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Yaﬂam
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Beslenmeler…
Geçenlerde ‹nternet’te sörf yaparken
ilginç bir haber okudum: Hollywood’u
mesken edinen güvercinlerin say›s› son
y›llarda o kadar çok artm›ﬂ ki, ortaya ç›kan kuﬂ pisli¤i ciddi bir sa¤l›k sorunu olmaya baﬂlam›ﬂ. ABD’de ilgililer bu tür sorunlar› genellikle silah veya zehir kullanarak çözmeye çal›ﬂ›r; ama bu kez bir yetkilinin “en insanc›l” diyerek tan›mlad›¤›
yepyeni bir yöntem uygulanmaya baﬂlanm›ﬂ. Toz haline getirilmiﬂ do¤um kontrol
haplar› kuﬂ yemine kar›ﬂt›r›larak güvercinlere yedirilecek. Bu fikir ülkenin önde
gelen hayvan sever kuruluﬂlar›ndan biri
olan “People for the Ethical Treatment of
Animals” taraf›ndan önerilmiﬂ. Tedavi baﬂar›l› olursa günümüzde 5000 civar›nda
olan güvercin say›s›n›n 2012 y›l›nda yar›ya inmesi bekleniyor.
Tabii “kurunun yan›nda yaﬂ da yanar”
kabilinden, erkek güvercinler de bu tedaviden nasibini alacak. Umar›z bu konuda
kapsaml› bir bilimsel proje baﬂlat›l›r. E¤er
bu ilaç yüzünden erkekler üreme gücünü
yitirirse- ki böyle olmayacak diye bir garanti yok- güvercin say›lar› azalmak yerine s›f›ra inebilir. Her neyse, sonuçlar› merakla bekliyoruz.
Ben bir kere bisikletimle, bir kaç kere
de arabayla Hollywood’un içinden geçtim;
ama tan›yabilece¤im tek bir aktris veya
aktöre rastlamad›¤›m gibi tek bir güvercin bile gördü¤ümü hat›rlam›yorum. Ben
“bu nüfus patlamas› ne gibi ekolojik nedenlerden kaynaklanm›ﬂ olabilir?” diye
kendi kendimi sorgularken, haberi sonuna kadar okudu¤umda bir hayvan severin
güvercinleri besledi¤ini ö¤rendim. Hem
de ne besleme! Polise göre bu hayvan sever, 29 ayr› yere 10’ar kiloluk kuﬂ yemi
b›rak›yormuﬂ!
Bu hayvan sever bayan›n 5000 güvercini doyurmas› sizi çok etkilediyse, PlankB‹L‹M ve TEKN‹K 82 Eylül 2007

tos ﬁirketi’nin milyonlarca canl›y› doyurmay› planlad›¤›n› duyunca san›r›m dilinizi
›s›racaks›n›z. Ancak mikroskop alt›nda
görülebilen böyle bir yarat›¤› beslemeye
kalkmak, Nasrettin Hoca’n›n pireyi öldürmek için gözüne ilaç s›kmas›na benziyor.
Buna ra¤men geçen ay Planktos ﬁirketi’ne ait WeatherBird II adl› bir gemi, Güney Pasifik Okyanusu’na do¤ru sadece bu
canl›lar› beslemek için yola ç›kt›. Ama bu
kez çuvallar›n içinde kuﬂ yemi de¤il demir
tozu vard›.
Yaﬂam zincirinin ilk halkas›n› oluﬂturan fitoplanktonun, yaﬂam›n› sürdürebilmesi için fosfat, nitrat gibi besin tuzlar›na
ve fotosentez yapabilmesi için karbondioksit (CO2) gaz› ile güneﬂ ›ﬂ›¤›na ihtiyac›
vard›r. Ancak yak›n zamanlara kadar bir
çok denizbilimcinin yan›t›n› veremedi¤i
bir soru vard›: Atlantik ve Pasifik Okyanusu k›y›lar›nda bir litre suda say›lar› yüz
binlere ulaﬂan bu yarat›klar, okyanus ortas›nda beslenme koﬂullar› uyumlu oldu-

¤u halde binlerle s›n›rl› kal›yordu. Sonradan yap›lan araﬂt›rmalar, aradaki fark›n
demir eksikli¤inden kaynakland›¤›n› ortaya ç›kard›. K›y› bölgelerde karadan esen
rüzgarlar›n getirdi¤i demir yüklü toz, fitoplankton say›s›n›n artmas›na neden
olurken, okyanusun ortas›ndaki fakirlik
tozlar›n oraya kadar taﬂ›nmamas›ndan
kaynaklan›yordu. Gerçekten okyanus ortas›nda yap›lan bir deneyde, sulara demir
tozu döküldü¤ü zaman fitoplankton say›s›nda önemli bir art›ﬂ görüldü.
Fosil yak›tlar yoluyla atmosfere att›¤›m›z ve küresel ›s›nmada baﬂ rolü oynayan
CO2 gaz›n›n üçte birinin fitoplanktonlar
taraf›ndan atmosferden çekildi¤i bir süredir zaten biliniyordu; dolay›s›yla, baz› bilim insanlar›na göre okyanusun geniﬂ
alanlar›na demir tozu dökerek fitoplankton say›s›n› ço¤altmak, küresel ›s›nman›n
etkisini azaltabilirdi. ‹ﬂte Planktos ﬁirketi’nin yapmak istedi¤i, böyle bir uygulamay› hayata geçirebilmek. Yaln›z bu kiﬂilere “planktonsever” demek abart› olur;
çünkü ﬂirket yöneticileri bu projeden çok
para kazanacaklar›n› saklam›yorlar.
Tabii bu uygulama güvercinleri beslemek kadar kolay olmad›¤›ndan, karﬂ› ç›kanlar›n say›lar› oldukça fazla. Fransa’n›n
ünlü CNRS Enstitüsü’ nün baﬂ›n› çekti¤i
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ve Hollanda, Avustralya ve Belçika’dan
kat›lan 47 kiﬂilik bir ekibin yapt›¤› bir çal›ﬂma, Planktos’cular›n üzerine, deyim yerindeyse, so¤uk su döküyor. KEOPS (KErguelen Ocean and Plateau compared
Study) ad›yla bilinen bu çal›ﬂmadan ç›kan
iki önemli sonuç var:
1. Demir tozu dökerek plankton say›lar›nda art›ﬂ olsa bile, projenin maliyeti
hedeflenenin tam on kat›na ç›kabilir.
2. Demir, planktonlar›n büyümesindeki tek faktör de¤il; bir sürü fiziksel ve biyolojik etkenin ne zaman ve ne kadar rol
oynayaca¤› daha aç›kl›¤a kavuﬂmuﬂ de¤il.
Yani konu san›ld›¤›ndan çok daha karmaﬂ›k.
Önde gelen bilim insanlar›na göre bu
proje uygulan›rsa en büyük tehlike kaﬂ
yaparken göz ç›karmak. Bu art›ﬂ›n yöredeki di¤er canl›lar› ileride nas›l etkileyece¤ini kestirmek neredeyse imkans›z;
çünkü, plankton ekolojisi bugün bile tamam›yla aç›klanm›ﬂ de¤il.
Pasifik Okyanusu’nun do¤u k›y›lar›nda
fitoplanktonlar k›sa süreli patlamalar halinde büyür. Bir litre suda say›s› 700 olan
bu canl›lar›n 3 hafta sonra 700 bine, hatta bir milyona kadar ç›kt›¤› gözlenmiﬂtir.
‹ﬂin ilginç yönü, bu patlamalar›n ço¤u y›l›n ilk yar›s›nda, özellikle ilkbaharda olur.
Y›l›n ikinci yar›s›nda bazen ufak bir patlaman›n d›ﬂ›nda neden fazla bir faaliyet olmad›¤› daha aç›klanabilmiﬂ de¤il. (Rüzgar›n yönüne bakarak bu nedenin demir eksikli¤inden kaynaklanmad›¤›n› kan›tlayabiliriz).
Bizi rahats›z eden di¤er bir nokta, Nature ve Science gibi çok prestijli dergilerde bile fitoplanktonlardan sanki tek bir
tür gibi bahsediliyor olmas›. Asl›nda bir
litre deniz suyunda bile 70 ile 100 aras›
ayr› tür bulmak olas›d›r. Büyüme h›z› da
türden türe de¤iﬂir ve çok daha önemlisi,
say›lar› az da olsa h›zl› büyüyen “dinoflagellate” grubundan baz› toksik türler,
toplu bal›k ölümlerine neden olabiliyor.
Sonuç olarak bu projeyi son bir çare olarak devreye sokmak çok daha ak›ll› bir
davran›ﬂ olabilir.
Peki, küresel ›s›nma konusunda baﬂka
neler yapabiliriz sorusu akl›n›za gelirse ve
de siz de benim gibi ﬂiﬂmansan›z, hemen
kilo vermeye baﬂlaman›z› öneririm. Dalga
geçmiyoruz, uzmanlar ﬂiﬂmanl›kla küresel
›s›nma aras›nda bire bir ba¤lant› oldu¤unu söylüyor. Örne¤in ‹ngiltere ve ABD’de
petrolün %20’si çiftliklerde g›da üretmek
ve ürün pazarlamak için kullan›l›yor. Aﬂ›r› ﬂiﬂmanlar›n s›skalara nazaran iki misli

yemek yedi¤ini hesaba katarsak, baﬂar›l›
bir diyet petrol tüketimini, dolay›s›yla küresel ›s›nman›n etkilerini azaltabilir.
ﬁeker hastal›¤›ndan, kalp krizine neden olan damar t›kan›kl›¤›na kadar aﬂ›r›
ﬂiﬂmanl›¤›n zararlar›n›n neler oldu¤unu
bilmeyen yoktur san›r›m. Ama yeni tamamlanan bir çal›ﬂma, bu illetin çok daha
zararl› oldu¤unu gözler önüne seriyor.
Kim ne derse desin biz ﬂiﬂmanlar›n bir
çok konuda (örne¤in k›z istemek ve bisiklet tak›m›na ça¤r›lmak gibi) d›ﬂland›¤›n›
zaten biliyorduk ama “Evolution and Human Behavior” dergisinde yay›mlanan bir
makalede bu d›ﬂlaman›n kal›tsal, yani genetik kökenli oldu¤unu ö¤renmek do¤rusu bizleri çok ﬂaﬂ›rtt›. Araﬂt›rmay› yapan
Kanadal› biliminsanlar› bu negatif reaksiyonun milyonlarca y›l süren evrim sonucu
beyinlerimize yerleﬂti¤ini iddia ediyorlar.
S›skalar›n beyinleri, biz ﬂiﬂmanlar› bulaﬂ›c› hastal›¤a yakalanm›ﬂ insanlarla ayn› kategoriye koyuyormuﬂ!
Bu kötü haber yetmezmiﬂ gibi, “New
England Journal of Medicine” dergisinde
okudu¤umuz yine ﬂiﬂmanl›kla ilgili bir
makale, yaram›z›n üstüne tuz biber ekti.
12.000 Amerikal› üzerinde yap›lan ve 30
y›l süren bir araﬂt›rmaya göre, normal kilolu bir insan›n tan›d›klar› aras›nda ﬂiﬂ-

man birisinin olmas›, o kiﬂinin ilerde ﬂiﬂmanlama riskini %57 oran›nda art›r›yormuﬂ. “Üzüm üzüme baka baka karar›r”
diye iﬂte buna derler. Yani birilerine tak›lacaksan›z, iﬂi garantiye almak için s›skalara tak›lman›z› öneririz.
ODTÜ lojmanlar›nda oturdu¤um için
arkadaﬂlar›m›n ço¤u ö¤rencilerdir. Bu
yüzden benim di¤er ﬂiﬂmanlara nazaran
çok daha dikkatli olmam gerekiyor; çünkü ﬂiﬂmanl›k gibi dertlerin ço¤u gençlik
ça¤lar›nda baﬂlar. Zaten her bindi¤imde
alt›mda inim inim inleyen cefakar bisikletim Düldül’ün ç›¤l›klar› geceleri rüyama
girmeye baﬂlad› bile. Bu yüzden hemen
diyete baﬂlay›p de¤erli hocam bayan Gülseven’in kontrolü alt›nda aletli jimnastik
yapmaya baﬂlad›m.
Güvercin pisli¤inden fitoplanktonlara
kadar bu dünyam›zda her ﬂey birbirine ne
kadar ba¤l›, de¤il mi? Lokantada kocaman bir pastay› mideye indirirken yüksek
lisans ö¤rencim Didem ‹kis’den yedi¤im
z›lg›t yetmiyormuﬂ gibi bir de küresel ›s›nmaya katk›mdan dolay› vicdan azab› çekece¤im kimin akl›na gelirdi? E¤er Yeni Cami’nin önünde güvercin yemi satan bayanlar›n bir k›sm› deniz kenar›nda plankton beslemeye baﬂlarsa ben de bir bardak
demir tozunu denize dökerek vicdan›m›
bir nebze olsun rahatlatm›ﬂ olaca¤›m.
Gelecek ay buluﬂmak dile¤iyle.
Merakl›s› için notlar:
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