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Giriş 

KENT, MERCAN RESİFİ ve WEB 

…İnsan, hayalinde nasıl,

Hiç görülmedik, bilinmedik şeyleri yaratırsa,

Şairin kalemi de onlara biçim verir.

Hiçten yararlanır, havayı alır,

Bir yer, bir barınak bulur ona, bir ad verir.

             —SHAKESPEARE, Bir Yaz Gecesi Rüyası, Beşinci perde birinci sahne* 

* Türkçesi: Bülent Bozkurt, Remzi Kitabevi, Ocak 2002, Sayfa 97 
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Darwin Paradoksu

Tarih 4 Nisan 1836. Kuzeydoğudan esen sadık muson rüzgarları Hint 

Okyanusu’nun doğu kanadında dingin yaz günlerinin başlangıcını 

işaret etmekte. Sumatra’nın yaklaşık 1.000 km batısında iki ufak atol 

ve yirmi yedi mercan adasından oluşan Keeling Adaları’nı çevreleyen 

zümrüt rengi deniz sıcak ve durgun edasıyla çok davetkâr gözüküyor. 

Ufalanmış mercanların oluşturduğu pırıl pırıl beyaz kumlar, denizin 

rengini daha da bir öne çıkarıyor. Kıyının genellikle daha sert dalga-

lar alan kısmında sular o kadar durgun ki, Charles Darwin tropikal 

iklimin o güzelim mavi göğü altında adayı halka gibi kuşatan canlı 

mercan resiflerinin uç kısmına kadar yürüyor. 

Saatlerce orada duruyor ve suyun içindeki canlıların geçit töre-

nine tanıklık ediyor. Yirmi yedi yaşındaki Darwin, Londra’dan 11 bin 

km uzaktaki, dipsiz bir denizin içinde yükselen dağın zirvesinde dur-

makta. Zihninde, bu zirveyi meydana getiren kuvvetlerle ilgili bir fikir 

şekillenmeye başlıyor. Bu fikir kariyerindeki büyük bilimsel keşiflerin 

ilkinin temeli olacak. Üzerinde düşünmeye başladığı bir başka fikri 

daha var. Henüz bir netlik ya da şekil kazanmamış olan bu fikir, ente-

lektüel açıdan ondokuzuncu yüzyılın zirvesine yerleşecek. 
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Darwin’in etrafı mercan adası ekosisteminin hareketli ve güneş 

vurdukça pırıldayan canlılarıyla çevrili. Canlıların çeşitliliği başdön-

dürücü: Kırlangıç balıkları, papaz balıkları, papağan balıkları, Na-

polyon balıkları, melek balıkları; mercanların karnıbahara benzeyen 

tepeleri üzerindeki planktonlardan beslenen berber balıkları; deniz 

şakayıkları ve deniz kestanelerinin diken ve dokungaçları. Bu tablo 

Darwin için görsel bir ziyafet, ama zihni yüzeydeki görüntünün ardın-

daki derin gizeme daldı bile. Dört yıl sonra yayımlanacak Beagle ge-

zisi notlarında Darwin şu ifadeyi kullanacaktı: “Yaşam açısından ola-

bildiğine cömert olan tropik denizlerin barındırdığı sonsuz sayıdaki 

organik canlı, insana heyecan veriyor. Mazur görülebilir bir heyecan 

bu. Yine de itiraf edeyim, denizaltı mağaralarını betimlerken binlerce 

güzellikle bezeli ifadesini kullanan doğa bilimcilerin taşkın bir üslup 

kullanmış olduğunu düşünüyorum.”

İlerleyen gün ve haftalarda Darwin’in zihnini meşgul edecek olan 

bu denizaltı mağaralarının güzelliği değil, barındırdığı organik varlık-

ların “sonsuz sayıda” olmasıdır. Keeling Adaları’nda karadaki flora ve 

fauna, eni konu kıymetsizdir. Bitki örtüsü arasında sayılabilecek hin-

distan cevizi ağaçları, likenler ve yabani otlardan başka pek bir çeşit 

yoktur. Darwin karada yaşayan hayvan türü sayısı için ise “bitkilerden 

bile fakir” ifadesini kullanır: Birkaç çeşit kertenkele vardır, gerçek an-

lamda kara kuşlarından bahsetmek neredeyse mümkün değildir ve 

bir de Avrupa’dan gelen gemilerin taşıdığı yeni göçmenler olan fare-

lerden bahsedilebilir. Darwin küçümseyen bir ifadeyle “Adada domuz 

dışında yerel bir dört ayaklı türü yok.” diye yazar. 

Ancak bu ıssız habitatın birkaç kilometre ötesindeki mercan resif-

lerini çevreleyen sularda ancak yağmur ormanlarında rastlanabilecek 

müthiş bir çeşitlilik vardır. Bu gerçekten de büyük bir gizemdir. Bir 

atolun kıyısındaki sular nasıl olur da bu kadar çok çeşit canlıya yaşam 

kaynağı olabilir? Hint Okyanusu’nda herhangi bir yerden 300 metre 

küp su alıp içindeki canlı varlıkların tam bir envanterini çıkartsanız 
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listeniz neredeyse Darwin’in Keeling’deki kara hayvanları listesi ka-

dar fakir olurdu. Şanslı gününüzdeyseniz belki bir düzine kadar balık 

çıkarırdınız. Resiflerde ise en azından bin balık garantidir. Darwin’in 

ifadesiyle, okyanusun ortasında bir mercan resifindeki ekosistemle 

karşılaşmak tıpkı çölün ortasında bir vahaya rastlamak gibidir. Besin 

açısından çok fakir bu sularda yaşayıp, ekolojik açıdan bu kadar farklı 

görevler üstlenen bu yaşam formu durumuna Darwin Paradoksu adı-

nı veriyoruz. Mercan resifleri, dünya yüzeyinin binde birini kaplasa 

da bilinen deniz canlıları türlerinin takriben dörtte birine ev sahipliği 

yapmaktadır. Darwin 1936’da lagünün kıyısında etrafını gözlemlerken 

elinde bu istatistiki bilgiler yoktur tabii, ama Beagle’da geçirdiği dört 

yıl içinde mercan kayalıklarının bulunduğu suların canlılarla dolup 

taşmasının kendine özgü bir farklılık barındırdığını bilecek kadar da 

görmüş geçirmiştir. 

Darwin ertesi gün Beagle’ın kaptanı Koramiral James FitzRoy ile 

mercan adasının rüzgar alan tarafına geçer. Burada koca dalgaların 

beyaz mercan engeline kuvvetle çarpışını seyrederler. Bu dev dalga-

ların İngiliz Kanalı’nın ya da Akdeniz’in sakin sularına alışık sıradan 

bir Avrupalı gözlemcinin ilgisini çekmesi kadar doğal bir şey olamaz. 

(Darwin bu dev dalgaların kuvvet açısından “neredeyse ılıman kuşak-

ta meydana gelen fırtınaların kuvvetine denk olduğunu ve dur durak 

bilmediğini” gözlemler.) Öte yandan Darwin’in dikkatini çeken başka 

bir şey daha vardır: Bu, şiddetle kabaran dalgalı sular değil; ona karşı 

koyan bir kuvvet olan resifi meydana getiren minik organizmalardır. 

Sularını geniş resiflere çarpıp duran okyanus, yenilmez çok kuv-

vetli bir düşman gibi gözüküyor; ama görülüyor ki kendisine dire-

nilmekte, hatta ilk bakışta çok zayıf ve etkisiz görülen bir güç tara-

fından fethedilmekte. Okyanusun mercan kayalarını sakındığı yok; 

resifin üzerinde dağınık hâlde dizilen, sahilde birbiri üzerine yığılı 

duran ve üzerlerinde uzun hindistan cevizi ağaçlarının bittiği bu 

KENT, MERCAN RESİFİ ve WEB
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koca parçalar dalgaların aman vermez kuvvetinin bir kanıtı… Buna 

rağmen mercan adacıkları muzaffer bir edayla ayakta duruyor. 

Çünkü bu mücadelede karşı bir başka güç daha var. Köpük köpük 

dalgalarla taşınan organik kuvvetler, kalsiyum karbonat atomları-

nı tek tek ayırıp onları simetrik bir yapı içinde tekrar birleştiriyor. 

Kasırgalar isterse koca koca binlerce parçasını parçalasın, aylar 

boyunca gece gündüz iş başında olan mimarlar ordusunun ortaya 

koyduğu iş karşısında bunun hiç bir önemi yok. 

Bu minik mimarlar Darwin’in çok ilgisini çeker, çünkü bunların 

Beagle’ı Keeling Adaları’na getiren gizemi çözmekte anahtar olduğu-

na inanmaktadır. Beagle’ın 5 yıllık yolculuğunun onaylandığı Deniz 

Komutanlığı tezkeresinde, temel bilimsel talimatlardan biri atol olu-

şumunun araştırılmasıydı. Darwin’in akıl hocası ve çok başarılı bir 

jeolog olan Charles Lyell, bir süre önce atollerin yer kabuğundaki 

kuvvetli hareketler sonucu yukarı doğru itilen denizaltı yanardağları 

tarafından oluşturulduğu tezini ortaya atmıştı. Lyell’in teorisine göre; 

atolün belirleyici bir özelliği olan çember şekli, mercan kolonileri-

nin volkanik kraterler etrafında resifler kurması sonucu oluşuyordu. 

Lyell’in jeolojik dönüşümler hakkındaki görüşlerinin Darwin’in dü-

şünme biçimi üzerindeki etkileri oldukça derin olmuştur, ama sahilde 

durmuş mercanlara çarpan dev dalgaları seyrederken akıl hocasının 

atol oluşumu konusunda yanıldığını düşünmektedir. Darwin, bunun 

basit bir jeolojik oluşum hikayesinden ibaret olmadığının farkına 

varmıştır. Bu, yaşamın inovasyon konusundaki ısrarının öyküsüdür. 

Darwin bu düşüncesini zihninde etraflıca evirip çevirirken yaşamın 

önemli inovasyonlarına açıklama getirebilecek daha kapsamlı bir te-

orinin nüvesini de zihninin bir köşesine yerleştirmiştir. Bilinmeyen 

şeyler zihninde yavaş yavaş şekillenmeye başlamaktadır. 

Darwin günler sonra Beagle’a geri döner, günlüğünü çıkarır ve 



15

dalgalar ile mercanlar arasındaki büyüleyici çatışma üzerinde düşün-

meye koyulur. Ve otuz yıl sonra yayımlayacağı Türlerin Kökeni Üzerine 

adlı kitabının en ünlü bölümünde yer alacak cümlenin işaretini veren 

şu ifadeyi kaleme alır: “Nedenini açıklamakta zorluk çekiyorum, ama 

bana kalırsa bu lagün adalarının dış kıyıları açısından çok daha mu-

azzam şeyler söz konusu.” Darwin zamanla bunun nedenini de bula-

caktır. 

Süperlineer Kent

İsviçreli bilim insanı Max Kleiber, gençliğinden beri gelenekse-

lin sınırlarını zorlamayı severdi. 1910’larda Zürih’te üniversite 

öğrencisiyken ayağında sandaletlerle yaka bağır açık sokakları 

arşınlardı. Zamanına göre hayli sıra dışı bir giyim tarzı! İsviçre or-

dusunda askerlik hizmetini yaparken, Birinci Dünya Savaşı sırasında 

İsviçre’nin resmi pozisyonu tarafsızlık olduğu hâlde komutanlarının 

Almanlarla enformasyon alışverişi yaptığını keşfetti. Dehşete düşen 

Kleiber, orduya ikinci kez çağrıldığında çağrının gereğini yerine getir-

mediği için birkaç ay hapis yattı. Ziraat bilimleri alanındaki kariyerine 

atıldığında ülkesinin dayattığı kısıtlamalardan artık bıkmıştı. İlerleyen 

yıllar içinde marjinal, savaş karşıtı sayısız sandaletlinin de takip ettiği 

yolu seçti: Kaliforniya’ya taşındı. 

Kleiber, bereketli Central Valley’in göbeğindeki Davis kentinde 

bulunan Kaliforniya Üniversitesi’ne bağlı Ziraat Fakültesi’ne girdi. 

Araştırmaları başlangıçta büyük baş hayvanlar üzerineydi; beden bü-

yüklüklerinin hayvanların metabolizmaları, yani enerji yakma hızları 

üzerindeki etkisi konusunda çalışıyordu. Metabolizma hızlarının he-

saplanması büyükbaş endüstrisi açısından uygulamada büyük önem 

taşıyordu, çünkü bu çiftçilerin hayvanların ne kadar besine ihtiyacı 

olduğunu ve kesimden sonra da ne kadar et vereceklerini makul bir 

KENT, MERCAN RESİFİ ve WEB
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kesinlikle tahmin etme olanağı sağlayacaktı. Kleiber, Davis’e geldik-

ten kısa bir süre sonra yaptığı araştırmanın birbirini tekrar eden bir 

kalıp, gizemli bir örüntü* barındırdığını fark etti. Matematiksel açıdan 

esrarengiz olan bu örüntü nedeniyle, laboratuvarında çok daha çeşitli 

türden canlıyı incelemeye başladı: Fareler, boynu halkalı güvercinler, 

diğer güvercin türleri, köpekler, hatta insanları bu araştırmanın kap-

samına aldı. 

Bilim insanları ve hayvanseverler, canlıların cüsseleri büyüdük-

çe yavaşladıklarının çok uzun zamandan beri farkındaydılar. Sinekler 

birkaç saat ya da gün yaşarken filler neredeyse yarım yüzyıl yaşar. 

Kuşların ve ufak memelilerin kalbi, zürafa ya da beyaz balinaların kal-

bine göre çok daha hızlı kan pompalar. Ancak, hız ve büyüklük ara-

sındaki ilişki lineer bir ilişki değildi. Bir at bir tavşandan 500 kat ağır 

olabiliyordu, ama nabzı tavşanın nabzından 500 kat yavaş atmıyordu. 

Kleiber, Davis’deki laboratuvarında çok sayıda ölçüm yaptıktan sonra 

aradaki ölçeğin şaşmaz bir şekilde “negatif çeyrek kuvvet ölçeği” adı 

verilen matematiksel bir kurala uyduğunu keşfetti. Bir logaritmik cet-

vel üzerinde fare ve tavşanlardan boğa ve hipopotamlara kadar can-

lıların kütle ve metabolizma hızları işaretlendiğinde, mükemmel düz 

bir çizgi elde ediliyordu. 

Fizikçilerin, üzerinde çalıştıkları problemlerin ardında gizli en-

fes matematiksel denklemleri ortaya çıkardıkları olurdu; ama fiziğe 

kıyasla daha karmaşık bir alem olan biyoloji alanında zarif bir mate-

matiksel bağlantı nadiren keşfedilirdi. Kleiber ve çalışma arkadaşları 

inceledikleri tür sayısını artırdıkça buldukları denklem çok daha net 

bir şekilde ortaya çıktı: Metabolizma hızı kütlenin negatif çeyrek kuv-

veti (kare kökün kare kökü) kadardır. Aradaki matematiksel ilişki son 

derece basittir: 1.000’in kare kökünü alırsanız, bu size yaklaşık olarak 

31 rakamını verir, sonra 31’in kare kökünü alırsanız bu da size (yine 

yaklaşık olarak) 5,5 rakamını verir. Yani bir dağ sıçanından yaklaşık 

bin kat büyük olan bir fil dağ sıçanından ortalama 5,5 kat daha uzun 
*ç.n-olay veya nesnelerin düzenli biçimde birbirini tekrar ederek gelişmesi
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süre yaşar ve metabolizma hızı (nabzı) da 5,5 kat daha yavaş atar. Bi-

lim kitapları yazarı George Johnson’un da gözlemlediği gibi Kleiber 

yasası; türlerin yaşamları boyunca bedenlerinde atacak kalp atışı sayı-

sında bir fark olmadığını, ancak büyük hayvanların bu kotalarını çok 

daha uzun zamana yayarak tükettiklerini gösterir. 

Kleiber yasası ilerleyen yıllar içinde bakteri ve hücre metaboliz-

malarını da içine alacak şekilde genişletildi ve bitkilerin büyüme şek-

linin bile bu negatif çeyrek kuvvet kuralına uyduğu görüldü. Her ne-

rede bir yaşam biçimi belirse, her ne zaman bir organizma enerjisini 

tüketmenin ve bünyesinde paylaştırmanın bir yolunu bulmak zorunda 

kalsa, bu canlı formunun izleyeceği gelişim kalıbını negatif çeyrek 

kuvvet kuralı belirler.

Birkaç yıl önce teorik fizikçi Geoffrey West, Kleiber yasasının ya-

şamın en büyük yaratılarından biri olan insan yapımı tüm süper or-

ganizmalar, yani kentler için de geçerli olup olmadığını araştırmak 

istedi. Kent yaşamının “metabolizma hızı” kentler büyüdükçe yavaş-

lıyor muydu? Kentlerdeki büyüme ve yaşam hızıyla ilgili tekrar eden 

bir kalıp, yani örüntü mevcut muydu? 2009’a kadar da başkanlığını 

yaptığı efsaneleşmiş kuruluşlardan biri olan Santa Fe Enstitüsü’nde 

çalışan West, tüm dünyadan düzinelerce kentle ilgili veri toplamak 

üzere uluslararası bir araştırmacılar ve danışmanlar ekibi kurdu. Suç 

oranlarından, evlerdeki elektrik tüketimine, yeni patentlerden akar-

yakıt satışlarına kadar her türlü veriyi topladı.

Elde edilen rakamları inceleyen West ve ekibi, Kleiber’in negatif 

çeyrek kuvvet yasasının kentlerde enerji ve ulaştırma alanlarındaki 

büyüme üzerinde de belirleyici olduğunu büyük bir keyifle tespit etti. 

Benzin istasyonlarının sayısı, benzin satışları, asfaltlanmış yol alanı, 

elektrik kablolarının uzunluğu gibi kent yaşamına dair pek çok unsur 

biyolojik organizmaların enerji harcama hızını yöneten kuvvet yasa-

sına aynen uyuyordu. Bir fil ölçeksel olarak nasıl bir fareden büyükse 

enerji çerçevesinden baktığımızda da bir kent bir filin ölçeksel olarak 
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