


Doğantn Cizti Bahçesi /  In Search o f Nature
Edward O. Wilson

Çeviri: Adı Biyen 
Türkçe metnin bilimsel danışmanı: Doç. IX  Can Bilgin

Ï5 1996 Edward O. Wilson 
€> Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, 1999

İki yapıtın bütün haklan saklıdır. Yazılar ve görse! malzemeler, 
izin alınmadan tümüyle veya kısmen yayımlanamaz.

TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları'mn seçimi ve değerlendirilmesi 
TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları Yayın Kurulu tarafından yapılmaktadır.

ISBN 978 - 975 - 403 - 201 -7

7. Basını Kasını 2008(2500 adet)

Yayın Yönetmeni: Çiğdem Atakuman 
Yayjma Hazırlayan: Sevil Kıvan 
Grafik Tasanın: Cemal Töngür 

Sayfa Düzeni: İnci Yaldız 
Basım İzleme: Yılmaz Özben 

Mali İşler Sorumlusu: Tuba Akoglu

TÜBİTAK 
P opü ler Bilim Kitapkın 

Atatürk Bulvan No: 221 Kavaklıdere 0610Û Ankara 
Tel: (312) 467 72 11 Faks: (312) 427 0984 

c-posui: kitap@tubitak.gov.tr İnternet: kitap.tııbiıak.gov.tr

Öncü Basımevi Ltd. Şii.
Kazım Karabekir Cad. 85/2 İşkiller - Ankara 
Tel: <312)384 31 20 Faks: (312) 384 31 19

İlk basımı Aralık 2000'dc yapılan 
Dağcının Gizli liahçesl 

bugüne kadar 20.000 adet basılmıştır.

mailto:kitap@tubitak.gov.tr


Doğanın 
Gizli Bahçesi

Edward O. Wilson

Ç e v i r i  

A s l ı  B i ç e n

T Ü B İ T A K  P O P Ö L E R  B İ L İ M  K İ T A P L A R I





İçindekiler

Önsöz

Hayvan Doğası, İnsan Doğası
Ejder
Köpekbalıklarına övgü 
Karıncalar Arasında 
Karıncalar ve İşbirliği

Doğanın Örüntüleri 
Özgecilik ve Saldırganlık 
İnsanlığın Uzaktan Görünüşü 
Biyolojik Bir Ürün Olarak Kültür 
Cennet Kuşu: Avcı ve Şair

Doğanın Bereketi 
Dünyayı Döndüren Küçük Şeyler 
Sistematiğin Yükselişi 
Biyofili ve Çevre Etiği 
İnsanlık İntihara Eğilimli mi?

Teşekkür
Dizin





Önsöz

Bu kitapta toplanan, ilk basımları 1975 ve 1993 
yılları arasında yapılmış denemeler iki temel ve 
anlaşılması zor kavramı ele alıyor. Birincisi doğa, 
sonsuz olduğunu, bizi aştığını, bize ihtiyacı olma
dığını düşündüğümüz, yine de türümüzün beşiği 
olan doğa. İkincisi insan doğası, özümüz, başlan
gıçta nasıl olduğumuz, bizi kabilelere bölen dile ve 
geleneklere karşı bizi tek bir tür olarak birleştiren 
duyusal ve duygusal özellikler bütünü.

Buradaki denemelerin ana teması, vahşi doğayla 
insan doğasının birbiriyle sıkı ilişkiler içinde oldu
ğudur- Bunlardan birini tam olarak anlayabilmenin 
tek yolunun, ikisini de evrim ürünleri olarak yakın
dan ve birlikte incelemek olduğunu iddia ediyo
rum. O zaman doğa tarihi daha fazla anlam kaza
nıyor, ayrıca türleri yok ederek umursamazca 
azalttığımız canlı çeşitliliğinin değeri daha fazla ar
tıyor. İnsan davranışı sadece on bin yıllık kayıtlı ta
rihin değil, derin tarihin, yüzlerce yılda insanlığı 
yaratan genetik ve kültürel değişiklik toplamının 
ürünü olarak ortaya çıkıyor. Bence esas bu derin
lemesine bakış açısına ihtiyacımız var, sadece türü-



müzü daha iyi anlamak için değil, geleceğini daha 
iyi güvence altına alabilmek için.

Isexingtaon, Massachusetts
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Ejder

--------------

Pozitif bilimlerle insan bilimlerini, biyolojiyle 
kültürü birbirine dramatik bir biçimde bağlar 
ejder olgusu. Büyünün simgelerinden üretil

miş olan ve onun mucizelerini taşıyan yılan imgesi, 
dalgınlık anları ve rüyalar sırasında bilinçli ya da bi
linçsiz zihne kolaylıkla girer. Habersizce belirir, ani
den kaybolur, ardından bellekte bıraktığı gerçek bir 
yılan görüntüsü değil, daha güçlü bir varlığa, ejdere 
dair, korku ve hayret sisiyle çevrili muğlak bir histir.

Bütün bunlar hayatım boyunca sık sık gördü
ğüm bir rüyanın baskın öğeleri, sebepleri de biraz
dan açıklığa kavuşacak.



Kendimi ağaçlı ve sulak bir yerde buluyorum, 
sessiz, her yerde grinin çeşitli tonları hakim. Bu ür
pertici ortama girerken bana yabancı bir hissin pen
çesine düşüyorum, önümdeki arazi gizemli, bilin
mezin kıyısında, hem dingin hem ürkütücü. Orada 
bulunmaya mecburum ama o rüya halinde sebebini 
kavrayamıyorum. Birdenbire Ejder beliriyor. Sıra
dan, bildik bir sürüngen değil; çok daha fazlası, ola
ğanüstü güçleri olan tehditkâr bir varlık. Büyüklü
ğü ve biçimi değişken, zırhlı, karşı konmaz. Zehirli 
başı soğuk, gayri insani bir zekâ saçıyor. Ben seyre
derken kaslı kıvrımları ağaçların destek kökleri ara
sından suya dalıyor sonra tekrar karaya çıkıyor. Ej
der her nasılsa hem o gölgeli yerin ruhu hem de da
ha derinlerine giden yolun bekçisi. Onu yakalayabi
lirsem, kontrol edebilirsem, hatta sadece savuştura- 
bilirsem tanımlanamaz ama büyük bir değişiklik 
meydana gelecek. Bu dönüşümü sezmek eski, isim
siz duyguları harekete geçiriyor. Aynı zamanda bel
li belirsiz bir risk de hissediliyor, bir usturanın ya da 
bir uçurumun taşıdığı türden bir risk. Ejder hem 
hayat-vaadi taşıyor hem de hayat-tehlikesi, hem 
ayartıcı hem hain. Bu Sefer bana iyice yaklaşıyor, 
tacizkâr bir hal alıyor, sokmaya hazır. Rüya huzur
suzca, açık bir sonuca ulaşmadan bitiyor.

Yılan ve ejder, kanlı canlı sürüngen ve şeytani 
rüya imgesi, doğayla ilişkimizin karmaşıklığını ve 
bütün organizmalarda var olan güzelliği ve büyüle
yiciliği ortaya çıkarır. İnsan zihninde en ölümcül ve



itici yaratıkların bile büyülü bir yanı vardır. İnsa
noğlu içgüdüsel olarak yılandan korkar; daha doğ
rusu beş yaşını geçtikten sonra böyle bir korkuyu 
hızla ve kolayca öğrenmeye içgüdüsel bir eğilimi 
vardır. Bu tuhaf zihinsel eğilimden ürettiği imgeler 
hem güçlü hem karışıktır, dehşet içinde kaçmak
tan, iktidarı ve erkek cinselliğini yaşamaya kadar 
değişir. Bunun sonucunda ejder bütün dünya kül
türlerinin önemli bir parçası olmuştur.

Burada dikkate alınması gereken hayli karmaşık 
bir ilke var, psikanalitik akıl yürütmenin cinsel 
simgelere dair bildik kaygılarının çok ötesine uza
nan bir ilke bu. Yaşamın her türlüsü, cansız mad
denin akla gelebilecek neredeyse her çeşidinden 
çok daha ilginçtir. Cansız madde canlı dokunun 
metabolizmasına katılabildiği, kazara ona benzedi
ği ya da gerekli hayatiyeti taşıyan, faydalı bir ürü
ne dönüştürüldüğü ölçüde değerlidir. Aklı başında 
hiç kimse ağaç dururken ondan düşmüş kuru yap
raklara bakmaz.

Bizi canlı şeylere bağlayan tam olarak nedir? Bi
yologlar yaşamın, küçük kimyasal parçalardan olu
şan dev moleküllerin kendilerini kopyalaması oldu
ğunu söyleyeceklerdir. Bunun sonucunda ortaya 
çıkan, bir karmaşık organik yapılar topluluğu, bü
yük miktarda moleküler bilgi aktarımı, beslenme, 
büyüme, dışarıdan belli bir amaca yönelikmiş gibi 
görünen hareket ve birbirleriyle yakın benzerliği 
olan organizmaların çoğalmasıdır. Biyologun için



deki şair ise şunu ekleyecektir, yaşam son derece 
imkânsız bir durumdur, değişen dengelere, başka 
sistemlere açıkjtır, bu yüzden de kısa ömürlüdür - 
ve ne pahasına olursa olsun korumaya değer.

Bazı organizmaların, zihinsel gelişim üzerindeki 
özel etkileri sayesinde sunabilecekleri daha fazla 
şeyleri vardır. 1984'te, Biophilia başlıklı bir kitap
ta, başka yaşam biçimleriyle yakın ilişki kurma 
dürtüsünün belli ölçüde içgüdüsel olduğunu ileri 
sürmüştüm. Bu önermenin kanıtları formel bilim
sel anlamda güçlü değil. Konu, doğruluğuna ya da 
yanlışlığına kanaat getirmeye yetecek ölçüde, hipo
tez, tümdengelim ve deneyden oluşan bilimsel yak
laşımla incelenmedi. Yine de biyofıli eğilimi günlük 
hayatta o kadar açık ve öyle yaygın görülür ki cid
di olarak ilgilenilmeyi hak eder. Bireylerin öngörü
lebilir fantezileri ve tepkileri içinde çocukluğun 
başlarından itibaren kendini gösterir. Çoğu top
lumda hatta bütün toplumlarda tekrarlanan kültür 
örüntülerine dökülür, bu tutarlılığa antropoloji li
teratüründe sık sık dikkat çekilmiştir. Bu süreçler 
beyindeki programların bir parçası gibi görünmek
tedir. Bazı bitki ve hayvan türleri hakkında belli 
şeyleri hızlı ve kesin öğrenmemiz bunu gösterir. 
Zihnin boş karatahtasına kazınmış salt tarihi olay
ların bir sonucu olarak görülüp geçiştirilemeyecek 
kadar tutarlıdırlar.

Biyofılik eğilimlerin belki de en tuhafı ejdere du
yulan korkuyla karışık saygıdır. Temel imgelere



kaynaklık eden rüyalara, zihinsel bayatlan incelen
miş bütün toplumlarda rastlandığı bilinmektedir. 
Verili herhangi bir zamanda insanların en az yüzde 
beşi bu tür rüyalar gördüklerini hatırlamaktadır. 
Herkes uyandıktan sonra aklında kalanları birkaç 
ay boyunca kaydetse bu rakam muhtemelen arta
caktır. New Yorkluların tarif ettikleri imgeler, 
Avusturalya Yerlilerinin ve Zuluların tarif ettikleri 
kadar ayrıntılı ve heyecan vericidir. Bütün kültür
ler ejderleri mistik bir dönüşüme uğratmaya eği
limlidir. Hopiler su ejderi Palulukon u, iyicil ama 
ürkütücü bir ilahi varlık addederler. Kwakiutllar 
sisiutfdan, hem insan hem sürüngen yüzleri olan 
üç kafalı ejderden korkarlar, onu rüyada görmek 
deliliğe ya da ölüme yorulur. Perulu Sharanahu- 
alar, sürüngen ruhlarını, halüsinasyon gördüren 
maddeler alarak ve yüzlerine kesilmiş yılan dilleri 
değdirerek çağırır. Ödülleri gözlerinin önünde be
liren rengârenk boalar, zehirli yılanlar, timsah ve 
anakonda kaynayan göllerdir. Bütün dünyada ej
derler ve yılana benzeyen yaratıklar hayvanlı rüya
ların temel öğelerindendir. Gücün ve cinselliğin 
canlı simgesi, totem, efsane kahramanı ve tanrı ola
rak görülürler.

Bu kültürel tezahürler ilk başta birbiriyle ilgisiz 
ve gizemli görünebilir, ama sıradan insanın yaşantı
sında ortaya çıkan yılansı arketipin ardında basit bir 
gerçeklik vardır. Zihin yılan karşısında duygusal bir 
tepki verecek şekilde kurgulanmıştır, yılanlardan



sadece korkacak şekilde değil, heyecan duyacak, 
ayrıntılarına dalacak, etraflarında hikâyeler kura
cak şekilde., Bu bariz eğilim çocukluğumda yaşadı
ğım olağandışı bir deneyimde, kocaman ve ,unutma- 
sı imkânsız bir yılanla, gerçekten var olan .bir yara
tıkla karşılaşmamda önemli bir rol oynamıştı.

Florida yarımadasının kuzeyinde, Alabama eya
letine komşu bölgede büyüdüm. O bölgedeki pek 
çok oğlan çocuğu gibi dağda bayırda rahatça dolaş
mama izin veriliyordu, avlanmayı, balık tutmayı 
çok sever, hayatın diğer alanlarından ayrı görmez
dim. Ama doğa tarihine de düşkündüm ve çok kü
çük yaşlarda biyolog olmaya karar vermiştim. Ha
kiki bir Ejder bulmak gibi gizli bir emelim vardı, 
bu yılan öyle büyük ya da öyle Farklı olmalıydı ki 
sadece gerçeğin değil, hayalgücünün bile sınırları
nı zorlamalıydı.

Bazı koşullar bu ergenlik hayalini teşvik etti. Bir 
kere, beni el üstünde tutan bir ana babanın tek ço
cuğuydum. Pek alışılmış olmasalar da kendi ilgi 
alanlarımı ve hobilerimi geliştirmeye teşvik edili
yordum; başka bir deyişle şımartılıyordum. İkinci
si, fiziksel çevre çocukları bir doğa hayranlığına iti
yordu. Dört nesil önce ülkenin o bölümü bazı ba
kımlardan Amazon kadar heybetli bir ormanla 
kaplıydı. Sık lahana palmiyesi çalıları dolambaçlı 
dere yataklarına iniyor, selvi gövdelerine karışıyor
du. Carolina muhabbet kuşlan ve fildişi gagalı 
ağaçkakanlar güneş ışığında bir görünüp bir kay



boluyor, vahşi hindilerle göçmen güvercinler hâlâ 
avdan sayılıyordu. Sağanak yağmurlardan sonra 
ılık bahar gecelerinde on on beş çeşit kurbağa vı- 
raklıyor, karma korolar halinde aşk şarkılarını söy
lüyorlardı. Körfez Sahili faunası milyonlarca yıl 
içinde tropik bölgeden kuzeye yayılmış ve ılıman 
iklim koşullarına uyum sağlamış türlerden oluşu- 
yordu. Dizi dizi minyatür karınca orduları, Güney 
Amerika yağmacılarının benzerleri, geceleyin ge
nellikle gözlerden uzak orman tabanında ilerliyor
du. Çay tabağı büyüklüğünde Nephila örümcekle
ri ormanın açıklık alanlarında garaj kapısı büyük
lüğünde ağlar örüyordu.

Pis kokulu su birikintilerinden ve budak yerle
rindeki havuzcuklardan ilk göçmenleri hasta eden 
bulut bulut sivrisinekler yükseliyordu. Konfede
rasyon'a vebayı, sıtmayı, san hummayı onlar taşı
dılar. Bu hastalıklar zaman zaman salgın halini alıp 
sahil boyundaki düzlüklerde nüfusun azalmasına 
neden oldu. Bu doğal nüfus ayarlaması Tampayla 
Pensacola arasındaki şeritte yirminci yüzyıla kadar 
çok seyrek bir yerleşimin olmasının ve hastalıklar 
silindikten uzun süre sonra, bugün bile o bölgenin 
hâlâ doğal "öteki Florida” olmasının sebeplerinden 
biridir.

Bol bol yılan vardı. Körfez Sahilindeki yılanlar 
dünyanın hemen her yerinden daha çeşitlidir ve 
nüfusları daha yoğundur, sık sık da görülürler. 
Çizgili kordela yılanları gorgonvari yığınlar halin



de, göletlerin ve nehirlerin kıyısındaki ağaç dalla
rından aşağı sarkar. Zehirli mercan yılanları kuru
muş yaprakların arasında kayar, gövdelerinde uya
rıcı kırmızı, sarı, siyah çizgiler vardır. Benzerleri 
olan kızıl kralyılanlarıyla karıştırılırlar ama onlarda 
renklerin dizilişi kırmı zı, siyah ve sarı-şeklindedir. 
Ormanda yaşayanların söyledikleri basit bir kural 
vardır: " Kırmızı sarının yanındaysa öldün gitti, kır
mızı siyahın yanındaysa dostların en güzeli.” Do- 
muzburunlar zararsız, kalın gövdeli miskin hay
vanlardır, burunları yukarı dönüktür, zehirli Afri
ka Gabon engereklerine olan benzerlikleri ve kur
bağaları diri diri yutmaları başlıca özellikleridir. 
Pigme çmgıraklıyılanımn boyu altmış santim ka
dardır, elmassırtın boyu ise iki metreyi geçer. Suyı- 
lanları büyüklükleri, renkleri ve desenleriyle bir
birlerinden ayrılır. Natrix, Seminatrix, Agkistro- 
don, Liodytesvt Favanda nın on türünü kapsarlar.

Tabii bu bolluk ve çeşitliliğin sınırları vardır. Yı
lanlar kurbağa, fare, balık ve o büyüklükteki başka 
hayvanlarla beslendiklerinden mecburen avların
dan daha az sayıdadırlar. İnsan her yürüyüşe çıktı
ğında birbiri ardına bir sürü yılan göremez. Bir sa
atlik dikkatli bir araştırma bile genellikle hiç yılan 
görmeden sonuçlanır. Ama kişisel deneyimlerim
den hareketle şunu iddia edebilirim ki, rasgele bir 
gün seçildiğinde Florida'da bir yılana rastlama ola
sılığı Brezilyaya da Yeni Gine'dekine nazaran on 
kat daha fazladır.


