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S a r g u n

A .

T o n t

Küresel Is›nmay› Önlemek ‹çin Çekirge Kebab› ve
Kar›nca Tatl›s› Yeyin…
Takvimler sonbahar›n bafllad›¤› günü
geceyle gündüz süresinin eflit uzunlukta
oldu¤u 23 Eylül olarak belirler; ama benim için hazan mevsiminin bafllang›c› ODTÜ lojmanlar›ndaki balkonumda kahvalt›
ederken kazak giymeye bafllad›¤›m gündür. Bu y›l kaza¤› 3 hafta daha geç boynuma geçirmemin nedenini uzmanlar küresel ›s›nmaya ba¤l›yor.
Bir yandan çay›m› yudumlar, bir yandan etraf› kolaçan ederken havada vals
yapan k›z›l flahinleri görmem içimi biraz
olsun rahatlatt›. Çünkü flahinler kampüsü
terk etmedilerse o zaman menülerini
oluflturan fareler de burada demektir.

Bilim dünyas›ndan gelen haberler genellikle küresel ›s›nma yüzünden nesli
yok olmaya yüz tutan türler üzerinde yo¤unlafl›rken, arada s›rada gözümüze çarpan haberler, baz› tür say›lar›nda art›fllar
oldu¤unu gösteriyor. Ama bu art›fllar›n,
sa¤l›m›z› tehdit eden sivrisinek veya tar›m
ürünlerimize dadanan çekirge gibi haflaratta olmas› hepimizi endiflelendiriyor.
Küresel ›s›nman›n etkileri üzerinde önemli bir çal›flma yapan Washington ÜniversiB‹L‹M ve TEKN‹K 82 Kas›m 2007

tesi’nden Melanie Frazer “kelebeklerin
artmas› iyi olabilir ama sivrisineklerin de
artaca¤›n› unutmayal›m” diyerek bizleri
uyar›yor. Son günlerde bu art›fllar›n özellikle Afrika’da ciddi boyutlara ulaflt›¤› yine bize gelen haberler aras›nda. Baz› yerli kabileler ‹ngilizce bir deyimle “kötü bir
durumda en iyi fleyi yaparak” böcek yemeye bafllam›fllar!
Her ne hikmetse, insanlar›n kediden
tutun piton y›lan›na kadar tapmad›klar› veya kutsal saymad›klar› hayvan yoksa da,
böceklerin bu ilgiden yeteri kadar nasiplerini almamalar› benim uzun zamand›r merak›n› çekmifltir. Yo¤un araflt›rmalar›ma
ra¤men akademik literatürde bu konuda
ancak tek bir referans bulabildim. Eski M›s›rl›lar, Günefl’in kutsal bir bokböce¤i taraf›ndan uzayda yuvarland›¤›na inan›rlarm›fl! (Ne kadar ilginç de¤il mi? Tarih boyunca kutsallaflt›r›lan tek böce¤in bu flekilde karn›n› doyurdu¤u hiç akl›n›za gelir
miydi?) Asl›nda olaya ekolojik aç›dan bakarsak bokböce¤ine sayg› duymak gerekir; çünkü e¤er bu do¤an›n en ünlü kanalizasyon mühendisi görevinde bu kadar
baflar›l› olmasa d›flk›lardan atmosfere yay›lan metan gaz› yüzünden küresel ›s›nma
bundan yüzlerce y›l önce ortaya ç›kard›.

M›s›rl›lar›n d›fl›nda bir böce¤e en çok
sayg› gösterenler, Avustralya’n›n ufak bir
kasaba halk› olmufl. Bundan birkaç y›l önce kasabaya göçmen gelen bir kaktüs türü k›sa zamanda ço¤alarak çiftçilerin
ürünlerini yok etmeye bafllam›fl. Son çare
olarak ekologlar kaktüsün bir numaral›
düflman› olarak bilinen Cactoblastis ad›nda, kelebe¤e benzer bir böce¤i devreye
sokunca bu kez kaktüsün kendisi yok olmufl. Bu zaferden sonra yöre halk› kasaban›n ortas›na Cactoblastis’in bir heykelini dikmifl.
Stanford Üniversitesi’nden Stephen
Palumbi’nin araflt›rmalar› s›cak iklimlerde
evrimin çok daha h›zl› iflledi¤ini gösteriyor. (Buradaki “h›zl›” jeolojik anlamda
kullan›lm›fl, yani yüz binlerce, milyonlarca
süren bir h›zl›l›k). Palumbi bundan 50
milyon y›l kadar önce flimdiki küresel ›s›n-
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man›n bir çeflit provas›n›n yap›ld›¤›n› söylüyor. 10 bin y›lda 12 derece artan s›cakl›k binlerce türün yok olmas›na neden olmufl ama bir süre sonra yok olanlar›n yerini yeni türler alm›fl. Bu kez de böyle olmamas› için bir neden yok. Ama yeni türlerin ortaya ç›kmas›n›n binlerce, milyonlarca y›l sonra olaca¤›n› sak›n unutmay›n.
fiimdi tekrar böcek yiyen Afrikal›lara
dönersek, asl›nda bu tür beslenme san›ld›¤› kadar s›ra d›fl› bir olay de¤ildir. Örne¤in, Japonlar, a¤ustosböce¤i, çekirge,
eflek ar›s› ve güve larvas› yer. Nijeryal›lar
ise a¤aç kurdu ve c›rc›r böce¤ini tercih
ederler. ABD’nin bir çok lokantas›nda
u¤urböce¤i larvas›n› mideye indirebilirsiniz. K›sacas›, günümüzde çeflitli ülkelerde
1462 çeflit böce¤in yenildi¤i tespit edilmifl. Bu bilgileri sizlere aktard›¤›m›z makalenin yazar› bizlere hakl› olarak flöyle

bir soru yöneltmifl: “Bir kuzuyu kesmektense bir çekirgeyi öldürmek çok daha iyi
de¤il mi?”
Biliminsanlar› böcek etinin s›¤›r etinden çok daha sa¤l›kl› bir g›da oldu¤unda
hemfikir. ‹sterseniz gelin ünlü haber kanal› BBC’nin Web sitesinde bu konuda verilen bilgilere bir göz atal›m. Yazar toprak
solucan›n›n birçok ülkede yenildi¤ini belirttikten sonra vücudunun %70’i proteinden oluflan solucan› piflirmeden bir gün
önce, gövdesine yap›flan topra¤›n temizlenmesi için suya yat›rman›z› öneriyor.
Yazar devam ediyor: “Tad› sirkeye çok
benzeyen kar›ncadan yap›lan sos Tayland’da limon yerine kullan›l›r. Balar›lar›
larva, pupa ve yetiflkin olarak dünyan›n
birçok yerinde yenir. Tabii zehirlerinden
ar›tmak için önce kaynatman›z gerekir…
A¤aç kurtlar› çekirgeden sonra belki de
en çok yenilen böcek türüdür… A¤ustosböce¤i s›¤›r etine çok iyi bir alternatiftir…
Böceklere daha fazla hoflgörüyle yaklaflmak s›hhat aç›s›ndan çok faydal› olabilir… Arada s›rada elman›n içinde rastlad›¤›m›z bir kurttan rahats›z olmasak çiftiler
sa¤l›¤›m›z için çok daha tehlikeli olan böcek öldürücüleri kullanmaya mecbur kalmazlard›.” Yine ayn› makaleye göre dünyan›n %80’i bilerek, %100’ü de bilmeyerek böcek yiyiyormufl. Yap›lan hesaplara
göre ortalama bir Amerikal› yedi¤i g›dalara kar›flm›fl bütün ya da parça olarak, y›lda bir kilo böcek yiyiyormufl. ABD sa¤l›k
yasalar› 50 graml›k unun içinde maksimum 75 böcek parças›na izin veriyor. Ayn› flekilde, 100 graml›k domates salças›nda kurt say›s›n›n ikiyi geçmemesi gerekiyor. Ufak bir mantar konservesinde 20
kurttan fazla olmas› yasalara ayk›r›. Makale böcek yedi¤imiz için çok daha sa¤l›kl› yafl›yoruz sözleriyle son buluyor. ‹ster
inan›n ister inanmay›n, Harvard Üniversitesi’nden Prof. Rick Pollack’tan tutun,
hangi akademik kaynaklara bakt›ysak hemen hemen hepsi BBC’de verilen bilgileri
destekler nitelikte. (Bu bilgilerin ›fl›¤›nda
gerçek bir vejetaryen olman›n imkans›z
oldu¤u ortaya ç›k›yor.)
Her yemek ekolünde oldu¤u gibi böcek piflirmede de uluslararas› ün yapm›fl
aflç›lar›n kitaplar› yok sat›yor. Ümit Usta
Türk mutfa¤› konusunda nas›l bir yere sahipse böcek mutfa¤›n›n en ünlü flefi, David George Gordon ad›nda bir Amerikal›.
Böcek aflç›l›¤›na soyunmadan önce tam
12 do¤al tarih kitab›na imza atan Gordon, çeflitli televizyon ve radyo istasyonlar› için bilim programlar› haz›rlam›fl ünlü

bir biyolog. Böcek aflç›l›¤›na bafllad›ktan
sonra kaleme ald›¤› “Bir Böcek Ye” (The
Eat-a-Bug Cookbook) adl› kitab›, yazar›n
ününü bütün dünyaya yaym›fl ve Yale Üniversitesi’nden tutun San Diego Hayvanat
Bahçesi’ne kadar çeflitli yerlerde beraberinde getirdi¤i portatif mutfa¤› kullanarak
uygulamal› konferanslar vermifl. ‹flte Gordon’un kitab›ndan sizler için tercüme etti¤imiz “K›zarm›fl Domates Kurtlar›” yeme¤inin tarifi:
• 3 yemek kafl›¤› zeytinya¤›
• 16 domates kurdu
• Yar›m santim kal›nl›¤›nda yuvarlak
olarak do¤ranm›fl 4 tane
orta boy yeflil domates.
• Tuz ve karabiber.
• Beyaz m›s›r unu
Büyük bir tavada ya¤›
›s›t›n. Sonra domates kurtlar›n› 4 dakika
boyunca kavurun. Ayr› bir yerde kesilmifl
domatesleri tuz ve biber att›ktan sonra
m›s›r ununa bulay›n ve onlar› da kavurun.
Her domates parças›n›n üstüne iki tane
kavrulmufl kurt koyarak servis yap›n.
Böyle müthifl bir ziyafetin sonunda
e¤er bir tatl› yemek isterseniz “Çikolataya Bulanm›fl Kar›nca”ya ne dersiniz? Hem

bu kar›ncalar belgesellerde gördü¤ünüz
ya¤mur ormanlar›nda yaprak kesen yarat›klar. E¤er Amazon ormanlar›na gitme
olana¤›n›z yoksa sak›n üzülmeyin, çünkü
‹ngiltere’de, afla¤›da adresini verdi¤imiz
bir market bu tatl›n›n bir kutusunu 5,6
Euro’ya sat›yor. Afiyetler Olsun!
Gelecek ay buluflmak dile¤iyle.
Merakl›s› için notlar:
Genel bilgiler için: http://www.bbc.co.uk/dna/h2g2/A476859
http://www.ivyhall.district96.k12.il.us/4TH/KKHP/1INSECTS/scarab.html
David Gordon için: http://www.olympus.net/dggordon/bio.htm
Böcek heykeli için: New Scientist. 01 Mart 1997, sayfa 53
http://www.smithsonianmag.com/science-nature/10024246.html
Çikolatal› kar›nca için: http://www.firebox.com/product/1080?src_t=sss&src_id=halloween
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