
"Siz ne kadar do¤ay› t›rm›klay›p

yok etseniz de, o her zaman geri dö-

ner."
Horace (M.Ö 8, Romal› fiair)

Restorasyon, bildi¤iniz gibi, bir fle-

yi yenilemek, eski haline getirmek an-

lam›na gelir. Günümüzdeki do¤a y›k›-

m›n›n boyutlar›n› göz önüne al›rsak,

restorasyonun gündemin en ön s›rala-

r›nda yer almas›na flafl›rmamak gerek.

Takdir edece¤iniz gibi hem para, hem

de zaman aç›s›ndan restorasyonun bi-

ze ç›kan faturas› oldukça kabar›k.

Çevreyi kirleten, türleri yok eden ilk

toplum biz de¤iliz; ne de yak›n bir ge-

lecekte bu gibi ak›ls›z davran›fllara

son verilece¤ini umut edebiliriz. “Peki

ama” diyeceksiniz “biz bir fleyler yap-

mazsak acaba do¤an›n kendini yenile-

meye gücü yeter mi?” Bu sorunun ya-

n›t› hem evet, hem hay›r. Belki flafl›ra-

ca¤›n›z bu yan›ta aç›kl›k getirebilmek

için biraz gerilere gitmemiz gerekiyor.

Belki an›msayacaks›n›z, geçenlerde

bu sayfalarda süperorganizmalar hak-

k›nda baz› bilgileri sizlerle paylaflm›fl,

fakat bu kavram›n ekolojiye nas›l girdi-

¤ini ve ne gibi bir seyir izledi¤inden

pek sözetmifltik. Bu kavram›n bilimsel

bir yer kazanmas›, 1900’lü y›llarda

"Ekosistem" kavram›n› ekolojiye ka-

zand›ran ünlü ‹ngiliz bilim adam› Tans-

ley’in "modern bitki biliminin en yarat›-

c› insan›" olarak tan›mlad›¤› Frederic

Clements sayesinde gerçekleflti. Cle-

ments do¤ay› bütünüyle bir süperorga-

nizma olarak tan›mlar. Do¤an›n birbiri-

ni izleyen ve belli bir kurala ba¤l› ola-

rak bafllay›p, süren ve sonunda doruk

evresinde bir dengeyle sonlanan bir sü-

reç yaflad›¤›n› öne sürer. Uzun y›llar

boyunca kabul gören ve ekolojide bü-

yük bir ç›¤›r açan bu kuram›n›n temeli-

ni süperorganizma kavram› oluflturur.

Bugün "s›ral› de¤iflim" diye bilinen bu

kuram› size bir örnekle aç›klayabiliriz. 

Bofl bir tarla düflünün. Bir süre
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sonra bu bofl tarla otlarla kaplan›r. Ot-

lar›n kuruyup ölmesi sonucu topra¤›n

üstünde bir çeflit do¤al gübre oluflur

ve bu da, çal›lar›n ve daha sonra çam

a¤açlar›n›n kök salabilmesi için uygun

bir ortam haz›rlar. Çam, yerini mefle

ve kay›n gibi sert dokulu a¤aç türleri-

ne b›rak›r ve böylelikle Clements’in ta-

n›mlad›¤› doruk noktaya ulafl›larak or-

taya olgun bir orman ç›kar. Tüm bu

olaylar›n ald›¤› süre 100-150 y›l olabi-

lir. Do¤an›n böyle kendi kendini yeni-

lemesi, Clements’e göre do¤an›n bir

"süperorganizma" gibi davrand›¤›n›n

bir kan›t›yd›.

K›sa zamanda çok be¤eni toplayan

bu kurama karfl› bir süre sonra

tepkiler oluflmaya bafllad›. Kendisi de

bitkibilimci olan Herbert Gleason’a

göre "...her bitki türü kurallar›n› ken-

di koyar, bitkilerin da¤›l›m› kendi göç

ve çevresel gereksinim özelliklerine

ba¤l›d›r". Böylelikle S›ral› de¤iflimin

belirli bir plan çerçevesinde de¤il, da-

ha çok flansa ba¤l› oldu¤unu vurgula-

yan Gleason, bir örnek olarak rüzgâ-

r›n getirdi¤i bir tohumun, e¤er rüzgâr

baflka yönden esmifl olsayd› baflka bir

alanda kök sal›p filizlenece¤ini öne

sürdü. 

Tepkilere karfl›n Clements’in kura-

m› uzun bir zaman geçerlili¤ini koru-

du. Sonraki araflt›rmalar Clements ve

Gleason’›n öne sürdükleri kuramlar›n

bir sentezi olarak ortaya ç›kt›. Bu ye-

ni sentezler elbette eski kuramlar›n

tekrar gözden geçirilmesiyle ve yeni

ekolojik at›l›mlarla olufltu. Gelifltirilen

tüm bu kuramlar s›ral› de¤iflimin, ko-

flullara ba¤l› olarak de¤iflik yollar izle-

di¤ini ortaya koydu.

S›ral› De¤iflimin 

‹zledi¤i Yol
Baz› durumlarda s›ral› de¤iflim,

alanda yaflam süren bitki örtü-

süne zarar verici yönde olur ve

toplulu¤u daha afla¤› düzeylere

indirir. Hatta bu de¤iflme, canl›-

lar›n tüm olarak ortadan kalk-

mas›na neden olacak fliddette

olabilir. Baz› de¤iflmelerse, ya-

p›c› yöndedir ve varolan top-

lum doruk evresine ilerler. Her

iki türden de¤iflmeler, fiziksel

ve canl› çevre faktörlerinin ayr›

ayr› etkileri alt›nda oldu¤u gi-

bi, canl› ve cans›z çevre faktörlerinin

ortak etkisi sonucunda da gerçeklefle-

bilir. Yanarda¤ faaliyetleri, yer sars›n-

t›lar›, arazi kaymalar›, fliddetli f›rt›na

gibi do¤al afetler, bir alandaki canl›la-

r› ya tümüyle ortadan kald›r›r, ya da

bask›n türler de dahil olmak üzere

mevcut türlerin önemli k›sm›n› yok

eder. S›ral› de¤iflimin iflleyifli canl›la-

r›n karfl›l›kl› etkileri sonucu dade¤ifle-

bilir. Baz› zararl› böcek ve hastal›kla-

r›n bir bölgeye girmesi halinde bitki

örtüsü büyük ölçüde tahrip olur ve

toplulu¤un yap›s› de¤iflikli¤e u¤raya-

bilir. ‹nsan etkisini de unutmamak ge-

rek. Tüm dünyada oldu¤u gibi, Türki-

ye’nin de birçok yerinde orman açma,

kas›tl› yang›nlar, afl›r› otlatma ve or-

manl›k alanlarda keçilerin neden oldu-

¤u zararlar sonunda, doruk evresine

ulaflm›fl topluluklar tamamen ya da

k›smen tahrip ediliyor.

Daha önceden herhangi

bir bitki örtüsü olmayan

alanlar›n bitkilerle kaplan-

mas›na birincil s›ral› de¤i-

flim deniyor. Erozyonla

meydana ç›kan ç›plak kaya-

l›klar, volkan külleri, deniz

ya da göl k›y›lar›ndaki ku-

mullar, sahillerde ya da ne-

hir a¤›zlar›nda oluflan yeni

adalar, birincil s›ral› de¤i-

flimde öncü toplumlar›n yer-
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Tek y›ll›k
bitkiler

çok y›ll›k
bitkiler ve otlar

Çal›lar Yumuflak dokulu
a¤açlar, çamlar

sert dokulu
a¤açlar

Zaman

PPaattllaammaa ssoonnrraass››nnddaa bbaaflflllaayyaann bbiirriinncciill ss››rraall›› ddee¤¤iiflfliimm..
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leflmesi için uygun yerler. 

Öncesinde yaflam ortam› olan, fa-

kat herhangi bir nedenle canl›lar›n

yok oldu¤u alanlarda meydana gelen

de¤iflime ikincil s›ral› de¤iflim denir.

‹klim koflullar›ndaki büyük de¤iflme-

ler, yang›n, su bask›n›, insan bask›s›

gibi olaylar sonucu yok olan orman-

lardan boflalan alanlarda meydana ge-

len bu de¤iflim, yine basamak basa-

mak ilerliyerek doruk noktaya ulafl›r.

‹nsan bask›s›n›n en belirgin örne¤i,

a¤açlar› kesilerek tarla haline getiril-

mifl eski bir ormanl›k aland›r. 

S›ral› de¤iflimin ilk basama¤›n›

oluflturan canl›lar, yani öncü toplum-

lar, kayalar üzerindeki uygun yerlere

yerleflen likenlerdir. Likenler, çevre

koflullar›ndaki fliddetli de¤iflmelere da-

yan›kl›lar; bu sayede büyüme ve ço¤al-

ma için uygun mevsimlerin gelmesine

kadar canl›l›klar›n› koruma yetene¤i-

ne sahiptirler. Likenlerin bu ortamda

yaflamaya bafllamalar›, baflka organiz-

malar içinde bu ortam› yaflan›labilir

hale getirir. Alan giderek bu ortama

uyum sa¤lamay› baflarabilen öteki

canl› türleriyle kaplanmaya bafllar. An-

cak, fiziksel çevre koflullar›na çok da-

yan›kl› olan likenler, ortama giren bafl-

ka organizmalar›n rekabetine dayana-

mazlar ve sahneden çekilirler. Böylece

alana yerleflen her organizma grubu,

çevre koflullar›n›n de¤iflmesini sa¤la-

yarak, örne¤in dökülen yapraklar›n

veya yaflam›n› yitiren

bitkilerin toprak üzerin-

de do¤al bir gübre olufl-

turmas›, baflka organiz-

malar›n o yerde yetifl-

mesine uygun koflullar

haz›rlar. Elbette bu ko-

flullara uyum sa¤layabi-

lecek pek çok tür olabi-

lir. Bu noktada devreye

türler aras›ndaki reka-

bet girer. Baz› durum-

larda farkl› türler bir a-

rada yaflayabilirken, baz› durumlar-

daysa türler aras›nda yaflam savafl›

bafllar ve bu savafltan sa¤ kurtulabi-

lenler, alanda bask›n bir hale gelirler.

Bu evrede yosun ve baz› tür otlar

gibi tek y›ll›k bitkiler alana yerleflmeye

bafllar. Bu tek y›ll›k türlerin k›sa bir ya-

flam süreleri oldu¤undan, h›zla olgun-

lu¤a eriflip kolay yay›labilen tohumlar

üretirler. Tek y›ll›k bitkiler bir sonraki

y›l 2 y›l yaflayan bitki ve otlarla yer de-

¤ifltirirler. Yaklafl›k 3-4 y›l sonra bu bit-

kiler de çok y›ll›k çal›lar›n büyümeleri-

ne olanak tan›rlar. 5-15 y›l sonra, alan

baz› çam türleriyle kaplan›r. Bu a¤aç-

lar›n büyümesiyle oluflan tabaka, gü-

nefl ›fl›klar›n›n tabana ulaflmas›n› en-

gelledi¤i için ›fl›¤a gereksinim duyan

canl›lar zamanla alandan elenmeye

bafllarlar. Ifl›k miktar›n›n azalmas›, za-

manla çam tohumlar›n›n da filizlenme-

sini engeller. Orman taban›nda, az ›fl›-

¤a uyum sa¤lamay› baflaran çal›lar ta-

ban› kaplamaya bafllarlar. Ifl›k geçir-

genli¤ini engelleyen a¤aç tabakas›, ay-

n› zamanda tabana yak›n bölgelerdeki

iklim koflullar›n› da de¤ifltirir ve orta-

m›n daha nemli olmas›na ve az rüzgar

almas›na neden olur. Oluflan yeni ik-

lim koflullar›, mefle gibi sert dokulu

a¤aç türlerinin az ›fl›¤a uyum sa¤laya-

bilen tohumlar›n›n filizlenmesine ola-

nak sa¤lar. Bu de¤iflimin bafllama nok-

tas›ndan itibaren 50-75 y›l sonra alan›

mefle gibi sert dokulu a¤açlar kapla-

maya bafllar. Bu dönemde çamlar›n

boylar› 25m’yi bulurken, mefle gibi

a¤açlar›n boylar› 10m kadard›r. Fakat

çamlar›n yaflam süreleri k›sa (50 y›l) ol-

du¤u için ölmeye bafllarlar ve yerlerini

sert dokulu a¤açlar doldurmaya bafl-

lar. Bu a¤açlar 100 y›l kadar yaflayabi-

lirler. Bu evrede oluflan orman olgun-

laflm›fl ve "doruk evresine" ulaflm›flt›r.

S›ral› de¤iflimin doruk evresine ulafl-

mas› yaklafl›k 120 y›l sürer. 

Sonuç olarak olgun bir orman eko-

sisteminin olufltu¤u görülür. Burada

devaml› olarak kalan orman toplulu¤u

doruk evresine ulaflm›fl toplumdur. S›-

ral› de¤iflimin son basama¤›nda yer

alan bu topluma, sadece çevrenin ik-

lim koflullar›nda ciddi bir de¤iflme ol-

mad›¤› ve büyük afetlerin meydana

gelmedi¤i yerlerde

rastlan›r. 

St. Helens

Da¤› fiafl›rtt›

Zaman birimini göz

önüne al›rsak bu tür

varsay›mlar›n kan›t-

lanmas›n›n oldukça

güç oldu¤u ortaya ç›-

kar. Ancak 1980 y›l›n-
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Lupinus latifolius. Birincil s›ral› de¤iflimde rol alan bir tür.

Anaphalis margaritacea. Alana ilk gelen öncü türlerden biri.

Cryptogramma crispa. Kaya çatlaklar›nda yetiflen bir tür e¤reltiotu.



da ABD’de St. Helens da¤›n›n volka-

nik patlamas› s›ral› de¤iflimin incelen-

mesi için do¤al bir laboratuar olufltur-

du. Patlama sonras› St. Helens’e ak›n

eden bilim insanlar›, hemen çal›flmala-

ra bafllayarak insansal etkilerden ar›n-

m›fl bölgelerde 20 y›l süren bir araflt›r-

ma bafllatt›lar. Bu sayfalarda foto¤raf-

lar›n› gördü¤ünüz sonuçlar, birçok ki-

fliyi flafl›rtt›. 

Ekolojik teorinin basit mant›¤›na

göre, zor koflullarda büyüyebilen li-

kenler ve yosunlar bu alana ilk gelen

öncü türler olmal›yd›. Sonra yaban çi-

çekleri ve di¤er çal›lar gelmifl, bunlar›

yaprak döken a¤açlar takip etmifl ve

son olarak da köknar gibi kozalakl›

a¤açlar alana yerleflmifl olmal›yd›. Üs-

telik bu yeniden kolonileflme, alan›n

volkanik patlamadan zarar görmeyen

k›sm›nda yaflama devam eden canl›la-

r›n etkisiyle gelmifl olmal›yd›. Ancak,

yap›lan araflt›rmalar hasara u¤ram›fl

bu alanda oluflan yeni düzenin, kabul

edilen klasik kurallar›n tam tersine ta-

mamen flansa ba¤l› olarak kuruldu¤u-

nu gösterdi. Yani yeni kolonileflme,

patlamadan kurtulabilecek kadar

flansl› olan organizmalar taraf›ndan

oluflturulmufl. Patlamadan önce yer al-

t›na saklanan köstebek, sincap ve ka-

r›ncalar, karla kapl› yerin alt›nda ka-

lan fidanlar ve küçük çal›l›klar yaflam-

lar›n› sürdürmeyi baflarm›fllar. Yeral-

t›nda saklanmak yerine, düflen ç›¤›n

tepesinde kalan yaban çiçeklerinin ba-

z› kökleri ve so¤anlar›, yer hareketleri

durduktan sonra filizlenerek yaflamla-

r›na yeniden bafllam›fllar. Patlamadan

20 y›l sonra al›nan bu sonuçlar, eko-

loglar aras›nda büyük yank›lar yaratt›.

Umulan›n tam tersine, St. Helens Da-

¤› s›ral› de¤iflimde konulan kurallar›

y›karak, asl›nda flans›n en önemli et-

kenlerden biri oldu¤unu ortaya ç›kar-

d›. fians eseri patlama s›ras›nda ya-

flamlar›n› sürdürmeyi baflaran birey-

ler, patlama sonras› alanda "yeni yafla-

m›n tohumlar›n› atanlar" oldular.

Nas›l ki vücudumuzun herhangi

bir yerinde yaralar olufltu¤unda deri

taze hücreler üreterek kendini yenili-

yorsa, do¤a da kendi yaralar›n› sar-

mak için durmadan kendini yeniler.

Ancak verilen büyük hasarlar›n tamiri

daha önce de söz etti¤imiz gibi 100-

150 y›l kadar uzun bir süreye gereksi-

nim duyar. Dolay›s›yla "Biz ne yapar-

sak yapal›m, do¤a eninde sonunda

kendini yeniler" mant›¤› bu zaman bi-

rimi göz önüne al›nd›¤›nda, pek de ge-

çerli de¤il.
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Patlama öncesi St. Helens Yanarda¤›

St. Helens yanarda¤›n›n patlamas› yaln›zca çevreledi-
¤i alan› de¤il ayn› zamanda, ekologlar›n da ekosiste-

min oluflumu hakk›ndaki görüfllerini de¤ifltirdi.

Patlamadan hemen sonra da¤›n kuzey taraf›
tümüyle yok oldu ve Spirit gölü y›k›nt›larla doldu.

St. Helens eteklerinin patlamadan 20 y›l sonraki görünümü.
Tepecikler, büyük volkanik y›k›nt›lardan oluflmufl.Patlamadan 14 y›l sonra a¤aç ve çal›lar›n oluflumu.

Epilobium angustifolium. Alana gelen öncü türlerden biri. Yang›n alanlar›nda çabuk büyüyebilen bir tür yak›otu.


