
GİNKO ÇOCUK - 14 
 
YAŞAMIN GİZEMİ JAN PAUL SCHUTTEN 
ve Hüsam Bulmaz’ın kokuşmuş çorapları

RESiMLEYEN FLOOR RIEDER

 
© 2013 metin Jan Paul Schutten
© 2013 illüstrasyonlar Floor Rieder

Eserin aslı Het raadsel van alles wat leeft by Uitgeverij adıyla Gottmer 
Uitgeversgroep BV’nin bir parçası olan J. H. Gottmer/H.J.W. Becht tarafından 
Haarlem, Hollanda’da yayınlanmıştır.

Bu kitap Hollanda Edebiyat Vakfı’nın desteğiyle yayımlanmıştır

TÜRKÇESİ •  NEVİN SOYSAL 
EDİTÖR •  SUZAN GERİDÖNMEZ 
REDAKSİYON • KÜBRA YETER
UYGULAMA • DEVRİM KOÇLAN

ISBN 978-605-80231-2-3 
Birinci Basım Temmuz 2020 
© Ginko Kitap Ltd. Şti. 2019

Baskı: Pasifik Ofset
Cihangir Mah. Güvercin Cad. No: 3/1 Baha İş Merkezi A Blok Kat: 2 
34310 Haramidere / İSTANBUL
Sertifika No: 44451 

Ginko Kitap: Osmanağa Mah. Ali Suavi Sk. No: 10 D. 3 Kadıköy / İst.
Sertifika No: 35054 
T: 0216 449 20 99 • F: 0216 449 21 00 
www.ginkococuk.com • cocuk@ginkokitap.com 

Ginko Çocuk bir Ginko Kitap markasıdır







SUNUŞ 9

ÖNSÖZ 11

BÖLÜM 1 / MUCİZELER, SIRLAR, GİZEMLER VE SEN 13

TERLİKSİ HAYVANI NEDEN ALKIŞLAMALIYIZ? 14

BASİT HÜCRELER? 16

MİNİK MUCİZELER 18

KARANLIK CANAVAR İLE ÖLÜM 20

GELSİN BİR MUCİZE DAHA 22

BÖLÜM 2 / DÜNYA KAÇ YAŞINDA? 25

ELDE VAR İKİ, ALTI’YA BÖL, ÜÇLE ÇARP... ÖYLEYSE TANRI İŞİNİ SAAT ALTI’DA BİTİRMİŞ OLMALI 26

BİR TAŞIN YAŞINI NASIL HESAPLARSIN? 28

EVREN KAÇ YAŞINDA? 30

BÖLÜM 3 / 1136 KELİMEDE HER ŞEYİN TARİHÇESİ 33

EVREN NASIL OLUŞTU? 34

ESKİDEN DÜNYA’DAKİ BİR GÜN NEYE BENZİYORDU? 36

BÖLÜM 4 / GELMİŞ GEÇMİŞ EN İYİ BİLİMSEL FİKİR 39

EVRİM TEORİSİ NEDİR, BUNU KİM AKIL ETTİ? 40

YETMİŞ KİLOLUK KÖPEK NASIL YAPILIR? 42

BİR İSPİNOZDAN NASIL İKİ İSPİNOZ YAPARSIN? 44

DARWIN DELİ İLAN EDİLDİ Mİ? 46

BÖLÜM 5 / KISACA EVRİM 49

YENİ BİR TÜR NASIL OLUŞUR? 50

NE? SAĞ KALMAYI BAŞARANLAR EN DAYANIKLILAR DEĞİL MİYMİŞ? 52

İÇİNDEKİLER



EVRİM BİR YERDE HATA MI YAPTI? 54

DİŞİLER GERİZEKÂLI BİR KATİLDEN NEDEN ÇOCUK YAPMAK İSTER? 56

MİLYONLARCA YILLIK EVRİME RAĞMEN NEDEN KİMSE MÜKEMMEL DEĞİL? 58

BÖLÜM 6 / HER ŞEY AİLE İÇİN 61

BECERİKLİ HAYVANLAR NEDEN ÖLMEK İSTER? 62

GEN NEDİR VE NEDEN BU KADAR ÖNEMLİDİR? 64

NEDEN ÖLMEK BAZEN EN İYİ ÇÖZÜMDÜR? 66

BÖLÜM 7 / DÜNYA’DA YAŞAMIN NASIL OLUŞTUĞUNA DAİR 69

FRANKENSTEIN’IN SIRRI NEYDİ? 70

DÜNYA’DAKİ İLK YAŞAMIN SIRRI NEYDİ? 72

BİR YOZGATLI HÜSAM BULMAZ NASIL YAPILIR?  74

MADDEYE NASIL ‘CAN’ VERİRSİN? 76

İLK YAŞAM NEYE BENZİYORDU? 78

BÖLÜM 8 / İLKEL DENİZLERDE HAYATTA KALMAK 81

YAŞAM DÜNYA’NIN NERESİNDE OLUŞTU? 82

GÜNEŞİN ALTINDA YENİ BİR ŞEY YOK MU? 86

BAKTERİ BALİNAYA NASIL DÖNÜŞÜR? 88

TÜKÜRÜĞÜN KALIBI ÇIKARILABİLİR Mİ? 90

GÜNÜMÜZ YAŞAMI HANGİ ‘BULUŞLAR’A BORÇLUYUZ? 92

CİNSELLİK DÜNYAYI NASIL DEĞİŞTİRDİ? 94

550 MİLYON YIL ÖNCESİNİN HAYVANAT BAHÇESİ NEYE BENZİYORDU ACABA? 96

ESKİ ÇAĞLARIN EN DAYANIKLI HAYVANI HANGİSİYDİ? 98

BİZ HANGİ DENİZ CANLISINDAN GELİYORUZ? 100

BÖLÜM 9 / YARI İNSAN, YARI BALIK 103

BALIK NASIL DÖRT AYAKLIYA DÖNÜŞÜR? 104

ÖNCE AFFINIZA SIĞINIYORUM... 106

NEDEN AMERİKA VE AFRİKA’DA AYNI TAŞLARA RASTLANIR? 108

EN GÜZEL FOSİLLER NEREDEN ÇIKAR? 110

HÜSAM BULMAZ KÖPEKBALIĞINA MI BENZİYOR? 112

BİR ZAMANLAR NEDEN USKUMRUYA BENZİYORDUN? 114

BİR HÜCRE DİŞ, BURUN VEYA AYAK PARMAĞI OLACAĞINI NEREDEN BİLİR? 116

VİRÜSLER GEÇMİŞİMİZ HAKKINDA NE SÖYLER? 118

NEDEN İNEKLER ATTAN ÇOK BALİNAYA BENZER? 120



İÇİMİZDEKİ BALIĞIN AKIBETİ N’OLDU? 122

DİNAZORLARIN SOYU NASIL TÜKENDİ? 124

BÖLÜM 10 / ŞU EVRİM HİKÂYESİ TAMAMEN KANITLANDI MI, SAHİ? 127

EVRİM SAÇMALIK MI? 128

“EVRİM TEORİSİ BİR TEORİDİR. BU YÜZDEN KANITLANMADI.” 130

“DOĞA O KADAR KUSURSUZ Kİ KESİNLİKLE BİR TANRI’NIN İŞİ OLMALI...” 136

PEKİ BOMBARDIMAN BÖCEĞİNE NE DEMELİ? 140

YA DA GÖZE? 140

GÖZLERİNİN NESİ VAR? 142

BÖLÜM 11 / FAREDEN İNSANA 145

ATALARIMIZ NEYE BENZİYORDU? 146

ATAMIZ LUCY Mİ? 148

İNSANSI MAYMUNLAR BİZİM KADAR ZEKİ OLABİLİR Mİ? 150

BİLİM İNSANLARI HAVVA’YI BULDU MU? 152

DÜNYA’NIN DIŞINDA YAŞAM VAR MI? NEYE BENZİYOR? 154

BİTİRMEDEN ÖNCE… 156

DİZİN 158



9

Bugüne kadar Türkiye’nin birçok yerinde gençlerle, bilim severlerle, bilim insanlarıyla tanışma, 
konuşma, muhabbet etme imkânı buldum. Geleceğin bilim insanları olacak gençlerimizle konu-
şurken bana hayallerinden, nasıl bilim insanı olmak istediklerinden, hangi alanlarda çalışmayı 

arzuladıklarından bahsediyorlar. Bu, geleceğe umutla bakmamı sağlayan en önemli nedenlerden birisi. 
Eğer azimle çalışıp bilimsel gerçekleri halkımıza azimle anlatmaya devam edersek, gelecek geçmişten 
çok daha iyi, çok daha aydınlık, çok daha bilim dolu olacak, buna şüphem yok.

Fakat burada atlanmaması gereken bir nokta var: Bilim insanı olmaya başlamak için büyümeyi bek-
lemeye gerek yok! Bu konuyu düşünürken aklıma hep şu gelir: Astrofizikçi Neil de Grasse Tyson’ın 
katıldığı bir programda, küçük bir kız çocuğu ona soru sormak için mikrofonu almıştı. Sorusunu sorup 
Tyson ile etkileştikten sonra meşhur astrofizikçi ona, “Büyüyünce ne olmak istiyorsun?” diye sordu. 
Küçük kız fazla duraksamadan yanıtladı: “Bilim insanı olacağım.” Bu cevap tüm katılımcıların yüzünü 
güldürdü; ancak Tyson’ın o noktada verdiği cevap çok daha kritik öneme sahipti: “Bilimin güzel tarafı, 
bir bilim insanı olmak için büyümeyi beklemen gerekmemesidir.”

Bu gerçekten böyle. Her bebek meraklı doğar. Tüm memeli hayvanların en temel özelliklerinden birisi 
meraklı olmalarıdır. Bu sayede yeni yaşam alanları, yeni besin kaynakları keşfedebilirler. Daha önem-
lisi, merakları sayesinde yeni çözümler keşfederek, hayatta kalma şanslarını artırabilirler! İnsan gibi 
medeniyetler inşa etmiş zeki bir türün bir diğer alemde değil de Hayvanlar Âlemi altında evrimleşmiş 
olması tesadüf değildir. Merak, bugün olduğumuz yere gelmemizi sağlamış faktörlerden birisidir.

Bir bebeği veya çocuğu inceleyin: Durmaksızın “Neden?” sorularını sorar. Birçok yetişkinin cesaret 
edemediği işlere kalkışır, bu süreçte öyle veya böyle birçok yeni şey öğrenir. Zaten yetişkinlik, biraz da 
etrafımızdakilerin yönlendirmeleri ve kendi merakımız sonucunda yapmayı ve yapmamayı öğrendiği-
miz davranışlar bütünüdür. 

Ancak yoğun hayatlar yaşayan, ailelerine iyi bir yaşam sunmak için gece gündüz didinen yetişkinler, 
çocuklarının meraklarını daha erken yaşlarda köreltebiliyor. Bu, türümüzün yüzleştiği en büyük tehdit-
lerden biri olabilir. Bir yandan dijital medya araçları, telefonlar, tabletler ve bunlar aracılığıyla hayatla-
rımıza giren yepyeni eğlence içeriği zihinlerimizi ve boş zamanlarımızın her saniyesini dolduruyor.  Di-
ğer yandan yetişkinler, yavrularının meraklarını meşguliyet veya yorgunluk nedeniyle köreltiyor.  İkisi 
birleşince kabul edilemez bir sonuç doğuyor: Çocuklar, Evren’e olan ilgilerini yitiriyorlar. Yorgun argın 
işten gelip televizyon veya YouTube karşısına kurulan yetişkinlerin ufak bir kopyası haline dönüşüyor-
lar. Keşfedemiyorlar, düşünemiyorlar ve nihayetinde… merak etmiyorlar.

Bunu kırmanın en etkili yollarından biri popüler bilimi toplum içinde yaygınlaştırıp “havalı” hale geti-
rebilmek. Çünkü tüm o televizyonları, telefonları, sosyal medya araçlarını kullanabilmemizi mümkün 
kılan tek şey bilim ve o bilim sayesinde üretilen teknolojiler. Eğer bilim ve teknolojiye ilgi duyan nesil-
ler yetiştiremezsek ilerlememiz ufak bir zümrenin eline geçecek veya tamamen duracak. Dünya’nın dört 
bir yanında meraklı nesillere ihtiyacımız var.

Elinizde tuttuğunuz bu kitap, gençlere bilimi sevdirmek ve modern bilimin temellerini öğretmek açı-
sından muhteşem bir girişim! Çünkü bu kitapta bilimin sadece heyecan verici uygulamalarını değil, 
“özünü” bulacaksınız. Evren’in başlangıcından günümüze kadar olan sürecinin, kronolojik bir sıra takip 

SUNUŞ
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–  s u n u ş  –

edilerek anlatılması harika! Çünkü bilimi bir bütün olarak anlamadan, parçalarını anlamaya çalışmak 
çok zor ve çoğu zaman hatalarla sonuçlanıyor. Yani bu kitap, genç okurun derslerini daha iyi anlamasına 
bile katkı sağlayabilir!

Kitabın dili, anlatımı, verdiği örnekler hep tam isabet! Bir yandan bilimi, bir yandan bilim tarihini öğre-
nirken, bir yandan da bilimin halen yanıtlanamamış bazı sorularıyla tanışma imkânı sunuyor. Kim bilir, 
belki de bu kitapta karşılaştığı sorulara dönük merak geliştiren okurlar arasında bilinmeyen cevapları 
bulacak kişiler çıkacaktır.

Jan Paul Schutten’ın bir diğer başarısı, kitabı, her şeyi bir aptala anlatıyormuş gibi yazmamış olması. 
Çünkü böyle bir yanılgı yaygındır: Çocukların ve gençlerin “aptal birer yetişkin” olduğunu sanırız. 
Halbuki gençler de son derece zekidir ve karmaşık konseptleri anlayabilirler. Hatta bazen yetişkinler-
den daha bile iyi anlarlar! Eğer yetişkinliğe erişince, sihirli bir şekilde gerçeklere yönelik algılarımız 
gelişiyor olsaydı, günümüzde halen evrimi kabul etmeyen, Dünya’nın düz olduğuna inanan, türümüzün 
Dünya’da küresel ısınmaya neden olmadığını savunan ve tüm bunları yaparken hiçbir veriye, gözleme, 
deneye dayanmayan “aptal yetişkinler” de var olmazdı. Yani yetişkin olmak, ileri yaşta olmak, belirli bir 
yıl yaşamış olmak bir insanın gerçeğe yönelik algılarıyla ilgili pek bir şey söylemiyor. Önemli olan, bir 
kişinin bilimin metodolojisine ne kadar hâkim olduğu, bilimsel ve mantıklı düşünebilme yetisi, doğru 
soruları doğru şekillerde sorabilme becerisi. Bu becerinin de hiçbir yaşı yoktur!

Bunu bilen Schutten, anlatımını aşırı basitleştirmeyerek, dolayısıyla da gerçekten uzaklaştırmayarak 
çok isabetli bir karar vermiş. Kitapta, arka plan bilgileri gayet doyurucu bir şekilde verildiği için okur 
hiçbir bölümü anlamakta zorlanmıyor. Yazar, bunun yanı sıra, genç okurunu doğru konulara sevk edecek 
kavramlara da yer vererek harika bir iş başarıyor. Kullanılan dostane dil ve baş döndürücü görseller de 
okumayı kolaylaştıran nitelikte.

Uzun lafın kısası, gençlerin bilime giriş yapabilmesi için harika bir eser ortaya konmuş. Bunun dilimize 
kazandırılabilmiş olması da müthiş bir başarı. 

Bu kitabı okuyacak her gencin bilime dair algılarının genişleyeceğini, akıllarındaki birçok soru işareti-
nin gidip, yerlerine çok daha sağlam soru işaretlerinin geleceğini ümit ediyorum.

Bu da bizi, bilimin tüketicisi olmaktan çıkarıp üreticisi olmak yoluna sokacak en önemli adımlardan birisi.

İyi öğrenmeler!

 
Çağrı Mert Bakırcı 

8 Temmuz 2019, Gainesville, Texas, ABD
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Dayanılmaz sıcaklıktaki, kaynayıp fokurdayan bir gezegen yaklaşık dört milyar yıl boyunca kendi 
halinde güneşin etrafında dönüp durdu. Sonra çılgınca bir şey oldu. Tüm o fokurdama ve kaynama 
hengâmesinin ortasında yaşam oluştu. Hiç yoktan. Tam olarak nasıl, kimse bilmiyor. Ancak sonra-

sını biliyoruz. Türlü türlü mikroskobik süprüntü, gezegeni mor, sarı ve beyaz renkteki bir balçıkla kapladı. 
Canlı balçık ılık göletlerde, deniz kenarlarında veya yanardağların katılaşmış lavlarının küçük oyukların-
da, her yerde tutunabiliyordu. Kim bilir ortalık nasıl da kükürt, çürük yumurta, osuruk ve kirli çorap koku-
yordu. Zaman içinde o balçıktan başka canlı türleri meydana geldi: solucanlar, salyangozlar, mantarlar ve 
yosunlar. O zamandan beri –Dünya dediğimiz– bu gezegenin yüzeyinde aklına ne gelirse yaşıyor. 

Bakteri biçimindeki ilk yaşamdan dört milyar yıl sonra bu gezegende insanlar dolaşmaya başladı. İnsan-
lar hayvan ama çok özel hayvanlardır: Zor sorulara kafa yorabilen tek hayvan insandır. Bugün hangi ço-
rabımı giysem? Yarın hava nasıl olacak? Su neden bu kadar ıslak? Yaşam nasıl oluştu? Bütün bu hayvan 
ve bitkiler nasıl oluştu? Peki ya insanlar, onlar nereden geldi? Bu tür soruları genellikle çocuklar sorar 
(yetişkinler genelde; tabii tabii, bir şekilde olmuştur mutlaka, der geçer). Çocuklar meraklıdır, her şeyi 
bilmek isterler. Neyse ki meraklı yetişkinler de var. Bunlar araştırmacı olup her şeyin sebebini bulmaya 
çalışır. Bir fizikçi suyun neden ıslak olduğunu açıklayabilir. Bir biyolog bir taşın neden bir solucan gibi 
canlı olmadığını veya osuruğun neden pis koktuğunu anlatabilir. Bir paleontolog da bir tiranozorun arka 
bacağının ne kadar uzun olduğunu bulabilir. Bu sayede Dünya’nın işleyişini giderek daha iyi anlarız. 
Artık sadece evrenin kaç yaşında olduğunu değil, Dünya’nın yaşını da biliyoruz; hayvan ve bitkilerin 
milyonlarca yılda nasıl oluştuğunu biliyoruz. Hatta öküzlerin atlarla değil de balinalarla uzak kuzenler 
olduğunu da biliyoruz.

Şimdi iş bunları anlatmaya kaldı. Araştırmacılar genellikle zor şeyleri araştırmakta iyidir ama zor bir 
şeyi anlatmak bambaşka bir uzmanlık konusudur. Bu işi gazeteciler iyi yapar, ya da yazarlar. Jan Paul 
Schutten onlardan biri. Karmaşık şeyleri açıklamakta oldukça başarılı. Bu kitapta, bir kez okumakla 
anlamakta zorlanabileceğin dünya kadar meseleden bahsediyor. Ancak hâlâ bilmediğimiz şeylerin oldu-
ğunu söylemesi daha da önemli. İlk canlının nasıl oluştuğunu henüz çözebilmiş değiliz. Tesadüf müydü? 
Uzaydan mı gelip kondu? Yoksa tanrısal bir yaratım mıydı, sahiden? Kısacası, kimi bilimsel soruları 
kuşkuya yer bırakmayacak şekilde yanıtlayamıyoruz. Bilimi bu kadar eğlenceli kılan da bu; merakın 
asla geçmez, aklına sürekli yeni sorular gelir. Evrenin ötesinde ne var? Güneşin kaç yıllık ömrü kaldı? 
Kuşlar dinozorsa, dinozorların nesli yine de tükenmiş sayılır mı? İlk modern insan nerede ortaya çıktı? 
Sen de bu kitabı beğendin mi?

Jelle Reumer, Rotterdam Doğa Bilimleri Müzesi müdürü

ÖNSÖZ



•  b a ş l a r k e n  •

BAŞLAMADAN ÖNCE

Bu kitapta bazen çok büyük rakamlarla karşıla-
şacaksın. Hayal gücünü aşan büyüklükte rakam-
larla. Mesela, kitabın kahramanlarından biri olan 
tiktaalik, bundan 370 milyon yıl önce yaşamış. 

Senin yüz milyar beyin hücren var. Vücudunda 
trilyonlarca bakteri mevcut. Peki, bu gerçekten 
ne kadar? Aşağıdaki listede rakamları zamana 
çevirdik. Bu sayede tüm bu milyonların, milyar-
ların ve trilyonların ne anlama geldiği hakkında 
bir izlenim edinebilirsin.
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–  b ö l ü m  1  –

Haydi hep birlikte terliksi hayvanı alkışlayalım! Kimi??? Bu i’nin noktasından bile daha küçük 
olan terliksi hayvanı. Peki ne diye alkışlayacağız? Bu hayvan neden bu kadar önemli? Sözünü 
ettiğimiz canlı sırf yaşadığı için bile coşkulu bir alkışı hak ediyor. Bu sanabileceğinden daha 

zahmetli bir iş çünkü. Sebebini açıklayacağım.

Danimarkalı profesör Henrik Schärfe kendi robotunu yaptı. Profesör ve robotu birlikteyken, hangisinin 
insan hangisinin makine olduğunu anlaman için çok dikkatli bakman gerekiyor. Aslında robot henüz 
fazla bir şey yapamıyor. Biraz hareket edebiliyor ayrıca özellikle imalatçısını taklit etmekte çok başarılı. 
Hepsi bu kadar. Konuşamıyor bile. Yine de uzak gelecekte tıpa tıp insana benzeyen, sorduğun soruları 
akıllıca yanıtlayan, hatta seninle top oynayabilen bir robot yapılacağına iddiasına girerim, yanılırsam da 
bir çuval tavşan yemi yerim. Otuz yıl içinde böyle bir robotu yapabilecek zekâya ulaşacağımızı düşünü-
yorum. Ama iş terliksi hayvan yapmaya gelince? İşte bu bin kat daha zor.

Küçük terliksi hayvanın yapabildikleri çok kısıtlı. Minik tüylerini kullanarak kurbağalama stilinde zar 
zor birazcık yüzebiliyor. Kirli kanalizasyon suyunu içip içindeki bakterileri yiyebiliyor. İçtiği bu kirli 
suyu da çiş yoluyla –çiş dediysek daha çok terle– dışarı atabiliyor. Başka bir terliksi hayvanla çiftleşebi-
liyor. Hatta bölünerek iki terliksi hayvana dönüşebiliyor. Bundan başka, bi’ düşüneyim… bundan başka 
da neredeyse hiçbir şey yapamıyor.

TERLİKSİ HAYVANI NEDEN ALKIŞLAMALIYIZ?
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•  m u c i z e l e r,  s ı r l a r,  g i z e m l e r  v e  s e n  •

TERLİKSİ HAYVANIN YAPIP DA EN AKILLI  
ROBOTUN YAPAMADIĞI ŞEY NEDİR?

Terliksi hayvan belki Profesör Schärfe’nin 
robotu kadar yetenekli değil, ancak bir ma-
kinenin asla başaramayacağı bir şey yapabi-
liyor: Ölebiliyor. Robotlar bozulabilir tabii 
ama o başka. Bozulan bir şeyi tamir etmek 
genellikle mümkün. Oysa ölen bir şeyi tek-
rar yaşama döndürmek olanaksız. Yaşamak 
özeldir, Dünya’da şimdiye kadar trilyonlar-
ca canlı yaşamış olsa bile.

Terliksi hayvan canlıdır, robot cansızdır; 
aralarındaki en büyük fark bu. Ancak ben-
zerlikler de var. Bunlardan biri her ikisi-
nin de ölü maddeden meydana gelmesi-
dir. Gördüğün –ve görmediğin– her şey 
atomlardan ve moleküllerden oluşmakta-
dır. Bunlar, terliksi hayvanlardan ağaçla-
ra, yıldızlardan gezegenlere, tavşan yemi 
çuvallarından Arif Amca’ya, Yozgatlı 
Hüsam Bulmaz’ın kokmuş çoraplarından 
bulutlara, kremalı pastalardan robotlara 
kadar evrendeki her şeyi oluşturan yapı 
taşlarıdır. Evet, Lady Gaga bile bu atom-
lardan meydana geldi. Ve bu atomlar ölü. 
Hem de bir tuğla, bir kil tepeciği ya da bir 
lego kadar öpölü. Peki nasıl oluyor da tüm 
bu ölü atomlardan yaşam meydana gele-
biliyor? Dünya’daki yaşam nasıl oluştu? 

Terliksi hayvanlar nereden geldi? Biz 
insanlar nereden geldik? Evrende 

başka canlıların olma ihtimali var 
mı? Bunların hepsini bu kitapta 

okuyacaksın.
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T erliksi hayvan son derece basit bir canlıdır. Sadece tek bir hücreden ibarettir. Senin etrafındaki 
her şey nasıl atomlardan oluşuyorsa, canlıların tümü de hücrelerden meydana gelir. Tabii bu 
hücrelerin yapı taşları yine atomlardır. Hücreler fıkır fıkır yaşam kaynarken, atomlar birer 

iskele babası kadar ölüdür. Bunu onları incelediğinde hemen fark edersin: Mikroskop altında yoğun 
bir hareket karmaşası görürsün. Ufalarak bir hücreye girebilseydin, kesin anında tekrar dışarı çıkmak 
isterdin. Çünkü orada kendini işlek otoyolları, çılgın su kaydırakları, kasırgalar ve kartopu savaşları-
nın ortasında bulmuş gibi hissederdin.

BASİT HÜCRELER?

–  b ö l ü m  1  –
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KAÇ HÜCREN VAR?

Bir hücre, Profesör Schärfe’nin yirmi robotunun 
toplamından daha fazla bölümden ibarettir. Buna 
rağmen hücre, çıplak gözle görülemeyecek kadar 
küçüktür. Demek ki gözle görülebilen canlılar, 
birden çok daha fazla hücreye sahiptir. Ne kadar 
fazla? Örnek olarak seni ele alalım. Sen yaklaşık 
olarak, ıh, bi’ hesaplayayım... iki, üç, beş, sekiz, 
dokuz, hayır... evet... 37,2 trilyon hücreden mey-
dana geliyorsun. Yaklaşık kırk trilyon! Üstelik 
her birine ayrı ayrı çok ihtiyacın var.

Mesela sen bu tek cümleyi okurken vücuduna yak-
laşık on milyon kırmızı kan hücresi daha ekleniyor. 
Bunları, vücudunun her köşesine oksijen taşıyan 
küçük kamyonlara benzetebiliriz. Sözünü ettiği-
miz oksijen olmasaydı, vücudundaki diğer hücre-
ler hayatta kalamazdı. Ayrıca trilyonlarca bağırsak 
hücresine de sahipsin. Bir araya geldiklerinde te-
nis kortu genişliğinde bir alanı kaplarlar. Görev-
leri, yiyecekleri, vücudun için gerekli olan yakıta 
dönüştürmek. Bu yakıt olmadan öpölü olurdun. Ya 
kalbini oluşturan hücrelere ne demeli? Kalbin asla 
yorulmayan bir kastır. Uç uca eklendiğinde dünya-
yı iki kez dolaşabilecek uzunluktaki damarlarına 
kan pompalaması için her saniye, her dakika, her 
gün, her yıl, kesintisiz olarak atmaktadır. 

Hücreler canlıdır. Bu da ölebilecekleri anlamına 
gelir. Neyse ki ölü hücreleri toplayıp yok eden hüc-
reler de mevcut. Bir süre odanın tozunu almazsan 
bu ölü hücrelerin bir kısmını görebilirsin. Evindeki 
tozun büyük bölümü ölü hücrelerden oluşmaktadır. 
Dakikada yaklaşık 30.000 hücre kaybedersin. Bu 
yılda dört kilo eder. Birkaç hafta içinde eski deri 
hücrelerinin yerini yenileri almış olur.

ZİNDE KALMAN İÇİN VÜCUDUNDA 
NELER OLUP BİTİYOR?

Vücudunda sürekli bir şeyler oluyor. Ben yalnız-
ca birkaçından bahsettim, aslına bakarsan olan bi-
ten milyonlarca şey var. Her saniyede. Vücudun-
da meydana gelen bu olayların tümü 86 milyar 
hücreden oluşan beynin tarafından yönetilir. Bu 
hücreler kafanı, Dünya’nın tüm bilgisayarlarının 
birlikte yapamayacağı şeyleri yapabilen süper bir 
bilgisayara dönüştürür. Tıpkı bir havaalanındaki 
kontrol kulesi gibi, beyin hücreleri de vücudun-
daki diğer tüm hücrelerin görevlerini yapmalarını 
sağlar. Bunlar sahip olduğun en önemli ve en kar-
maşık hücrelerdir.

Kafan karışmaya başladı mı? Amaç bu zaten. Ha, 
bu rakamları aklında tutmaya çalışma. Anlamana 
bile gerek yok. Ne denli inanılmaz karmaşık bir 
yapıya sahip olduğunu göstermek için sıralıyo-
rum bunları. Bu hücreler başlı başına özel olmak-
la birlikte ancak bir araya geldiklerinde gerçek 
işlevlerini kazanırlar. Çünkü seni oluştururlar: 
düşünen, hareket eden, konuşan, okuyan, gülen 
bir mucizeyi.

Bak ne diyeceğim? Terliksi hayvanı alkışladın 
ya, şimdi kendini alkışla. Haydi, ne duruyorsun...

•  m u c i z e l e r,  s ı r l a r,  g i z e m l e r  v e  s e n  •
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–  b ö l ü m  1  –

Sen bir mucizesin, terliksi hayvan bir mucize ve Yozgatlı Hüsam Bulmaz’ın kokuşmuş çorapları 
–tamam tamam çorapları değil, çoraplarının içinde yaşayan bakteriler– birer mucize. Çünkü canlı 
olan her şey bir mucizedir. Bi’ düşün bakalım. Cansız bir şeyden canlı bir şey yapabilir misin? 

Örneğin lego taşlarından canlı bir bitki yapabilir misin? Yapamazsın.

Atomlar da lego kadar öpölüdür, buna rağmen bu gezegende milyonlarca yıldan beri bu cansız atom-
lardan meydana gelen canlılardan geçilmiyor. Bu bir mucize değil mi şimdi? Başka bir şey söyleyeyim. 
Belki bu kitabı tek başıma yazdığımı düşünüyorsun. Bu kısmen doğru. Ama bedenimde, onlarsız bu 
kitabı asla yazamayacağım bir buçuk kilo bakteri bulunur... Bedenimdeki bu minik varlıklar olmasaydı 
çok kısa sürede ölürdüm. Bakteriler, bağırsağımda bulunan besinleri enerjiye dönüştürüp ayrıştırır: Arta 
kalan dışarı atılır. Demek ki bakteriler çok faydalı. Bu nedenle sende de hatırı sayılır miktarda var. Sade-
ce burnunun ucunda bile yaklaşık on milyon bakteri yaşar. Ayak başparmağının ucunda da tıpkı cildinin 
başka her santimetre karesinde olduğu gibi bakteriler dolaşır. Ama çoğunluğu bedeninin içindedir.

MİNİK MUCİZELER
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BİR BAKTERİ NASIL GÖRÜNÜR?

Sözünü ettiğim bakteriler doğduğun andan itiba-
ren seninle. Onlar vücuduna, sen annenin karnın-
dan çıkar çıkmaz ama özellikle de anne sütüyle 
girdiler. Orada hiç vakit kaybetmeden küçük bir 
koloni kurdular, o günden beri de bu mini min-
nacık yoldaşlar senle beraberler. Hem de her za-
man tam gereken miktarda; tabii hasta değilsen. 
Bu yüzden hiçbir zaman tek başına sayılmazsın. 
Seni sakinlerinle tanıştırayım mı? Terliksi hayva-
nın küçük olduğunu öğrenmiştik ancak bakteriler 
daha da küçük. Terliksi hayvanın menüsünde yer 
almaları boşuna değil. İçleri, zaman zaman roket 
hızında topların fırladığı bir çeşit kutucuğa ben-
ziyor. Çeşit çeşit formda bakteri vardır: Yuvarlak 
biçimdekiler, şekli çubuk, virgül veya üzüm sal-
kımına benzeyenler, kuyruklu ya da kuyruksuz 
olanlar. Bakteriler, flagella olarak adlandırılan bu 
kuyruklarını dakikada yaklaşık yüz bin kez dön-
dürebilirler. Flagella hareket etmelerini sağlayan 
bir çeşit motorcuktur. Ancak insan yapımı mo-
torlardan çok daha karmaşık bir yapıya sahiptir. 
Yani bunca küçük varlıkların yapısı bile, en zeki 
mühendislerin laboratuvarda geliştirebileceği her 
şeyden daha kusursuzdur.

BAKTERİNİN TADI NASILDIR?

Bakteriler, Dünya’nın her yerinde bulunur. Hem 
de gezegenimizde yaşamın başladığı andan beri. 
En dayanıklı canlı varlıklar bakterilerdir. Nereye 
baksan oradalar.  Ne var ki milyarlarcası toplanıp 
bir yumru oluşturmadığı sürece onları göremezsin. 
Buna karşın tatlarını alabilirsin: Bakteriler lahana 

turşusu, yoğurt ve bozuk sütte bol miktarda bu-
lunur, ekşi tadı veren onlardır. Bakteriler o kadar 
yaygındır ki karşılaşmamak imkânsız. İyi bakte-
riler hayatta kalmanı sağlar ancak vücudundaki 
zararlı bakteriler seni öldürebilir. Bu yüzden ame-
liyathanelerin titizlikle temizlenmesi, cerrahların 
da özel steril kıyafetler giymesi gerekir. Cerrahlar 
bu kıyafetlerle yemekhanede veya açık havada bir 
şey yemeye kalksa bakteri istilasına uğrar, kıya-
fetlerini değiştirmek zorunda kalırlardı. Ameli-
yathanedeki bir kişinin dikkatsizliği içeri bakteri 
girmesine neden olur ve birkaç dakika içinde bu 
kitaptaki harflerden daha fazla bakteri ürer. Bakte-
riler o kadar dayanıklıdır ki onları uzun süreliğine 
devre dışı bırakmak neredeyse imkânsızdır. Hat-
ta roketin dış yüzeyine tutunup bir yıllık bir uzay 
yolculuğunu sağ atlatabilen bakteriler bile var. 

BAKTERİLERİ ALKIŞLAMALI MIYIZ?

İşte, bu minnacık varlıklar bu yüzden bunca ilgi 
görürler. Onlar Dünya’nın en basit yaşam form-
larıdır. Canlı ile cansız arasındaki sınıra en yakın 
varlıklardır. Bir yandan da en eski yaşam biçim-
leri arasında yer alırlar. En derin denizlerde, en 
yüksek dağlarda, en soğuk kutup bölgelerinde, en 
sıcak çöllerde, en zehirli nehirlerde ve en ölüm-
cül volkanik alanlarda karşımıza çıkarlar. Yalnız-
ca bir kaşık dolusu toprakta Dünya’daki insan sa-
yısından daha fazla bakteri vardır. Bakteriler bu 
nedenle özeldir. Dahası, onlar olmasaydı bugün 
bildiğimiz yaşam olmazdı.

Efendim… ne diyorsun?? Alkışlayalım mı? Bak-
terileri mi? Daha neler, delirdin mi? Kim bir bak-
teriyi alkışlar?

•  m u c i z e l e r,  s ı r l a r,  g i z e m l e r  v e  s e n  •
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–  b ö l ü m  1  –

Kısacası her şekil ve boyda bakteri bulunur. Işıldayan türleri bile var! Denizdeki bazı yırtıcı balık-
lar onlarsız yapamaz. Örneğin derin deniz kirpileri. Bunlar, sırtlarındaki dikenin ucunda titrek 
bir fener gibi ışıldayan bakteri dolu bir kese taşıyan canavar balıklardır. Böyle bir kese aydınlık 

ve sığ sularda işe yaramaz ancak sözü edilen hayvanlar deniz seviyesinin çok altında yaşar. Güneş ışı-
ğının nüfuz edemediği derinliklerde. Orası terk edilmiş bir kömür madenindeki aysız bir geceden bile 
karanlıktır. Ama bu ışıklar görünür. Derin deniz kirpileri ışıklı keselerini ortalıkta keyifle sallarlar. Böy-
lece her türlü meraklı balığı ağlarına düşürürler. Ama meraklı balıklar bu ışığın ne menem bir lambadan 
geldiğini asla öğrenemez. Çünkü balığın ağzına yaklaşır yaklaşmaz derin deniz kirpileri onları korkutu-
cu bir hızla doğrudan mideye indirir. Yazık mı? Evet. Ama bu tüm avlar için geçerli (Başka hayvanlar 
tarafından yenilen hayvanlara av diyoruz).

KARANLIK CANAVAR İLE ÖLÜM


