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GİRİŞ 

Bir bitkiden daha önemli, ya da Afrodit'i say-
mazsanız bir çiçekten daha alımlı hiçbir varlık 
bulamazsınız gezegenimizde. İnsan yaşamının 
gerçek dölyatağı, dünya anayı örten yeşil çimen-
lerdir. Bitkiler olmaksızın ne soluk alabilir, ne de 
karnımızı doyurabilirdik. Her yaprağın alt yü-
zündeki milyonlarca kıpır kıpır dudak, karbon 
dioksit yutup oksijen çıkarma işlemine vermiştir 
kendini. Her gün, toplam olarak elli milyon kilo-
metrekarelik yaprak yüzeyi, insanlar ve hayvan-
lar için oksijen ve besin üreten fotosentez muci-
zesini gerçekleştirmektedir. 

Her yıl tükettiğimiz 375 milyar ton besinin 
en büyük bölümünü, güneş ışığının yardımıyla 
hava ve toprağı bireştiren bitkiler sağlar bize. 
Geri kalanını da, yine bitkilerle beslenen hay-
vanlardan elde ederiz. İnsanı yaşatan ve uygun 
biçimde kullanıldıklarında sağlıklı tutan bütün 
besinler, içecekler, keyif vericiler, uyuşturucular 
ve ilaçlar; fotosentez olayının tatlılığı sayesinde 
bizimdir. Fotosentezin ana ürünü şeker; nişasta-
ların, yağların, reçinelerin ve selülozun temelini 
oluşturur. İnsan, beşikten mezara değin gerek 
duyduğu barınak, giyecek, yakacak, lif, sepet, ha-
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lat, müzik aygıtı gibi nesneler için, ve dahası, üs-
tüne yaşam felsefesini karaladığı kâğıt için selü-
loza yaslanmak zorundadır. İnsanın kendi yara-
rına kullandığı bitkilerin bolluğu konusunda, 
Uphof'un altı yüz sayfalık «Ekonomik Bitkiler 
Sözlüğü» yeterli bir görüş vermektedir. Tarım, 
ekonomistlerin birleştiği gibi, ulusların zenginli-
ğinin temelini oluşturur. 

Bitkilerin ruhsal doyum sağlayan estetik tit-
reşimlerini içgüdüsel olarak sezen insanoğlu, en 
mutlu ve gönençli yaşamını bir bitki örtüsünün 
yakınında bulur. Çiçekler doğumda, düğünde ve 
ölümde önem taşırlar. Yemek masalarımızdaki, 
şenliklerimizde ve şölenlerimizdeki yerleri de tar-
tışılamaz. Aşkımızı, arkadaşlığımızı, saygımızı, 
teşekkürlerimizi anlatmak için çiçek veririz. Ev-
lerimizi bahçelerimiz, kentlerimizi parklarımız, 
ülkelerimizi ulusça koruduğumuz ormanlar süs-
ler. Bir odayı içinde yaşanabilir kılmak için ka-
dının ilk yaptığı şey, saksıda ya da vazoda bir 
çiçek bulundurmaktır. Çoğu erkek ise cenneti, 
ister yeryüzünde ister gökyüzünde, bereketli dal-
ların orkidelerle yüklü olduğu, su perilerinin uğ-
rak yeri bir bahçe olarak tanımlar. 

Aristo'nun, bitkilerin ruhlarının bulunduğu 
ama duygularının olmadığı yolundaki dogması 
Orta Çağ boyunca geçerliğini korudu. On seki-
zinci yüzyılda, çağdaş botaniğin büyükbabası 
Cari von Linné bitkilerin insan ve hayvanlardan 
yalnızca devinimsizlikleri bakımından ayrıldık-
larını öne sürdü. Bu yanlış görüş ise, her filizin 
bağımsız devinim gücü olduğunu kanıtlayan on 
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dokuzuncu yüzyıl botanikçisi Charles Darwin ta-
rafından çürütüldü. Darwin'e göre bitkiler «bu 
gücü yalnızca kendilerine bir yarar sağlaması 
söz konusuysa edinir ve sergilerler.» 

Yirminci yüzyılın başlarında, Fransız adı ta-
şımasına karşın gerçekte Viyanalı olan yetenek-
li biyoloji bilgini Raoul Francé, çağdaşı doğa dü-
şünürlerini derinden sarsan görüşünü ortaya 
koydu : Bitkiler, en becerikli insan ya da hayvanı 
aratmayacak özgürlük ve zariflikle gövde bölüm-
lerini hareket ettirebilirler. Bu gerçeğin ayırdında olmayışımızın tek nedeni, bitkilerin bize oran-
la çok daha yavaş devinmeleridir. 

Bitki köklerinin, araştırırcasına toprağın içi-
ne girdiğini söylüyordu Francé. Tomurcukların ve 
fışkınların belirgin çemberler çizerek salındıkla-
rını, yaprak ve çiçeklerin değişimlerle bükülüp 
titrediklerini, filizlerin ve bıyıkların kıvrılarak 
uzadıklarını ve el yordamıyla çevrelerini tanıma-
ya çalıştıklarını öne sürüyordu. Francé'ye göre, 
eğer insan bitkilerin devinimsiz ve duygusuz ol-
duklarını düşünüyorsa, onları izleme zahmetine 
girmemesindendi bu. 

Johann Wolfgang von Goethe ve Rudolph 
Steiner gibi ozan ve düşünürler, bitkileri gözle-
diklerinde onların iki ters yönde büyüdüklerini 
düşünmeden edemiyorlardı. Altta kökler yerçeki-
minin etkisinde gibi toprağın koynuna giriyor, 
üstteyse dallar bir karşı çekim ya da hafifleme 
söz konusuymuşcasına havaya yükseliyordu. 

Darwin'in bir tür beyin olarak düşündüğü 
kurtsu kökçükler, ince beyaz telleriyle bir yan-
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dan tadına baktıkları toprağın içine doğru sü-
rekli işlemeye çabalarlar. Gözecikler içinde tıkır-
dayan nişasta toplan ise, kök uçlarına yer çeki-
minin yönünü gösterir. 

Toprağın kuru olduğu zamanlar neme yöne-
lir kökler, gömülü su borularını bulur, önemse-
mediğimiz kabayoııcanın kökleri gibi kimi zaman 
betonu delebilecek bir enerji oluşturarak on, on-
beş metre uzayabilirler. Bugüne değin bir ağa-
cın köklerini sayan çıkmadıysa da, tek bir çavdar 
bitkisi üzerinde yapılan bir çalışma, toplam uzun-
lukları 600 kilometreyi bulan on üç milyon kök-
çüğün varlığım göstermektedir. Çavdar bitki-
sinin kökçükleri üzerindeki tüylerin sayısının on 
dört milyarı, bunların toplam uzunluklarının ise 
10.000 kilometreyi aştığı kestirilebilir. Bu uzun-
luk nerdeyse kutuplar arasındaki uzaklığa denk-
tir. 

Toprağa girme amacını taşıyan özel hücreler 
taşlara, çakıllara ve iri kum tanelerine sürtüne-
rek aşındıkça hızla yenilenirler. Bir besi kayna-
ğına erişildiğinde ise bunlar ölür, yerlerini mine-
ral tuzlarını eritecek ve elde edilen maddeleri 
toplayacak başka hücreler alır. Bu temel besin-
ler, fiziksel yaşamın özü sayılan sulu ve jelatinsi 
bir maddeden oluşmuş tek bir protoplazma diye-
bileceğimiz bitki boyunca yukarı doğru, hücre-
den hücreye geçirilirler. 

Dolayısıyla kökler, bir su tulumbasına ben-
zetilebilir. Su ise, evrensel çözücülük görevini ya-
parak elementleri kökten yaprağa ulaştırdıktan 
sonra buharlaşır ve bir kez daha bu yaşam zin-
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ciriııin aracılığını üstlenmek üzere toprağa geri 
düşer. Sıradan bir ayçiçeğinin yapraklarından 
gün boyunca bir insanm terlemesine eşit ölçüde 
su buğulaşır. Sıcak bir günde bir tek huş ağacı-
nın hemen hemen 400 litre su emmesi ve serin-
lemek amacıyla bunu yapraklarından salması 
olağandır. 

Hiçbir bitkinin devinimsiz olmadığını söyle, 
mektedir France. Büyüme süreci, bir devinimler 
dizisidir. Bitki ara vermeksizin eğilip bükülme, 
dönme ve titreme devinimlerine girişmiştir. 
Yine France, bir çardağın dingin ortamında bü-
yümekte olan ağır asma gövdesini taşıyabilmek 
için çırpman, uzanan, titreyerek tutunacak yer-
ler arayan binlerce polipsi kolu betimlemektedir. Altmış yedi dakikada 360 dereceyi tarayan sür-
gün bıyığı, tutunacak bir nesne bulmasının üs-
tünden yirmi saniye geçmeden bu tüneğe sarıl-
maya başlar. Bir saat içinde öyle sıkı dolanmış-
tır ki, sökemezsiniz. Daha, sonra mantar açacağı 
gibi bükülen bıyık, asma dalını kendine doğru 
çekerek yükseltir. 

Kendini taşıyamayan tırmanıcı bitki türleri 
en yakın desteğe, örneğin dikilmiş bir suığa doğ-
ru sürünürler. Eğer bu desteğin yeri değiştirile-
cek olursa, sarmaşık birkaç saat içinde yönünü 
yeni doğrultuya çevirir. Bitki sırığı görmekte, an-
laşılamayan bir biçimde onu algılamakta mıdır? 
Çevresine engeller konulan ve yararlanabileceği 
destekleri görmesine olanak bulunmayan bir bit-
ki, nasıl olup da hiç şaşmadan, gizlenmiş deste-
ğe doğru büyümektedir? 
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France'ye göre bitkiler «niyetlenme» yetisine 
sahiptir: Gizemli yöntemlerle, gereksindikleri 
nesneyi arar, buna doğru uzanabilirler. 

Kırların eski Helenlerce «botane» diye adlan-
dırılan bu sakinleri, uyuşukça durmak bir yana, 
belli ki çevrelerinde olup bitenleri insanlarınkini 
aşan bir gelişmişlik düzeyiyle algılayabilmekte 
ve tepki gösterebilmektedirler. 

Güneş gülü, ya da Drosera, tam avın bulun-
duğu yöne doğru devinerek yakınından geçen 
bir sineği şaşmaz bir kesinlikle yakalar. Kimi asa-
lak bitkiler ise kurbanlarının kokusunu pek ha-
fif bile olsa tanır ve ona doğru sürünebilmek için 

, bütün engelleri aşarlar. 
Görünüşe göre kimi bitkiler hangi tür ka-

rıncaların balözü peşinde olduklarını bilmekte, 
bunlar çevredeyken kapanmakta ve ancak sapla-
rında karıncaların tırmanmasını önleyecek ka-
dar çok çiğ toplandıysa açılmaktadır. Daha kur-
naz olan akasya ise, belirli türden karıncaların 
hizmetinden yararlanmakta ve balözü karşılığı 
tuttuğu bu karıncaları, kendisini başka böcekler-
den ve otobur memelilerden korumakla görev-
lendirmektedir. 

Bitkilerin kendilerini tozlayıp dölleyecek olan 
böceklerin özelliklerine uygun biçimler almaları, 
özel renk ve kokularla bu böcekleri çekmeleri, on-
ları sevdikleri balözüyle ödüllendirmeleri, arılan 
tuzağa düşürmek ve ancak tozlanma süreci ta-
mamlandığında çıkışlanna olanak verecek kanal-
lar geliştirmeleri rastgele mi olmuştur? 

Trichoceros parviflorus türü orkidenin taç 
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yapraklarını bir sinek türünün dişisine çak ben-
zetmesi, erkek sineğin bununla çiftleşmeye kalk-
ması ve böylelikle orkideyi tozlaması yalnızca 
refleks ya da rastlantı mıdır? Gece açan çiçekle-
rin gece güvelerini ve gece uçan kelebekleri da-
ha iyi çekebilmek için beyaza bürünmeleri, ak-
şam karanlığında daha güçlü koku yaymaları, leş 
zambağının yalnızca sineklerin bol bulunduğu 
yörelerde çürümüş et kokusu çıkarması, ya da 
döllenmek için yalnızca rüzgârdan yararlanan 
çiçeklerin kendilerini böceklere çekici, güzel ve 
hoş kokulu kılmak için çaba harcamayıp göste-
rişsiz kalmaları yalnızca şans eseri midir? 

Bitkilerin çoğu korunmak için ya dikenler, 
ya acı bir lezzet, ya da düşman böcekleri ökse-
leyip öldürmeye yarayan yapışkan salgılar tü-
ründen önlemlerle donanmıştır. Ürkek Mimosa 
pudica'nın özel mekanizması, sapma bir böcek, 
karınca, ya da solucan tırmandığında hemen tep-
ki verir. Dikenlerden birine dokunulduğunda sap 
dikilir, yapraklar yukarı doğru katlanır. Saldır-
gan bu beklenmedik devinimle ya daldan düşer, 
ya da korkarak çekilir. 

Kimi bitkiler, bataklık arazide bulamadıkla-
rı azotu, canlıları yiyerek sağlarlar. Avlarını ya-
kalamak için her türlü kandırma yöntemini kul-
lanan ve ince uzun organlardan yapışkan tüy-
lere, huni biçimli tuzaklara değin değişik yollar-
dan yararlanan, böceklerden sığırlara değin her 
türlü canlının etini yiyen beş yüzü aşkın etobur 
bitki türü vardır. Bu bitkilerde tentakül adı veri-
len ince uzantılar hem ağız, hem de mide görevi 
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yapar. Avı yakalayan tentaküîler, geride iskeletten başka bir şey bırakmaksızın etini de, kanını da sindirirler. 

Böcek yiyen droseralar, yapraklarının üstüne yerleştirilen taş ve metal parçacıkları gibi yabancı maddelere ilgi göstermezler. Ama besi de 
geri taşıyan bir et kırıntısını hemen seziverirler. Darwin bu bitkinin, ağırlığı gramın yüz bin-
de birini bile bulmayan bir lifçikle uyarılabilece-
ğini bulmuştu. Bitkinin kökçüklerden sonra en 
duyarlı bölümlerini oluşturan bıyıklarsa, üstle-
rine bir gramm dört binde biri ağırlığında bir 
ipek ipliğinin konulmasıyla bükülmektedirler. 

Yapı biçimleri geliştirmekte bitkilerin yara-
tıcı yetenekleri, mühendis insanoğullarınınkini 
aşmaktadır. İnsan elinden çıkmış yapı eleman-
ları, çok büyük ağırlıkları fırtınalarda bile taşı-
yabilen içi boş sapların dayanımıyla boy ölçüşemez. Bir bitkinin kopma ve yırtılmaya karşı 
büyük direnç gösteren spiraller biçiminde sarıl-
mış lifleri kullanma yöntemi insanlarca gelişti-
rilebilmiş değildir. Hücreler birbirlerine kenet-
lenerek yuvarlak ya da yassı şeritler biçiminde 
uzar, koparılması nerdeyse olanaksız kordonlar 
oluştururlar. Bir ağaç yukarı doğru büyüdükçe, 
artan ağırlığını taşıyabilmek için çok yerinde ve 
bilimsel olarak bir yandan kalınlaşır. 

Avusturalya okaliptüsü, ince gövdesi üze-
rindeki başını yerden 150 metre yükseltebilir. 
Bu, büyük Keops piramidinin yüksekliği demek-
tir. Bazı ceviz ağaçları, sayısı yüz bini bulan ce-
vizleri rahatça taşır. Virginia'da yetişen «dü-
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ğümlü ayrık» otu, usta işi bir gemici düğümü 
atabilir. Bu düğüm kuruyup gevrekleştiğinde 
büyük bir gerilimle koparak, tohumları filizlen-
meleri için ana bitkiden çok uzaklara fırlatır. 

Bitkiler konumlarına duyarlıdır. Geleceği 
bile sezerler. Mississippi vadisinin düzlüklerinde 
ilk kez avlanan öncüler tarafından bulunan Sil-
phium laciniatum adlı ayçiçeği bitkisinin yaprak-
ları tam bir doğrulukla pusula kuzeyini ve güne-
yini gösterir. Hint meyankökü, ya da Arbrus 
precatorius elektriksel ve manyetik etkilerin her 
türüne olan duyarlılığı nedeniyle hava tahmin-
leri için kullanılır. Londra'nın Kew Bahçeleri'n-
de bu bitkiyle ilk deneyleri yapan botanikçiler; 
siklonları, kasırgaları, tornadoları, yer sarsın-
tılarını ve yanardağ patlamalarını önceden kes-
tirmekte yardımcı olabileceğini ortaya koymuşlardır. 

Alplerde yetişen çiçekler, mevsimleri şaş-
maz bir doğrulukla bilirler. Bahar gelirken, 
kendi ısılarını kullanarak karı eritirler, kalın 
bembeyaz yığınların içinden yükselip yukarı 
çıkarlar. 

Bitkiler dış dünyaya böyle değişik yollardan, 
böyle kesinlikle ve böyle çabuk tepki verebildik-
lerine göre, demektedir France, bu dış dünyayla 
bizim duyularımıza benzer ya da onların bile 
üstünde bir yöntemle iletişim kurmuş olmalıdır-
lar. Yine France, bitkilerin insanlarca -nesnel-
likten uzak, beş duyuya tutsak ve insanı esas 
alan bir dünya görüşüne sahip olan insanlarca 
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hiç bilinmeyen olay ve olguları sürekli biçimde 
gözlemleyip kaydettiklerini öne sürmektedir. 

Hemen her zaman duygusuz otomatlar ola-
rak görülegelen bitkilerin gerçekte insan kulağı-
nın duyamadığı seslerle insan gözüne görünme-
yen kırmızı altı ve mor ötesi ışıkları seçip ayırd-
edebildiği ortaya çıkmıştır artık. Ayrıca X-ışınlarına ve televizyonun yüksek frekansına özel-
likle duyarlıdırlar. 

France'ye göre, bitkiler dünyasının bütünü, 
yer yuvarlağının ve uydusu ayın devinimlerin-
den, güneş sistemimizdeki öteki gezegenlerin 
devinimlerinden etkilenmektedir. Uzak yıldızlar-
dan ve evrendeki başka kozmik cisimlerden et-
kilendiğinin kanıtlanacağı gün de gelecektir. 

Bitkinin dış biçimi bir birim olarak korun-
makta, belirli bir parçası yıkıma uğradığında 
onarılmaktadır. Bundan yola çıkarak, içten ya 
da dıştan yapının tümünü yöneten ve deneten 
bilinçli bir bütünlük, bir düşünce ya da akıl bi-
çimi bulunduğunu varsaymaktadır France. 

Bitkilerin, öteki canlıların bütün özellikleri-
ne sahip olduklarına, «kötülüklere en şiddetli 
tepkiyi, iyiliklere de en coşkun değerbilirliği» 
gösterdiklerine inanan France, bir «Bitkilerin 
Gizli Yaşamı» kitabını günümüzden elli altmış 
yıl önce yazabilirdi. Ama yayımlanan yazıların-
da öne sürdükleri bile gününün toplumunca ya 
kulak arkası edildi, ya da yıkıcılık sayıldı. Her-
kesi en çok sarsan görüşü ise, bitkilerin bilinç-
lerinin madde ötesi bir kozmik varlıklar dünya-
sından kaynaklanıyor olabileceğiydi. İsa'nın 
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doğumundan çok önceleri Hindu bilgelerinin 
deva adını verdiği bu kozmik varlık ya da «can» 
lar, Keltler arasındaki kahin ve falcılara da 
peri, cüce, cin, hava perisi vb. biçiminde görü-
nüyorlardı. Bu cephesiyle Francé'nin görüşü bit-
ki bilimcilerine yavan bir şirinlik ve umutsuz bir 
romantizm gibi geldi. 

Bitki dünyasına insanlığın dikkatini yeniden 
çeken şey, bilim adamlarının 1960'lı yıllarda yap-
tıkları buluşlardı. Bununla birlikte, bitkilerin fi-
zikle fizik ötesinin düğününde gelinin nedimele-
ri olabileceğine inanmakta zorluk çekenler bu-
lunmaktadır. 

Yeni bulgular, ozan ve düşünürlerin, bitki-
lerin yaşayıp soluk alan ve iletişim kurabilen 
yaratıklar olduğu, ruhları ve kişilikleri bulun-
duğu yolundaki görüşlerini desteklemektedir. Yal-
nızca bizler, gözlerimiz kapalı, onları otomatlar 
saymakta direttik durduk. Asıl olağandışı yan 
ise, İngiltere'nin öncü çevrebilimcisi William 
Cobbet'in yaşasaydı «ur» olarak nitelendirebile-
ceği günümüz dünyasını yoksul ve kirletilmiş 
biçiminden kurtarıp bir bahçeye çevirme gibi 
çok güç bir işte bitkilerin bizimle birlikte çalış-
maya hazır, istekli ve yetili görünmeleridir. 
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BİTKİLER VE ALTINCI DUYU 

New York'un Times Alanına bakan bir iş 
Kanının kirli camlarına, bir aynanın ötesinde 
görünen Harikalar Diyarı'nı anımsatan olağan-
üstü bir köşe yansıyordu. Ancak yelekli ve saat 
köstekli bir Beyaz Tavşan yoktu ortada. Yalnız-
ca Backster adında sivri kulaklı bir adam, bir 
galvanometre, ve bir de Dracaena massangeana 
adlı ev bitkisi görünüyordu. Harikalar Diyarı'n-
daki bu serüven, 1966 yılında başlamıştı. Ame-
rika'nın tanınmış yalan makinesi uzmanı Clee 
Backster, dünyanın her yanından gelen polis-
lere ve güvenlik görevlilerine poligraf aygıtmm 
kullanılmasını öğrettiği okulunda uykusuz bir 
gece geçirmişti. Birden aklına esti, yalan maki-
nelerinden birinin elektrotlarını bitkinin yapra-
ğına bağladı. Dracaena, büyük yapraklı, yoğun 
bir küme biçiminde küçük çiçekleri olan tropik 
bir bitkiydi. Backster'in amacı, bitkinin sözgeli-
mi dibine su döküldüğünde tepki gösterip gös-
termeyeceğini, gösterirse bunun nasıl ve ne kadar çabuk bir tepki olacağını anlamaktı. 

Bitki sapından yukarı doğru suyu kana kana 
emerken, galvanometre yaprakta daha düşük 
bir direnç okumadı. Oysa Backster'in beklediği, 
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