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Giriş

Sivrisinek ile savaş halindeyiz. 110 trilyonluk düşman sivrisineklerin 
yağmacı ordusu, Antarktika, İzlanda, Seyşeller ve bir avuç Fransız Po-
linezya mikro adası hariç dünyanın her santiminde yığınla kol geziyor. 
Bu vızıldayan böcek popülasyonunun iğneli dişi savaşçıları, şüpheli cep-
helerde ve çoğu zaman kendine zarar verici savunma güçlerini kullanan 
7,7 milyar insanımıza karşı en az on beş ölümcül ve zayıflatıcı biyolojik 
silahla donanmış durumda... Aslında, kişisel kalkanlar, spreyler ve on-
ların amansız baskınlarını engellemek için kullanılan diğer koruyucular 
dâhil savunma bütçemiz, 11 milyar dolarlık hızla artan bir yıllık gelire 
sahip... Fakat yine de onun ölümcül saldırı seferberlikleri ve insanlığa 
karşı işlediği suçlar pervasız bir taşkınlık ile devam etmekte... Karşı sal-
dırılarımız onun işlediği suçun yıllık zayiatını azaltırken, sivrisinek bu 
gezegendeki en ölümcül insan avcısı olmaya devam ediyor. Sadece geçen 
yıl 830.000 kişiyi katletti. Biz aklı başında ve bilge Homo Sapiens, kendi 
türümüzün 580.000’ini katlederek 2. sırayı aldık.

2000 yılında kuruluşundan bu yana sivrisinek araştırmalarına yakla-
şık 4 milyar dolar katkıda bulunan Bill & Melinda Ga tes Vakfı, insanlar 
için en ölümcül olan hayvanları tanımlayan yıllık bir rapor yayımladı. 
Esasında karşılaştırma dahi yapılamaz; ama ağır sıklet şampiyonu ve zir-
vedeki yırtıcı hayvanımız, ebediyen sivrisinektir. 2000 yılından bu yana, 
sivrisinek nedenli insan ölümlerinin yıllık ortalama sayısı 2 milyon ci-
varında seyretmektedir. Biz 475.000 ile açık ara ikinci gelirken, bunu yı-
lanlar (50.000), köpekler ve kum sinekleri (her biri 25.000), çeçe sineği 
ve suikastçı ya da öpücük böceği (her biri 10.000) izliyor.

Efsanelerimizdeki kahramanların ve Hollywood ünlülerinin azılı 
katilleri listemizin çok daha aşağısında görülüyor. Timsah, yılda 1.000 
kişinin ölümüyle 10. sırada yer alıyor. Listede sonraki sırada 500 ile su 
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aygırları ve her biri 100 ölümcül vakayla filler ve aslanlar var. Fazlasıyla 
iftiraya uğrayan köpekbalığı ve kurt, yılda ortalama on kişinin ölümüne 
yol açarak 15. sırayı paylaşıyor.1

Sivrisinek, insan tarihinde başka herhangi bir ölüm nedeninden daha 
fazla insanı öldürmüş durumda... İstatistiksel tahminler, sivrisinek kaynaklı 
ölümlerin şimdiye kadar yaşamış olan tüm insanların yarısına yakın ol-
duğunu ifade ediyor. Daha açık bir ifadeyle, sivrisinek 200.000 yıllık 
nispeten kısa varlığımız boyunca toplam 108 milyar insandan yaklaşık 
52 milyar insanı yok etti.2

Fakat esasen sivrisinek doğrudan kimseye zarar vermez. Bitmek bil-
meyen bir perişanlık ve ölüm taşıyan bu yaylım ateşinin nedeni, onun 
bulaştırdığı zehirli ve yüksek seviyede evrimleşmiş hastalıklardır. Doğ-
rusu, o olmadan bu netameli patojenler insanlara yönlendirilemez, ak-
tarılamaz ve periyodik olarak bulaşmaya devam edemezlerdi. Aslında, 
onsuz bu hastalıklar hiç var olmazdı. Zira biri olmadan diğerine sahip 
olunamazdı. Boyutu ve ağırlığı aşağı yukarı bir üzüm çekirdeği kadar 
olan hain sivrisinek, sıradan bir karınca ya da karasinek kadar zararsız 
olurdu ve bu kitabı şu anda okuyor olmazdınız. En nihayetinde, onun 
ölüm üzerindeki hâkimiyeti tarih kayıtlarından silinirdi; benim ise an-
latacak vahşi ve dikkate değer bir hikâyem olmazdı. Bir an için ölümcül 
sivrisineklerin ya da herhangi bir türe ait diğer sivrisineklerin bile olma-
dığı bir dünya hayal edin! Tarihimiz ve bildiğimiz yahut bildiğimizi san-
dığımız dünya bütünüyle tanınmaz bir halde olurdu. Çok çok uzaktaki 
bir galaksinin bir gezegeninde de yaşıyor olabilirdik.

Yok oluşumuzu zirveye taşıyan sivrisinek, zalim bir orakçı gibi insan 
nüfusunu hasat eden ve tarihsel değişimin müfrit faili olarak tarihin ön 
saflarında yer alıyor.

Hikâyemizi şekillendirmede, küresel köyümüzü paylaştığımız diğer 
hayvanlardan daha büyük bir rol oynamıştır. Bu kanlı ve hastalıklı say-
falar içinde, karmaşık sosyolojik geçmişimiz içinde kronolojik ve sivri-
sinek işkencesiyle geçen bir yolculuğa çıkacaksınız. Karl Marx 1852’de 

1 Bu süre zarfında, sivrisinek kaynaklı hastalıklar için yıllık ölüm istatistikleri 1 ile 3 milyon 
arasında değişmektedir. Fikir birliği genellikle ortalama 2 milyon üzerindedir.

2 Bunlar aşağıdaki faktörlere ve bilimsel modellere dayanan hesaplar ve tahminlerdir: Afri-
ka’da homo sapiens ve sivrisinek kaynaklı hastalıkların kökeni ve uzun ömürlülüğü; Afri-
ka’nın dışındaki insan, sivrisinek ve sivrisinek kaynaklı hastalık göçlerinin zaman dilimi 
ve örüntüleri; sıtmanın farklı türlerine karşı çok sayıda kalıtımsal savunmaların ilk ortaya 
çıkışı ve evrimi; sivrisinek kaynaklı hastalıkların tarihsel ölüm oranları; insan nüfus artışı 
ve demografi; doğal iklim değişikliği ve küresel sıcaklık dalgalanmalarının tarihsel dönem-
leri, diğer katkıda bulunan hususlar ve bileşenler arasındadır.
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“insanların kendi tarihini yazdıklarını, ama bunu kendi istedikleri gibi 
yapamadıklarını” itiraf etti. Kaderimize yön veren ve dahi onu belirle-
yen, fazlasıyla ısrarcı ve doymak bilmez sivrisinekti. Belki de aşağılık 
sivrisineklerin ve akılsız virüslerin uluslararası ilişkilerimizi şekillendi-
rebileceğini düşünmek, türümüzün onuruna saygısızca atılan bir tokat-
tı; fakat bunu yapabilirler.” Tarihin kaçınılmazlığın bir eseri olmadığını 
unutma eğilimindeyiz. 

Bu hikâye boyunca işlenen ortak tema, savaş, siyaset, seyahat, tica-
ret ve insanın toprak kullanımı ile doğal iklim arasındaki değişen dü-
zen üzerinedir. Sivrisinek bir boşluk içinde var olmuş değildir ve dünya 
çapında sağladığı üstünlük hem tabiata uygun hem de toplumda yeri 
olan tarihi olaylarla mütekabil ilişkilerden meydana gelmiştir. Afrika’nın 
içinde ve dışında attığımız ilk adımlarımızdan tutun bütün dünyayı kap-
sayan tarihsel izlerimize değin devam eden görece kısa insan yolculuğu-
muz, toplum ve tabiatın birlikte evrimleşen bir evliliğinin sonucudur. 
Biz insanlar olarak, sivrisinek kaynaklı hastalıkların nüfus göçleri (is-
temsiz veya başka bir şekilde), yoğunluklar ve baskılar yoluyla bulaşma-
sında geniş bir rol oynadık. Tarihsel olarak, bitki ve (hastalık hazinesi 
olan) hayvanların evcilleştirilmesi, tarımdaki ilerlemeler, ormanların 
tahrip edilmesi, (doğal ve yapay olarak teşvik edilen) iklim değişikliği 
ile küresel savaş, ticaret ve seyahatler, sivrisinek kaynaklı hastalıkların 
çoğalması için ideal ekolojilerin beslenmesinde hepsinin payı var.

Bununla birlikte, tarihçiler, gazeteciler ve çağdaş zihinler savaşa, 
zaferlere ve çoğunlukla efsanevi askerî liderlerden oluşan milli süper-
menlere kıyasla salgınları ve hastalıkları oldukça sıkıcı buluyor. Yazılı 
belgeler, imparatorlukların ve ulusların kaderlerini, önemli savaşların 
sonuçlarını ve tarihsel olayların seyrini bireysel yöneticilere, muayyen 
generallere veya insan edimi kurumların siyaset, din ve ekonomi gibi 
daha büyük kaygılarına isnat edilerek lekelenmiştir. Sivrisinek, devam 
eden uygarlık süreçleri içinde etkin bir fail yerine, kenarda oturan bir 
seyirci gibi yazılmıştır. Bunu yaparken, tarihin akışını değiştirmedeki 
dayanıklılığı ve tesiri karalayıcı bir ihraç halini alarak itibarını zedeledi. 
Sivrisinekler ve onun tüccarlara, gezginlere, askerlere ve dahi dünyanın 
dört bir yanındaki yerleşimcilere eşlik eden hastalıkları, insan yapımı 
silahlardan yahut icatlardan çok daha ölümcül olmuştur. Sivrisinek çok 
eski zamanlardan beri insanoğlunu dinmeyen bir öfkeyle pusuya düşü-
rerek modern dünya düzenindeki silinmez izini karaladı.

Çıkarcı sivrisinekler, ölümcül salgın ordularını topladı ve dünya 
üzerindeki savaş meydanlarını takip etti, çoğu zaman oyunun kuralla-
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rını değiştiren savaşların sonucuna hükmetti. Sivrisinek defalarca kendi 
çağının en büyük ordularını harabeye çevirdi. Başarılı yazar Jared Dia-
mond’dan aktarımla, askerî tarih kitaplarının bitmek bilmez rafları ve 
Hollywood’un kahramanlaştırdığı ünlü generallerin tantanası, ego-sön-
düren gerçeği çarpıtmaktadır: Sivrisinek kaynaklı hastalık, insan gü-
cünden, malzemelerden veya en zeki generallerin akıllarından çok daha 
ölümcül olduğunu ispatladı. Siperlerde gezinirken ve tarihi savaş tiyat-
rolarında tur atarken, hasta bir askerin ordunun politika çarkına ölmüş 
olandan daha fazla vergi verdiği gerçeği hatırlanmaya değer. Sadece yer-
lerine yenilerini koymak gerekmez aynı zamanda değerli kaynakları tü-
ketmeye devam ederler. Savaşan varlığımız sırasında, sivrisinek kaynaklı 
hastalıklar savaş alanının semereli yükleri ve katilleri olmuştur.

Bağışıklık sistemimiz yerel ortamımıza ince bir şekilde ayarlanmıştır. 
Merakımız, açgözlülüğümüz, buluşlarımız, kibrimiz ve bariz saldırganlı-
ğımız mikropları tarihsel olayların küresel kasırgasına itiyor. Sivrisinekler 
uluslararası sınırlara saygı duymazlar; duvarlar olsa da olmasa da… Yü-
rüyen ordular, meraklı kâşifler ve toprak hırsıyla dolu sömürgeciler (ve 
onların Afrikalı köleleri) uzak diyarlara yeni hastalıklar getirdiler; ama di-
ğer taraftan, fethetmeyi planladıkları yabancı topraklardaki mikroorganiz-
malar tarafından da diz çöktürüldüler. Sivrisinek uygarlığın manzaralarını 
başka kalıba sokarken, insanlar farkında olmadan onun evrensel güç gös-
terimine cevap vermek zorunda kaldılar. En nihayetinde, diğer tüm hari-
ci iştirakçilerden daha fazla hakikat olan ısırığıyla sivrisinek, en ölümcül 
yırtıcımız olarak, insanlık tarihinin olaylarını bizim mevcut gerçekliğimizi 
yaratmak için sürükledi.

Sanırım bu kitabı okuyan çoğunuzun ortak bir yanı olduğunu söyleye-
bilirim: sivrisineklere karşı gerçek bir nefret… Sivrisinekleri ezmek evren-
sel bir eğlencedir ve insanlığın başlangıcından beri var olagelmiştir. 

Çağlar boyunca, atalarımızın Afrika’daki hominid evriminden günü-
müze kadar, hiç -o kadar da- basit olmayan sivrisinek ile hayatta kalmak 
için emsalsiz bir ölüm kalım mücadelesine girdik. Bu orantısız savaşta ve 
eşit olmayan güç dengesinde, tarihsel olarak hiç şansımız olmadı. Evrim-
sel adaptasyon sayesinde, inatçı ve ölümcül baş düşmanımız, ardı arkası 
kesilmeyen hummalı beslenmesini ve yenilmez terör saltanatını bitirme 
çabalarımızı defalarca atlattı. Sivrisinek, dünyaların yok edicisi ve insan-
lığın önde gelen ve tüm dünya çapında seçkin bir katil olmaya devam 
ediyor.

Bizim sivrisinek ile savaşımız, aslında bütün halde dünyamızın bir sa-
vaşıdır.
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Zehirli İkizler: 
Sivrisinek ve Hastalıkları

Bir sivrisineğin vızıltısı 190 milyon yıl boyunca yeryüzünde evrensel 
olarak en kolay ayırt edilebilir ve en can sıkıcı seslerden biri olmuştur. 
Aileniz veya arkadaşlarınızla kamp yaparken uzun bir yürüyüş günün-
den sonra, hızlı bir şekilde duş alır, çim sandalyenize yerleşir, buz gibi 
bir bira alarak derin ve hoş bir iç çekersiniz. Bununla birlikte, daha ilk 
tatmin edici yudumunuzun keyfini çıkarmadan, biraz sonra karşılaşaca-
ğınız işkencecilerin hırsla yaklaştıklarını işaret eden çok tanıdık bir ses 
duyarsınız.

Karanlık çöküyor, beslenmek için en sevdiği vakit... Her ne kadar 
onun vızıltılı gelişini duysanız da genellikle yere yakın bir yerde ısırdığı 
için fark edilmeden, kibarca ayak bileğinize iner. Bu arada, o her zaman 
bir dişidir. Birinci sınıf bir kan damarı bulmak için on saniyelik hassas ve 
yoklayıcı bir keşif gerçekleştirir. Sırtı havadayken, namlusunun ucunu 
hedefe doğrultur ve altılı sofistike iğnesini sıfır noktasına odaklar. İki 
testere dişli kesme bıçağını (iki bıçaklı ileri geri hareket eden elektrikli 
bıçaklar gibi) cildinize yerleştirerek kesmeye başlar, diğer iki retraktör 
de koruyucu kılıfından çıkarak hipodermik bir şırınga olan hortum için 
bir geçit açar. Bu pipetle kanınızı 3-5 miligram emmeye başlar ve onun 
%20 protein içeriğini yoğunlaştırdıktan sonra hemen suyunu boşaltır. Bu 
süre zarfında altıncı bir iğne delme bölgesindeki kanınızın pıhtılaşması-
nı önleyen antikoagülan içeren bir salya pompalar.1 Bu onun beslenme 

1 Bu nedenle sivrisinekler HIV veya kan yoluyla bulaşan başka bir virüsü bulaştıramazlar. 
Sivrisinek kan almak için kullanılan tüpten ayrı özel bir tüp aracılığıyla, HIV ihtiva etme-
yen, sadece tükürük enjekte edebilir. Isırığı sırasında kan bulaşmaz.
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süresini kısaltır ve nüfuzunu hissedip onu bileğinizin üzerinde ezme ih-
timalini azaltır.2 Antikoagülan alerjik reaksiyona neden olur ve ayrılma 
hediyesi olarak kaşıntılı bir şişlik bırakır.  Sivrisinek ısırığı üreme için 
gerekli olan karmaşık ve yenilikçi bir beslenme ritüelidir. Yumurtalarını 
büyütmek ve olgunlaştırmak için sizin kanınıza ihtiyacı vardır.3

Sakın kendinizi ayrıcalıklı, özel ya da seçilmiş hissetmeyin lütfen! 
O herkesi ısırır. Bu sadece bu sevimsiz yaratığın doğasında var olan bir 
niteliktir. Sivrisineklerin kadınları erkeklerden daha çok beğendiğine, 
sarışın ve kızılları koyu renkli saçlılara tercih ettiğine ya da deriniz daha 
kalın, teniniz daha koyu renkte olduğu için daha güvende olduğunuza 
dair tekrarlanan mitlerin hiçbir doğruluğu yoktur. Ancak, bazılarının 
diğerlerinden daha fazla taraftarı olduğu ve onların üzerinde daha fazla 
ziyafet çektiği doğrudur.

A ve B türlerine veya bunların karışımlarına nazaran 0 kan grubu-
nun, mevsiminde toplanan kaliteli bir mahsul gibi daha çok tercih edil-
diği görülmektedir. Kan grubu 0 olan insanlar, A tipi olanlardan iki kat 
daha sık ısırılır, B tipi ikisinin arasında bir yere düşer. Disney Pixar, 1998 
yapımı Bir Böceğin Hayatı adlı filmde, “Bloody Mary, 0 Pozitif” siparişi 
veren sarhoş bir sivrisinek tasvir ederken ödevini yapmış olmalı. Cildin-
de, özellikle laktik asit gibi bazı kimyasalların düzeyi doğuştan yüksek 
olanlar da daha çekici görünüyor. O bu elementlerden hangi kan gru-
buna ait olduğunuzu analiz edebilir. Bunlar bireyin cildindeki bakteri 
seviyesini ve benzersiz vücut kokusunu belirleyen kimyasallar ile aynı-
dır. Başkalarına ve belki de kendinize itici gelebilir; fakat bu durumda 
keskin, kekremsi bir kokuşmuşluk iyi bir şeydir, çünkü ciltte bakteri 
seviyesini yükseltir, bu da sivrisineklere daha az çekici gelir. Bu konuda 
temizlik pek de imandan sayılmaz; sivrisinek için afrodizyak olan (bazı 
peynirleri olgunlaştıran ve kabuklaşmasını sağlayanla aynı) bakteriyi 
yayan kokmuş ayaklar dışında… Sivrisinekler ayrıca deodorantlar, par-
füm, sabun ve diğer kullanılmakta olan kokulardan da baştan çıkabilir.

Bu birçoğunuz için haksızlık gibi görünse ve nedeni bir sır olarak 
kalsa da onun bira içenlere karşı da bir ilgisi vardır. Parlak renkler giy-
mek de akıllıca bir seçim değildir; çünkü hem görme hem de koku 
duyusu ile avlanır; ikincisi, bilhassa potansiyel hedef tarafından veri-

2 PBS Deep Look’un üç dakikalık bu şaşırtıcı videosu sivrisinek beslenmesinin gerçek bir ya-
kın çekim görüntüsünü sağlıyor ve güzel bir şekilde açıklıyor: https://www.youtube.com/
watch?v=rD8SmacBUcU. izlemeye değer.

3 Son araştırmalar, bir hayatta kalma mekanizması olarak, Aedes sivrisineklerinin yirmi dört 
saate kadar sineklik gibi nahoş etkileşimlerden kaçınmak için çarpmanın bir tekrarını daha 
az olası kılarak eğitilebileceğini ileri sürmektedir.
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len karbondioksit miktarına bağlı olarak gerçekleşir. Bu yüzden bütün 
çırpınmalarınız ve oflayıp puflamalarınız sivrisinekleri sadece üzerinize 
çekerek sizi daha büyük bir riske sokar. O, 60 metreden karbondioksit 
kokusunu alabilir. Örneğin, egzersiz yaparken nefes alışveriş frekansı ile 
daha fazla karbondioksit çıkarırsınız. Ayrıca terleyerek sivrisineklerin 
dikkatini çeken, başlıca laktik asit gibi iştah açıcı kimyasalları yaymaya 
başlarsınız. Son olarak, vücut ısınız yükselir, ki bu da yakında işkence-
ciniz olacak olanlar için kolayca tanınmanızı sağlayan bir sıcaklık işa-
retidir. Hamile kadınlar ortalama olarak %20 daha fazla karbondioksit 
verdikleri ve marjinal olarak yüksek vücut sıcaklığına sahip oldukları 
için iki kat daha fazla ısırılmaktan mustariptirler. Göreceğimiz gibi, Zika 
ve sıtma enfeksiyonu söz konusu olduğunda, bu, anne ve fetüs için kötü 
bir haberdir.

Lütfen duş almayın, deodorant ve egzersiz grevine başlayın ya da çok 
sevgili biranızı ve parlak renkli tişörtünüzü hemen rafa kaldırın! Ne ya-
zık ki, ister kan grubu, doğal kimyasal, bakteri veya CO

2
 düzeyleri ol-

sun, isterse metabolizma veya pis bir vücut kokusu olsun; sivrisinekleri 
çekici kılan şeylerin %85’i, genetik devre kartınıza önceden tanımlan-
mıştır. Günün sonunda, açığa çıkan herhangi bir hedeften ilk fırsatta o 
kanı bulacaktır.

Dişi mevkidaşlarının aksine, erkek sivrisinekler ısırmaz. Onların 
dünyası iki şey etrafında döner: nektar ve seks. Diğer uçan böcekler gibi, 
çiftleşmeye hazır olduklarında, erkek sivrisinekler, bacalardan antenle-
re, ağaçlardan insanlara kadar göze çarpan bir özellik üzerinde birleşir. 
Birçoğumuz, yürürken başımızın üzerinde vızıldayan o inatçı böcek bu-
lutu bizi gölgelediğinde ve dağılmayı reddettiğinde, hayal kırıklığı için-
de homurdanır ve çırpınırız. Ne paranoyaksınız ne de bu fenomeni hayal 
ediyorsunuz. Bunu bir iltifat olarak kabul edin. Erkek sivrisinekler sizi 
“sürü işareti” olma onuruyla şereflendiriyorlar. Sivrisinek sürüleri, ka-
sırga bulutunun hunisine benzer bir halde 300 metre havaya uzanırken 
fotoğraflanmıştır. Kendinden fazlasıyla emin olan erkekler inatla başı-
nızın üzerinde meclis kurarlar, dişiler ise bu kalabalığa girerek kendine 
uygun bir eş ararlar. Erkeklerin yaşamları boyunca sıklıkla çiftleşmeleri-
ne rağmen, birçok sayıda yavru üretmesi için dişilerin bütün ihtiyacı bir 
doz spermdir. Spermi depolar her bir ayrı yumurta doğumu için onları 
parçalara ayırır. Böylece, onun kısa tutku anı üreme için gerekli olan iki 
bileşenden birini sağlamış olur. Eksik olan diğer madde ise sizin kanı-
nızdır.
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Kamp senaryomuza dönecek olursak, yorucu yürüyüşünüzü yeni bi-
tirdiniz ve bol köpüklü sabun ve şampuan ile dolu bir duş aldınız. Havlu 
ile kurulandıktan sonra, parlak kırmızı ve mavi plaj giysinizi giymeden 
önce gayet sağlıklı bir miktarda vücut spreyi ve deodorant sıktınız. Ak-
şam karanlığı yaklaşıyor, Anofel sivrisineği için akşam yemeği vakti ve o 
hak ettiğiniz soğuk bira ile rahatlamak için çimlerin üstündeki sandal-
yenize oturuyorsunuz. Açgözlü bir dişi Anofel sivrisineğini cezbetmek 
için elinizden gelen her şeyi yaptınız (bu arada ben sizden en uzaktaki 
koltuğa henüz yerleşmiş bulunmaktayım.) Coşkun ve arzulu erkek ta-
liplerinin sürüsü içinde çiftleştikten hemen sonra, o şevkle oltadaki ye-
minizi alır ve birkaç damla kanınızla birlikte kayıplara karışır.

Kendi vücut ağırlığının üç katı kadar kan öğünü almıştır, bu yüzden 
hızla en yakın dikey yüzeyi bulur ve yer çekiminin yardımıyla kanınız-
daki suyu boşaltmaya başlar. Bu konsantre kanı kullanarak sonraki bir-
kaç gün içinde yumurtalarını geliştirecektir. Daha sonra siz ve partiniz 
eve geçerken temizlik sırasında göz ardı edilmiş, ezilmiş bir bira kutusu-
nun üzerinde toplanan küçük bir su havuzunun yüzeyine yaklaşık 200 
adet yüzen yumurta bırakır. Fazla ihtiyacı olmasa da yumurtalarını her 
zaman suya bırakır. Bir gölet veya dereden tutun, eski bir kabın dibin-
deki minik bir su tabakasına, kullanılmış lastiğe veya arka bahçeye ait 
oyuncaklara kadar herhangi bir yer yeterli olacaktır. Bazı sivrisinekler 
belirli (taze, tuzlu, acı ya da hepsinin karışımı olan) su türlerini arzu 
ederken, diğerleri için herhangi bir su iş görecektir.

Bizim sivrisineğimiz ortalama bir ila üç hafta olan asgari ömrü bo-
yunca beş ay gibi azami bir ömür için ısırmaya ve yumurtlamaya devam 
edecektir. İki mil kadar uçabiliyor olmasına rağmen, o da çoğu sivrisi-
nek gibi, doğum yerine 400 metreden daha uzakta bulunmaz. Soğuk 
havalarda birkaç gün daha uzun sürmesine rağmen, yüksek sıcaklıklar 
göz önüne alındığında, yumurtaları iki ila üç gün içinde çatlar ve suyun 
içinde kıpır kıpır kurtçuklar (yavrular) belirir. Suyu yiyecek bir şeyler 
bulmak için kolaçan eden bu yavrular hızlı bir şekilde ters çevrilmiş, 
virgül şeklindeki yuvarlanan tırtıllara (gençlere) dönüşür ve bunlar suya 
maruz kalan kalçalarından çıkan iki “trompet” içinden nefes alır. Birkaç 
gün sonra, koruyucu bir güvenlik vardiyası yapan sağlıklı yetişkin siv-
risinekler, üzerinizden beslenmeye meraklı yeni nesil dişi şeytanlar ile 
bir kez daha uçuşa geçerler. Yetişkinliğe atılan bu etkileyici olgunlaşma 
adımı yaklaşık bir hafta sürer.

Bu yaşam döngüsünün tekrarı modern sivrisineklerin ilk ortaya çık-
masından bu yana Dünya gezegeni üzerinde aralıksız devam etmiştir. 
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Araştırmalar, görünüş olarak günümüzdekilerle aynı olan sivrisineklerin 
190 milyon yıl önce ortaya çıktığını gösteriyor. Esasen taşlaşmış ağaç öz-
suyu veya reçinesi olan kehribar, fosilleşmiş böceklerin kraliyet mücev-
herlerini temsil eder; çünkü örümcek ağları, yumurtalar ve iç organları 
gibi tamamı gömülü ve bozulmamış küçük ayrıntıları yakalar. Kayıtlı en 
eski fosilleşmiş iki sivrisinek, 105 ile 80 milyon yıl öncesine dayanan 
Kanada ve Myanmar’da kehribar içinde korunmuş sivrisineklerdir. Bu 
orijinal kan emicilerin devriye gezdiği küresel ortamlar bugün bizim için 
tanınmaz hale gelirken, sivrisinek aynı kalmaktadır.

Gezegenimiz şu an içinde yaşıyor olduğumuz halinden çok farklıy-
dı, tıpkı onu evi olarak gören hayvanların çoğunun farklı olması gibi. 
Eğer yeryüzünde başlayan yaşamdaki evrimin izlerini sürecek olursak, 
böcekler ve hastalıklar arasındaki sinsi ortaklık çarpıcı bir şekilde açığa 
çıkar. Tek hücreli bakteriler, yaklaşık 4,5 milyar yıl önce gezegenimizin 
oluşumundan kısa bir süre sonra ortaya çıkan ilk yaşam formuydu. Bir 
kazan gazdan ilkel okyanus diplerinde bulunan sulu çamurdan ortaya 
çıkarak hızlıca kendilerini inşa ettiler; sonra bir araya gelerek bütün di-
ğer bitki ve hayvanlardan yirmi beş kat daha büyük bir biokütle, petrol 
ve diğer fosil yakıtların temellerini oluşturdular. Bir gün içinde, tek bir 
bakteri dört sekstilyon (yirmi-bir sıfır) üzerinde üreme kapasitesine sa-
hiptir, bu gezegendeki diğer tüm yaşamlardan daha fazladır. Onlar yer-
yüzündeki tüm diğer yaşam için temel madde ve yapı taşıdırlar. Teknik 
özellikler başladı, aseksüel, hücre bölünmesiyle çoğalan bakteriler çev-
relerine uyum sağladı ve üzerinde kalıcı misafir oldukları veya diğer ev 
sahibi yaratıkların içinde daha güvenli ve daha uygun yaşam alanları 
oluşturdular. İnsan vücudu, insan hücrelerinden yüz kat daha fazla bak-
teri hücresi içerir. En önemlisiyse, bu simbiyotik ilişkiler genellikle ev 
sahibinin yanı sıra bakteri pansiyonerler için de faydalıdır.

Sorunlara neden olan bir avuç negatif eşleşmedir. Mevcut durum-
da, bir milyonun üzerinde mikrop tespit edilmiştir, ancak sadece 1.400 
tanesi insanlara zarar verme potansiyeline sahiptir.4 Örneğin botulizm 
gıda zehirlenmesine neden olan bakterinin ürettiği toksinin on iki onsu 
(standart boyutta gazoz kutusu) gezegendeki bütün insanları öldürmek 
için yeterlidir. Bunlardan sonra virüsler geldi ve onların ardından hem 
bakteriyel ebeveynlerinin barınma düzenlerini yansıtan hem de hastalık 
ve ölüm için kuvvetli kombinasyonlarda öncü olan parazitler hızla orta-
ya çıkmaya başladı. Bu mikropların yegâne ebeveynlik mesuliyeti, çoğal-

4 Gezegenimizde yaklaşık bir trilyon mikrop türü olduğu tahmin edilmektedir, yani 
%99.999’u henüz gün ışığına çıkarılmamıştır.
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mak ve sadece çoğalmaktır. Solucanlar ve mantarlarla birlikte bakteriler, 
virüsler ve parazitler dayanılmaz acılara yol açtı ve tarihinin gidişatına 
hükmettiler. Peki, bu patojenler neden ev sahiplerini yok etmek için ev-
rim geçirdi?

Eğer bir anlığına önyargımızı bir kenara bırakabilirsek, bu mikropla-
rın da bizim gibi doğal seçilim yolculuğunda seyahat ettiğini görebiliriz. 
Bu yüzden bizi hâlâ hasta ediyorlar ve onları yok etmek hâlâ çok zor. 
Kafanız karışmış olabilir: Ev sahibinizi öldürmek kendi kendini engel-
leyici ve zarar verici gibi görünüyor değil mi? Fakat şöyle ki, hastalık 
bizi öldürüyor, evet, ama hastalığın belirtileri, mikropların yayılmasına 
ve çoğalmasına yardımcı olmak için bizi kullandığı yollardan ibarettir. 
Bunu düşünmek için biraz durduğumuzda, esasında hayran bırakacak 
kadar zekice. Genellikle, mikroplar ev sahiplerini öldürmeden önce ken-
di bulaşmalarını ve çoğalmalarını garanti ederler.

“Gıda zehirlenmesi”ne yol açan Salmonella bakterileri ve çeşitli solu-
canlar gibi bazıları yutulmayı ve mideye inmeyi bekler; bu bir hayvanın 
başka bir hayvanı yemesidir. Giardia, kolera, tifo, dizanteri ve hepatit 
dâhil olmak üzere, çok çeşitli su bazlı ishal yapan vericileri vardır. So-
ğuk algınlığı, yirmi dört saatlik grip ve gerçek grip de dâhil olmak üzere 
diğerleri öksürme ve hapşırma yoluyla geçer. Çiçek hastalığı gibi olan-
ları ise lezyonlar, açık yaralar, kontamine nesneler veya öksürük yoluyla 
doğrudan veya dolaylı olarak aktarılır. Benim kişisel favorim, tabii ki 
tam anlamıyla evrimsel bir bakış açısından hareketle, kendimizi kişi-
sel olarak emniyete alırken gizlice kendi üretimlerini sağlayabilenlerdir. 
Bunlar, cinsel yolla bulaşan hastalıkları tetikleyen tam takım bir mikrop 
skalasını içerir. Birçok uğursuz patojen anneden fetüse rahimde geçer.

Tifüs, bubonik veba, Chagas hastalığı, tripanozmoz (Afrika uyku 
hastalığı) ve bu kitabın konusunu ilgilendiren hastalıkların listesinin 
oluşmasını sağlayan diğerleri ise; pire, böcek, sinek, kene ve bizim sev-
gili sivrisineğimiz gibi bir vektör (hastalığı ileten bir organizma) tarafın-
dan sağlanan ücretsiz bir tur fırsatı yakalar. Hayatta kalma şanslarını en 

† Bakterilerin aksine, virüsler hücre değildir; bunlar moleküller ve genetik donanım top-
luluğudur. Virüsler canlı organizmalara ilişkin üç temel özellikten yoksun oldukları için 
“canlı” olarak kabul edilmezler. Birincisi konak hücre yardımı olmadan üreme yeteneğin-
den yoksunlardır. Bu konak hücrenin üreme ekipmanını kaçırırlar, onu kendi viral genetik 
kodunun “fotokopisini çıkarmaya” zorlarlar. İkincisi hücre bölünmesiyle çoğalamazlar. 
Son olarak, herhangi bir metabolizmaya sahip değillerdir, yani hayatta kalmak için enerjiye 
ihtiyaç duymazlar veya onu tüketmezler. Üremek için bir konak olması mutlak gereklilik 
olarak göz önüne alındığında, virüsler yeryüzünde hemen hemen her yaşam formunu et-
kiler.


