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G ü l g û n  A k b a b a

1997 Eylül’ünde bilim dünyas›n› sar-
sacak bir haber duyurulur. Frans›z kaflif
Bernard Buigues, Kuzey Sibirya’da, don-
mufl topra¤›n içinde bütün bir mamut
bulmufltur. Jarkof ad› verilen bu mamut
üzerine Jurassic Park benzeri bir senar-
yoya bafllan›r.

Bu devasa hayvan 23 tonluk buz
blo¤un içerisinde, bir helikoptere ko-
nularak, 400 mil uzakl›ktaki bir kente
götürülür. Buzun düzgün bir biçimde
çözülebilmesi için haftalarca çal›fl›l›r.
Ancak, sonuç hayal k›r›kl›¤› olur. Bü-
yük bir umutla beklenen mamut yeri-
ne, buzun içinden bir avuç dolusu ke-
mik, bir püskül saç ve çok fazla çamur
ç›kar.  

Tüm bu yaflananlar, yeni bir mamut
kopyalama haberleri kimilerine göre bir
hayalperestlik, kimilerine göre de bir
flovdu. Peki ya bütün bunlara neden
olan mamut nas›l bir hayvand›?

On Bin Y›l Öncenin Devleri
Do¤duklar›nda 90 cm boyunda olan mamut-

lar›n erkekleri 40, diflileri 20 yafl›na kadar bü-
yümeye devam ederdi. Erkekler eriflkinlik dö-

nemlerinde 2,7 metre ile 3,4 metre aras›nda bir
boya ve 6 ton a¤›rl›¤a ulafl›rd›. Steplerde yafla-
yanlar›nsa boyu 4,3 metreyi, a¤›rl›¤› 10 tonu
bulurdu. Mamutlar›n ortalama 60 y›l yaflad›¤›
san›l›yor. Onun günümüzde iki uzaktan akraba-
s› yafl›yor: Afrika ve Asya filleri.

Mamut Diflleri
Mamutlar›n en büyük özelli¤i yukar› do¤-
ru k›vr›lan diflleriydi. Bu difller hem savun-
ma arac› olarak kullan›l›r, hem de beslen-
mek için. Mamutlar diflleriyle buzlar› k›-
r›p, buz içerisinden besinlerini bulurlard›.
Difller ortalama 2,5 metre ve 45 kilo a¤›r-
l›¤›ndayd›. Mamutlar›n ayr›ca çok geliflmifl
hortumlar› ve 38 cm boyunda küçük ku-
laklar› vard›. Bitki dallar›, a¤aç kabuklar›
gibi sert besinlerden zamanla otlarla bes-
lenmeye do¤ru evrimleflmifllerdi.

Türkiye’de Mamutlar
Türkiye’de de 3 farkl› mamut türü yafla-
m›flt›. Mammuthus meridionalis günü-
müzden yaklafl›k 2,5 milyon ile 700 bin
y›l öncesinde yaflam›flt› ve di¤er iki türün
atas›yd›. Il›man iklimlerde yaflamaya al›fl-
t›¤› için tüyleri çok azd›. Mammuthus
trangetherii, günümüzden 700 bin ile
150 bin y›l öncesinde yaflayan ve so¤uk

iklimlere uyum sa¤lam›fl, k›smen tüylü ve büyük
bir mamut türüydü. De¤iflen iklim koflullar›yla bu
mamut biraz küçüldü, ön ayaklar› uzad› ve arka
ayaklar› k›sald›. Daha fazla tüylere sahip oldu ve
ön diflleri k›vr›mland›. Bu sayede en çok bilinen
mamut türü olan tüylü mamutlar, Mammuthus
primigenius ortaya ç›kt›. Bu mamutlar da günü-
müzden 10 bin y›l öncesine kadar yaflad›.

Yok Olufl
Mamutlar›n yok olma nedenleri tart›flmal› bir

konu. Konuyla ilgili 3 ana kuram oldu¤u söylene-
bilir. ‹flte bilim adamlar›n›n kan›tlamak için çeflit-
li yollara baflvurduklar› kuramlar.

‹lkel insanlar ilk alet yapmaya bafllad›klar›
ça¤larda daha çok lefllerle beslenirken alet kul-
lanmadaki becerileriyle birer avc› da oldular. Av
kuram›na göre, mamutlar afl›r› avlanma sonucu
yok olmufllar. Hatta baz› bilimadamlar› insanlar›n
beslenmek için de¤il de mamut gibi devasa bir
hayvan› öldürebildiklerini göstermek için avlan-
d›klar›n› iddia etmekte.

‹nsanlar›n mamutlar›n bulundu¤u bölgeye ge-
lifliyle mamutlar›n yok olufl zaman› birbirine çok
yak›n oldu¤undan av kuram› gibi bu iki olay›
ba¤layacak kuramlar ortaya at›l›yor. Bunlardan
biri de salg›n hastal›k kuram›.

Bu kurama göre, mamutlar farkl› türler ara-
s›nda atlayan bir virüs nedeniyle ortadan
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kaybolmufl olabilir. Bu
virüsü de insanlar›n
getirmifl oldu¤u düflünü-

lüyor. Ancak, bu kuram› kan›t-
lamak biraz zor. Çünkü, bunun için vi-

rüsün izinin bulunmas› gerekiyor. Bu da ancak
bozulmam›fl bir DNA’n›n analiz edilmesiyle olas›.
Kan›t için DNA’n›n içinde virüsün üretti¤i prote-
inin kalmas› gerekiyor.

So¤uk kuram›ysa en çok kabul edi-
len teori. Mamutlar›n yok olma ne-

deninin iklim de¤iflikli¤i; yani afl›r›
so¤uklar oldu¤unu savunuyor bu

kuram. ‹klim de¤iflikli¤i nedeniyle be-
sin yetersizli¤i, rekabet ve ortama uyum sa¤laya-
mama (do¤al seleksiyon) gibi sorunlar ortaya ç›-
k›yor.

Kopenhag Üniversitesi’nde yap›lan, Do¤u Si-

birya ve Bat› Alaska bölgesini kapsayan yeni bir
araflt›rmada, iklim de¤iflikli¤i kuram›napuan ka-
zand›rd›. Araflt›rmac›lar›n elde ettikleri DNA ör-
nekleri içindeki otlar›n pay›n›n, 11 bin y›l önce
aniden %36’dan %3’e düfltü¤ü görüldü. Bu da
iklim de¤iflikli¤inin önemli bir neden oldu¤unu
ortaya koyuyor. Baz› bilimadamlar›ysa tek bir
kuram›n de¤il de, ortaya at›lan tüm kuramlar›n
mamutlar›n yok oluflunda belirli bir pay› oldu¤u
görüflünde.

Paleoantologlar mamutlar›n nas›l yok oldu¤u-
nu tart›fl›rken, baz› bilimadamlar› da onlar› tekrar
diriltmenin yollar›n› araflt›r›yorlar. T›pk› 1997’de
oldu¤u gibi. Ama flunu belirtmekte yarar var; böy-
le bir olanak elimize geçse bile %100 orjinallikte
bir mamut elde etmek onlarca y›l sürebilir. Çün-
kü, klonlanacak olan mamutun, üremeki için gü-
nümüzdeki bir fille çiftleflmesi gerek. Bu da me-
lez bir mamutun do¤mas› demek ki, bunun yap›l-
mas› ne kadar do¤ru olur tart›fl›l›r bir konu.

Kaynaklar
Ege Üniversitesi Do¤a Tarihi Müzesi Araflt›rma Görevlisi Serdar Mayda ile

söylefli.
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Ege Üniversitesi Tabiat Tarihi Müzesi, Ege
Üniversitesi kampüsünde bulunuyor. Müze, Anka-
ra’daki MTA Tabiat Tarihi Müzesi’nden sonra Tür-
kiye’nin ikinci büyük do¤a tarihi müzesi. Ayr›ca,
do¤a tarihi bilim dal›nda araflt›rma yapan kadro-
suyla da ülkemizin ilk akademik müzesi konu-
munda.

Müze birbirinden güzel ve ilginç fosillerin ser-
gilendi¤i 6 galeriden olufluyor. Bunlar; paleonto-
loji, kayac ve mineral, kufllar, genel zooloji, evrim
ve karfl›laflt›rmal› osteoloji ve girifl galerisi olarak
say›labilir. Bu galerilerin her birinde kendinizi
farkl› bir dünyada hissediyorsunuz. Örne¤in pale-
ontoloji galerisinde, 10.000 y›l öncesine ait bir
volkan patlamas›ndan kaçan bir insan›n ayak izi-
ni görüyor ya da 2000 y›l önce Kahramanma-
rafl’ta yaflam›fl bir filin iskeletiyle karfl›lafl›yorsu-
nuz. Tüm bunlar sizi geçmiflte yolculu¤a ç›kar›-
yor. Müzenin kufllar galerisindeyse, özellikle Ege
Bölgesi’nde gözlenen 104 kufl türünü yak›ndan
tan›ma olana¤›n› bulabilirsiniz. Ayr›ca nesli tü-
kenmekte olan iki panter örne¤i, çift bafll› hazer
y›lan›, Uzakdo¤u kökenli kelebekler, böcek kolek-
siyonu insana do¤an›n vahflili¤ini ve masumlu¤u-
nu birarada gösteriyor. Di¤er bir ilgi çekici örnek-
se müzeye bu y›l getirilen dinozor maketi.

Müzeyi daha yak›ndan tan›mak için burada ça-
l›flan Araflt›rma Görevlisi Serdar Mayda ile bir
söylefli yapt›k.

BBTTKK:: Buras› yaln›zca bir müze de¤il ayn› za-
manda uygulama ve araflt›rma merkezi. Müzenin
bu özelli¤inden biraz söz eder misiniz?

SSMM:: Türkiye’de paleontoloji e¤itimi jeoloji
mühendisli¤i bölümü içerisinde lisans egitiminde
ders olarak verilmekle birlikte merkezimiz yüksek
lisans e¤itimini paleontoloji dal›nda verebilen tek
kurum. Müzeye biyoloji, jeoloji ve arkeoloji bö-
lümlerinden mezun olanlar yüksek lisans için bafl-

vurabilir. Bu flekilde e¤itimini tamamlayanlara
“paleontolog” diplomas› verilir. Müzemizde, zo-
olog ve paleontologlar çal›flmalar›n› sürdürmekte.

BBTTKK:: Türkiye fosil bak›m›ndan zengin bir ülke
midir? Var olan fosillerin ne kadar›n› koruyabili-
yoruz?

SSMM:: Türkiye, Neojen fosilleri aç›s›ndan zengin
bir ülke. Var olan fosillerin bir k›sm› bilgisizlik ve
ilgisizlik yüzünden korunamamakta ve ilgili ku-
rum ve kurulufllar›n eline geçmemekte. Co¤rafik
olarak k›talar aras›nda bir köprü vazifesi görme-
si Anadolu’nun birçok canl› türü taraf›ndan çeflit-
li ça¤larda mesken tutulmas›na yol açm›fl. Bu ne-
denle fosillerin varl›¤› ola¤an. 

Yeterli araflt›rmalar ne yaz›k yap›lamamakta-
d›r. Bu konuyla ilgilenen akademik birimlerin az
olmas› yetiflmifl bilimadam› say›s›n›n da az olma-
s›n› sonuçlam›fl.

BBTTKK:: Yeni  getirilen dinozorun özellikleri ne-
ler?

SSMM:: Dinazor, Tyrannosaurus Rex türü olup
boyu 12 metre, yerden yüksekli¤i 5 metredir. Gü-

nümüzden 100 ilâ 65 milyon öncesinde Kuzey
Amerika’da yaflam›fl etobur bir dinazordur.

BBTTKK:: Araflt›rma ve uygulama çal›flmalar›; özel-
likle de arazi çal›flmalar› için gereken deste¤i bu-
labiliyor musunuz?

SSMM:: Araflt›rma için TÜBITAK ve ilgili üniversi-
telerin araflt›rma fonlar›ndan destek talep edi-
liyor. Kimi zaman da yabanc› müzelerle birlikte
kaz› çal›flmalar› yap›l›yor. Bu kaz› çal›flmalar›n›n
sonunda bilgiler ve tabii ki masraflar paylafl›l›yor.
Fakat tüm bu destekler yeterli de¤il.

Ege Üniversitesi Tabiat Tarihi ve Araflt›rma Merkezi
.

Ön diflleri k›vr›ml› 
Mammuthus primigenius, 
günümüzden 10 bin y›l 
öncesine kadar yaflad›.

Mammuthus meridionalis 
günümüzden yaklafl›k 
2,5 milyon ile 700 bin y›l 
öncesinde yaflam›flt›.

10.000 y›l önce, volkan patlamas›ndan kaçan 
bir insan›n ayak izi.
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Bizi tam olarak neyin bekledi¤ini bilmedi¤i-
miz halde büyük bir hevesle Ankara’dan,  Mersin
Erdemli’de bulunan ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitü-
sü’ne do¤ru yola ç›kt›k. ‹çimizdeki deniz sevgisiy-
di bizi bu yönde ilerleten. Balinalarla yüzmek, yu-
nuslarla dans etmek gibi bir umudumuz yoktu;
tek iste¤imiz staj›m›z› deniz biyolojisini tan›yarak
tamamlamakt›. 

Enstitüye vard›¤›m›z ilk gün, bölümleri ve
kampüsü tan›d›k. Enstitü, deniz kenar›na kurul-
mufl oldukça samimi ve flirin bir yer. Biz, ö¤ren-
cilere ayr›lm›fl olan “Set Üstü” evlerinde misafir
olarak kald›k. 

Erdemli’de kald›¤›m›z süre içinde her gün
enstitü sahilindeki kocabafl deniz kaplumba-
¤alar›n›n (Caretta caretta) ve yeflil deniz
kaplumba¤alar›n›n (Chelonia mydas) izle-
rini kontrol edip yuva olup olmad›¤›na
bakt›k Enstitünün sahili halka kapal› ol-
du¤u için hâlâ deniz kaplumba¤alar› ta-
raf›ndan yumurtlama alan› olarak kul-
lan›lmakta. Bunun yan›nda Lamas adl›
araflt›rma teknesiyle günübirlik bilim
seferine ç›kt›k. Bu tekne, enstitüde yü-
rütülmekte olan iki projenin araflt›rma-
lar›nda kullan›l›yor. Bu projelerin amac›,
Mersin’deki fitoplankton ve pikoplankton
içerik ve dinamiklerinin belirlenmesi ve bir
veri taban›n›n oluflturulmas›. Bizim de bulun-
du¤umuz bilim seferinde, üç farkl› derinlikten
su örnekleri al›nd› ve incelenmek üzere enstitüye
getirildi. Al›nan sular›n hidrolojik, kimyasal ve bi-
yolojik ölçümleri yap›ld›. 

Enstitüdeki teorik çal›flmalar d›fl›nda, Bozya-
z›’da arazi çal›flmalar› da yapt›k. Bozyaz›’da,
1994’den beri Akdeniz fokunu (Monachus mo-
nachus) koruma projesinin Akdeniz aya¤›n› olufl-
turan bir proje sürdürülüyor. Biz de, Bozyaz›’ya
vard›¤›m›z ilk gün Dehliz Ma¤aras›’na gözlem
yapmaya gittik. Dikenlerle dolu zorlu bir yolu geç-
tikten sonra karadan girifli oldukça dar olan ma-
¤araya ulaflt›k. Çok heyecan verici bir deneyimdi.
Ma¤aran›n d›fl›ndan, foklar›n kokular›n› alabiliyor
seslerini duyabiliyorduk. Zar zor s›¤abildi¤imiz
çatlaktan kapkaranl›k bir koridora ulaflt›k. Gözle-

rimizin karanl›¤a al›flmas› biraz zaman ald›. Ana
koridora geçtik ve sessiz bir bekleyifl bafllad›. K›-
sa bir süre sonra merakl› foklardan biri yan›m›za
geldi ve sudan bizi uzun uzun inceledi. ‹lk kez bir
Akdeniz foku görüyorduk ve o kadar flansl›yd›k ki
elimizi uzatsak dokunabilece¤imiz mesafeden o
flirin ve merakl› surat›yla bize bak›yordu. Yaklafl›k
iki metre boyunda ergin bir difliydi. Bir süre son-
ra ma¤aradaki di¤er yavru foku da yan›m›za ge-

tirdi. Sanki bize gösteri yaparcas›na saatlerce ya-
n›m›zda oynad›lar. Ne yaz›k ki yan›m›zda görüntü
alabilece¤imiz hiçbir alet yoktu. Ma¤aradan ç›k›n-
ca iki saattir içeride oldu¤umuza inanamad›k, za-
man içeride çok h›zl› ilerlemiflti. O ma¤aradayken
iki hayvanla de¤il de, bizimle iletiflim kurmak is-
teyen iki dostla birlikteydik. Bak›fllar›n›n masumi-
yeti, gövdesinin ihtiflam› ve dost canl›l›¤› bu flirin
deniz memelisinin korunmas› için her fleyi yapma-
m›z gerekti¤ini bir kez daha an›msatt› bizlere...
Ertesi gün  yan›m›za foto¤raf makinelerimizi ve
kameralar›m›z› da alarak ma¤araya tekrar gittik.
Foklar› rahats›z etmemek için flafl ve fenerlerimi-
ze ›fl›¤› da¤›tmak için difuserlar takt›k. On bir da-
kikal›k kamera görüntüsü alabildik ve birkaç gü-
zel poz yakalad›k. Ofise döndü¤ümüzde, Dehliz
Ma¤aras›’ndan ald›¤›m›z görüntüleri  büyük bir
zevkle izledik.   

Bozyaz› ve çevresinde, Dehliz d›fl›nda, birçok
Akdeniz foku üreme ma¤aras›, aktif kullan›lmak-
ta olan ve potansiyel kullan›labilecek ma¤aralar
bulunmakta. Bu yüzden bölgede bu deniz meme-

lilerini korumak için ‘K›z›l Liman Deniz Koru-
ma Alan›’ projesi  bafllat›lm›fl. Bu projenin
amac›, Akdeniz fokunu merkez alarak Akde-
niz’de bulunan yok olma tehlikesi alt›ndaki di-
¤er birçok türün de (deniz kaplumba¤as›, de-
niz kestanesi, deniz at›, deniz çay›r›) korunma-
s›. 
K›z›lliman Koruma Alan›, Mersin’in yaklafl›k

200 km bat›s›nda, eflsiz do¤al ve kültürel zen-
ginlikleri korunmak amac›yla oluflturulmufl ve
Türkiye’nin ilk ve en büyük deniz koruma ala-
n›. Yap›lan çal›flmalar Birleflmifl Milletler Kal-
k›nma Program› (UNDP) Küresel Çevre Fonu

(GEF) taraf›ndan desteklenmekte. K›z›lliman’dan
Sancak Burnu’na kadar olan, el de¤memifl güzel-
li¤e sahip bu bölge z›pk›n da dahil olmak üzere
her türlü bal›k avc›l›¤›na kapal›. Akdeniz, yak›n
bir geçmifle kadar k›ymetli bal›k stoklar›na sahip-
ken, 1985 sonras› Bozyaz›, Yeflilovac›k ve Gazipa-
fla’da trol ve g›rg›rla avlanan büyük bal›kç› tekne-
lerinin artmas›yla, ç›kan bal›klar›n miktar› azal-
m›fl boylar› küçülmüfl. Amaç, say›s› azalan bal›k-
lar›n ço¤alabilece¤i stoklar oluflturmak ve bu tür-
lerin buralardan tüm Akdeniz'e yay›lmas›n› sa¤la-
mak. Projenin yararlar› çevre koylarda yap›lan
bal›k indeksi ve çevre bal›kç›lar›ndan düzenli ola-
rak al›nan av miktar› verileriyle belirlenmeye ça-

l›fl›l›yor. Beklenen sonuç, bal›k stoklar›n›n eski
üretken seviyeye ulaflmas›; dolay›s›yla küçük
k›y› bal›kç›s›n›n yakalad›¤› bal›k miktar›n›n
artmas›, fok, yunus, kaplumba¤a gibi di-
¤er türlerin yeterli besini bulabilmeleri ve
nesillerini devam ettirebilmeleri. Nadir
bulunan bu türlerin eko turizmi canland›-
raca¤› sonucu da, projenin ayr› bir geti-
risi. 
Biz de bu amaçlar do¤rultusunda K›z›lli-
man Koruma Alan› ve çevre koylarda ça-

l›flmalar›m›z› sürdürdük. Birçok istasyonda
bal›k indeksi ç›kartt›k. Bal›k indeksi bölge-

deki bal›k çeflitlili¤ini belirlemek için yap›lan
bir çal›flma. Bunun için farkl› istasyonlarda 20

metrelik bir hat boyunca gözlenen bal›k türleri
kaydediliyor ve belli dönemlerde al›nan veriler,
de¤iflimi gözlemek için kullan›l›yor. Bunun d›fl›n-
da deniz kestanesi deneyiyle bu türün ne kadar
stres alt›nda oldu¤unu görmeye çal›flt›k. Deniz
kestanesi deneyi olabildi¤ince bireye zarar verme-
den gerçeklefltirilen bir deney. Bu deneyi iki türe
uygulad›k: Arbacia lixula ve Paracentratus lividus.
Kayalardan ald›¤›m›z örnekleri seramik karo üze-
rine ters b›rakt›k ve ne kadar sürede normal po-
zisyonlar›na döndü¤ünü ölçtük. Normal koflullar
alt›nda Arbacia lixula’un Paracentratus livi-
dus’dan, ayn› tür içindeyse stres alt›ndaki bireyin
sa¤l›kl› bireyden daha uzun sürede dönmesi bek-
leniyor. Arbacia ak›nt› faktörü olmadan dönemez-
ken Paracentratus’un dönüflü 20-180 saniye ara-
s›nda de¤iflmekte. Birçok canl›n›n yeryüzünden
silinmesiyle bilim adamlar› daha koruyucu deney
yöntemlerine yönelmekte. ‹flte kestane ve bal›k
indeksi deneyi de kirlili¤i saptamada kullan›labi-
lecek ve do¤a dostu yöntemlerden. 

Denizde ki bütün ifllerimizi bitirdikten sonra
art›k s›ra K›z›lliman’›n keyfini ç›karmaktayd›.  Ya-
n›m›za ald›¤›m›z yiyeceklerimizi masmavi bir koy-
da yedik. Kimsenin olmad›¤›  bu eflsiz mekanlar-
da yüzmek dalmak ve birçok deniz canl›s›n› izle-
mek çok heyecanl› ve bir o kadar da huzur veri-

K›z›l Liman’da Ekolojik Staj.
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ciydi. Ne kadar ifl yaparsak, ne kadar yorulursak
hevesimiz bir o kadar daha art›yordu. Toplan›p
yola ç›kmam›z gerekti¤inde bulundu¤umuz me-
kandan hiç ayr›lmak istemiyorduk; ama bu güzel-
li¤in daha çok uzun zaman orda olaca¤›n› bilmek
içimizi rahatlat›yordu. Dik kayal›klar› t›rman›rken
bir gün önce orman da nas›l kayboldu¤umuzu ko-
nuflmaya bafllad›k. K›z›lliman yaln›zca bir deniz
koruma alan› olmakla kalmay›p, karadaki birçok
güzelli¤i de bar›nd›ran bir kara koruma alan› ay-
n› zamanda. ‹flte bizim de tek iste¤imiz bu güzel-
li¤i dolunayda izlemek, ormanla denizin birleflti¤i
sarp kayal›klardan mehtab›n tad›n› ç›kartmakt›.
Kaybolduk, denize ulaflamad›k, do¤ru;  ama yem-
yeflil ve sessiz bir orman›n da insana deniz kadar
dinginlik verebilece¤ini anlad›k. O gece uykuyu
fazlas›yla hak etmifltik.

Ertesi gün sahil güvenlik eflli¤inde Deniz Koru-
ma 01 teknesiyle, denizdeki sepetleri toplad›k. Bu
k›y›larda sepet avc›l›¤› da yasak; fakat yerel halk
hâlâ avlanmaya devam etmekte. Sepet avc›l›¤› la-
hos (Epinephelus aeneus) ve orfoz (Epinephelus
guaza) gibi kaya bal›klar› için çok büyük bir tehli-
ke oluflturmakta. Bu bal›klar›n boyu s›ras›yla 0,8
ve 1,4 metreye kadar ç›kabiliyor; fakat sepet ve
z›pk›n avc›l›¤› gibi aktiviteler yüzünden bu boylara
ulaflamadan tükeniyorlar. Birçok civar bal›k resto-
ran›nda bu bal›klar›n yasal olmayan yollardan sa-
t›ld›¤› ve al›nd›¤› da üzücü bir gerçek. ‹ki gün sü-
ren sepet toplama çal›flmas› boyunca toplam 14
sepet ç›kartabildik. Baz› yerlerde sepetleri aramak
çok zor oldu; çünkü deniz dalgal›yd› ve biz dalga-
ya karfl› yüzüyorduk. En son sepetlerin birinden
33 cm boyunda bir orfoz kurtard›k ve çabalar›m›-
z›n bofla ç›kmam›fl olmas› bizi mutlu etti.

Sepet toplama ifli de bittikten sonra yap›lacak
yaln›zca bir iflimiz kalm›flt›: Posidonia oceanica
çay›rlar›n›n s›n›r›n› çizmek. Deniz erifltesi ya da
bilimsel ad›n› deniz tanr›s› Poseidon’dan alan
deniz çay›r› (Posidonia oceanica) deniz hasretine
dayanamayan kara kökenli deniz bitkilerinden.
‹lk bitkilerin denizde olufltu¤u, kara bitkilerinin
de evrim yoluyla deniz bitkilerinden türedi¤i, bun-
lardan 60 kadar›n›n tekrar denizlere geri döndü-
¤ü bilinmekte. Posidonia oceanica, denize geri
dönerken karadaki yaflam› süresince gelifltirdi¤i
çiçek, meyve, kök gibi “yüksek teknolojileri” de
beraberinde getirmifl ve bu sayede denizi hiç terk

etmemifl di¤er bitkilerle girdi¤i rekabette büyük
üstünlük sa¤lam›fl. 

Bugün k›y›lar›m›zda deniz keyfi yapanlar ara-
s›nda bir anket yap›lsa ve deniz eriflteleri hakk›n-
daki düflünceleri sorulsa büyük ço¤unlu¤un bu
bitkiden pek de hoflnut olmad›¤› sonucu ortaya ç›-
kacak. Ço¤u insan yüzerken aya¤›na dolaflt›¤› ya
da denize koyu ve korkunç bir görünüm verdi¤i
için bu bitkiden hofllanmaz. Yine pek çok insan
bu bitkilerin k›y›lardaki yaflam için gerekli olan
oksijenin önemli bir bölümünü ürettiklerini, suyu
temizlediklerini, k›y›lar› dalgalar›n neden oldu¤u
erozyona karfl› koruduklar›n›, deniz canl›lar›na
yumurtlama ve kuluçkalama alan› sa¤lad›klar›n›
ve pek çok tür için besin kayna¤› olduklar›n› da
bilmez. Posidonia oceanica çay›r› 1000 ile 2000
aras›nda bitki ve hayvan türü bar›nd›rmakta. Bu
miktar›n 100’den fazlas› Posidonia oceanica çay›-
r›na has türler. Bilinen bu yararlar›n›n yan›nda
ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü  taraf›ndan yürü-
tülen bir araflt›rma sonucunda deniz erifltelerinin
oluflturduklar› sa¤l›kl› çay›rlar›n k›y› ekosistemini
tehdit eden yabanc› ve yay›l›mc› türlere karfl› Ak-
deniz’i savunduklar› da ortaya konulmufl.

Ancak günümüzde giderek bozulan su kalite-
si ve di¤er insan kaynakl› etkiler nedeniyle k›y›lar
için yaflamsal öneme sahip  bu sistem y›pranmak-
ta. Denizlere boflalt›lan kirleticiler sudaki ask›
haldeki yükü artt›r›p deniz taban›n› kaplayan ça-
y›rlara ulaflan ›fl›¤›n perdelenmesine neden ol-

makta. Ifl›¤›n azalmas›yla fotosentez yapamayan
deniz eriflteleri seyrelmekte. Yürütme a¤lar› ve
yat çapalar› da çay›rlar üzerinde genifl yar›klar
aç›lmas›na neden olmakta. Bal›k çiftlikleri de de-
niz erifltesinin düflman› oldu¤undan kurulduklar›
koylardaki çay›rlara zarar vermekte. Çay›rlar›n
y›pranmas› sonucunda da seyrelen yerler yabanc›
türlerin istilas›na u¤ramakta. 

Akdeniz’de deniz erifltelerinin h›zla azalmakta
oldu¤u uzun y›llard›r biliniyor ve 1996’da, “Ak-
deniz’de Özel Koruma Alanlar› ve Biyolojik Çeflit-
lilik Protokolü”nün tehlike alt›ndaki türler listesi-
ne dahil edilmifl. K›z›lliman’da da büyük ve sa¤-
l›kl› bir populasyonu bulunan bu türün koruma
alan› sayesinde süreklili¤i sa¤lanm›fl. 

Bizim Posidonia oceanica çay›rlar›n›n s›n›r›n› çi-
zim amac›m›z da bu yararl› türün yay›l›m›n› izlemek
ve bu s›n›r içindeki bireylerin sa¤l›k durumunu be-
lirlemekti. Bunun için Ayd›nc›k yak›nlar›ndaki Ak-
saz Adas›’nda tüplü dal›fl yapt›k. Bu dal›flta 30 met-
re derinlikten bafllayarak befler metre arayla yap-
rak boyu ve gövde yo¤unlu¤u ölçümleri yapt›k. Er-
tesi gün, deniz erifltesinin Akdeniz’deki en do¤u s›-
n›r›n› belirledik. ‹lk gün dal›fl›m›z› bitirdikten sonra
koruma alan› d›fl›nda kafl›k çekerek bal›k yakala-
maya çal›flt›k. Asl›nda yapt›¤›m›z zaman geçirmek-
ti; çünkü koyun gidece¤imiz ucu çok dalgal›yd› ve
botumuzla otele dönebilmek için denizin durulma-
s›n› beklememiz gerekiyordu. Oltaya bal›¤›n her vu-
ruflunda botun içinde bir heyecan bafll›yordu, çaba-
lar›m›z sonuç vermedi. Birçok kez bal›k vurdu¤u
halde yakalamay› bir türlü beceremedik. Art›k dön-
me vakti gelmiflti ve deniz durulaca¤› yerde daha
da bir azm›flt›. Yola ç›kt›k ve kocaman dalgalarla
bo¤uflarak benzinimizin en son damlas›n› tüketti¤i-
miz an otele vard›k. Yorucu, heyecan verici ve dop-
dolu bir günü daha sonland›rm›flt›k.

Staj›m›z flimdi sona erdi. Ö¤rendiklerimiz, de-
niz biyolojisinin do¤ru bir seçim oldu¤unu aç›kça
gösterdi bize.  Art›k hedeflerimiz do¤rultusunda
daha da kararl› ilerleyece¤iz. Deniz canl›lar› için
elimizden geldi¤ince bir fleyler yapm›fl olman›n
huzuru ve ileride yapabileceklerimizin heyecan›
var içimizde, kalbimizdeyse unutmayaca¤›m›z on-
larca an›... Ankara’ya döndük ama “Gönlümüz
Akdeniz’de” kald›!

B i l l u r  Ç e l e b i
M e l i s  O r

ODTÜ, Biyoloji Bölümü, 4. S›n›f Ö¤rencileri

Arbacia lixula

Deniz kestanesi (Centrostephanus longispinus)
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Canl›l›¤›n kökeni kadar ilk ökaryotik hücrenin
evrimi de her zaman merak konusu oldu. ‹lk ökar-
yotun birlikte yaflam›n getirdi¤i bir uyum sonucu
ç›kt›¤›n› öne süren görüfl, bilim dünyas›nda giderek
a¤›rl›k kazan›yor. Bu görüfle göre ilkel protista’n›n
(tek hücreliler) hakim oldu¤u günlerde büyük bir
bakteri kendinden küçük bir hücreyi yutarak (fago-
sitozla) içine al›r ve onu her nas›lsa sindirmeyerek
birlikte yaflamaya bafllarlar. Sonuçta birlikte yafla-
yan her hücre zarl› organellerden birinin (klorop-
lastlar ve mitokondriler) kökenini oluflturur. Daha
önce, sitoplazma içinde da¤›n›k olarak bulunan mo-
leküllerle gerçeklefltirilen enerji reaksiyonlar›, fos-
forilasyon süreçleri bu noktadan sonra art›k bakte-
riyel ortaklarca gerçeklefltirilir. Ev sahibi hücrenin
avantaj›, fotosentez ve enerji üretiminde artan ve-
rim olur. Çünkü küçük ortak daha genifl yüzey ala-
n›na sahip k›vr›ml› sitoplazmik zarlarla bu ifli daha
iyi  gerçeklefltirebilmektedir (prokaryotlarda pek
çok hücresel reaksiyonun zar ve ona ba¤l› mezo-
zomlarda gerçeklefltirildi¤ini an›msay›n›z). Bu teori-
nin önde gelen savunucular›ndan biri Boston Üni-
versitesi’nden Lynn Margulis. Çok isabetli ve ümit
vaadeden bir varsay›m olmas›na karfl›n burada ka-
fa kurcalay›c› bir soru var gibi; bir prokaryot bir di-
¤erini neden fagositozla içine ald›ktan sonra sindir-
mek yerine onunla ortakl›k kursun? Hücre içinde li-
zozom enzimlerince sindirilmeden önce konuk hüc-
renin simbiyotik bir iliflki kuracak kadar zaman› ol-

mufl olabilir mi? Böyle ani geliflen bir olay yerine
aflamal› bir süreç daha makul görünebilir. Yani ön-
ceden hücreler aras›nda bir etkileflim olmal›. Buna
örnek olarak, günümüzde denizlerde yaflayan fitop-
lanktonik canl›larla siyanobakterilerin ortakl›klar›
verilebilir. Bu bakteriler daha büyük planktonik
canl›lar›n üzerindeki hücresel uzant›lar (setalar,
spiküller v.s.) aras›na yerleflerek kendilerine güven-
li bir zemin sa¤larlar. Burada simbiyont bakterinin
yegâne amac› kendine daha stabil bir ortam sa¤la-
yarak enerjiden tasarruf etmektir. Herhangi bir ze-
min ya da dura¤an bir matriks tek hücreliler için
çok ideal bir yaflam ortam›d›r. Bu durumdan günü-
müzde teknik olarak yararlan›ld›¤›n› görüyoruz; fer-
mentasyon sanayisinde kullan›lan immobilize (belli
bir matriks üzerine sabitlenmifl) maya hücrelerin-
den % 60’a kadar verim art›fl›yla alkol üretilebil-
mekte. Ayr›ca akuakültür sistemlerinde amonya¤›
gidermek için kullan›lan bakteri filtreleri gelifltirilir-
ken de ayn› mant›ktan yola ç›k›lm›fl; bu sistemlere
esin kayna¤› olan bakteriler baklagil kökünde yafla-
yan ve azot fikse eden bildi¤imiz nitrifikasyon bak-
terilerinin ta kendisi.

Pek çok teorik yaklafl›mda oldu¤u gibi, siyano-
bakterilere matriks oluflturabilecek canl›lar› araflt›-
r›rken günümüz örneklerini baz almam›z yerinde bir
yaklafl›m olacak. Günümüzde bu tür ev sahiplikleri
diatomlarda (örne¤in; Biddulphia sinensis, Richelia
intracellularis) ve özellikle de Dinophyceae s›n›f›nda
gözlenmekte. Bu s›n›ftaki canl›lar ilginç özellikleriy-
le tarih öncesinden günümüze ›fl›nlanm›fl gibi. 

1,5 milyar y›l önceki ilk ökaryot hücresini olufl-
turan endosimbiyont bakteriler büyük hücre taraf›n-
dan içeri al›nmadan önce uzun bir uyum dönemi ge-
çirmifl olabilirler. Günümüz dinoflagellatlar› da siya-
nobakteriler için do¤al bar›nak görevi görebiliyor-
lar; bu özellikleriyle ilk hücrenin oluflumuna dair bi-
ze ipucu veriyor olabilirler. Acaba ilk ökaryot hücre-
yi meydana getiren canl›, dinoflagellatlar›n pre-
kambriyen dönemdeki atalar›ndan biri olabilir mi?
Bu konuda kesin kan›tlara ulaflmak ya da en az›n-
dan tatmin edici sonuçlar almak için mikrofosil ka-
y›tlar›n›n gözden geçirilmesi ve ilkel dinoflagellat fo-
silleri üzerinde siyanobakteri izlerinin aranmas› ge-
rekecek. Bu bak›mdan Anadolu’nun jeolojik zaman-
lar›n pek ço¤unda Tetis Denizi’nin taban›n› olufltur-
mufl olmas› bir avantaj olarak görülebilir. Karasal
canl› fosilleri yönünden fakir olan topraklar›m›z,
plankton fosilleri yönünden çok zengin olmal›. Gele-
cekte bir Türk araflt›rmac›n›n bu konuda çal›flma
olana¤› bulabilmesini ümit ediyoruz.
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