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Köpek Bal›klar›, James Watson Ve Küresel Is›nma...
APTAL ÖLÜM MAK‹NELER‹?
Hayvan yaﬂam›n›, onlar› rahats›z etmeden
do¤al ortamda izlemek biliminsanlar› için bulunmaz bir f›rsatt›r. Örne¤in, 1989 y›l›nda
Alaska'da yap›lan bir araﬂt›rma s›ras›nda ay›lar›n boyunlar›na tak›lan minik kamera ve mikrofonlar sayesinde ne yeyip içtiklerinden tutun, kurduklar› sosyal iliﬂkilere kadar çok faydal› bilgiler elde edildi. Bu teknolojinin öncülü¤ünü yapanlardan Greg Marshall (National
Geographic dergisi), yak›n bir gelecekte bu cihazlar›n kartallar›n bile boynuna tak›labilece¤ini söylüyor. Ne kadar ﬂansl›y›z ki bizler de
bu çal›ﬂmalar›, yap›lan belgesellerden takip
edebiliyoruz.
Bu teknolojinin çok daha de¤iﬂik bir versiyonu 2000’li y›llar›n baﬂlar›nda köpekbal›klar›n› izlemek için kullan›ld›. Bu kez kamera köpekbal›¤›n›n boynuna de¤il, onlar›n aras›na
gizlice s›zan bir ajan›n burnunun içine yerleﬂtirildi. Bir anlamda bu yöntem bana mafya
filmlerinde örgüte girmeyi baﬂaran polis memurunun giysisinin alt›na yerleﬂtirilen elektronik vericiyi hat›rlatt›. Ama bu kez arkadaﬂlar›n› ihbar eden, görünüﬂte canl› hemcinslerinden pek fark› olmayan Roboshark ad›nda bir
robottu!
Roboshark'›n maceralar›n› konu eden ve
ilk kez 2003 y›l›nda gösterilen “Smart Sharks:
Swimming With Roboshark” (Ak›ll› Köpekbal›klar›: Roboshark'la Yüzerken) adl› BBC belgeseli birkaç gün önce tekrar ekrana geldi.
Andrew Smith taraf›ndan tasarlanan Roboshark 2 metre boyunda, 35 kilo a¤›rl›¤›nda bir
elektronik teknoloji harikas›. Uzaktan gönderi-
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len sinyaller sayesinde bu muhteﬂem yarat›k
istenilen derinli¤e ve istikamete kolayca yönlendiriliyor.
Köpekbal›klar› hakk›nda daha önce yap›lan belgesellerde hiç eksik olmayan bir sahneyi hat›rlatal›m: Gemiden indirilen bir kafes
içinde, elindeki kanl› et parças›n› bir matador edas›yla sallayan kahraman (!) dalg›ç ve
biraz sonra Wagner'in herhangi bir operas›ndan araklanm›ﬂ müzik eﬂli¤inde aniden derinliklerden beliren korkunç hayalet! Hemen
sonra da bu hayalet, kafesin parmakl›klar›na
kafas›n› dan dan dan vuran bir canavara dönüﬂüyor. Böyle bir sahneyi seyretme de yan›nda yat!
Bir de gerçeklere bakal›m: 150 köpekbal›¤› türünden yaln›z 4 tanesi insanlara sald›r›r.
Bu sald›r›lar›n say›s› y›lda 15 kadard›r. Güvenli kay›tlar tutulmaya baﬂland›ktan sonra, bugüne kadar toplam sald›r› say›s› yaklaﬂ›k 700
olarak belirlenmiﬂ olup bunlardan sadece 400
kadar› ölümle sonuçlanm›ﬂt›r. Mukayese için
ABD’de her y›l 50 kiﬂinin ar› sokmas›ndan öldü¤ünü söylemekte fayda var.
Bu belgesel yay›nlanmadan önce köpekbal›¤›n›n halk aras›nda imaj› aptal bir ölüm makinesinden baﬂka birﬂey de¤ildi. Belgeseli izleyenler, bu muhteﬂem yarat›¤›n evinizdeki kedi-

den 40 misli daha ak›ll› oldu¤unu gördüler.
Çok daha önemlisi, Roboshark'›n d›ﬂar›ya s›zd›rabildi¤i bilgiler sayesinde biliminsanlar› da
ilk kez köpekbal›¤›n›n, hemcinsleri aras›nda
çok kuvvetli ba¤lar kurabilen sosyal bir yarat›k oldu¤unu ö¤renmiﬂ oldular.
Birkaç omuz darbesi yemenin d›ﬂ›nda, Roboshark di¤er köpekbal›klar› taraf›ndan uzun
bir süre d›ﬂlanmad›; ta ki ak›ll› bir köpekbal›¤›n›n, onun bir robot oldu¤unu anlay›p safd›ﬂ›
etmesine kadar. (Belgeseli asistan›m Didem'le
birlikte seyretmeye baﬂlad›k, ama ben yufka
yüreklili¤imden film bitmeden oday› terk ettim. Çok be¤endi¤im Terminator filmini seyrederken bile bu kadar duygulanmam›ﬂt›m.) Birkaç gün sonra ‹nternet sayfalar›ndan birinde
okudu¤um haber beni çok mutlu etti. Roboshark'›n cesedi sudan ç›kar›lm›ﬂ, tamir edilerek
tekrar canland›r›lm›ﬂ ve bugünlerde devasa bir
akvaryumda di¤er köpekbal›klar› ile birlikte
seyr-ü sefa ediyormuﬂ. Bilgi aktarmaya da devam etti¤ini hemen ekleyelim.
Gerçekle imaj aras› uyuﬂmazl›k sadece köpekbal›klar›yla s›n›rl› de¤il tabii. Geçenlerde
‹ngilizlerin TLS dergisinde okudu¤um bir makaleye göre, son y›llarda akademisyenler taraf›ndan yap›lan araﬂt›rmalar "Godfather" filmlerinde görmeye al›ﬂ›k oldu¤umuz mafya tipinin
gerçekle ilgisi olmad›¤›n› ortaya ç›kar›yor. Me¤erse mafyan›n en büyük baﬂar›s›, birkaç çöp
toplama ﬂirketini haraca kesmek olmuﬂ. Ayn›
makalede, mafyan›n filmcileri etkilemesinden
çok, filmin mafyac›lar› etkiledi¤i yaz›yor. Bu
filmleri defalarca seyreden, hatta seyrederken
gözyaﬂlar›n› bile tutamayan mafya babalar› bir
süre sonra filmdeki oyuncular gibi konuﬂmaya
baﬂlam›ﬂ.

yasamN08

3/28/08

10:20 AM

Page 71

WATSON'UN SONU...
Belki an›msars›n›z, geçenlerde bir yaz›m›zda (Temmuz 2007) DNA'n›n kaﬂiflerinden biri
olan James Watson'un, Nobel'i ald›ktan sonra
yeni buluﬂlar yapmak yerine vaktini Edward E.
Wilson gibi çok sayg›de¤er insanlara hakaret
etmekle geçirdi¤ini yazm›ﬂt›k. Gazetelerde
okudu¤uma göre en son yazd›¤› kitapta, evli

Maxwell gibi ünlü biliminsanlar› birden fazla
buluﬂa imza atm›ﬂ kiﬂilerdi. Watson ise
DNA'n›n keﬂfinden sonra, organize etti¤i birkaç projenin d›ﬂ›nda bilime önemli bir katk›
yapamay›nca bu kez dikkatleri üstüne bu tuhaf
hareketlerle çekmeye çal›ﬂt›. Herneyse, bu trajedinin tek olumlu yan› Watson'un "Yaln›ﬂ anlaﬂ›ld›m" veya "Ben bunlar› söylemedim" gibi
mazeretlerin arkas›na saklanmamas› oldu.

KÜRESEL ISINMAYA NE OLDU?

oldu¤u halde güzel bayanlar› nas›l tavlad›¤›n›
anlat›yormuﬂ. Ama "bir s›çrars›n çekirge, iki
s›çrars›n çekirge..." misali, Watson'un son
yapt›¤› s›çray›ﬂ hazin bir ﬂekilde onun sonunu
getirdi. Londra'da bir gazeteciyle yapt›¤› söyleﬂide "Beyazlar zencilere nazaran daha ak›ll›d›r" diye saçmasapan bir laf etmesi gazetelere
baﬂl›k oldu. Kendisini konuﬂma yapmak için
davet eden Rockfeller Üniversitesi'nden bir
yetkili bunun üzerine hemen bas›na bir duyuru yaparak, bu sözler yüzünden daveti iptal ettiklerini söyledi. Ne yapt›¤›n›n fark›na varan
Watson "Bu söylediklerimin hiç bir bilimsel
dayana¤› yoktur" diyerek özür diledi ama yap›lan bask›lar sonunda kurucusu oldu¤u Cold
Spring Laboratuvar›'ndan "kendi iste¤iyle (!)"
istifa etmeye mecbur kald›.
Peki Watson'un bu gibi saçmal›klar› yapmas› neden kaynaklan›yor? Newton, Einstein,

Geçti¤imiz ﬁubat ay›n›n ortalar›nda birçok
gazetenin birinci sayfas›nda ç›kan "Alanya'ya
16 y›l aradan sonra kar ya¤d›" haberi herkesi
ﬂaﬂ›rtt›. Ba¤dat'a kaç y›ld›r ilk kez kar ya¤mas›, Çin'de ortal›¤› felç eden korkunç kar f›rt›nalar› ve benzer olaylar birçok kiﬂinin akl›na
hakl› olarak "acaba küresel ›s›nmaya ne oldu?" sorusunu getirmiﬂtir. Gerçekten de, bilimsel istatistiklere göre geçti¤imiz k›ﬂ›n küresel ortalama s›cakl›¤› normalin alt›nda oldu¤u
gibi, Arktik'teki buzullar›n az da olsa bir k›sm›n›n geriye geldi¤i güvenilir kaynaklar taraf›ndan bildiriliyor.
Asl›nda böyle bir olas›l›¤›n varl›¤›n› bu sayfalarda 2007 Nisan›nda yazm›ﬂt›m. ‹klim de¤i-

ﬂikli¤i, insan etkisi olsun veya olmas›n normal
bir olayd›r ve çok kez bu de¤iﬂiklikleri birbirinden ay›rmak çok zordur. Ben bu konuda ﬂöyle yazm›ﬂt›m: “E¤er s›cakl›¤›n zaten do¤al olarak yükselece¤i bir zamanda biz de bu art›ﬂ›
körükleyecek iﬂler yaparsak, felaketin daniskas›n› iﬂte o zaman görürsünüz.” Ve hemen
arkas›ndan ﬂu sat›rlar› eklemiﬂtim: “Tabii tersi de olabilir. Ama o zaman ‘adam sen de’ deyip birﬂeyler yapmazsak, dünyan›n kaderiyle
Rus ruleti oynam›ﬂ oluruz.” ‹ﬂte bu k›ﬂ “tersi”
oldu. Bize kal›rsa bu terslik ayn› ev fiyatlar›ndaki düﬂüﬂler gibi geçici bir olay. Ben bildim
bileli ev fiyatlar› bazen düﬂer, ama genel e¤ilim daima fiyatlar›n artt›¤›n› gösterir.
Bu konuda bas›n›m›z›n da biraz daha dikkatli olmas› gerekir. En güvenli modeller y›ll›k
art›ﬂ›n 0,2 derece olaca¤›n› gösteriyor. Bu
yüzden anlamadan dinlemeden her kuruyan
derenin veya sel basmas›n›n alt›nda küresel
›s›nmay› aramak do¤ru de¤il. Ayn› köpekbal›klar›nda, mafya babalar›nda ve biliminsanlar›nda oldu¤u gibi, “iklim imaj›n›” da kamuya
do¤ru aksettirmek gerekir.
Gelecek ay görüﬂmek dile¤iyle.
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