydın" Kişisel yazışmalar, Steve
D'Hondt, 5 Ocak 2012.
Kuşlar da çok zarar gördü: Nicholas R. Longrich, T. Tokaryk ve D.
J. Field, "Mass Extinction of Birds at the Cretaceous-Paleogene (KPg) Boundary," Ulusal Bilim Akademisi Tutanakları 108 (2011): 15253257
Aynısı kertenkele ve yılanlar için de geçerliydi: Nicholas R. Long
rich, Bhart-Anjan S. Bhullar ve Jacques A. Gauthier, "Mass Extinction of Lizards and Snakes at the Cretaceous-Paleogene Boundary,
" Ulusal Bilim Akademisi Tutanakları 109 (2012): 21396-401.
Memeliler de yıkıma uğradılar: Kenneth Rose, The Beginning of the
Age ofMammals (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2006),
2.
"Hayatta kalma oyununun kuralları" Paul D. Taylor, Extinctions in
the History of Life (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), 2
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BÖLÜM V: ANTROPOSENE HOŞGELDİNİZ

Bazılarıysa tam anlamıyla afallamıştı: Jerome S. Bruner ve Leo
Postman, "On the Perception of Incongruity: A Paradigm, " Journal
of Personality 18 (1949): 206-23. Bu deneyden bahsettiği için James
Gleick'a teşekkür ederim: Bakınız Chaos: Making a Neıv Science
(New York: Viking, 1987), 35.
"Bilimde, iskambil kartı deneyiminde olduğu gibi" Thomas S.
Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, ikinci baskı (Chicago:
University of Chicago Press, 1970), 64.
"Tanrı bilir kaç aniyıkım daha": Patrick John Boylan, "William
Buckland, 1784-1859: Scientific Institutions, Vertebrate Paleontology and Quaternary Geology" (Doktora tezi, Leicester Üniversitesi,
İngiltere, 1984), 468'de alıntılanmıştır.
"Bilim için o anlama geliyordu" William Glen, Mass Eıtinction Debates: Hoıv Science Works in a Crisis (Stanford, Calif.: Stanford Uni
versity Press, 1994), 2.
Denizde yaşayan türlerin yaklaşık yüzde seksen beşi: Hallam ve
YVignall, Mass Exinctions and Their Aftermath, 4.
"Hayatta kalanlar listesi" Richard A. Fortey, Life: A Natural History of
the First Four Billion Years of Life on Earth (New York: Vintage, 1999), 135.
İki paleontolog: David M. Raup ve J. John Sepkoski Jr., "Periodicity
of Extinctions in the Geologic Past, " Ulusal Bilim Akademisi Tutanak
ları 81 (1984): 801-5.
Seks ve kraliyet ailesi dışında her şeyi içinde barındırıyor: Raup,
The Nemesis Ajfair, 19.
Aksi yönde bir başmakale: Neıv York Times Yayın Kurulu, "Nemesis
of Nemesis, " Neıv York Times, 7 Temmuz 1985.
"Orada çok miktarda iridyum bulacağımıza emindik" Luis W. Al; varez, "Experimental Evidence That an Asteroid Impact Led to the
Extinction of Many Species 65 Million Years Ago, " Ulusal Bilim Ak
ademisi Tutanakları 80 (1983): 633.

Notlar

Bir teoriye göre: Timothy M. Lenton ve meslektaşları, "First Plants
Cooled the Ordovician, " Nature Geoscience 5 (2012): 86-89.
Denizler on sekiz derece kadar ısındı: Timothy Kearsey ve meslek
taşları, "Isotope Excursions and Palaeotemperature Estimates from
the Permian/Triassic Boundary in the Southern Alps (Italy), " Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 279 (2009): 29-40.
Tüm bu dönem en fazla iki yüz yıl ...sürdü: Shu-zhong Shen ve
meslektaşları, "Calibrating the End-Permian Mass Extinction, " Sci
ence 334 (2011): 1367-72
Bir hipotez, okyanuslardaki ısınmanın...: Lee R. Kump, Alexander
Pavlov ve Michael A. Arthur, "Massive Release of Hydrogen Sulfide to the Surface Ocean and Atmosphere during Intervals of Oceanic Anoxia, " Geology 33 (2005): 397-400.
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taşları, "Volcanic Carbon Dioxide Vents Show Ecosystem Effects of
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"CÖ2 salınım oranı": Lee Kump, Timothy Bralovver ve Andy
Ridgwell, "Ocean Acidification in Deep Time, " Oceanograplıy 22
(2009): 105.

Notlar
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Cambridge University Press, 2002), ll'de alıntılanmıştır.
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439-47
Rezervlerde: Richard O. Bierregard ve meslektaşları, Lessons from
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"Gün geçmiyor ki" John H. Lawton ve Robert M. May, Extinction
Rates (Oxford: Oxford University Press, 1995), v.
Londra Zooloji Derneği tarafından son dönemde yayınlanan bir
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Toad Day Out: Tip Sheet, " Townsville City Council, http: //www.
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