dünyan›n
en güzel öyküsü
nas›l yaz›ld›?
Bizleri dünyan›n kökeni hakk›nda ayd›nlatmak üzere, bilim dünyas›n›n üç doru¤u: Astrofizikçi Hubert Reeves,
biyolog Joël de Rosnay, ve Collège de France’ta paleoantropoloji ("eski insanlar bilimi") profesörü Yves
Coppens, bilgilerini bir kitapta toplad›lar. Dünyan›n en güzel öyküsü’nün yazarlar›ndan biri olan, 1934 Vannes
do¤umlu, Yves Coppens adl› Homo sapiens, durmadan küçümseyip hiç "adam" yerine koymad›¤›m›z eski
atalar›m›z› tutkuyla savunuyor. Ona göre Neandertal adam›n›n sokaktaki adamdan aﬂa¤› kal›r yan› yok. Yves
Coppens, tam k›rk y›l önce CNRS’e girdi¤inden beri, ilk insan›n ve ondan önce gelmiﬂ olan büyük maymunlar›n
gizlerini çözmeye çal›ﬂ›yor. Bu gizemli primatlar ondan hiç ayr›lm›yor: ister çal›ﬂma masas›nda, ister dünyan›n
dört buca¤›ndaki konferans salonlar›nda olsun, hep onun yan›ndalar. ﬁimdilerde pay›na düﬂen görev bilimsel
toplant› ve kollokyumlar; ama o, uzun y›llar kaz›p araﬂt›rd›¤› Afrika’daki fosil yataklar›n› ye¤ledi¤ini saklam›yor.
Lucy ad›n› takt›klar› ﬂirin Australopithecus’la tan›ﬂt›¤›, 1974 y›l›n›n o büyük gününü nas›l unutabilir ki?..
Didier Sénécal
Çeviri:‹smet Birkan
- Hubert Reeves ve Joêl de Rosnay’le
birlikte yazd›¤›n›z kitap bir bayrak yar›ﬂ›na benziyor. Son ata¤a kalkan atlet de
siz oluyorsunuz. Öteki ikisine ne ölçüde ba¤l› say›l›rs›n›z?
YVES COPPENS . Evrenin büyük
tarihinin kesintisiz bir tarih oldu¤u ölçüde.. Baﬂka deyiﬂle, temsil etti¤imiz üç
bilim dal› aras›ndaki s›n›rlar do¤al de¤il
keyfî ve uzlaﬂ›msal. Üniversitede astrofizik, biyoloji alan›na ciddi biçimde göz
atmadan ö¤retiliyor, biyoloji de paleoantropoloji ve ön-tarihle ilgilenmeden..
Benim -varsa - küçük bir üstünlü¤üm,
biyolog olarak yetiﬂmiﬂ olmamd›r.
1950'li y›llarda "do¤a bilimleri" denilen
alan, jeoloji, zooloji ve botani¤i, yani
herﬂeyi kaps›yordu. Do¤rusu ürkütücüydü bu program! Bu kitapta da s›ras›yla önce Evren var, sonra Güneﬂ Sistemi ile Dünya ve yaﬂam; bu noktadan
itibaren de benim vaktiyle ö¤rendi¤im
ﬂeylerin alan›na giriliyor.
- Ama biyologlarla her zaman fikir
birli¤i içinde de¤ilsiniz. Örne¤in, insanla
ﬂempanzenin ortak atalar›n›n ortaya ç›k›ﬂ›n› tarihleme sorununda oldu¤u gibi...
Y.C. - Biyologlar farklardan çok benzerliklerden etkileniyorlar, ve k›sa kronolojiler kurmaya e¤ilimliler. PaleontoB‹L‹M ve TEKN‹K 54 Mart 2001

loglar ise zamana dalm›ﬂ olarak yaﬂay›p
çal›ﬂ›yorlar; dolay›s›yla e¤ilimleri, - ki daha iyi oldu¤u da pek söylenemez - uzun
kronolojilerden yana oluyor. Birinciler
ana nirengi noktalar›n› ikincilerin getirdi¤i bilgilerden al›yor, sonra mutlaka
do¤rulanm›ﬂ oldu¤u öne sürülemeyecek
bir ilkeyi kuramlar›na temel yap›yorlar:
bu ilke, evrim sürecinin belli süreler içinde düzenli olarak ilerledi¤i fikridir.

- Demek ki biyologlar bildiklerine bakarak bilmedikleri noktalarda da yarg›da bulunuyorlar, paleontologlar ise fosillerine s›ms›k› sar›l›p ötesine kar›ﬂm›yor?
Y.C. - Evet öyle. Biyologlar bugün,
hakl› olarak, lemurgillerin makaktan,
maka¤›n babundan, babunun ﬂempanzeden ve ﬂempanzenin de insandan daha ilkel oldu¤unu gözönüne al›yorlar. Ama
günümüze ait olan bu karﬂ›laﬂt›rma merdiveninde, eski ça¤lardan beri sürüp gelen ve ilerleyen karmaﬂ›klaﬂma sürecini
görüp tan›d›klar›n› (söz konusu canl›lar›n zaman içinde de ayn› ﬂekilde s›raland›¤›n›) düﬂünüyorlar. Bu görüﬂe yanl›ﬂ
denemez elbette, ama ne de olsa böylece
somut verilere de¤il varsay›ma dayan›lm›ﬂ oluyor. Bu yüzden de insanla Afrikal› büyük maymunlar›n ortak atalar› konusunda önemli fikir ayr›l›klar› ortaya ç›k›yor. Bu alan›n kronolojisi henüz tam
oturmuﬂ de¤il. Birçok kiﬂi 4-5 milyon y›ldan söz ediyorsa da bu bana biraz kuﬂkulu gibi geliyor. Ben bu yarat›¤›n ortaya ç›k›ﬂ›n› 8 milyon y›l öncesine yerleﬂtiriyorum. Ancak bunu 12 veya 13 milyon
y›la ç›karan daha eliaç›klar da var.
- Ve bu atam›z arka bacaklar› üzerinde dikilebiliyor... Bu çok önemli evrim
olay›n› siz kurakl›¤a ba¤l›yorsunuz. Rift

vadisinin çöküﬂü iklim dengelerini altüst ediyor; böylece do¤u Afrika’n›n geniﬂ bölgelerinde savan ormana üstün
geliyor. Sözünü etti¤imiz ön-insanlar,
yüksek otlar›n üstünden avlar›n› ve
kendilerini avlayan y›rt›c›lar› görebilmek için, aya¤a kalkmak zorunda kal›yorlar. Böyle de¤il mi ?
Y.C. - Görebildi¤imiz, vücudun dik
durabilmesinin türümüz için bir avantaj
oluﬂturdu¤udur. Demek ki do¤al seçilim uyar›nca ayakta durabilenler duramayanlara üstünlük sa¤lam›ﬂlar. ﬁempanzelerin gözlenmesi bu olay› anlamam›za yard›m edebilir. ﬁempanzeler üç
durumda aya¤a kalk›yorlar: Dedi¤iniz
gibi, uza¤› görebilmek için.. Savunma
veya sald›r› için.. Ve besinlerini veya
yavrular›n› taﬂ›mak için... Ayr›ca ﬂu da
var: Bu primatlar önceleri, yaﬂad›klar›
yer ormanl›kken, a¤açlar›n gölgesinden
yararlan›yorlard›; kurakl›k sonucu kendilerini savanda bulunca aﬂ›r› bir s›cak
ve daha kuvvetli bir ›ﬂ›ma karﬂ›s›nda
korunmas›z kald›lar. Yeterli bir neden
oldu¤unu iddia etmeksizin diyebiliriz
ki, ayakta duruﬂ, vücudun güneﬂ gören
yüzeyini daraltmak suretiyle, bu bak›mdan önemli ve olumlu bir rol oynam›ﬂ
olabilir. Bugün de biz ancak ç›k›nt›lar›m›z›n üzerinde güneﬂin etkisini hissediyoruz. Örne¤in, benim için bu bölge
burnum...
- Zamanda küçük bir s›çrama yap›p
eski dostlar›n›zdan Lucy’ ye geliyoruz.
Dedi¤inize göre 3 milyon y›ldan biraz
fazla bir süre önce yaﬂ›yormuﬂ, boyu
0,99 la 1,18 metre aras›ndaym›ﬂ, t›p›ﬂ t›p›ﬂ yürüyormuﬂ, ve olas›l›kla yirmi yaﬂlar›ndayken bir timsaha yem olmuﬂ...
Gayet kesin ve net bir yaﬂam öyküsü,
ama galiba gürültü koparacak kimi
aç›klamalar› da pek d›ﬂlam›yor. ‹ki ‹sviçreli araﬂt›rmac› k›sa bir süre önce
Lucy’nin erkek oldu¤unu öne sürerek
medyada tozu dumana katt›lar.
Y.C. - Çal›ﬂmalar›n› büyük bir dikkatle okudum. Anatomik analiz yetenekleri konusunda hiç kuﬂkum yok, ama bulgular›n› yorumlay›ﬂlar› için ayn› ﬂeyi diyemem. Ayr›ca makaleleri bana biraz
eski moda ve bilgice eksik göründü. Bizim Fransa’da yirmi y›ld›r bildi¤imiz baz› ﬂeylerden haberleri yok. ‹statistiksel
oran ve boyutlara iliﬂkin nedenlerle,
ben Lucy’nin, birçok baﬂka bireyi de
kapsayan bir toplulu¤un diﬂiler s›n›f›na
ait bir örnek oldu¤undan hemen hemen eminim.

- Demek ki Lucy cinsiyetini - diﬂili¤ini - koruyor ?
Y.C. - Aa, tabiî, elbette.. Bu konuda
fikrim de¤iﬂmedi. Biliyorsunuz, kendisini iyi tan›r›m...
- 3 milyon y›l öncesine rastlayan sonraki aﬂama ‹nsan aﬂamas›.. Size göre bu
büyük dönüm noktas› oluyor. Örne¤in
Stephen Jay Gould’ un aksine, insan›n
evriminin daha sonraki aﬂamalar›n› bu
önemli kopuﬂa göre ikincil önemde görüyorsunuz.
Y.C. - Evet. Australopithecus’la ‹nsan aras›nda zoologlar›n deyiﬂiyle sadece tür (species) düzeyinde de¤il cins
(genus) düzeyinde bir fark vard›r. Baﬂka deyiﬂle burada bir cinsten baﬂka bir
cinse (soya) atlama söz konusudur. Buna karﬂ›l›k, ilk insan Homo habilis ile
biz Homo sapiens aras›ndaki fark derecesi tür düzeyindedir.
- Bu kopuﬂ ani ve h›zl› m› oldu ?
Y.C. - Buna neden olan mütasyon h›zl› gerçekleﬂmiﬂ olmal›, çünkü tür, ya
uyum sa¤layacak ya da sönüp gidecekti.
Birkaç yüzy›l sürdü¤ünü söyleyebiliriz.
- Ortaya ç›kan yeni biçimi eskisinden
ay›ran neydi ? Ya da, isterseniz ﬂöyle di-

Australopithecus africanus

Homo habilis

yelim, ‹nsan nedir ?
Y.C. - ‹nsan ancak biyolojik olarak
tan›mlanabilir. ‹nsan› ne âletle, ne dille,
ne de toplumsal örgütlenmesiyle aç›klayabilirsiniz. Benim için sadece morfolojik temeller inan›l›rl›k taﬂ›r: beyin ve diﬂler. Bir yandan kafatas› kapasitesi, beyin k›vr›mlar›n›n karmaﬂ›kl›¤› ve ve beynin kanla beslenme sistemi ; di¤er yandan et yemeye uygun bir diﬂ sistemi ve
çene yap›s›.. Bu yüzden, son Australopithecus’un ‹nsana - ve ‹nsan›n da ona
- benzedi¤ini iddia edenleri duydu¤um
zaman çok k›z›yorum. Do¤ru de¤il bu!..
Fosiller incelenince aradaki uzakl›k
aç›kça meydana ç›k›yor
- Demek ki birkaç yüzy›l içinde, mütasyona u¤ram›ﬂ bir yarat›k (bir ‘mutant’) zekâ ve merakl›l›k bak›m›ndan türünün önüne geçiyor ve et yemeye baﬂ-

l›yor. Bu süreci boﬂand›ran ne? Dü¤meye kim basm›ﬂ ?
Y.C. - Gene iklim. Ben on y›l Etyopya’n›n güneyinde, 2-3 milyon y›ll›k jeolojik kültelerden örnekler taﬂ›yan tek
fosil yata¤›nda çal›ﬂt›m, ve iklim de¤iﬂmelerini çarp›c›, görkemli biçimde gözlemleyebildim. Bunun için, ça¤lar›n biribirini izlemesine koﬂut olarak üstüste
yerleﬂmiﬂ tabakalardaki a¤aç ve ot türü
bitki çiçektozlar›n›n miktarlar›n› karﬂ›laﬂt›r›p biribirlerine oranlamak yeter.
Burada kurakl›¤›n, ormanlar› a¤aç k›r›m› denecek kadar seyreltti¤i görülüyor;
do¤al olarak a¤açlarla birlikte yemiﬂler
ve Australopithecus’lar›n yararland›¤›
öteki do¤al kaynaklar da yok oluyor.
Gittikçe güçleﬂen do¤al koﬂullar karﬂ›s›nda bu cins kendini yeni duruma
uyarlamak zorunda kalm›ﬂ olmal›. Baﬂar›l› olan uyum sa¤lama olaylar›ndan
ikisi özellikle dikkate de¤er: Australopithecus robustus’un ay›r›c› özelli¤i,
ad›ndan da anlaﬂ›ld›¤› gibi, fiziksel gücün artmas› ve gayet uzmanlaﬂm›ﬂ bitkisel beslenme koﬂullar›na göre biçimlenmiﬂ bir diﬂ sistemidir. ‹nsanda ise, buna
karﬂ›l›k, beyinde önemli bir geliﬂme ve
hemen hemen hiç ‘uzmanlaﬂmam›ﬂ’ bir
beslenme düzeni görüyoruz.: Tam anlam›yla, eline ne geçerse yiyor bu yarat›k!.. Ve de avlan›yor.. Yani iki seçenek
karﬂ› karﬂ›ya : birisi bedeni "seçmiﬂ",
öteki ise ansefali (beyni)..
- ‹nsan›n kökenlerinin Afrika’da oldu¤u sav›, bilim dünyas›nda geniﬂ ölçüde kabul görmekle birlikte, henüz oybirli¤i sa¤lam›ﬂ say›lmaz, de¤il mi?
Y.C. - Do¤ru. Baz›lar› zaman›n ‘maksimal’ boyutlar›n› henüz tam kavrayam›yorlar. Özellikle Anglo-sakson bilim
çevrelerinde - aff›n›za s›¤›narak söylüyorum - aptalca bir inatla hâlâ son bilinen
tarihe sar›l›p kal›n›yor. Belki haks›z de¤iller, ama gene de biraz daha ince düﬂünmek ve bu tarihin ille de ba¤l› kal›nacak son tarih olmayabilece¤ini de hesaba katmak gerekmez mi ? Ben, son
otuz y›ld›r elde edilen bulgular karﬂ›s›nda ﬂaﬂ›rmamam› sa¤layan bir yedek manevra alan›na sahibim. Bak›n, Java fosillerinin 1,8 milyon y›l, daha sonra Çin’de
yaﬂam›ﬂ insans›lar›n da 1,9 milyon y›l
öncesine tarihlenmesi, bütün bilimsel
yay›nlarda ‹nsan›n kökeninin Asya’da
olabilece¤i konusunun gündeme gelmesine yol açt›. Oysa de¤il 1,9 milyon,
2,5 milyon y›ll›k fosillerin bulunmas› bile akl› baﬂ›nda kimseyi ﬂaﬂ›rtmamal›yd›;
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zira, kuﬂak baﬂ›na 50 kilometre hesab›yla, Afrikal› insans›lar›n Uzak-Do¤u’ya kadar yay›labilmeleri için 15 000
y›l yeterlidir. Hele bunlara yar›m milyon
y›l süre tan›rsan›z, haydi haydi varabilirlerdi oraya...
- Peki, Afrika’da ortaya ç›k›p dünyay› fetheden bu ‹lk ‹nsan k›ll› m›yd› ?
Y.C. - Postun yitiriliﬂi olay›n› tarihlendirmek olanaks›z, zira elde kan›t
yok. Ama varsay›mlara baﬂvurmam›z›
yasaklayan da yok. Geçerli olan mant›¤a göre, insan›ms› yarat›k k›llar›n› döktü, çünkü savanda güneﬂ alt›nda çok
daha fazla kal›yordu, ayr›ca iki ayak üstünde yürüyüp koﬂmak çok daha fazla
enerji tüketiciydi. A¤açlara pekalâ t›rmanabilen zavall› Lucy haz›rolda durmay› baﬂaram›yordu; dengesini korumak için sürekli k›m›ldamak, devinmek
zorundayd›; ya bacaklar›n› iyice açarak,
ya da belirgin biçimde kalças›n› k›v›rarak yürüyebiliyordu. Bütün bunlar da,
do¤al olarak, bol bol ter dökmesine neden oluyordu. K›llar›n yoklu¤u vücut s›cakl›¤›n›n gerekli düzeyde tutulmas› bak›m›ndan olumlu bir etkendi.
- Ama savanda baﬂka memeliler de
vard›. Bunlar›n aras›ndan sadece ‹nsan
k›llar›n› dökmüﬂ. Neden ?
Y.C. - Aya¤a kalkan da sadece o. Ayr›ca, postun yitirilmesi canl›y› ayakta
durmaya itmiﬂ de olabilir. Yavru art›k
annesinin vücudunda tutunacak k›l bulamad›¤› için, anne onu gö¤sünde tutacak biçimde ön üyelerinin (kollar›n›n)
serbest kalmas›n› sa¤lamak üzere aya¤a kalkmak zorunda kalm›ﬂ olabilir.
- Bu ilk ‹nsanlar›n toplumsal yaﬂamlar›n› kafam›zda tasarlamaya kalk›ﬂt›¤›m›z zaman bugünkü maymunlar üzerinde yap›lan gözlemlere dayanmak sizce geçerli bir tutum mudur ?
Y.C. - Kesinlikle. Yaﬂad›klar› ortam
bugünkü savanlara benziyordu. Dolay›s›yla onlar›n demografi ve etholojilerini
("göreneklerini") örne¤in günümüz Bonobo’lar›n›n yaﬂay›ﬂ› üzerine yans›t›p
karﬂ›laﬂt›rmaya ussal ve bilimsel bir engel yoktur. Bu ﬂempanze türü, yirmi kadar bireyden oluﬂan gruplara ayr›lma,
ya da belli bir yaﬂa gelen diﬂilerin gruptan ayr›l›p gitmesi gibi özel toplu davran›ﬂlar sergiliyor. Giden diﬂiler komﬂu
gruplar›n erkekleriyle birleﬂerek gen
de¤iﬂimi sürecini kolaylaﬂt›r›yor, sürdürüyor.
- Ça¤daﬂ ilkel insan topluluklar›n›n
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zin alan›n›za da karﬂ›laﬂt›rma ögeleri
sa¤lamaya baﬂl›yor ? Çok geç dönemlerde mi?
Y.C. - Evet. Bu ilkel halklar›n ön-tarih uzmanlar›na sa¤lad›klar› bilgiler de
sadece teknik türden. Papua-Yeni Gine
yerlilerinin taﬂ cilâlama yöntemlerine,
benim de yaﬂad›¤›m Afrika’da kullan›lan ateﬂ yakma usullerine, maden dökme veya ma¤ara duvarlar›na resim yapma tekniklerine ilgi duymak mümkündür elbette. Ama unutmayal›m ki bu
topluluklar bizimle yaﬂ›t, ya da biz onlarla yaﬂ›t›z. Aram›zdaki fark, geçen zaman› kullan›ﬂ biçimlerimizde kendini
gösteriyor : Biz roket filân yapt›k, onlarsa eksiksiz evren-do¤um (kozmogoni)
sistemleri kurdular. Bazan bu tür ﬂeyleri insanlar›n surat›na ba¤›rmak geliyor
içimden.. Dünyay› istilâ eden ve ezen
roketlerimizden ve para sistemimizden
büyük bir gurur duyuyoruz, ama kendi
d›ﬂlanm›ﬂ birey ve gruplar›m›z karﬂ›s›nda ac›nacak durumday›z. ‹lkel dedi¤imiz o toplumlarda açlar› doyurmak bir
görev, bir zorunluluk. Bekârlar, yaﬂl›lar, hastalar, deliler otomatik olarak
toplumca sahipleniliyor.
- Siz ayr›ca insanlar›n ›rklara, ya da
zoologlar›n deyiﬂiyle birkaç alt-türe bölünmesi fikrine de karﬂ› ç›k›yorsunuz.
Yani siyahlar, beyazlar, sar›lar yok, tek
bir insan türü var...
Y.C. - Biyologlar bana dünyadaki insanlar aras›nda akla gelebilecek her türlü "ara-durumlar›n" bulunabildi¤ini ö¤rettiler. Jean Bernard da defalarca belirtmedi mi : Sokakta düﬂersem ve hastanede bana kan vermek gerekirse, karﬂ› kald›r›mdan geçen Kongolunun kan›,
yan›mda yürüyen dostum ve köylüm
olan kiﬂinin kan›ndan daha uygun ç›kabilir. Elbette ayr› topluluklar var : Kongolu bir erkek Kongolu bir kad›nla evlenince do¤an bebek Siyah oluyor. Fakat bu topluluklar aras›ndaki uzakl›k,
›rktan söz etmeyi hakl› k›lacak kadar
büyük de¤il. Daha baﬂlang›çtan beri insanl›k güzel bir "tek-türlülük" (homojenlik) gösteriyor.
- Hubert Reeves, Joêl de Rosnay ve
siz, geçmiﬂi özetledikten sonra gelece¤e
dönüyor ve bu konuda üçünüz de sapsa¤lam bir iyimserlik sergiliyorsunuz.
Y.C. - Kendi hesab›ma ben ‹nsanl›¤a
büyük bir güven besliyorum, çünkü
karﬂ›s›na ç›kan sorunlara hep olumlu
ve yap›c› yönde tepki gösterdi¤ini gördüm. Çevre kirlenmesi sorununu ele

alal›m. Herkes Rio konferans›ndan
önemli kararlar ç›kmad›¤›n› söyledi.
Ama hiç de¤ilse böyle bir giriﬂim yap›labildi ya!.. Bunun arkas› da gelecek. ‹nsanl›k, hayatta kalmas›n› zorlaﬂt›rabilecek ya da tehlikeye atabilecek etmenleri zaman›nda görüp gündemine almay›
baﬂar›yor. Nükleer silâh ve at›klar konusunda da durum ayn›..
- Yani size göre, do¤al seçilim yasalar› art›k geçerli olmad›¤› halde, ‹nsan türü yok olmaktan paçay› kurtarmay›
umabilecek durumda ?..
Y.C. - ‹nsan’›n ortaya ç›k›ﬂ›, özgür istemin geliﬂmesi, dolay›s›yla da art›k varl›k nedeni kalmayan içgüdünün zay›flamas› anlam›na geliyor. ‹çgüdü art›k uygulanamaz oluyor, çünkü önünde bilgiye dayal› özgür bir seçim var; bilgi ise
bilincin ürünü. Do¤al seçilim ve ay›klanma art›k ‹nsan türünü ilgilendirmiyor.
- Peki, ya dünyadaki aﬂ›r› nüfus yo¤unlu¤u ? Paleontolog olarak siz çok
geniﬂ bölgelere serpiﬂtirilmiﬂ seyrek insan topluluklar›n› incelediniz. Oysa biz
yak›nda on milyar kiﬂi olaca¤›z!..
Y.C. - Oras› do¤ru. Bir milyar rakam›na ancak geçen yüzy›l›n baﬂ›nda, yani
insan›n ortaya ç›k›ﬂ›ndan 3 milyon y›l
sonra ulaﬂ›lm›ﬂt›. ‹ki yüzy›ldan az bir
sürede 6 milyara var›lm›ﬂ oluyor ki, günümüzdeki birçok "sürtüﬂmenin" aç›klamas› da burada yat›yor. Hattâ daha
fazla olmay›ﬂ›na ﬂaﬂ›l›r bile. Bu böyle.
Çözümün ise gezegenlere yerleﬂmekte
yatt›¤›n› söyleyebiliriz. Oralara nas›l gidilece¤ini ö¤rendik. Kendimizinkine
benzer atmosferler yaratmay› biliyoruz.
Ay›n kayalar›nda dünya kadar oksijen
var. Baﬂka dünyalar› bakterilerle ve yeﬂil suyosunlar›yla "tohumlamak" da pek
karmaﬂ›k bir iﬂ de¤il...
- Uzun lâf›n k›sas›, üç milyon y›l önce, insan›n Afrika’dan yola ç›k›p dünyan›n fethine giriﬂmesiyle burada olup bitenleri uzaya aktar›yorsunuz ?
Y.C. - Aynen öyle. ‹lk aﬂamada Güneﬂ
Sistemi’ne yay›laca¤›z, ama orada fazla
kal›nmayacak. K›sa zamanda öteki güneﬂ sistemlerine atlanacak, çünkü Güneﬂimizin ömrü de s›n›rl›. Ben "Acaba
bunlar olabilir mi?" diye soru bile sormuyorum kendi kendime. ‹nsanl›¤›n oldukça yak›n bir gelecekte baﬂka gezegenlere yerleﬂece¤i, benim için tart›ﬂ›lmas› gerekmeyen bir gerçek...
LIRE dergisinin Nisan 1996 say›s›nda Didier Sénécal'in, Dünyan›n
en güzel öyküsü adl› kitab›n yazarlar›yla yapt›¤› söyleﬂi.

