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ÖN SÖZ

Dýþarýdan bakýldýðýnda hayvanlar arasýndaki müthiþ düzen 

pek fark edilmez. Hatta biz, kendi dýþýmýzdaki canlýlarda 

karmaþanýn hâkim olduðunu sanýrýz. Ve âdeta bir özdeyiþ hâline 

gelen “Büyük balýk küçük balýðý yutar.” düþüncesini sýk sýk dil-

lendiririz hayvanlar âlemi için. Pek çoðumuzun bilinçaltýnda hay-

vanlar âleminde zayýfýn yaþama hakký olmadýðý düþüncesi vardýr.

Peki, gerçekte de öyle mi? Hayýr! Sanýlanýn aksine hayvanlar 

âleminde mücadeleden çok dayanýþma esastýr. Onlarýn da týpký 

insanlar arasýnda olduðu gibi sosyal bir düzeni, aile ve toplum 

hayatý vardýr. Onlar da yuva kurar, çoluk çocuk sahibi olur 

ve nesillerinin devamý için çabalar. Evet, hayvanlar âleminde 

karmaþa deðil düzen vardýr.

Bizler, günlük hayatýn hýzlý akýþý içinde, belki de alýþkanlýklardan 

ve dikkatsizlikten kaynaklanan bir körlükle onlarýn dünyasýndaki 

muhteþem sistemi pek fark edemeyiz. Onlardaki harikalar 

çoðunlukla gözümüzden kaçar. Týpký güneþin doðuþu gibi. 

Düþünsenize bir, ya güneþ doðmasaydý, ne olurdu dünyamýz? 

Ancak kendimizi bildik bileli, belki asýrlardýr, belki milyonlarca 

yýldýr güneþ, ayný þekilde doðmakta. 

o
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Biz, buna alýþtýðýmýz için aslýnda baþlý baþýna muhteþem olan bu 

olay dikkatimizden kaçar, ta ki bir ressamýn þapka çýkartan tablosunda 

güneþin doðuþunu yeniden keþfedene ya da bir gün güneþin doðuþunu 

ya da batýþýný izlediðimiz ana kadar. Ama o da kýsa sürer. Yine unutur 

gideriz. Yine bu güzellikler hayatýn sýradanlýklarý arasýnda kaybolur.

Bu kitapla hayvanlar âleminin büyülü dünyasýnda bir geziye 

çýkacaksýnýz. Bu gezide her zaman karþýlaþtýðýnýz; ama dikkatiniz-

den kaçan ya da þimdiye kadar hiç duymadýðýnýz, görmediðiniz can-

lýlarla karþýlaþacak, onlarýn özelliklerini gördükçe hayretten hayrete 

düþeceksiniz. Hatta birçok canlýdaki sistemin biz insanlar tarafýndan 

uzun inceleme ve araþtýrmalar sonucu taklit edilip geliþtirildiðini, 

bu özelliklerin teknolojik geliþmelerde kullanýldýðýný göreceksiniz. 

Radarýn, klimanýn ilk mucitlerini görecek, mimarlarla, matematikçi-

lerle, fizik mühendisleri ile karþýlaþacaksýnýz. Sizleri bir nebze de olsa 

düþündürebilir, etrafýnýzdaki varlýklara daha bir dikkatle bakmaya 

sevkedebilirsek kendimizi amacýmýza ulaþmýþ kabul edeceðiz.

Þimdi sizleri hemen yaný baþýmýzdaki farklý bir dünya olan hayvan-

lar âlemi ile baþ baþa býrakýyoruz.

 Abdullah ARAZ
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ÇİFTÇİLİK
BİZİM İŞİMİZ

E kmek, börek ve çöreklerin yapýldýðý un, buðdaydan 

elde ediliyor. Soframýzda her zaman olmasýný 

istediðimiz domates; yemeðini yediðimiz, kýzartma-

sýna bayýldýðýmýz patates; soðan, ýspanak, marul, fasulye... 

Kýsacasý yediðimiz besinler hep toprakta yetiþen, çiftçilerin özve-

rili çalýþmalarý ile bize ulaþan ürünler.
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Peki, hiç aklýnýza geldi mi, ya bir gün bütün dünyada çiftçi-

ler greve kalkýþýrsa ne olur hâlimiz? Biz ne yer, ne içeriz? Bir yýl 

buðday ekilmediðini düþünelim, ne yaparýz? Allah korusun! 

Tarým, özel anlamý ile çiftçilik önemli, çok önemli; bir o 

kadar da emek isteyen zor bir iþ... Yazýn güneþin alnýnda, kýþýn 

býçak gibi keskin rüzgârda, insanýn içine iþleyen yaðmurda çiftçi 

hep tarlasýnda ürününü yetiþtirmekle meþguldür. Topraðý sürer, 

havalandýrýr; ürünü eker, sular, otunu temizler... Bütün bu çaba-

lar hasat zamaný iyi bir ürün elde etmek içindir.

Peki, size desem ki insanlar gibi, çiftçilik yapan canlýlar da 

var. Ne dersiniz? Ýnanmakta bir hayli zorlanýrsýnýz deðil mi? 

Ama bu gerçek... Nasýl insanlar çiftçilik yaparak belli ürünleri 

yetiþtiriyorsa, bazý canlýlar da kendi besinlerini kendileri elde 

ederler. Bu canlýlardan biri de yaprak karýncalarýdýr. Onlar diðer 

karýncalar gibi hazýr besinleri yuvalarýna taþýmaz. Bunun nedeni 

bu karýncalarýn usta birer çiftçi olmalarýdýr. Ne mi yetiþtirirler? 

Þaþýracaksýnýz, ama söyleyeyim: Mantar.

Evet, mantar yetiþtirirler. Bu iþ için aðaçlardan yaprak keser-

ler. Daha sonra bu yapraklarý çiðneyerek sünger hâline getirir-

ler. Sünger hâline getirdikleri bu yapraklarý depolarlar. Tabiî, 

yapraklarýn bozulmamasý için onlarý % 60 rutubeti ve 25 derece 

sýcaklýðý olan odalarda saklamayý da ihmal etmezler. Karýncalar 

rutubetten ne anlar, demeyin, bakýn nasýl da anlýyorlar! Anlamak 

da ne kelime, rutubet ayarý bile yapýyorlar. Hatta besinlerin oda 

sýcaklýðýný da 25 0C’de tutuyorlar. Termometreleri mi var, mete-

oroloji istasyonu mu kurmuþlar bilmem.
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Bildiðim bir þey varsa, o da bu karýncalarýn mantar üre-

timi için gerekli þartlarý hazýrlamalarý ve kendilerine bir kýþ 

yetecek mantarý bu yapraklarý kullanarak yetiþtirmeleri. Çiftçi 

ektiði ürünü sulamazsa, bakýmýný yapmazsa ürün yetiþmez. 

Bu durum karýncalar için de geçerlidir. Peki, karýncalar, bunu 

kendileri mi düþünüyor? Çiftçilikle ilgili bilgileri öðrenecek ne 

zekâlarý, ne medeniyetleri var. O hâlde çiftçiliði kendi baþlarýna 

öðrenmeleri imkansýz, öyle deðil mi? Demek ki onlara bu yetenek 

verilmiþ. Verilmiþ ki karýncalar da bu sayede yaþamlarýný sürdü-

rüyor. Yaprak karýncalarý, yukarýda anlattýðýmýz gibi, aðaçlarýn 

yapraðýný kesip yuvasýna taþýyor, yuvaya taþýdýklarý yapraklarý 

hamur hâline getiriyor, daha sonra bunlarý % 60 rutubeti olan, 
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25 derece sýcaklýktaki odalara koyuyor. Aslýnda her biri akýl 

gerektiren iþler.

Görüyorsunuz ya, usta birer çiftçidir bu karýncalar. Týpký 

insanlar gibi ürünlerinin hangi þartlarda, nasýl yetiþeceðini bili-

yorlar. 

Aman, yürürken dikkat edin, bu küçük çiftçileri sakýn ezme-

yin!
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HAVA TAHMİNİ UZMANLARI

S ize yaþanmýþ iki olay anlatacaðým:

Amerikalý bilim adamlarý araþtýrma için bir arazide 

dolaþýrken bir çobana rastlarlar. Çoban, keçileri 

apar topar götürmektedir. Grup, tercüman aracýlýðý ile çobana: 

– “Nedir bu acelen, peþinden koþan mý var, ne oldu?” diye 

sorunca çoban:

– Biraz sonra yaðmur yaðacak, keçileri aðýla götürüyorum, 

der. 
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Bilim adamlarý þaþýrýr, bir çobana, bir havaya, bir de ellerin-

deki araçlarýna bakarlar ve âdeta dalga geçercesine:

– Bu açýk havada mý yaðmur yaðacak, derler.

Çoban hiç umursamadan yanlarýndan geçip gider. Aradan çok 

geçmeden hava deðiþir, bir yaðmur, bir yaðmur... Bilim adamlarý 

kendilerini bir tepenin dibindeki küçük bir maðaraya zor atar-

lar. Sýrýlsýklam ýslanmýþlardýr. Ayný zamanda da þaþkýndýrlar. Bir 

cahil çoban haklý çýkmýþtýr çünkü. Yaðmur dindikten sonra aþaðý 

doðru inerlerken yine ayný çobana rastlarlar ve merakla, havada 

bir tek bulut bile yokken yaðmurun yaðacaðýný nasýl bildiðini 

sorarlar. Çoban:

– Ben cahil biriyim, ama bildiðim bir þey var ki o da, keçi-ler 

ne zaman kuyruklarýný bacaklarý arasýna kýstýrýrlarsa, havada bulut 

olmasa bile, kýsa zaman sonra yaðmur yaðar, cevabýný verir.

Ýkinci olay yýllar önce Konya'nýn güzel bir ilçesi olan 

Beyþehir'in bir köyünde meydana gelmiþtir: 

Havanýn pýrýl pýrýl olduðu güzel bir gün... Hava açýk, yað-

murdan eser yok. Bazý köylüler kahvede oturmuþ sohbet etmek-

te. Onlar kendi aralarýnda konuþurlarken bir köpeðin, yavrusunu 

ensesinden tutup götürdüðünü görürler. Ýlkin önemsemezler, yav-

rusunu bir yerden baþka bir yere taþýyor, diye düþünürler. Köpek 

bir süre sonra ikinci yavrusunu da ayný þekilde taþýyarak kahvenin 

önünden geçer. Bu durum köylülerin dikkatini çeker. Köpek 

üçüncü yavrusunu da ayný þekilde taþýyarak geçince, köylüler 

iyice þaþýrýr ve merakla köpeði takip ederler. Köpek, yavrularýný 

köyün üst tarafýndaki bir tepeye taþýmaktadýr. Köylülerin þaþkýn 

bakýþlarý arasýnda bütün yavrularýný taþýr köpek. Ýlk önce köylü 
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buna bir anlam veremez. Fakat bir süre sonra hava kapanýr ve 

bardaktan boþanýrcasýna bir yaðmur yaðar. Hem de ne yaðmur... 

Köylüler o zamana kadar böyle bir yaðmur görmemiþlerdir. Uzun 

süre devam eden yaðmur sonucu köydeki birçok ev ve bahçe sel 

altýnda kalýr, birçok ev de yýkýlýr. 

Köylü o zaman durumu anlar; ama iþ iþten geçmiþtir artýk. 

Daha sonra köy, bu köpeðin yavrularýný taþýdýðý tepeye kurulur ve 

adý da “Enikler” olur. Sanýrým köyün adý deðiþtirildi þimdilerde.

Evet, bu iki olay tamamen gerçek, masal deðil. Görüldüðü 

gibi birçok hayvan, meteoroloji uzmaný gibi hava durumunu 

tahmin etmekte, hatta deprem gibi bazý tehlikeleri bizden önce 

sezebilmekte, ona göre de önlemler almaktadýr. Bu hayvanlar 

keçi ve köpeklerden ibaret deðildir. Sinek, örümcek, köstebek 

gibi birçok hayvan havanýn basýncýna, sýcaklýðýna ve nemine karþý 

olan hassasiyeti ile âdeta meteoroloji istasyonu gibi çalýþmakta, o 

gün havanýn nasýl olacaðýný bilebilmektedir. Bizler bilimsel verile-

rin yanýnda onlarýn hareketlerini de gözlemleyerek kendimizi bazý 

kötü durumlardan kurtarabiliriz.

Meselâ kýrlangýç yüksekten uçuyorsa, bu durum, havanýn iyi 

olacaðýna iþarettir. Çünkü kýrlangýç sineklerle beslenir, sinekler 

yukarý çýkýnca o da yukarý çýkar. Sinekler ve tatarcýklar kuru 

havada yüksekten uçarlar. Nemli havada su molekülleri daha 

aþaðýlarda yoðunlaþýr. Bu nedenle sinekler pek yükselemez, 

kýrlangýçlar da sinekleri avladýðýndan alçaktan uçar.

Hava iyiyse ötücü kuþlar þarkýya sabah erken baþlar, öðle 

vakti durur. Ýkindiden sonra bu kuþlar tekrar ötmeye baþlarsa 

hava ertesi gün de iyi olacak demektir.
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Köstebek harýl harýl tümsek yapýyor, örümcek að örüyorsa 

hava güzel olacak demektir.

Havalar bozulunca atlar iyice huysuzlanýr, dað sýçanlarý 

yuvalarýnýn giriþine ot yýðar, kargalar öter, eþekler bir araya gelir.

Kurbaðalar yumurtalarýný suyun derinliklerine býraktýklarýnda 

o yaz, sýcak ve nemli geçecek demektir.

Sonbaharda geyikler yiyecek arama faaliyetlerini çok 

hýzlandýrýrsa bir ay içinde don olayý baþ gösterecek, kýþ da þiddetli 

olacak demektir.

Örümcekler sonbaharda saldýrganlaþýyorsa pek yakýnda don-

durucu soðuk baþlayacak demektir.

Tüm bunlar gösteriyor ki canlýlar yaþamlarýný sürdürebilme-

leri için deðiþik özelliklerle donatýlmýþtýr. Bu sayede hiçbir âlete 

gerek duymadan rahatça yaþayabiliyorlar. Bizler de onlarý incele-

yerek, onlarýn yeteneklerini bilimsel olarak ele alarak onlarýn bu 

özelliklerinden günlük yaþamýmýzda yararlanabiliriz.
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MUHTEŞEM MİMARLAR

B üyük bir alýþ veriþ merkezi düþünün. Bu binada 

havalandýrma sisteminden, oto parkýna, oradan 

idare merkezine, hatta güvenlik sistemine kadar 

her þey düþünülmüþtür deðil mi? Bu binalar, metrelerce yük-

seklikleri ile havalandýrmasýndan korunmasýna, temizliðinden iç 

donanýmýna kadar her yönüyle düþünülerek oluþturulmuþ tek-

noloji harikalarýdýr. Evet, bu binalar gerçekten çok harika, âdeta 

küçük birer þehirdir. Ama doðayý birazcýk incelediðimizde, insan 
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zekâsý ile yarýþacak ölçüde harika yapýlarýn hayvanlar tarafýndan 

da yapýldýðýný görüyoruz.

Peki, insanlarýn bu binalarýna taþ çýkartacak kadar büyük ve 

modern binalarý termitlerin de yaptýðýný söylesem inanýr mýsýnýz? 

Benim de önce inanasým gelmedi; ta ki termitlerin 5 - 6 metreyi 

geçen binalarýný görünceye kadar.

Dev kulelere benzeyen yuvalar yapan termitler, koloniler 

hâlinde yaþarlar. Yuvalarýna dýþarýdan bakýldýðýnda, onlarýn 

karmaþa içinde hareket ettikleri sanýlýr. Oysa bu canlýlar, kusur-

suz bir sosyal düzene sahiptir. Termitleri inceleyen araþtýrmacýlar 

þu sonuca varmýþlar: Termit þehirleri, sadece sosyal açýdan deðil, 

þehirdeki düzen ve görev daðýlýmý bakýmýndan da kusursuzdur.
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Bu minyatür þehirler aslýnda büyük birer kompleks þeklinde 

yapýlmýþtýr. Bu þehirlerde farklý iklimlere sahip odacýklar ve 

düþmana karþý korunan bölmeler vardýr. Þehirler sýcaklýk her 

zaman ayný kalacak þekilde yapýlýr. Termitler kurak zamanlarda 

salgýladýklarý tükürükleri ile bu minyatür þehirlerini nemlendi-

rirler. Aslýnda minyatür dediðimize bakmayýn, beþ altý metre 

yüksekliðindeki bu binalar bir iki santimlik bu canlýlara göre çok 

büyüktür. 

Termit þehirlerinin merkezinde kraliçenin odasý vardýr. Bu 

odanýn etrafýnda yumurtalarýn ve genç larvalarýn odalarý bulunur. 

Daha sonra yaþlý larvalarýn ve ergin termitlerin oturma odalarý 

gelir. En dýþta ise asker termitlerin koðuþlarý ile toplayýp getirdik-

leri odun ve organik kökenli diðer maddeleri çiðneyerek mantar 

yetiþtirdikleri tarým alanlarý ve yalýtým boþluklarý vardýr.  

Termit þehirlerinin boyu yüksek, eni dardýr. Dar kýsýmlarý 

güneye ve kuzeye, dik kýsýmlarý ise doðuya ve batýya bakar. 

Böylece yuvadaki aþýrý ýsýnma önlenmiþ olur.

Termitler tropikal bölgelerde yaþar. Bu bölgelerdeki yaþam 

oldukça zorludur. Aniden bastýran yaðmurlar ve bunlarýn ardýndan 

gelen seller... Çok yüksek derecelere çýkan hava sýcaklýklarý, tehli-

keli düþmanlar... Burada sayamadýðýmýz pek çok olumsuz etken, 

tropikal bölgelerdeki yaþamý güçleþtirmektedir. Ýþte, termitlerin 

bu dev kuleleri bütün bu olumsuz iklim þartlarýna direnecek 

þekilde yapýlmýþtýr. 

Mýsýrdaki piramitlere hayran kalan, her biri yirmi ton kadar 

olan dev taþlarýn üst üste nasýl konulduðuna þaþan bizler; iki üç 
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santimlik canlýlarýn 5 - 6 metre yüksekliðindeki o koca yuvalarý 

nasýl yaptýðýný neden düþünmüyoruz acaba? 

Hadi insaný anladýk; çalýþtý, çabaladý, bilimsel atýlýmlar 

gerçekleþtirdi; bilim ve teknolojide ilerlemeler kaydederek tekno-

loji harikasý binalarý yaptý. Peki, bu minicik termitler, her þeyi ile 

mükemmel plânlanmýþ, günümüzün gökdelenlerinden neredeyse 

hiçbir farký olmayan dev binalarý nasýl yaptýlar dersiniz? 

Aslýnda termitlerle ilgili bu anlattýklarým denizde damla bile 

deðildir. Daha size tropikal bölgelerde termitlerin yuvalarýna 

yaðmur sularýnýn girmesini engellemek için çatý yaptýðýný, 

yuvalarýný düþmanlara karþý korurken biyolojik silâh kullandýðýný, 

ilk karantina uygulamasýný aslýnda termitlerin baþlattýðýný vs 

anlatmadým.
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SOĞUĞA MEYDAN OKUYAN
SEMENDERLER

B ildiðiniz gibi su, donma sýcaklýðýna yaklaþtýðý 

zaman, diðer maddelerin tersine genleþir. Bu 

durum motorlar için çok tehlikelidir. Arabalarýn 

motoru hareket için gerekli gücü saðlarken bir yandan da ýsýnýr. 

Motor bloðu içinde devamlý dolaþan su ile motor soðutulur. 

Motor sýcaklýðý ile ýsýnan bu su, radyatörde havanýn yardýmý ile 

soðutulur. Kýþýn hava sýcaklýðý sýfýrýn altýna düþünce, arabalarýn 

soðutma suyu donabilir. Su donunca genleþir ve yaptýðý basýnçla 
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radyatörü çatlatabilir. Bunu önlemek için suyun içine donmayý 

engelleyecek “antifriz” ilave edilir. 

Suda moleküller serbest ve düzensiz hâldedir. Su donar-

ken önce moleküllerinin hareketi yavaþlar, sonra da düzgün ve 

sabit bir yapý plâný içinde sabit noktalara yerleþerek kristalleþir. 

Antifriz (glikol) molekülleri su molekülleri ile birleþerek onlarýn 

buz kristalleri oluþturmasýný engeller. Böylece soðuk havalarda 

motor bloðu içindeki suyun donmasý engellenmiþ olur.

Meselâ Birinci Dünya Savaþýnda Almanlar, Ruslara karþý 

savaþýrken büyük bir yenilgiye uðramýþlardý. Çünkü tanklarý 

sulu sistemde çalýþýyordu ve onlar antifrizi henüz bilmiyorlardý. 

Kýþ þartlarýna göre üretilmeyen tanklardaki su, sýcaklýðýn eksi 

45-50ºC’ye düþmesiyle kýþ þartlarýnda donmuþtu. Bu, onlara çok 

pahalýya mal olmuþ, sonuçta Almanlar savaþý kaybetmiþlerdi.

Yukarýda da ifade ettiðimiz gibi motorlarýn soðutma suyuna 

katýlan bir maddedir antifriz. Bu madde, suyun donma sýcaklýðýný 

düþürüp, motorun soðuk havalarda zarar görmesini engeller. 

Özellikle soðuk iklimin hâkim olduðu yerlerde motorlarýn hayat 

sigortasýdýr antifriz. Nasýl olmasýn ki? Kýþýn sýcaklýðýn eksi 40-

50ºC’ye düþtüðü yerlerde motorlarýn içindeki su donar ve motor 

çalýþamaz hâle gelir. Antifriz sayesinde motorlar soðuk havalarda 

bile zarar görmeden çalýþýr.

Sakýn antifrizi küçük görme gafletine düþmeyin. Bakýn, basit 

gibi görünen bir antifriz Almanlarýn kaderini deðiþtirmiþtir. Bazý 

canlýlar ise Almanlardan daha tedbirlidir sanki. Onlar iþi þansa 

býrakmamýþ. Bu canlýlar, kýþ mevsimi yaklaþtýðýnda, donmaya 

karþý korunmak için “glisirol” salgýsýný artýrýrlar. Bu salgý canlý 
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vücudundaki sývýnýn donma sýcaklýðýný düþürür; böylece canlýyý 

donmaktan kurtarýr. Demek ki Almanlar; Sibirya semenderi, 

buzul yaylýkuyruklusu, kar piresi ve soðuk denizlerde yaþayan 

balýklar kadar olamamýþlar! Olamamýþlar diyorum, çünkü bu 

canlýlar, belki milyonlarca yýldan beri vücut laboratuvarýnda 

ürettikleri antifrizi kullanýyorlar. Böylece donmadan yaþamlarýný 

sürdürebiliyorlar. 

Ýþte Sibirya semenderleri... Latince adý, biyologlar beni affetsin 

ama bu Latince isimlere bir türlü alýþamadým, Hynobias keyser-

lingi olan bu canlýlar, donmuþ topraklarýn metrelerce derinlikle-

rinde yýllarca kalýr. Buzlar çözülünce de normal yaþama dönerler. 

Bu canlýlarýn -50ºC’de bile yaþayabildikleri saptanmýþtýr. Aslýnda 

düþük sýcaklýk onlar için pek sorun oluþturmamaktadýr. 

Sibirya semenderlerinin tek problemleri anî donmadýr, yani 

hava sýcaklýðýnýn anîden düþmesi. Bu canlýlarýn soðuða alýþmak 

ve antifriz maddelerini üretmek için zamana ihtiyaçlarý vardýr. 

Antifriz maddeleri semenderin kanýndaki hücrelerde bulunan 

suyla etkileþime girerek, dokularýn keskin buz kristallerinden 

zarar görmesini önler.
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BALIK TUTMAK
İNCE İŞ

Ö rümcekleri nasýl bilirsiniz? Gerçi bu, ölen kiþilerin 

ardýndan söylenen “Merhumu nasýl bilirdiniz?” soru-

suna benzedi; ama bu soruyu ciddî ciddî soruyorum. 

Çünkü bizler yaþadýðýmýz enlem ve boylam, efendime söyleyeyim 

iklim itibariyle çoðunlukla að ören, ördüðü bu aða düþen böcek-

lerle, “Azýcýk aþým, kaygýsýz baþým.” anlayýþý ile, geçinip giden 

örümcekleri tanýyoruz. Fakat sýký durun þimdi size çoðunlukla 
nehirlerde, derelerde balýk avlayarak yaþamýný sürdüren bir örüm-
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cekten söz edeceðim. Evet yanlýþ duymadýnýz, balýk yakalayan ve 
yakaladýðý balýðý afiyetle yiyen bir örümcek...

Dolmades cinsi bu örümcek, su kenarýnda yaþar ve balýk 
yakalayarak yaþamýný sürdürür. Þunu söylediðinizi duyar gibi-
yim: “Bizim bildiðimiz örümcekler küçük, bu örümcek balýk 
yakaladýðýna göre çok büyük olmalý. Büyük olmasa suda 
balýklarý nasýl yakalayacak?” Ancak yanýlýyorsunuz, bu örümcek 
zannettiðiniz gibi büyük deðil. Onda öyle bir beceri var ki o, 
bu sayede kendinden çok daha büyük balýklarý avlýyor, sudan 
çýkarýyor ve “ham” yapýyor. 

Dolmades örümceði, balýk avlamak için önce yerini seçer. 
Yerini belirledikten sonra burada hazýrlýðýný yapar, hazýrlýklarý 
tamamlayýnca da avýný beklemeye baþlar: Dört bacaðýný suyun 
üzerinde tutar. Batmaz mý ayaklarý? Hayýr, efendim! Kendisi bu 
sorunu zehrini ayaklarýna sürerek halletmiþtir. Nasýl akýl ama! 
Böylece ayaklarýný su üzerinde batmadan tutabilir, diðer dört 
ayaðýný da karada tutar. Örümcek hiç hareket etmeden avýný 
bekler. Eee, ne demiþ atalarýmýz: “Sabreden örümcek, balýðýný 
yermiþ.” Böyle deðildi galiba bu atasözü ama neyse... Balýk ken-
disine iyice yaklaþýnca örümcek, aniden suya dalýp balýðý ayaklarý 
ile kavrar ve bu arada zehrini balýða boþaltýr. Bu zehrin iki yararý 
vardýr örümceðe. Hem balýðý felç eder, onun kaçmasýný engeller, 
hem de balýðý sindirime hazýr hâle getirir. 

Nasýl mý? Canlýlarýn dokularýnda proteinler vardýr. Proteinler 
ise çok kompleks yapýlardýr. Balýðýn vücuduna verilen zehir, 
proteinlerin yapýsýný bozar, kompleks yapýlarý basit hâle getirir, 
bu da sindirimi kolaylaþtýrýr. Diþleri olmayan örümcek böyle-
ce avýný kolayca yiyebilir. Aslýnda bizlerin hayvansal gýdalarý 
piþirmemizde de ayný mantýk vardýr. Eti piþirmeden yememiz 
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neredeyse imkansýzdýr. Bu nedenle piþirerek sindirime hazýr hâle 
getiririz. Örümcekler piþiremeyeceðine göre, onlara hem kendi-
lerini düþmanlarýndan koruyacak hem de yiyecekleri sindirime 
hazýr hâle getirecek bir tür “zehir” verilmiþ.

Bu örümceðin balýðý yakalamak kadar su dýþýna çýkarma 
konusunda da uzman olduðunu söylemeliyim. Bu örümcek, 
Arþimet'e taþ çýkartýrcasýna - çünkü ondan önce suyun kaldýrma 
kuvvetini biliyor ve bundan en iyi bir þekilde yararlanýyor, 
yakaladýðý balýðý su üstüne çýkarýr. Bunu nasýl mý yapýyor? 
Kendilerinden çok büyük balýklarý kaldýrmak için su içinde ters 
döner. Bunu suyun kaldýrma kuvvetinden yararlanmak ve balýðýn 
batmasýný önlemek için yapar. Dedim ya iþin uzmaný, hem de ne 
uzman... Sizin anlayacaðýnýz örümcek cankurtaran yeleði gibi 
balýðý kucaðýna alýr, suyun kaldýrma kuvveti ile yukarý çýkarýr ve 
balýðý karaya çeker. Sonrasý malumunuz...

Peki, örümcek suyun kaldýrma kuvvetini nereden biliyor? 
Sizce aslýnda tabiatta var olan; ama Arþimet'in bir hamam sefasý 
sýrasýnda fark ettiði bu kanunu akýlsýz, þuursuz bir örümcek nasýl 
fark etmiþ ki bu bilgiden avlanmada yararlanýyor?
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KURNAZ MI KURNAZ

O nun insanlar arasýndaki en iyi bilinen özelliði “kurnaz” 
lýðýdýr. Bu o kadar meþhurdur ki, bizler bir baþkasýnýn 
bu özelliðini ifade ederken bile ondan yararlanýrýz. 

Kimden mi söz ediyorum? Leb demeden leblebiyi anladýnýz, ama 
yine de söyleyeyim: Tilki.

Ben þahsen tilkilerin “kurnaz” lýðýndan þüpheleniyordum. 
Gerçekten bu hayvanlar kurnaz mý, yoksa biz insanlar onla-
ra “kurnaz” demiþiz de öyle mi kalmýþ, diye düþünüyordum. 
Çünkü “aslan”a ormanlarýn kralý diyoruz. Ama, hiç de öyle deðil. 
Ormanda aslandan güçlü birçok hayvan var. Örneðin fil. Fil 
dedim de aklýma geldi, size bir fýkra anlatayým:

Aslan bir gün ormanda giderken tavþaný görür ve ona sorar: 

– Ben kimim?
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Tavþan da: 

“Sen buralarýn kralýsýn efendim.” der. Daha sonra tilkiye rast-
lar ve ona sorar: 

– Ben kimim?

 Tilki de: 

– Sen buralarýn kralýsýn efendim, der. Sonra file rastlar ve 
ayný soruyu ona da sorar. Fil, onu hortumuyla tutar ve fýrlatýverir. 
Aðzý yamulmuþ, gözü morarmýþ olan aslan þaþkýn ve ürkek bir 
þekilde kekeleyerek:

– Bilmiyorsan bilmiyorum de kardeþim; ne kýzýyorsun, der.

Yukarýdaki fýkra belki gerçek deðil, ama bir gerçeði 
yansýtmasý açýsýndan önemli. Aslýnda aslanlarýn fillerden ödü 
kopar, bakmayýn kral diye aslanlarýn adý çýkmýþtýr. Hatta aslanlar 
biraz da pýsýrýktýr, kýlýbýktýr. 

Ýþte durum böyle olunca ben de baþladým araþtýrmaya. Ve bir 
gün hayvanlar âleminde yaptýðým bir yolculuk sýrasýnda aradýðýmý 
buldum. Siz de merak ettiyseniz anlatayým:

Tilkiler gerçekten kurnaz hayvanlarmýþ. Örneðin onlar inle-
rine birden çok çýkýþ kapýsý yaparlarmýþ. Ee, ne de olsa tedbirli 
hayvanlar caným! Çünkü ne kadar kurnaz olurlarsa olsunlar inle-
rinde basýlabilir, gafil avlanabilirler. Bu durumda bu çýkýþlardan 
birini kullanarak postu deldirmekten kurtulurlar. Tilki, birden 
çok çýkýþ olduðundan, inine giren canlýdan kaçmak için en uygun 
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olaný kullanýr ve “Yiðitliðin onda dokuzu kaçmaktýr.” diyerek 
tabana kuvvet kaçar.

Peki, bu anlatacaðýmý hiç duydunuz mu? Avcýlardan kur-
tulmak için inine sýðýnan tilki, avcýlarý yanýltmak için, inin 
giriþlerinden birine dýþkýsýný býrakýr. Avcýlar taze dýþkýyý orada 
görünce içeride tilki var diye beklerler. Onlar bekleyedursun, tilki 
baþka bir çýkýþtan çoktan kayýplara karýþmýþtýr. Gördünüz deðil 
mi, avcýlarý nasýl da yanýltýyorlar.

Buna raðmen avcýlar av köpekleri ile hala peþinde ve henüz 
onlarý atlatamamýþ mý, hemen bir numara daha çeker tilki. 
Köpekler, tilkinin nereye gittiðini kokusundan anlar. Canlýlar 
geçtikleri yerlere kendi kokusunu býrakýr çünkü. Tilki de bunu 
bildiði için, hemen su kenarýna yönelir ve suyun içinden gider. 
Amaç kokuyu engellemek. Ve bunda baþarýlý olur, izini kaybet-
tirir. Suyun kokuyu engellediðini tilki nasýl biliyor acaba? Su 
yoksa, sýðýrlarýn dýþkýsýna ayaklarýný bular ve öyle koþmaya baþlar 
tilki. Köpekler, bu kokudan hoþlanmadýðý için - tilki bunu nasýl 
öðrenmiþse - takibi býrakýr. 

Tilki kurnazlýðýný sadece avcýlardan kurtulmak için kaçarken 
kullanacak deðil ya! Bazý avlarýný da ilginç þekilde yakalar o. 
Özellikle kuzgunlarý... Nasýl mý? Ölü numarasý yaparak. Bizim 
kurnaz, ayný zamanda iyi bir tiyatrocu anlayacaðýnýz. Kuzgun 
da bu numarayý yutar, yanýna iyice yaklaþýnca da kuzgunu 
avlayýverir. Ne dersiniz, tilkiler kurnaz mý, deðil mi?
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MİNİK SAVAŞÇILAR

Y aprak karýncalarýný bilirsiniz. Onlar aslýnda birer 

çiftçi, hem de usta birer çiftçidir. Karýnca ve çiftçi-

lik arasýnda nasýl bir bað var, demeyin. Anlatayým: 

Yaprak karýncalarý koloniler hâlinde yaþar ve bitkilerin, aðaçlarýn 

yapraklarýný keserek yuvalarýna götürürler. Yaprak mý yiyorlar? 

Karýncalar kesip getirdikleri yapraklarý yuvalarýndaki özel 

odalara koyarlar. Bu odalarda iþçi karýncalar vardýr. Getirilen 

yapraklar, iþçi karýncalar tarafýndan çiðnenerek hamur hâline 

dönüþtürülür. Ve bunlarla mantar yetiþtirilir. Karýncalarýn bu 

odalarý aslýnda birer seradýr. Bu serada özel olarak bir mantar 
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üretir karýncalar. Karýncalarýn yetiþtirdiði mantarlarda “bromat-

ya” denen yumrular oluþur. Ýþte karýncalar bu yumrularý yiyerek 

yaþamlarýný sürdürür. 

Onlarda müthiþ bir iþ bölümü vardýr. Büyük iþçi karýncalar 

yuvayý korur, orta boylular yaprak taþýr, küçükler ise mantarlarýn 

bakýmýný yapar.

New York Hayvan Bilim Kurumu'nun Tropik Araþtýrmalar 

Ýstasyonunda gerçekleþtirdiði bir araþtýrmaya kadar küçük 

karýncalarýn sadece mantar yetiþtirme iþi ile uðraþtýðý sanýlýyordu. 

Fakat burada yapýlan bir araþtýrmada, yaprak taþýyan karýncalarýn 

taþýdýklarý yapraðýn üzerinde küçük iþçi karýncalarýnýn olduðu 

belirlendi. Bilim adamlarý önce bunu anlayamamýþlar tabiî. Orta 

boy iþçi karýnca yaprak taþýyor, taþýdýðý yapraðýn üzerinde ise 

küçük boy iþçi karýnca... Orman içinde romantik bir gezi mi, 

diðer iþçi karýncaya yol arkadaþý mý, ne? Araþtýrma daha ayrýntýlý 

hâle getirilince mesele anlaþýlmýþ. Çok ilginç ama gerçek.

Yaprak karýncalarýnýn en büyük düþmaný “kafa sineði”ymiþ. 

Bu sinekler, yaprak taþýyan savunmasýz karýncalara saldýrýp, 

onlarýn kafalarýna yumurtalarýný býrakýyorlarmýþ. Bu yumur-

talardan çýkan sinek larvalarý da karýncanýn beynini yiyormuþ. 

Normal zamanda, yani yaprak taþýmadýðý zamanlarda karýncalarýn 

kendilerini korumasý kolay. Ama yaprak taþýrken savunmasýz 

olduklarýndan kafa sineði kolayca karýncalarýn kafasýna 

yumurtalarýný býrakabiliyormuþ. Ýþte, karýncalar bu tehlikeyi 

önlemek için yanlarýnda küçük bir iþçi karýnca taþýyorlar. Kafa 

sineði yaprak taþýrken karýncaya saldýrýrsa bu küçük savaþçý dev-

reye giriyor ve kafa sineðine haddini bildiriyor.
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Evet, karýnca deyip geçmeyin. Bakýn hem çiftçilik yapýyor, 

mantar yetiþtirip onunla yaþamýný sürdürüyor, hem iþ bölümü 

yaparak yaþamý kolaylaþtýrýyor, hem de savunma alanýnda müthiþ 

çalýþmalar yapýyor. 
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USTA PARAŞÜTÇÜLER

B ir cismin ya da kiþinin havada düþüþünü frenleme-

ye yarayan kubbe biçimli bir yelkendir paraþüt. 

Ýpekten ya da naylondan yapýlýr. Gösterilerde 

ya da filmlerde görmüþsünüzdür. Uçaktan atlayan kiþi, bir süre 

sonra paraþütünü açar ve yavaþ yavaþ yere iner. Paraþüt olmasa 

yere çakýlýr insan.
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Görüldüðü gibi insan yararýna güzel bir buluþ paraþüt. 

Özellikle hava araçlarýnda bir arýza hâlinde insanlarýn yaþamýný 

kurtaran bir buluþ. Tarihi 1700' lü yýllara dayanýyor. Ama 

günümüzdekine benzer paraþütler 1790'lý yýllarda yapýlmýþ ve 

kullanýlmaya baþlanmýþ.

Evet, insan paraþüt olmadan yüksek bir yerden atlayamaz, 

atlasa bile ya sakat kalýr ya da ölür. Ama birçok canlý, kanatlarý 

olmadýðý hâlde kendilerine verilen mükemmel bir yetenek saye-

sinde vücudunu bir paraþüt gibi kullanabiliyor. Hangi canlýlar 

mý? Sincaplar, bazý kurbaða ve kertenkeleler, her zaman saðda 

solda gördüðümüz, tatlý mýrmýrlarý ile evin bir köþesindeki min-

dere uzanan sevimli kediler... 

Evet, kediler bu özelliklerinden olsa gerek dokuz canlý olarak 

isimlendirilir halk arasýnda. Çünkü çok yüksek bir yerden bile 

düþseler onlara bir þey olmaz. Vücutlarýný bir paraþüt gibi kulla-

narak yere sað salim inerler. Ýsterseniz sýrt üstü atýn, fark etmez, 

o hemen döner, yavaþ bir þekilde yere iner.

Kedi belli bir yükseklikten sýrtüstü atýldýðýnda, önce 

bacaklarýný kendisine doðru, kuyruðunu da bacaklarýnýn arasýna 

çeker, baþýný da yere bakacak þekilde döndürür. Belirli bir nok-

tadan sonra bacaklarýný ve kuyruðunu açar ve vücudunu tam 

ters yöne, yani yere doðru döndürür. Böylece paraþüt etkisi 

oluþturarak hýzýný frenler ve iniþin yumuþak olmasýný saðlar. 

Yapýlan araþtýrmalarda kedilerin kýsa mesafelerden 

düþtüklerinde, yavaþ iniþi gerçekleþtiremediði gözlemlenmiþtir. 

Paraþütler de öyle deðil mi? Paraþütlerle uçaktan atlamada 
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yükseklik sýnýrý en az 300 metredir. Çünkü ancak bu mesafe-

den parþüt güvenle açýlýr ve kiþi yaralanmadan yere inebilir. 

Yakýn mesafeden atlayan kedi de frenleme sistemine geçemeden 

düþtüðü için zarar görmektedir.

Sadece kediler deðil demiþtik. Örneðin uçan kertenkeleler de 

birer usta paraþütçüdür. Ayaklarýnýn arasýnda deri olan bu canlýlar 

iki aðaç arasýnda 60 metre kadar süzülebilirler. Süzülürken 

kuyruklarýný, bir dümen gibi kullanýr bu küçük canlýlar.

Perde ayaklý küçük aðaç kurbaðalarý da paraþüt sistemi-

ni kullanarak havada süzülen canlýlardandýr. Bu kurbaðalar 

aðaçlardan yere inerken perdeli ayaklarýný açar, paraþütçü gibi 

yere süzülür. Hatta ayaklarýný hareket ettirerek havada rotasýný 

bile deðiþtirebilir, týpký paraþütü kullanan kiþi gibi. 
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HIZ DELİSİ ÖRÜMCEK

İ nsanoðlu geliþen teknoloji ile çok hýzlý giden araç-

lar yapabilmiþtir. Bu araçlar sayesinde mesafeler 

kýsalmýþ, uzaklar yakýn olmuþ, dünya âdeta bir 

köy hâline gelmiþtir. Hatta insanoðlu uzay çalýþmalarý çerçeve-

sinde Ay'a gitmiþ, uzaya uydular göndermiþ, uzay istasyonlarý 

kurmuþtur. 

Bütün bunlarýn yanýnda insanoðlu ile yarýþan, ilginç özellikle-

ri ile insaný þaþýrtan hayvanlar da yok deðil dünyamýzda. Bazýlarý 

yuvalarý ile, bazýlarý yetenekleri ile, bazýlarý da hýzý ile insanlarý 
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kendine hayran býrakmaktadýr. Nasýl býrakmasýn ki, insanlar o 

kadar özene bezene, bilim ve teknolojiyi de arkalarýna alarak evler 

yapsýnlar; bir selde, bir depremde bu evler yýkýlsýn; ama bilgisiz, 

þuursuz hayvanlarýn yaptýklarý evler ayakta kalsýn! 

Ýþte altýn tekerlek örümceði de bu harika hayvanlardan biri... 

Ýlk bakýþta, hýz tutkunu, hýz delisi bir hayvan gibi görünür. 

Ancak onun bu hýzýnýn temelinde zevk deðil, bir zorunluluk 

vardýr. Çünkü kendini düþmanlarýndan koruyabilmek için çok 

hýzlý hareket etmek zorundadýr. Yoksa...

Evet, altýn tekerlek örümceði, Afrika'nýn Namibia Çölü'nde 

yaþayan bir örümcek türüdür. Bu örümceðin en büyük düþmaný 

da yaban arýlarýdýr. Bu arýlar örümcekleri larvalarýnýn büyümesi 

için kullanmaktadýr çünkü. Arý, örümceði yakaladýðýnda felç 

etmekte, yumurtasýný örümceðin vücuduna býrakmakta, yavru 

arý da örümcekle beslenerek büyümektedir.

Arýlar bildiðiniz gibi çok hýzlý bir þekilde uçabiliyor. Hâliyle 

örümceðin koþarak onlardan kaçmasý imkânsýz. Ama bu örümceðe, 

kendini yaban arýlarýndan korumak için bir disk hâline gelip 

tekerlek gibi dönerek hareket etme özelliði verilmiþtir. Bunun 

için de onun sekiz bacaðý, diðer örümcek türlerininkinden farklý 

olarak ayný uzunlukta yaratýlmýþtýr. Eðer bacaklarý ayný uzunlukta 

olmasaydý, örümcek tekerlek gibi yuvarlanamaz, yaban arýlarýna 

kolay bir yem olur ve neslini devam ettiremezdi. Ama burada da, 

kâinatý Yaratan tarafýndan kurulmuþ mükemmel denge, kendini 

gösteriyor. Tekerlek gibi dönerek hareket etme yeteneði sayesin-

de altýn tekerlek örümceði yaþamýný sürdürebiliyor. Böylece bu 

tür, yok olmaktan kurtulmuþ oluyor.
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Yuvarlanarak hareket eden bu örümceðin þaþýlacak bir hýzý 

vardýr. Örümcek, hýzlý bir þekilde yuvarlanabilmek için yuvasýný 

çoðunlukla kum tepeciklerine yapar. Tehlike anýnda kaçarken

bu tepelerin eðiminden yararlanýr. Örümcek, yuvarlanýrken sani-
yede 44 devir yapar. Bu da saatte 300 kilometre hýz demektir. 
Örümcek vücuduna herhangi bir motor takýlý olmadýðý hâlde bu 
kadar hýzý nasýl yapýyor, bu hýz için gereken enerjiyi nasýl saðlýyor? 
Ayaklarý ile koþarak kaçmak varken ki, bütün hayvanlarýn - 
kanatlýlar dýþýnda - düþmanlarýndan kaçýþý böyledir, tekerlek gibi 
dönerek kaçmayý nasýl öðrenmiþtir? 

Tekerlek gibi yuvarlanarak giderken sürtünmenin en aza 
indiðini bu örümcek nasýl keþfetmiþtir? Evet, düþünenler, olaylar 
arasýnda ilgi kurmayý sevenler için birkaç küçük soru...
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HER TÜRLÜ ŞİFRE
ÇÖZÜLÜR

B akteriler tek hücreli canlýlardýr. Baþka bir deyiþle 

basit yapýlý canlýlardýr. Çünkü çekirdekleri ve 

zarlý organcýklarý yoktur onlarýn. Kompleks hüc-

relerde ise zarlý yapýlar vardýr. Fakat bu durum bakterilerin, 

dolayýsý ile de biz insanlarýn iþine yaramaktadýr. Aslýnda bu, iki 

tarafý keskin býçak gibi. Hem yarýyor hem de yaramýyor. Bunu 

yazýyý okudukça siz de anlayacaksýnýz.
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Bakterilerin mükemmel özelliklerinden biri DNA nakilleri 

yaparak birbirleri ile iletiþim kurmalarýdýr. Bir bakteri, ya ortama 

baþka bir bakteri tarafýndan býrakýlmýþ DNA'yý ya da ölmüþ 

ve parçalanmýþ bir bakterinin DNA'sýný hücre duvarýndan içeri 

alarak kendi DNA zincirine ekler. Bu sayede baþka bakterilerin 

sahip olduðu DNA bilgilerini kendine ekleyerek daha dirençli 

hâle gelir. 

Bilim adamlarý yýllarca süren çalýþmalar sonunda genetik 

þifreyi kýsmen de olsa çözebildiler de bütün dünyada bu, büyük 

yanký uyandýrdý. Bu çalýþma bilimde devrim olarak nitelendirildi. 

Artýk insanla ilgili birçok sýr açýða çýkacak. 

Gen mühendisleri yýllar süren çalýþmalarý bir tarafa, 

biyologlarýn tek hücreli basit bir canlý olarak nitelediði bakte-

rilerin DNA þifresini çözmeleri bir tarafa... Yanlýþ anlaþýlmasýn 

bilim adamlarýnýn genetik þifreyi çözmelerini küçümsemiyo-

rum. Bu, bilim adýna büyük bir geliþme. Böylece belki birçok 

hastalýk daha kolay teþhis edilip tedavi edilebilecek. Belki þu an 

kestiremediðimiz nice kapýlar açýlacak. Ben burada bakterilere 

dikkati çekmek istiyorum. Onlarýn, DNA þifresini çözmeleri üze-

rinde kafa yorulmasýný istiyorum sadece. Basit bir canlýnýn son 

derece karmaþýk bir iþi baþarmasý sýradýþý bir þey deðil mi sizce? 

Þaþýlacak bir þey doðrusu, öyle deðil mi? 

Bakterilerin bu özelliði týp alanýnda büyük bir sorun 

oluþturmaktadýr. Neden derseniz, örneðin hastalandýnýz ve dokto-

runuz size belirli periyotlarda kullanmanýz için antibiyotik verdi. 

Eðer siz bu antibiyotiði gereði gibi kullanmayýp aksatýrsanýz, 
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bakterilerin birbirleri arasýnda DNA alýþ veriþinde bulunmalarýna 

zaman bakýmýndan yardým etmiþ ve bakterilerin antibiyotiðe 

karþý baðýþýklýk kazanmasýna fýrsat tanýmýþ olursunuz. 

Bir bakteri, antibiyotiði algýladýðýnda direnç genlerini 

hareke geçirerek bir tür protein üretir. Bu protein, bakte-

riyi antibiyotiðe karþý korur. Bakteri bununla da kalmaz 

ve antibiyotiðe direnç geninin bir kopyasýný çýkarýp ortama 

býrakýr. Ortamda serbest dolanan ve direnç genini taþýmayan 

baþka bir bakteri de kopyalanan bu geni bünyesine alarak ken-

disini dirençli hâle getirmiþ olur. Ne yardýmlaþma ama...!

Bakterilerin yukarýda sözünü ettiðimiz özelliði týp alanýnda 

yararlýdýr da. Çünkü bir baþka canlýdan alýnan DNA parçalarýnýn 

bakteri DNA'larýna eklenmesi ile o genle ilgili maddelerin üre-

tilmesi saðlanabilir. Meselâ þeker hastalarýný düþünelim. Þeker 

hastalarý yeterli miktarda insülin hormonu üretemezler. Saðlýklý 

bir insandan alýnan insülinin DNA parçasý bakteriye aþýlanýr, 

böylelikle bakteri insülin üretmeye baþlar. Ya da hepatit (sarýlýk) 

hastalýðýný düþünelim. Kiþilerin bu hastalýða karþý baðýþýklýk 

saðlamalarý için onlara aþý ile zayýflatýlmýþ hepatit mikrobu verilir. 

Vücut bu mikroba karþý hemen baðýþýklýk sistemini oluþturur. Bu 

þekilde bakteriler hastalýklarýn tedavisinde de kullanýlýr.

Bir bakterinin bu derece mükemmel bir donanýmla antibi-

yotiklere ve ilâçlara meydan okumasý ve oluþturduðu kalkanlarla 

yüzyýllar boyu hiçbir deðiþikliðe uðramadan kendini dýþ koþullara 

karþý koruyabilmesi ilginç deðil mi?

Dikkat ederseniz baþta onlara “basit canlýlar” dedik. Bilim 
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adamlarý öyle diyor çünkü. Sebebi de çekirdeklerinin ve zarlarýnýn 

olmamasý. Peki, bu kadar basit bir canlýnýn çok karmaþýk olan, bir 

baþka bakteriye ait DNA'yý çözmesi basit bir olay mý? 

Yukarýda da bahsettim, bilim adamlarý yýllar süren çalýþ-

malardan sonra insanýn genetik þifresini çözdü de dünyada yer 

yerinden oynadý. Bu çalýþma týpta âdeta bir devrim kabul edildi. 

Ama hiçbirimiz bakterilerin bu özelliklerinden söz etmedik ve 

âdeta onlarýn bu harika yönünü görmezden geldik. Þimdi bak-

teriler bu kýyaðýmý unutmamalý, bana madalya vermeliler. En 

azýndan hasta olduðumda bana iyi davranmalýlar...

Sevgili okuyucu, hastalandýðýnda o hastalýða yol açan bak-

teriyi antibiyotik gibi deðiþik ilâçlarla etkisiz hâle getir, ama bu 

yiðidin hakkýný da ver. Karþýnda bir “mikro - bilim adamý”nýn 

olduðunu unutma (!)
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HABERLEŞME UZMANLARI

M ors alfabesini duymuþsunuzdur. Nokta ve çizgiler-

den meydana gelen özel bir alfabe bu. Özellikle 

telefonun henüz yaygýnlaþmadýðý dönemlerde telg-

raf sistemiyle hýzlý haberleþme için bu alfabeyle yazýlan mesajlar 

kullanýlýrdý. 

Peki, bazý hayvanlarýn da kendi aralarýnda kullandýklarý özel 

iletiþim sistemlerinin olduðunu biliyor muydunuz? Evet, yanlýþ 

duymadýnýz; birçok hayvanýn mors alfabesi gibi kendi aralarýnda 

özel iþaretlerden oluþan iletiþim sistemleri vardýr. Hayvanlar, 
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bu özel iþaretlerle bir tehlikeyi düþmanýna fark ettirmeden bir-

birine iletebilir, kendi cinsini tanýyabilir, yiyeceklerin yerini vs. 

öðrenebilir. 

Filler buna güzel bir örnektir. Bir filin ayaðýný yere bastýðýnda 

meydana gelen titreþimlerin, iletiþim kurmaya yaradýðýný biliyor 

muydunuz? Fillerin sosyal bir yaþamý olduðunu, fiiller arasýnda 

yaþlýlarýn çok itibar gördüðünü, fillerin hortumlarýnýn çok hassas 

olduðunu vs. biliyordum; ama onlarýn böyle ilginç bir þekilde 

haberleþtiðini ben de bilmiyordum; ta ki bir üniversite tarafýndan 

yapýlan araþtýrma sonuçlarý açýklanana kadar. 

Stanford Üniversitesi tarafýndan yürütülen bir araþtýrmaya 

göre, bir filin ayaðýný yere indirdiði zaman meydana gelen 

titreþimler, onun diðer fillerle iletiþim kurmasýný saðlamaktadýr. 

Bir filin ayaðýný yere bastýðýnda çýkardýðý sesi o çevrede bulu-

nan canlýlar duyar. Ama ayný sesi yirmi otuz kilometre uzaktaki 

bir fil de duyar.

O'Connell Rodwell, yapmýþ olduðu araþtýrmalarda fil sürüle-

rinin haberleþmeyi ayaklarý ile yaptýðýný ortaya çýkarmýþtýr. Hatta 

fillerin, bir tehlike ile karþýlaþtýklarýnda birbirlerini ayaklarý ile 

çýkardýklarý sesler aracýlýðý ile uyardýklarýný söylüyor O'Connell 

Rodwell. 

Afrika, Mýsýr ve Teksas'ta çalýþmalar yapan araþtýrmacýlar, 

fillerin yer altýndaki en ufak titreþimleri bile duyabildiklerini, 

bu nedenle de ayaklarýný yere vurarak birbirlerinden haberdar 

olduklarýný ortaya çýkarmýþlardýr.
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Hadi, biz insanlarýn mükemmel bir zekâsý var. Doðumdan 

ölüme kadar aklýmýzý geliþtiriyor, okula giderek, öðretmenlerden 

yararlanarak, okuduklarýmýzý özümseyerek bilgimizi artýrýyoruz. 

Peki, filler, Afrika'nýn bilmem hangi ülkesinde, neyden yararla-

narak bu anlaþma sistemlerini geliþtiriyorlar? Hangi sesin, hangi 

anlama geleceðini, ormanda birbirine karýþan milyonlarca sesi 

de ayýrt ederek nasýl belirliyorlar ve bundan yararlanarak nasýl 

haberleþebiliyorlar?



Hünerli Hayvanlar40

HALTERCİ

L umbricus terrestris isimli bir solucan türü vardýr. 

Adýný söylemek çok zor, onun için biz ona “halterci” 

diyelim. Bu solucanlar toprak altýnda, bizden haber-

siz çok büyük iþler yapmaktadýr. 

Çiftçiler, her yýl solucanlara “Tarým Alanlarýný Ýyileþtirme” 

ödülü verseler yeridir. Ama onlar da bilmiyor. Gerçi ben söyle-

meseydim belki siz de bilemeyecektiniz ya neyse... Bu solucanlar 

toprak içinde 60 - 70 cm kadar derine inerek çember ya da elips 

kesitli yollar açar. Bir hektar (bir hektar, 10 dekar, on dekar da 
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10.000 metrekaredir) alanda 25 ton, evet yanlýþ duymadýnýz 25 

ton topraðý yüzeye çýkarýrlar. Böylece hem topraðý havalandýrýrlar 

hem de aþaðýdaki verimli toprak ile yukarýda bulunan verimi 

azalmýþ topraðýn yerini deðiþtirirler. 

Aðýrlýðý birkaç gram olan solucan, bu iþi yaparken vücut 

aðýrlýðýnýn 50 - 60 katý aðýrlýklarý harekete geçirebilir. Aslýnda 

o aðýrlýk kaldýrmada müthiþ bir þampiyon, adý duyulmamýþ 

bir haltercidir. Size þöyle izah edeyim: Bu solucanýn kaldýrdýðý 

topraðý vücut aðýrlýðý ile karþýlaþtýrýrsak, 100 kg aðýrlýðýnda bir 

insanýn 5 tonluk bir yükü rahatlýkla kaldýrmasý gibi bir durumla 

karþýlaþýrýz. Hiç önemsemediðimiz, hatta yer yer dere kenarlarýna 

balýk tutmaya gittiðimizde topraðý kazarak balýk yemi yapmak 

için yakaladýðýmýz solucanlar bir numaralý haltercilerdir aslýnda.

Solucanýn bu kadar aðýrlýðý kaldýrmasýnda vücudunu enine 

ve boyuna saran kaslarýn rolü büyüktür. Her solucanda 100 

- 150 tane halka denen bölüm vardýr. Toprak içinde ilerlerken 

solucanýn her halkasý bir ünite olarak hareket eder. Yuvarlak 

kaslarýn hareketiyle halka daralýrken boyu uzar, uzunlamasýna 

olan kaslarýn çekmesiyle de kýsalýr ve eni geniþler. Bir grup halka 

bir tünelin duvarlarýna yanlamasýna baský yaparken solucaný bu 

noktada hareketsiz tutar. Bu grubun en baþýndaki halka uzayarak 

önündeki diðer halkalarý iter. Ayný zamanda arkadaki gruptan bir 

halka kasýlarak tombullaþýr. Solucan bütünüyle öne doðru ilerle-

yinceye kadar bu iþlem devam eder. Bu hareketlerle solucan hem 

topraðýn içinde tüneller kazar hem de topraðýn önemli bir kýsmýný 

sindirim kanalýnýn içine alýr. Aslýnda solucan topraðý deðil, onun 

içindeki çürüyen bitkisel maddeleri yer.
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Topraðýn karýþtýrýlmasýnda solucanlarýn önemli bir görevi 

vardýr. Bu küçük canlýlar topraðýn altýný üstüne nasýl getiriyor 

derseniz, söyleyeyim: Yapýlan araþtýrmada yarým dönüm toprakta 

üç milyona yakýn solucan olduðu saptanmýþtýr. Solucanlar topraðý 

sürekli olarak havalandýrmadýklarý ve süzmedikleri, yapraklarý 

tünellerine çekerek döküntüleri ortadan kaldýrmadýklarý takdir-

de ekilmeyen kesimler kýsa bir süre sonra soðuk ve sert bir hâl 

alacak, mayalanmadan yoksun kalan toprak verimsizleþecektir. 

Görüyorsunuz solucanlar toprak için ne kadar hayatî iþler 

gerçekleþtirmektedir.

Naim Süleymanoðlu’nu, Halil Mutlu’yu kazandýðý baþarý-

lardan dolayý avuçlarýmýz parçalanýrcasýna alkýþlayan, o kadar 

aðýrlýðý bu küçük yapýlý adamlarýn nasýl kaldýrdýðýna þaþýp kalan 

bizler, solucanýn halterciliði karþýsýnda neden hayrete düþmez 

ve onu alkýþlamayýz ki? Onlar alçak gönüllülükle ayaklarýmýzýn 

altýnda yaþar ve bizim için topraðý havalandýrýr; topraðýn altýný 

üstüne getirerek bizlere inanýlmaz hizmetler sunarlar. 
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KOKU UZMANI

G üzel kokular sürünmeyi kim istemez ki? Elbette 

severiz güzel kokuyu. Hele hele sýcaklarýn arttýðý, 

iki üç adým yürüyünce vücudumuzdan terlerin 

boþandýðý yaz aylarýnda... Böyle zamanlarda sýk sýk yapýlan banyo 

bile kâr etmez olur. Güzel kokularla az da olsa ferahlamak, ter 

kokusundan uzaklaþmak isteriz. Bu durumda aklýmýza ilk gelen 

yer parfümericilerdir. Ýyi ki deriz, bu güzel kokular üretilmiþ. Ya 

bu güzel kokular olmasaydý...
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Peki, kokuyu ilk üreteni biliyor musunuz? Ben biliyorum. 

Hatta insanlarýn ondan hareketle kokularýn ömrünü uzatacak 

çalýþmalar yaptýðýný ve bunu baþardýðýný da.

Aslýnda ilk parfümü icat eden odur. Sanýrým kendi çýkarlarýna 

göre icat ettiði ve bunu bir silâh olarak kullandýðý için önceleri biz 

insanlar tarafýndan dikkate alýnmamýþtýr. Kimden mi bahsediyo-

rum? Tabiî ki büyük parfümeri þirketlerinin ve bizlerin, kendisine 

teþekkür borçlu olduðu kokarcadan...

Kokarcalar, tehlike anýnda iki üç metre ileri fýrlattýðý pis koku 

ile kendini düþmanlarýndan korur. Peki, kokarca bu kokuyu nasýl 

üretir acaba? Yoksa vücudunda bir koku fabrikasý mý var? Koku 

kimyasal bir bileþik olduðuna göre, kokarcalar bu kimya bilgisini 

hangi eðitimle elde etmiþ dersiniz? Bu konuda hangi profesör-

den ders almýþlar? Tabiî ki böyle bir durum söz konusu deðil, 

ama ortada bir gerçek var; o da bu hayvanlarýn koku uzmaný 

olmalarý...

Yapýlan araþtýrmalarda kokarcaya bu kötü kokuyu veren 

maddenin “mocapton” olduðu anlaþýlmýþtýr. Bu, kokarcanýn koku 

guddelerinde (salgý kesecikleri) özel üretilir ve bir sývý ile birlikte 

kullanýlýr. Kokarca bu sývý ile kokusunu çok uzun süre etkisi azal-

madan muhafaza eder ve düþmanlarýna karþý kullanýr. 

Sen vücudunu bir kimya fabrikasý gibi kullan, vücut 

laboratuvarýnda koku üret, bu kokuyu etkisi hiç geçmeden uzun 

süre sakla, insanlar senin tekniðini kopyalayarak bunu parfüme-

ride kullansýnlar. Aklým almýyor þahsen... 
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Hatta kokarcanýn bu sývýsý, laboratuvarlarda ayrýþtýrýldýktan 

sonra, parfümlerdeki güzel kokunun çabuk uçup kaybolmamasý 

için kullanýlmaktadýr. 

Kokarca, tehlike anýnda kuyruðunu kaldýrýr ve koku gud-

delerinin etrafýndaki adaleleri sýkýþtýrýr. Bunlar iki tabanca gibi 

dýþarý çýkar. O, duruma göre bu adalelerden ya birini ya da ikisini 

kullanýr. Kokarcalarýn vücudunda altý defa püskürtmeye yetecek 

kadar malzeme hazýr beklemektedir. Eee, tedbirli hayvanlar ne 

de olsa!
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KENDİ KENDİNİN
DOKTORU

G azetelerden, televizyonlardan ya da çevreniz-

de hayvancýlýkla uðraþan kiþiler varsa onlardan 

duymuþsunuzdur: Falanca bölgede þap hastalýðý var 

veya bizim hayvanlara hastalýk geldi. Tavuklar falanca hastalýktan 

kýrýlýyor. Deli dana hastalýðý ile binlerce hayvan telef oldu vs. 

Veteriner kimdir, diye sormayacaðým. Çünkü veterinerlerin 

hayvan hastalýklarý doktoru olduðunu, bu mesleði öðrenmek 
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için üniversitelerin “veterinerlik fakülteleri”nin bitirilmesi 

gerektiðini bilmeyenimiz yoktur. Veteriner fakültelerinin amacý 

nedir? Evcil hayvanlardaki hastalýklara çözümler üretmek, 

hayvanlarýn ve onlardan elde edilen ürünlerin daha saðlýklý 

olmasýný saðlamak vs...

Buraya kadar iyi, güzel, hoþ da evcil olmayan hayvanlar 

üvey evlât mý? Ya onlarýn saðlýðý..? Evet, veterinerlik bölümleri-

nin hedefinde bu yok, vahþî hayvanlar kendi baþlarýnýn çaresine 

baksýnlar. 

Ýþin doðrusu Osmanlý Devleti döneminde atalarýmýz çeþitli 

vakýflar kurarak vahþî hayvanlara da yardým etmiþlerdir. 

Kýþýn daðlarda hayvanlarýn aç kalmamasý için oralara yiyecek 

götürmüþler, göç ederken yaralanan leyleklere yardým için bile 

vakýflar kurmuþlar, güvercinlere cami bahçelerinde kuþ saraylarý 

yapmýþlardýr.

Hiç düþündünüz mü, ormanlarda yaþayan ceylan, ayý, kurt 

gibi hayvanlar hiç hastalanmaz mý? Hastalanýrsa ne yapar?

Evet, vahþî hayvanlar da yaralanýr, hastalanýr; ama onlarýn 

tek doktoru yine kendileridir. Ýnsanoðlunun duasýný boþ çevirme-

yen Sonsuz Merhamet Sahibi, büyük küçük bütün canlýlarýn hâl 

diliyle yaptýðý dualarý da karþýlýksýz býrakmamýþtýr. Býrakmadýðý 

için de onlara hastalandýklarýnda ne yapmalarý gerektiðini ilham 

etmiþtir. 

Meselâ geyik ve karacalar yaralandýklarýnda yosunlu toprak-

lara uzanýrlar. Çünkü bu topraklarda yaralarý iyileþtiren bir tür 

antibiyotik vardýr.
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Kedi ve köpekler sindirim sistemi sorunlarýnda kusabilmek 

için çimen, kurtlar da ýsýrgan otu yer.

Kurtlar yýlan sokmasý durumunda “Calla palutris” adlý yýlan 

otunu yer.

Ayýlar hastalandýklarýnda “Ligusticum portri” adlý bir bitkiye 

sürtünür. Yapýlan araþtýrmalarda bu bitkinin baþ aðrýsý, romatiz-

ma, soðuk algýnlýðý gibi rahatsýzlýklara da yararlý etkileri olduðu 

görülmüþtür.
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TÜNEL USTALARI

S iz hiç kömür ocaðýna indiniz mi? Peki, falan yerde 

kömür madeni göçtü, türünden haberler duydunuz 

mu? Bazýlarýnýz elbette duymuþ, televizyondan 

da izlemiþtir. 21. yüzyýl teknolojisi ile yapýlan, yapýlýrken çeþitli 

sistemlerle dayanýklýlýðý artýrýlan bu tünellerde yine de zaman 

zaman göçükler olur, çalýþanlar yaralanýr ya da ölürler.

Þimdi size mükemmel tüneller kazan, ama kazdýðý tüneller 

hiçbir zaman çökmeyen bir tünel ustasýndan bahsedeceðim. Bu 

tünel ustasý tahmin ettiðiniz gibi porsuk. Hâlbuki onun tünel 

kazarken ne son derece geliþmiþ araç gereçleri vardýr ne de bilim-

sel bir birikimi. Fakat yaptýðý tüneller insanlara ve teknolojiye 

parmak ýsýrtacak cinstendir.



Hünerli Hayvanlar50

Asya ve Avrupa ormanlarýnda görülen porsuklar, 75 cm 

uzunluðunda, 20 kg aðýrlýðýnda, baþ kýsmýnda beyaz bir çizgiyle 

süslü gri bir posta sahip, gece avlanan bir hayvan türüdür.

Porsuklar sert týrnaklara sahiptir. Bu týrnaklar sayesinde en 

sert topraðý bile kazýp oraya yuva yapabilir. Týpký bizim topraðý 

kazmada kullandýðýmýz araçlar gibi. Ama onlarýn ilginç yönü 

sadece bu týrnaklarý deðil elbette. Porsuklar ayný zamanda usta 

bir plânlamacýdýr da. Kazdýklarý tünelleri katlar hâlinde yapan 

bu hayvanlar, her tüneli birer çýkýþa baðlar. Güvenlik önemli ne 

de olsa... Ayrýca porsuklar yuvalarýnýn çýkýþýný güney yamaçlarýna 

yapar. Böylece keskin kuzey rüzgârlarýndan ve sel baskýnlarýndan 

da yuvalarýný korumuþ olurlar. Çocuklarýmýza belli bir yaþa gel-

dikten sonra öðretebildiðimiz yön kavramýný bu hayvanlar nasýl 

keþfetmiþ peki?

Tünel kazma deyince akla, topraðýn tünelden dýþarý nasýl 

çýkarýldýðý geliyor. Acaba porsuklar tünel kazarken topraðý dýþarý 

nasýl çýkarýyorlar? Porsuklar, metrelerce uzunluktaki tünellerin-

den topraðý ilginç bir þekilde çýkarýrlar. Porsuklardan biri sýrt 

üstü yatar, diðeri yatanýn karnýna topraðý koyar, daha sonra onu 

arka ayaklarýndan tutarak dýþarý sürükler. Ýyi fikir deðil mi? Týpký 

el arabasý gibi.

Porsuklarýn tünel kazdýðýný söyledik; ama bu, alelâde bir iþ 

deðildir. Çünkü her topraða tünel kazýlmaz. Tünelin kazýldýðý 

zeminin iyi etüt edilmesi ve topraðýn incelenmesi gerekir. Hadi 

biz insanlar kazabiliriz, çünkü içine beton ya da kalýn kalaslarla, 

deðiþik malzemelerle destek yapar, topraðýn göçmesini önleriz. 

Ya porsuklar? 
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Bu toprak mühendisleri ve tünel ustalarý da önce zemin 

etüdü yapar, topraðýn tünel kazmaya uygun olup olmadýðýný 

inceler, toprak uygunsa o zaman çalýþmalara baþlar. Yoksa 

kazdýklarý tünel kendilerine mezar olur. Hatýrlarsanýz Aðustos 

99'da Marmara'da etkili olan depremde birçok ev, zemine uygun 

yapýlmadýðý için yýkýlmýþtý. 

Ýþte porsuklarýn tünek kazacaklarý ideal topraðý %75 kum, 

%15 humus oluþturmaktadýr. Ayrýca bu tür topraklar ýsýyý da iyi 

iletir.

 Porsuklar topraðý inceleme yeteneðini nasýl kazanmýþlar der-

siniz. “Ciddî” bir mühendislik iþi olan bu toprak kalitesini ölçme 

ve topraðý oluþturan tabakalarý bilebilme sanatýný porsuklar anne 

ve babalarýndan mý öðrendiler acaba? Peki eðer öyleyse, anne ve 

babalarý nereden öðrendi?
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BEDEN DİLİ

T iyatroda, sadece jest ve mimikler ile gerçekleþtirilen 

bir oyun çeþidi vardýr. Bu oyunda oyuncu, vücut 

hareketleri ile kendini ifade etmeye çalýþýr. Bunun 

bir benzerini aslýnda günlük hayatýmýz içinde, ister farkýnda 

olalým ister olmayalým, biz de yaparýz. Çünkü vücut hareketle-

rimiz ruh hâlimizin dýþa yansýyan þeklidir, aynasýdýr. Örneðin 

kaþlarýmýzýn, aðzýmýzýn, boynumuzun, kollarýmýzýn hareketi ile 
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kýzgýn, üzgün, sevinçli, çaresiz olduðumuzu farkýnda olmasak da 

anlatmýþ oluruz. 

Hem bizler el, kol ve baþ hareketleriyle bazen söze gerek duy-

madan kimi düþüncelerimizi aktarabiliriz. Bir þeyi beðendeðimizi, 

onun çok güzel olduðunu belirtirken parmaklarýmýzý birleþtirip 

elimizi yukarý kaldýrýrýz. Baþýmýzý yukarý kaldýrmak hayýr, aþaðý 

indirmek evet anlamýna gelir. Kýzdýðýmýzda yumruklarýmýzý sýkar, 

çaresizliðimizi belirtirken baþýmýzý iki yana sallar, sevincimizi 

ifade ederken ellerimizi birbirine vururuz. Tabiî bu arada aðzýmýz 

da kulaklarýmýza doðu açýlýr... Bütün bunlara bir de saðýr ve dil-

sizlerin sözcükleri karþýlayan sembollerini ekleyebilirsiniz. Ortaya 

tam bir iþaretler dili çýkar. Ýþte Güney Amerika'da yaþayan bir 

lama türü olan guanakolar da böyledir. Onlar, kendi aralarýnda 

neredeyse tamamen iþaretlerle, vücut hareketleri ile anlaþan 

canlýlarlardandýr. Bizdeki Pandomim oyununda yada saðýr ve dil-

sizlerin sembollerinde olduðu gibi, kendi aralarýnda iþaretleri ve 

anlamlarýný belirleyip (!) bu iþaretlere göre konuþma kararý almýþ 

gibidirler. Evet, söylediklerimde herhangi bir “abartma” yok. 

Tamamen gerçek! Guanakolar kendi aralarýnda anlaþmayý vücut 

hareketleri ile saðlarlar.

Bu lama türünün düzenli bir sosyal yaþamý vardýr. Bu hay-

vanlar ailelerini ve birlikte yaþadýklarý sürüleri tehlikelerden uzak 

tutmak için birbirlerine mesajlar gönderirler. Bu iþaretler bazen 

kulak sallama, bazen çömelme, bazen tükürme ve göðse vurma 

ya da kuyruk sallama þeklinde olabilir. Onlarda bütün vücut 

hareketlerinin bir anlamý vardýr çünkü.
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Kendi aralarýndaki iletiþimleri vücut dili ile olduðundan, vücut 

duruþu çok önemlidir guanakolarda. Örneðin bu canlýlardan biri-

nin bölgesine baþka bir guanako yaklaþtýðýnda, o bölgeye hâkim 

olan erkek, kuyruðunu havaya kaldýrarak anî bir þekilde dimdik 

ayaða kalkar. Boynunu kývýrarak “S” þekline getirir, kulaklarýný 

arkaya doðru yatýrýr ve burnunu yukarý doðru kaldýrýr. Bu þekilde 

guanako düþmanýna gözdaðý vermiþ olur: “Bölgeme yaklaþma 

tepelerim ha! Sen benim kim olduðumu biliyor musun, harcarým 

bak seni..!” vs.



55Hünerli Hayvanlar

TERMOMETRE
LÂZIM MI

T ermometre, havanýn ya da vücudun sýcaklýðýný ölç-

meye yarayan bir araç. Evlerde, iþ yerlerinde, has-

tahanelerde kýsacasý hayatýn hemen her kesiminde 

karþýmýza çýkan, vazgeçilmez yeri olan bir araç. Ansiklopediler 

termometrenin insanlar tarafýndan bilmem kaçýncý yüzyýlda 

bulunduðunu yazýyor. Bu doðru, fakat daha önce bulan ve kul-

lanan yok mudur? Neden olmasýn? Newton yerçekimi kanununu 

bulmadan önce bu kanun yok muydu?

Evet, insandan önce de termometreyi kullananlar var. Nasýl, 

ne zaman bulmuþlar, kendileri mi bulmuþlar, bilemiyorum. 
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Bunlar belki çok geliþmiþ bir medeniyet deðil; bunlarýn bizim 

gibi düþünme, analiz ve sentez yetenekleri de yok; ama termo-

metreleri var. Daha doðrusu çok hassas ve geliþmiþ termometre-

ler kullanýyormuþcasýna havanýn sýcaklýðýný kesinlikle ölçebiliyor-

lar ve hayatlarýný da buna göre plânlýyorlar. 

Kimler mi bunlar? Çölde yaþayan gümüþ karýncalar. Evet, 

yanlýþ duymadýnýz gümüþ karýncalar... Onlar meteoroloji 

uzmanlarýna taþ çýkartacak özelliklere sahip çöl hayvanlarýdýr. 

Çünkü meteorologlar, ellerindeki son derece geliþmiþ cihazlarý 

ile hava tahmininde bulunur, buna raðmen bazen yanýlýrlar. 

Ama gümüþ karýncalar öyle mi? Hayýr, onlarýn tahminleri 

her zaman doðru çýkar. Çünkü onlar öyle programlanmýþtýr. 

Týpký bilgisayarýnýzýn sizin yüklediðiniz programlar çerçevesinde 

çalýþmasý, verilen komutlarý yerine getirmesi gibi.

Bilim adamlarýnýn yapmýþ olduðu araþtýrmaya göre gümüþ 

karýncalar, yuvalarýndan çöl sýcaklýðý 45 derece olduktan sonra 

çýkarlar ve sýcaða meydan okurcasýna, çöl sýcaðý 55 dereceye 

varýncaya kadar yiyecek arayýp sonra yuvasýna döner. Gümüþ 

karýncalar, yiyeceklerini sýcaklýðýn 45 ile 55 derece olduðu zaman 

diliminde bulur, bunun dýþýnda yuvalarýnda kalýrlar. Nedenini 

merak mý ediyorsunuz? Hemen söyleyeyim: Aconthodactylus 

dumerili denen bir tür kertenkele ile karþýlaþmaktan korkarlar 

da ondan. Çünkü bu kertenkelenin en çok sevdiði avlardan biri 

gümüþ karýncalardýr. Bu kertenkeleler ise 45 derecenin üstündeki 

sýcaklýklarda barýnaklarýndan dýþarý çýkamamaktadýr. 

Peki, bu karýncalarýn düþünüp, taþýnýp hatta kaþýnýp bu teh-



57Hünerli Hayvanlar

likeli düþmanlarýndan korunmak için termometreyi bulduðunu, 

sonra kertenkelenin dýþarý çýkmadýðý sýcaklýðý belirlediðini, ken-

dilerinin de o sýcaklýkta dýþarý çýktýklarýný söyleyebilir misiniz? 

Sanýrým bunu kimse söyleyemez, söyleyene kargalar bile güler.

Ayrýca karýnca gibi narin bir hayvan, kertenkelenin bile 

dayanamadýðý bu kadar yüksek bir sýcaklýkta, hem de çölde dýþarý 

nasýl çýkabiliyor, sýcaða nasýl dayanýyor? Karýnca yuvadayken, 

dýþarýda sýcaklýðýn 45ºC’ye vardýðýný nasýl anlýyor? Soru içinde 

soru...
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SU ALTINDA ZİYAFET

B ir belgesel izliyordum. Bu belgeselde yabani 

sýðýrlarýn göçü anlatýlýyordu. Bu göç sýrasýnda 

zayýflar ve hastalar, vahþi hayvanlara yem olu-

yordu. Bilim adamlarýna göre bu, Yaratýcýnýn doðadaki denge-

yi saðlayan bir kanunuydu. Böylece ekolojik denge hassas bir 

þekilde saðlanmýþ oluyordu. 

Düþünsenize, bir canlýnýn soyu tükense ne olur? Yýllar önce 

tarým ilâçlarýnýn yanlýþ kullanýmý sonucu Avustralya'daki yýlanlarýn 
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sayýlarý tükenme noktasýna gelmiþ. Fare yiyerek beslenen bu hay-

vanlar azalýnca fareler çoðalmýþ doðal olarak. Ve her yeri istilâ 

etmiþler. Bilim adamlarý çareyi kýtaya kedi getirmekte bulmuþ. 

Ýþte belgeselde izlediðim bu sýðýrlarýn göçüyle ekolojik denge 

saðlanmýþ oluyor bir bakýma. Bu dengeyi korumak için dünyanýn 

dört bir tarafýnda milyonlarca dolar harcanarak, nesli tükenme 

noktasýna gelen canlýlar koruma altýna alýnýyor. 

Evet, belgeselde izlediðim kadarýyla sýðýrlar, göç sýrasýnda 

nehirden de geçmek zorundalar. 

Bu göç sýrasýnda timsahlara gün doðar. Sýðýrlarýn bir kýsmý 

timsahlara yem olur çünkü. Ýþte bu belgeselde baþka bir þey daha 

dikkatimi çekti. Timsahlar avladýklarý canlýlarý su içinde yerler.

Timsahlar, yemeklerini su içinde yerler, demiþtik. Ne var 

bunda, diyorsanýz sorayým: Siz su içinde bir þeyler yiyip içebilir 

misiniz? Tabiî ki hayýr! Çünkü bizler akciðer solunumu yapýyoruz. 

Ayrýca aðzýmýzý açtýðýmýzda boðazýmýza, solunum yolumuza sular 

dolar. Peki, ayný durum timsahlar için de geçerli deðil mi? Aslýnda 

evet. Çünkü onlar da bizim gibi akciðerleri olan ve akciðer solu-

numu yapan canlýlardýr. Balýklar gibi solungaç sistemine sahip 

deðil ki, suyun içindeki oksijeni kullanýp yaþayabilsin. Su yüzüne 

çýkýp hava alan, depoladýðý bu havayý belli bir süre kullanan, tek-

rar su yüzüne çýkýp soluk olan canlýlardýr timsahlar. O hâlde nasýl 

boðulmuyorlar?

“Merak, bilimin babasýdýr.” derler ya, iþte ben de merak ettim 

ve araþtýrdým. Meðer benden daha meraklýlar da varmýþ. Onlarýnki 

sadece merak düzeyinde kalsa iyi. Adamlar, bu hayvanlar üzerin-

de çalýþma yapan uzmanlar, üþenmeden araþtýrmýþlar ve timsah-
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lardaki ilginç bir sistemi bulmuþlar. Ben onlarýn yalancýsýyým. 

Bu araþtýrmalara göre timsahlarýn boðulmamalarýnýn nedeni 

þu: Timsah suya daldýðýnda burun delikleri ve kulaklarý etsi bir 

kapakçýkla kapanýr. Ayrýca burun deliklerinden aðza gelen hava 

kanallarý ikinci bir kemiksi damak ile kapanýr. Böylece ciðerlere 

ve yemek borusuna suyun dolmasý engellenmiþ olur.

Peki, sizce bu mükemmel sistemi timsahlar kendileri mi 

geliþtirmiþlerdir? Baþ baþa verip “Abi bizim yaþadýðýmýz yer 

nehirler. Malûmunuz su akýþkan bir sývý, biz aðzýmýz kapalý suyun 

altýnda kalamayacaðýmýza, avlarýmýzý suda halledeceðimize göre 

bu su meselesine bir çözüm üretelim!” mi demiþler acaba? 

Bir makine kendisini yapamayacaðýna göre, timsah da kendi 

sistemini, “Kendin kur, kendin iþlet.” anlayýþý ile yapmýþ olamaz 

sanýrým, ne dersiniz?
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OKSİJEN TÜPÜ KULLANAN
ÖRÜMCEK

İ nsan vücudunun, enerji üretmek için oksijene ihtiyacý 

vardýr. Vücut bu maddeyi soluduðu havadan saðlar. 

Kalp, akciðerlerde temizlenen kaný tüm vücuda 

pompalar. Dolaþým sisteminin faaliyetleri sayesinde hem bütün 

hücrelere temiz hava gider hem de vücut kirlerden arýndýrýlmýþ 

olur. Bu nedenle insan çok kýsa süre havasýz yaþayabilir, birkaç 

dakika; ama uzun süre asla... 

Ýnsan suda çözünmüþ olan oksijenden yararlanmadýðý için 
suyun içinde nefes almadan uzun süre kalamaz. Bunun için de 
insanlar oksijen tüpünü icat etmeden önce, denize dalarken 
hava hortumlarý kullanmýþlar, bununla suyun belli derinliklerine 
kadar inmiþlerdir. Ýnsanlar oksijen tüpünü bulana kadar bin bir 
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zahmet çekerken, su örümceði kendisine verilen bir sistemle bu 
iþi tereyaðýndan kýl çekme kolaylýðý içinde yapýyor, suyun altýnda 
uzun süre kalabiliyordu. Akýllý bir hayvan demek ki (!) Öyle ya, 
insanlarýn yirminci yüzyýlda bulduðu bir sistemi o belki milyon-
larca yýldýr kullanýyor.

Asya ve Avrupa'nýn ýlýk bölgelerinde yaþayan su örümcekleri, 
hayatlarýnýn büyük bir kýsmýný su altýnda geçirirler. Çünkü bu 
örümcekler yuvalarýný suyun içine yaparlar. Bu örümceklerin üze-
rinde araþtýrma yapýlmasý gereken ilginç yuvalarý vardýr. Onlarýn 
ilginç olan yuvalarý kadar, bir kara canlýsý olmalarýna raðmen 
suda yaþayabilmelerinin de araþtýrýlmasý gerekir aslýnda.

Örümcekler su içine yuvalarýný nasýl yapar ve bu yuvada 
yaþamýný nasýl sürdürür? Evet, örümcek, yuvasýný yapmadan önce 
uygun bir yer arar. Bu, su bitkilerinin saplarý ya da yapraklarýnýn 
arasýdýr çoðunlukla. Uygun yeri bulduktan sonra su bitkilerinin 
sap ya da yapraklarý arasýna önce aðlarý ile bir platform yapar. 
Bu platformu, iplikçikleri ile bitki saplarýna sabitler. Aslýnda bu 
iþlemin birçok yararý vardýr. Bu iplikçikler, su örümceðine yol gös-
teren birer iþaret olur, bu iþaretlerle evinin yolunu bulur. Ayrýca bu 
iplikçikler, avýn yaklaþtýðýný bildiren bir radar görevi görür. 

Örümcek ikinci aþamada, oluþturduðu bu yuvasýna hava 
taþýr. Su üstüne çýkýp “hava“ yakalar ve bu havayý yuvasýna geti-
rir. Gelen hava kabarcýklarý ile önceden kurduðu að, yukarýya 
doðru þiþer ve bir çan biçimini alýr. Ýþte bu çan, örümceðin su 
altýnda olduðu sürece içinde barýnacaðý yuvasýdýr. 

Örümcek, ömrünün çoðunu su içinde geçirir. Su içinde yaþar, 
avlanýr ve ürer. Buna raðmen bir su canlýsý deðildir. Yani sudaki 
oksijeni balýklar gibi alýp kullanamaz. O da bu eksikliðini gider-
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mek için ince eleyip sýk dokuyarak bir sistem geliþtirmeye karar 
vermiþtir (!) Ve yukarýda da söylediðim gibi bizim kullandýðýmýz 
oksijen tüplerinin hem de en hafifinden bir model geliþtirmiþtir. 

Örümceðin su dýþýna çýktýktan sonra tekrar suya anî 
dalýþlarýnda irili ufaklý hava kabarcýklarý ayaklarýna ve vücudu-
nun çeþitli yerlerine asýlý kalýr. En çok hava kabarcýðý da karnýnýn 
altýnda kalýr. Örümcek bu hava kabarcýklarýný suyun altýnda 
bir arada tutar. Buna hava çaný denir. Bu çan havayla dolduk-
tan sonra örümcek, haftalarca su yüzeyine çýkmaz ve bu çanda 
depoladýðý hava sayesinde su altýnda yaþar. 

Belki bizler de bir gün su örümceðininki kadar hafif oksijen 
tüpleri geliþtiririz ya da onun gibi denizlerin altýna evler yapabi-
liriz! 

Ýnsanoðlu þu hayvanlar âlemini alýcý gözüyle incelese yaþamý 
kolaylaþtýracak ya da yaþama yön verecek ne çok keþif yapabilir 

deðil mi?
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REKORTMEN PİRE

H iç düþündünüz mü, bir insan en fazla kaç 

metre yükseðe sýçrayabilir? Ben söyleyeyim: 

Yüksek atlamada üç metre, sýrýkla atlamada altý 

metre... Sýrýkla atlamada sýrýðýn boyunun beþ metre olduðunu 

unutmayýn.
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Peki, bir pirenin ne kadar yükseðe sýçradýðýný biliyor musu-

nuz? Sýký durun söylüyorum: Boyunun seksen, yüz katý ...

Ýnsan o kadar çalýþýp çabalayarak beþ altý metre atlayabil-

mektedir, ki bu boyumuzun hemen hemen dört katýdýr. Bir pire 

ise boyunun 80 - 100 katý sýçrayabilmektedir. Bir sýçramada 30 

- 40 santim ileri atlayabilir. Bu sýçramanýn hýzý, bir silâhtan çýkan 

kurþunun hýzýna yakýndýr. Pire bu sýçramayý bacaklarýndaki özel 

bir sistemle gerçekleþtirir.

Bacaklara baðlý, bir tür yay sistemi vardýr pirelerde. Bu sis-

tem sayesinde diðer vücut yapýlarýndan bir miktar enerji anîden 

bacaklara aktarýlýr. Bacaklarda kullanýlan bu enerji, sadece %5'lik 

bir kayýpla, pirenin olaðanüstü bir yüksekliðe sýçramasýný saðlar. 

Gazetelerde, televizyonlarda sýk sýk duyarýz: “Ýnþaattan düþen 

bir kiþi öldü. Ýkinci kattan düþen kiþi yaralandý.” diye. Pirelerin 

dünyasýnda böyle bir durum söz konusu deðildir. Onlarýn 

sözlüðünde “yaralanma, sakatlanma” sözcükleri yoktur. Çünkü 

onlar müthiþ bir tasarým harikasýdýr. Yaþam tarzlarýna en uygun 

bir þekilde donanýmlar verilmiþtir onlara. Bu nedenle bir pire, 

boyunun seksen yüz katý yüksekliðe kadar rahatça sýçrayabilir. 

Pire kendinden yüz kat yükseðe sýçradýktan sonra büyük bir hýzla 

yere düþer. Hiç aklýnýza geldi mi bilmem. Pire bu kadar yükseðe 

çýkýp düþtükten sonra nasýl olur da yaralanmaz?  

Söyleyeyim, vücudunda iskelet sistemi yerine esnek yapýlar 

bulunur da ondan. Diðer böceklerin sert kabuklarýna karþý pire-

lerin vücutlarý oldukça yumuþak bir kýlýfla kaplanmýþtýr. Bu yapý, 

þiddetli darbeleri emerek, pirenin sakatlanmasýný engeller. 
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Ýnsanlarda da pirelere özgü bu sistem olsaydý; bir insan, yüz 

metreden bile düþse herhangi bir sýyrýk almadan yoluna devam 

edebilecekti. Ama bu olmadýðý için býrakýn yüz metreyi, birkaç 

metre yüksekten atladýðýnda bile burkulma, kýrýlma hatta Allah 

korusun ölüm gibi durumlarla karþýlaþabiliyor, soluðu hastahane-

de ya da kabristanda alýyor insanlar.

Pirenin sýçrama rekoruna ulaþabilseydi, 180 cm boyunda-

ki bir insan, Ýstanbul Boðazý'nýn bir yanýndan diðer yanýna bir 

sýçrayýþta rahatça geçebilirdi. 

Peki, bu sistemi pireler nasýl bulmuþ? Yoksa pireler çok zeki 

hayvanlar da bizim haberimiz mi yok, ne dersiniz?
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HOVERKRAFT 
KERTENKELELER

B ir devlet baþkaný varmýþ ülkenin birinde. Ülkesi 
için çalýþýr çabalar; ama bir türlü ülke basýnýnýn 
gözüne giremez, onlara kendini beðendiremezmiþ. 

O ne iþ yapar, ne hizmet görürse görsün ertesi gün gazetelerde o 
güzel iþin aleyhine ifadeler, yorumlar çýkarmýþ. Buna fena hâlde 
caný sýkýlan baþkan, adamlarýný toplamýþ, onlara: “Düþünün, 
taþýnýn, araþtýrýn bana basýnda iyi bir þekilde yer alacak bir proje 
getirin.” demiþ. Baþkanýn adamlarý çalýþmýþlar, beyin fýrtýnasý 
yapmýþlar, bilim adamlarýný çaðýrmýþlar ve uzun araþtýrmalardan 
sonra çok önemli bir icatla baþkanýn yanýna gelmiþler. Buluþ: 
Suda yürümeyi saðlayan ayakkabý. 
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Hemen gazetelere haber verilmiþ. Gazetecilere ertesi gün 
baþkanlýk sarayýnýn yanýndaki sahile gelmeleri, kendilerini bir sürp-
rizin beklediði söylenmiþ. Ertesi gün gazeteciler gelince baþkan, 
herkesin þaþkýn bakýþlarý arasýnda su üzerinde yürümeye baþlamýþ. 
Bu olay orada hazýr bulunan halk ve gazeteciler arasýnda büyük 
þaþkýnlýk uyandýrmýþ. Baþkan son derece sevinçli... Merakla gazete-
lerin haberlerini beklemeye baþlamýþ. Ertesi gün çýkan gazetelerin 
manþeti: Baþkan Yüzme Bilmiyor, Suda Yürüdü.

Evet, yukarýdaki olay bir senaryo. Þu ana kadar insanlar suda 
giden gemiler, su altýnda yol alan denizaltýlar, havada kuþ gibi 
süzülen uçaklar icat etti, ama giyildiðinde su üzerinde yürünebi-
len bir ayakkabýyý henüz icat edemedi. Ýnsan suda yürüyemiyor; 
ama su üzerinde yürüyebilen canlýlar var, hem de o kadar çok 
ki... Bunlardan biri de iguanalardýr. Miðferli basilisk de denen 
iguanalar...

Orta ve Güney Amerika'nýn tropikal bölgelerinde, özellikle 
Costa Rica’da yaþayan bir kertenkele türüdür iguanalar. 50 cm 
büyüklüðündeki bu hayvanlar rahatlýkla suda yürürler. Suda 
yürüyen kertenkele, saniyede 20 adým atarak suyun üstünde 
çýlgýnca koþar. Ayaklarý suya deðdiði anda, her bir parmak iyice 
kasýlarak ayaðýn yüzey alanýnýn artmasýný ve suyu kolayca itmesini 
saðlar. Böylelikle ayaklar, vücudun aðýrlýðýný rahatlýkla dengeler. 
Kertenkelenin ayaklarý suyu ittiðinde, bir hava baloncuðu oluþarak 
fazladan bir destek saðlar ve diðer ayaðýn dönüþünü tamamlayýp 
suya deðmesi için zaman kazandýrýr. Kertenkele baloncuk daha 
yok olmadan aðýrlýðýný diðer ayaðýna aktarýr. Hava baloncuðu çok 
önemlidir, çünkü ayaðý doðrudan suya deðecek olursa, kertenkele 
suya gömülür. Yani kertenkele aslýnda suda deðil, su ile ayaklarý 
arasýnda oluþan hava tabakasýnda yürümektedir.
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Sadece kertenkele deðil, kafur böcekleri (Camphor böceði) de 
suyun üzerinde çok büyük bir hýzla hareket ederek âdeta kayak 
yapar. Bu hayvanlar çok hýzlý hareket ettiði için su üzerinde bat-
madan yürüyebiliyorlar diye düþünebilirsiniz. Buna inanýyorsanýz 
denemesi bedava! Aslýnda bilim adamlarý da ilk önce böyle düþün-
müþler ama araþtýrýnca durumun hiç de öyle olmadýðý anlaþýlmýþ.

Peki, bu canlýlar nasýl yürüyebiliyorlar? ABD'de Harvard 
Üniversitesi'nden bir grup bilim adamý yaptýklarý inceleme ve 
araþtýrmalarda su kertenkelesinin suda yürürken ayaklarý ile su 
arasýnda bir tür hava yastýðý oluþturduðunu fark etmiþtir. Bu 
hava yastýðý sayesinde ayaklar suya batmamakta ve hayvan rahat-
ça su üzerinde yürüyebilmektedir.

Yüce Yaratýcý, canlýlarý bizlere birer model olarak yaratmýþ 
ayný zamanda. Bizler büyük bir kitap olan dünyayý, hatta kâinatý 
okur, ondan gereken dersi alýrsak ilim ve teknolojide hayli ilerle-
meler kaydedebiliriz. 

Þimdi yukarýda anlattýðýmýz iguanalarý düþünün. Bilim 
adamlarý iguanalarý araþtýrana kadar kimsenin onlarýn bu özelliðin-
den haberi yoktu. Ama insanoðlu dünya kitabýnýn bir harfi olan 
iguanalardaki bir özelliði aldý ve onu kendi dünyasýna uyguladý. 
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Böylece hem karada hem de denizde giden araçlar icat etti. Yani 
akýlsýz ve þuursuz bir küçük canlý insanoðluna ilham kaynaðý oldu. 
Zaten böyle düþünmesek iguana ve kafur böceði gibi canlýlarýn 
insandan daha “zeki” olduðunu kabul etmemiz gerekir. Hâlbuki 
bunu aklý baþýnda olan hiçbir insan kabul etmez. Ýguanalarýn dili 
olsa ve onlara: “Yahu siz ne akýllý hayvanlarsýnýz, biz insanlarýn 
düþünemediði müthiþ bir þeyi nasýl düþünüp buldunuz?” desek, 
onlar bile bize “akýlsýz” nazarý ile bakacaklardýr. 

Evet, iguanalar bilim adamlarýna büyük bir ilham kaynaðý 
olmuþ ve iguanalarýn bu özelliðinden hareketle hava yastýklý bir 
araç icat edilmiþtir: Hoverkraft. Böylece araç hem suda hem kara-
da rahatça ilerleyebilmekte, hem de sürtünme en aza indirgenip 
enerjiden tasarruf saðlanmaktadýr.

Ýlk hoverkraft, 1959'da Wight Adasý'ndan Ýngiltere'ye baþarýlý 
bir sefer yaptý. Birkaç hafta sonra da Manþ Denizi'ni iki saatte 
geçti. Araç, alt tarafýndan püskürtülen basýnçlý hava ile meydana 
getirilen hava tabakasý üzerinde istenilen yöne hareket etmektedir. 
Üstelik araç, zemine deðmediði için sürtünmeden etkilenmez.

Bilim adamlarý “hayvan” deyip geçmiyor. Bak inceliyor, 
araþtýrýyor. Yýllar süren araþtýrmalardan sonra da bilim alanýnda 
güzel buluþlara imza atýyor.
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TAKIM ÇALIŞMASI

B ir insan yaþamýn zorluklarý karþýsýnda tek baþýna 

ne yapabilir, ne kadar dayanabilir? Bütün ihtiyaç-

larýný kendi karþýlayabilir mi? Her iþini kendisi 

görebilir mi? Görse bile ne kadar süreyle bunu yapabilir?

Tüm ihtiyaçlarýný kendisi karþýlayacak kadar yetenekli, yete-
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nekli olduðu kadar kapasiteli bir insan henüz dünyaya gelme-

di. Gelmedi çünkü biz insanlar, toplum hâlinde yaþayabilen, 

iþ bölümü ile yaþamýný sürdürebilen varlýklarýz. Tek baþýmýza 

hayatýn zorluklarý karþýsýnda tutunamayýz. Bunu yapabilen biri-

ni tanýyorum, o da gerçek bir kiþi deðil, hayalî bir kahraman. 

Daniel Defoe'nin “Robinson Crouse” romanýnýn kahramaný 

Robinson. Kaldý ki Robinson’un bile Cuma adýnda bir arkadaþý 

vardý adada...

Belli bir ücret karþýlýðýnda, terzi olmamamýza raðmen rengâ-

renk, birbirinden güzel, deðiþik tip ve modelde elbiseler; fýrýncý 

olmamamýza raðmen iþtahýmýzý kabartan, midemize bayram 

yaptýran börekler, pideler, nefis ekmekler; çiftçi olmamamýza 

raðmen sebze ve meyveler ayaðýmýza geliyor. Nasýl? Tabiî ki iþ 

bölümü sayesinde. Toplum içinde insanlar ilgi ve yeteneklerine 

göre deðiþik iþler yaparak toplumsal birlikteliði oluþturuyorlar 

çünkü. Her kiþinin bir iþi ve görevi vardýr, hatta toplumun 

çekirdeði olan ailede bile...

Bu durum, hayvanlar âlemi için de geçerli. Örneðin arýlar, 

karýncalar, antiloplar, filler topluluklar hâlinde yaþar, iþ bölümü 

yaparak kolaylaþtýrýrlar yaþamlarýný. Karýncalarý düþünün. Bir 

kýsmý dýþarýdan besin getirir, bir kýsmý yuvanýn güvenliðini saðlar, 

bir kýsmý yavrularýn bakýmýný üstlenir. Arýlarý düþünün. Bazý arýlar 

bal toplar, bazýlarý kovanýn güvenliðini saðlar bazýlarý larvalarýn 

bakýmý ile uðraþýr...Ýþte bu hayvanlardan biri de kurtlardýr: Grup 

çalýþmasýný harika bir þekilde uygulayan kurtlar...

Evet, topluluk hâlinde yaþayan canlýlardýr kurtlar. Sürüdeki 
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her kurdun bir görevi vardýr. Ve her kurt kendine düþen bu göre-

vi eksiksiz yerine getirir. Kurtlar genellikle tek baþýna avlanmaz, 

onlar avlarýný yakalarken müthiþ bir grup çalýþmasý ortaya koyar-

lar. Kurtlarda avlanma, iþ birliði ve ekip ruhunun sergilendiði bir 

faaliyettir.

Kurt sürüleri yedi ile yirmi dört arasýnda deðiþen miktarda 

fertten oluþur. Her sürünün bir erkek bir de diþi kurttan oluþan 

iki lideri vardýr. Lider, sürüde mutlak hâkimdir; bu kurala 

sürüdeki bütün kurtlar uymak zorundadýr. O kadar ki, avdan 

sonra, önce erkek lider karnýný doyurur, diðerleri ondan sonra 

yerler. 

Kurtlarda her sürünün av alaný vardýr. Sürüler buna dikkat 

eder. Hiçbir kurt bunu ihlâl etmez. Bunun kurt kanununda 

cezasý olduðunu bilir bütün kurtlar. Ve kurallarý ihlâl edenler de 

hemen cezalandýrýlýr. Sosyal yaþamda kurallarý çiðneyenler, birlik-

te yaþamayý zorlaþtýrýr; kurallar çiðnendiðinde ise yaþam çekilmez 

bir hâl alýr. Bu nedenle kurallar hayatî deðerdedir.

Hiç aklýnýza geldi mi, bilmem. Kurtlar biz insanlar gibi 

“düþünme yeteneði”ne sahip olmadýklarý hâlde nasýl oluyor da 

bir araya gelip grup oluþturabiliyor, iþ bölümü ile varlýklarýný 

sürdürebiliyor? Biz insanlarda bile “ortaklýk” kurarak yapýlan 

çalýþmalarýn kýsa zamanda bozulduðunu dikkate alýrsak, bu 

hayvanlar acaba kurallarý nasýl belirliyor ve onlarýn sürekliliðini 

saðlýyor?

Kurtlarda da liderlik son derece önemlidir. Liderlik avantajlý 

olduðu gibi ayný zamanda fedakârlýk gerektiren bir görevdir. 
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Kurtlarda lider, gerektiðinde kendini sürünün selâmeti için feda 

eder. Lider ölürse sürü daðýlýr mý? Hayýr. Sürü, belli kurallar çer-

çevesinde yeni liderini seçer. Sürünün en güçlü kurdu yeni seçilen 

lider olur.
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RENKLİ KİŞİLİK

D ünyanýn deðiþik yerlerindeki insanlarýn kendi 

ýrklarýna göre deri renkleri vardýr. Çinliler sarý; biz 

Türkler beyaz; esmer, Afrikalýlar da siyah ýrktandýr. 

Örneðin, zenciler kadar siyah bir Çinli göremezsiniz. Çünkü bu, 

kalýtsaldýr. Genlerle nesilden nesile aktarýlan bir özelliktir. 

Peki, biz insanlar istediðimiz zaman rengimizi deðiþtirebilir 

miyiz? Buna evet demek çok zor. Dünyaca ünlü zenci þarkýcý 

(Micheal Jackson) bunu denedi, ama sonuç hiç de parlak 
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deðil. Tabiî yazýn deniz kenarlarýnda bronzlaþabiliriz. Bir de 

utandýðýmýzda kýzarabilir, hastalandýðýmýzda da sararabiliriz. 

Ama bu çok kýsa bir süre içindir.

Peki, hayvanlarýn çoðunun yaþadýklarý yere uygun renklere 

sahip olduðunu biliyor muydunuz? Evet, onlar birer kamuflaj 

ustasýdýr. Yaþadýklarý bölgenin renk özelliklerine uygun renkleri 

sayesinde düþmanlarýndan korunur ve avlarýný da fark edilme-

den yakalar bu kamuflaj ustalarý. Örneðin kutup ayýsý kutup-

larda yaþadýðý için beyazdýr. Ama diðer ayýlar yaþadýklarý yerin 

özelliðine göre daha çok, gri ve boz renge sahiptir.

Fakat canlýlarýn içinde bu iþi âdeta sanat hâline getirenler de 

vardýr. Örneðin bukalemunlar. Bukalemunlar çok aðýr hareket 

eden, aðaçlarda ve çalýlar üzerinde yaþayan hayvanlardýr. Çok 

yavaþ hareket ettikleri için düþmanlarýndan kaçamazlar. Fakat 

onlara bu eksiklerini kapatacak çok harika bir özellik verilmiþ. 

Onlar bu özellik sayesinde hýzlý hareket etmeye ihtiyaç duy-

madan rahat rahat yaþayabilmekteler. Bu özellik ne mi? Renk 

deðiþtirme kabiliyeti tabiî ki. Bukalemunlar, renk deðiþtirerek 

hem yaþadýklarý ortama uyum saðlar, hem düþmanlarýndan koru-

nur, hem de avlarýný kolayca yakalayabilir. Kâr içinde kâr. 

Bir bukalemun on beþ dakika içinde renk deðiþtirebilir. Böylece 

bulunduðu yerin rengine bürünerek kendini düþmanlarýndan 

korur. Yeþil bir alanda mý? Kýsa bir süre sonra o da yeþillere 

bürünür. Hakî renklerin hâkim olduðu bir çevrede mi? Problem 

deðil, on beþ dakika sonra o da hakî bir renge sahiptir. Resmen 

usta bir kamuflajcý. Böyle mükemmel bir özelliði olduktan sonra 
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kaçmasýna ne gerek var ki! Rengini deðiþtir, kamuflajýný yap, fark 

edilme. 

Sanýrým askerî kamuflaj tekniklerinde bukalemunlardan 

ilham alýnmýþtýr. Bukalemunlarýn bu özelliði o kadar meþhurdur 

ki bizler, onlarýn bu özelliðinden hareketle, çýkarýna göre tavýr 

takýnan kiþileri anlatmak için “bukalemun gibi” deriz.

Bukalemun, bu özelliðini sadece düþmanlarýndan korunmak 

için kullanmaz, ayný zamanda avlanýrken de kullanýr. Bulunduðu 

yerin renklerini aldýðýndan böcekler onu fark edemez, o da kendi 

vücudu kadar uzun olan dili ile onlarý ham yapar. Bu kadar büyük 

dil aðzýna nasýl sýðýyor derseniz, söyleyeyim: Rulo hâline gelerek. 

Stereo görüþ sayesinde. Biz insanlar da iki gözümüz olduðundan 

üç boyutlu görebiliyoruz.

Gözleri o kadar iyi görür ki bukalemunlarýn, uzaklýk ayarý da 

yaparak birkaç saniye içinde diliyle avlarýný yakalar. Ucu topuz 

biçiminde olan diliyle avýný sersemletir, yapýþkan salgýsýyla kavrar 

ve çeker. Burada ilginç olan, bukalemunun uzaklýk ayarýný nasýl 

yaptýðý? Bu yeteneði nasýl kazandýðý? Biz iki nesne arasýndaki 

uzaklýðý santimetre, metre, kilometre cinsinden ifade ederiz. 

Bunu da metre ve kilometre hakkýndaki bilgimizden hareketle 

yaparýz, ya bukalemun nasýl yapýyor?  

Tabiî bu arada bukalemunlarla ilgili þu soruyu da sormak 

gerekir: Acaba bu canlýlar nasýl renk deðiþtiriyor? Bakýn, iþin 

uzmanlarý üþenmemiþler, incelemiþler, araþtýrmýþlar. Sonunda 

bukalemunlarýn derisinde “kromatofor” denilen renk maddeleri 

bulmuþlar. Sinir sisteminin düzenlenmesiyle ile pigmentlerin 
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daðýlmasý ve toplanmasý saðlanarak renk deðiþimi meydana 

getiriliyormuþ. Bu sayede bulunduðu ortama uyum saðlayýcý 

renklere bürünebiliyormuþ. 

Yukarýda da deðindiðimiz gibi bukalemunlar gün ýþýðýnda 

yapraklý bir dalda otururken, etraflarýndaki çalýlýklarýn gölgesine 

benzer þekilde lekelerle yeþil renge dönüþürler. Akþam yaklaþýp 

da ve ýþýklar sönükleþmeye baþladýðý zaman da renkleri grimsi 

yeþile döner ve daha sonra sarý lekeli donuk sarýmsý kahverengiye 

dönüþür. Karanlýkta ise bukalemun tamamen siyah olur. 

Hatta bir Alman cam fabrikasýnda, bukalemunlarýn bu 

özel liðinden yola çýkýlarak renk deðiþtiren camlar üretilmeye 

baþlanmýþtýr.

Hayvanlar âleminden ders alacaðýmýz çok þey var, çok...
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BEN YUMURTAMI
TANIRIM

H epsinin rengi, þekli, büyüklüðü ayný 40 bilye 

düþünün. Bunlarý arkadaþlarýnýzla paylaþýn, 

sonra 40 bilyeyi bir araya getirin. Böyle kýrk 

bilye arasýnda size ait olanlarý seçebilir misiniz? Zor dostum 

zor...!

Peki, deve kuþlarý bu beceriye sahip dersem... Belki 

inanmayacaksýnýz; ama bilim adamlarý incelemiþ, araþtýrmýþ, tec-

rübe etmiþ ve sonunda deve kuþlarýnýn böyle bir özelliðini fark 
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etmiþler. Onlar birçok yumurtanýn içinden kendilerine ait olan 

yumurtalarý çok rahat bulabiliyor. 

Efendim, deve kuþlarý oldukça hareketli, hareketli olduðu kadar 

da rahatýna düþkün hayvanlardýr. Onlarda her kuþ yumurtlayýp 

kuluçkaya yatmaz. Ya ne yapar? Kuluçka için bir deve kuþu 

görevlendirirler ve bütün yumurtalarý ona verirler. Bir erkek 

deve kuþunu da ona yardýmcý olarak býrakýrlar. Diþi deve kuþu 

yumurtalar üzerinde kuluçkaya yatar. Fakat bir deve kuþu ancak 

yirmi kadar yumurtanýn üzerine oturabilir; çünkü yumurtalar 

büyüktür ve her biri yaklaþýk bir buçuk kilogram aðýrlýðýndadýr. 

Bir deve kuþunun, bunlarýn hepsinin üzerine oturmasý mümkün 

deðil tabiî. Yumurtalar fazla olursa, deve kuþu hepsinin üzerinde 

kuluçkaya yatamayacaðýndan, fazla yumurtalarý dýþarý atar. Ama 

kendi yumurtasýný asla! Peki, deve kuþu yirmi beþ, otuz yumurta 

arasýndan kendi yumurtasýný nasýl tanýyor?

Bizler, kendi ikiz çocuklarýmýzý bile zor ayýrt ederken, bu 

kuþlar yumurtalarýný nasýl tanýyorlar? Ýþte bunu bilim adamlarý 

da merak etmiþ ve baþlamýþlar araþtýrmaya. Önce yumurtalara 

numara vermiþler. Sonra yumurtalarýn yerini deðiþtirerek, eski ve 

yeni yumurtalarý karýþtýrmýþlar. Yapýlan tüm deneylerde sonucun 

deðiþmediði görülmüþ. Bilim adamlarý þaþkýn... Deve kuþu sanki 

üzerinde bir þifre, bir iþaret varmýþçasýna kendi yumurtasýný hemen 

tanýyor. Evet, ne kadar yumurta olursa olsun deve kuþu kendi 

yumurtasýný tanýyor. Bunun üzerine bilim adamlarý yumurtalarý 

daha ayrýntýlý bir þekilde incelemiþler ve þunu fark etmiþler: 

Bütün yumurtalarda içindeki yavrunun nefes almasýný saðlayan 
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hava delikleri var. Ve her yumurtada bu deliklerin daðýlýmý 

farklý. Bunun üzerine bilim adamlarý þu sonuca ulaþmýþ: Deve 

kuþlarý yumurtalarýný, yüzeylerindeki deliklerin daðýlýmý sayesinde 

tanýyorlar.

Evet, bilye örneðine tekrar dönelim mi...?
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KEMENT USTASI

1 980'li yýllara kovboy filmleri hâkimdi. O yýllarda kovboy 

filmleri ile yatar kalkardýk. Bizler kovboylarý bu filmler-

de gördük, tanýdýk. Þapkalarý, sivri uçlu ayakkabýlarý, 

bellerinde silâhlarý, atlarýnda her zaman hazýr olan kementle-

ri... Filimlerde gördüðümüz kadarýyla at cambazý olan bu kov-

boylar iyi silâh kullanýr, hayvanlarý yakalarken ustaca kement 

atarlardý. Kementi âdeta milimetrik bir hesaplama ile geçirirlerdi 

hayvanlarýn boynuna bu usta kovboylar.
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Ben kovboylarýn sadece bu filmlerde olduðunu sanýyordum, 

galiba yanýlmýþým. Yanýlmýþým diyorum; çünkü Vahþi Batýnýn 

bu kement ustalarý hayvanlar âleminde de varmýþ meðer... Onlar 

da avlarýný kementleri ile olaðanüstü bir þekilde yakalýyorlarmýþ. 

Iskalamak mý, o da ne? Bu kovboylarý merak ediyorsunuz sanýrým. 

Hemen söyleyeyim, bunlar örümcek, Bolas örümcekleri...

Dr. Gertsch, Bolas örümcekleri üzerinde yaptýðý uzun süreli 

incelemeler sonucunda, bu örümcek türünün avýný kementle 

yakaladýðýný gözlemlemiþtir. Yapýlan araþtýrmalarda örümceðin 

avýný üç aþamada yakaladýðý tespit edilmiþtir.

Bakýn anlatayým. Bolas örümceklerinin en sevdiði av, güve-

lerdir. Geceleri uçan güveleri bilirsiniz. Özellikle elbiseleri, yünlü 

kumaþlarý yiyen güveleri... Bolas örümcekleri iþte bu güvelerle 

beslenen eklembacaklýlardýr. Fakat güveler, uçuyor. Örümceðin 

ise böyle bir özelliði yok. Bu durumda onun güveleri yakalamasý 

çok zor, belki de imkânsýz. Fakat onlar bu sorunu tereyaðýndan 

kýl çekme kolaylýðýnda çözmüþler. 

Nasýl mý? Örümcek, ilk aþamada, ucunda yapýþkan bir madde 

bulunan bir ip hazýrlýyor. Daha sonra da pusuya yatý-yor. Sýra 

avýný kendine doðru çekmeye geliyor. Bu ikinci aþamada örüm-

cek, avýný kendisine çekmek için “çok özel” bir kimyasal madde 

salgýlýyor. Çok özel diyorum; çünkü bu,özel maddelerden tüm 

böceklerin birbirini çaðýrmak için salgýladýklarý “feromon” adlý 

özel maddelerden güvelere has olanýdýr. Örümceðin, güvelerin 

kendi aralarýndaki iletiþimde kullandýklarý þifreyi bilmesi ve bunu 

güveleri tuzaða düþürmek için kullanmasý da araþtýrýlmasý gere-

ken ayrý bir konu. Güve bunu yutarsa ve sahte çaðrýya gelirse 

örümcek de kendine bir ziyafet çekecektir. 
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Baþka bir güvenin kendisini çaðýrdýðýný sanan güve, koku-

nun geldiði kaynaða doðru yönelir. Gözleri iyi görmeyen; ama 

güvenin uçarken çýkardýðý titreþimleri algýlayan örümcek, avýnýn 

kendisine doðru yaklaþtýðýný hisseder. Önceden hazýrladýðý 

kemendi usta bir þekilde atarak güveyi yakalar. Bu kadarýna da 

pes doðrusu! Hem gözleri iyi görmüyor, hem de avýný uçarken 

kolaylýkla yakalýyor! 

Örümcek, avýný yakalayýnca hemen öldürür, sonra özel bir 

ipekle sarýp paketler. Amaç, besinin tazeliðini yitirmeden korun-

masýný saðlamak. Örümcek sadece kement ustasý deðil, ayný 

zamanda besin uzmaný da... Besinlerin usulüne uygun saklan-

madýðýnda tazeliðini koruyamayacaðýný biliyor. Bunun için de 

önlemini alýyor. Böylece avýný, acýktýðýnda taze bir þekilde yiyebi-

liyor. Bizim bazý besinleri buzdolabýnda sakladýðýmýz gibi. Ee, ne 

de olsa aðzýnýn tadýný biliyor! Bayat besinlerden hoþlanmýyor.

Kement yapacaksýn. Yaptýðýn bu kementle avýný yakalaya-

caksýn. Bununla da yetinmeyecek, güveler arasýndaki þifreli 

iletiþimi çözecek ve onlarý kendine çekeceksin ve gözle takip 

edemeyeceðimiz bir hýzla kement atarak avýný yakalayacaksýn...
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BESİCİ

İ nsanlar tarihin çok eski devirlerinden beri bazý vahþi 

hayvanlarý evcilleþtirerek onlardan yararlanmaktadýr. 

Onlarýn hem gücünden, hem etinden, hem yünün-

den, hem derisinden vs. yararlanarak yaþamýn kolaylaþtýrmýþtýr 

insanoðlu. Düþünün öküzler olmasaydý insanlar çiftçiliði nasýl 

yapar, tarlalarýný nasýl sürerlerdi? Yine develer olmasaydý ýssýz 

çöllerde yükünü nasýl taþýr, yolculuðunu nasýl yapardý? Koyun, 

keçi, inek gibi hayvanlarý evcilleþtirmeseydi et, süt gibi besinleri 

nasýl elde eder, bu hayvanlarýn yününden nasýl yaralanabilirdi? 

Ýþte insanoðlu kendisine verilen akýl nimetini en güzel þekilde 
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deðerlendirerek binlerce yýl önce birçok hayvaný evcilleþtirmiþ ve 

onlardan deðiþik þekilde yararlanmýþtýr.

Peki, ayný iþi bazý karýncalar da yapýyor desem inanýr mýsýnýz? 

Ýster inanýn ister inanmayýn bu doðru. Bazý karýncalar insanlarýn 

inek, koyun, keçi beslemesi gibi kendi gibi küçük canlýlarý bes-

lemekte, onlardan aldýðý besinle yaþamlarýný sürdürmekteler. Ne 

mi besliyorlar? Yaprak biti...

Yumurtaya benzeyen yumuþak vücutlarý, bu vücuda oran-

la ufak baþlarý, bitkileri delecek þekilde geliþmiþ gagalarý olan 

minik canlýlardýr yaprak bitleri. Minik diyorum çünkü boylarý 

genelde 2 - 3 milim. Onlar bakla, fasulye gibi bitkilere yerleþir, 

bitkinin dokusunu deler ve oradan bitkinin öz suyunu emer. Bir 

iki milimlik canlý, bitkinin o sert tabakasýný nasýl deler demeyin, 

çünkü onlarýn çeneleri son derece ince, iðneye benzer bir cerrah 

milî gibi yaratýlmýþtýr.

Ýþte karýncalar bu yaprak bitlerini besler, onlarýn bakýmlarýný 

yapar, onlarý düþmanlarýndan korur. Uður böcekleri, tülkanatlýlar, 

örümcekler yaprak bitlerinin düþmanýdýr. Karýncalar onlarý iþte 

bu düþmanlarýndan korur. Peki neden? Çünkü yaprak bitleri 

yukarýda dediðimiz gibi bitkilerin özsuyu ile beslenir. Ama bu 

sývýnýn hepsini tüketemez. Ýþte karýncalar bu fazla sývýyý, yani bitki 

özünü onlardan alarak bu sývý ile beslenirler. Karýncalar onlarýn 

yaþamýný kolaylaþtýrarak daha çok sývý üretmelerini saðlar, hatta 

daha çok sývý üretmeleri için onlarý yönlendirirler. Bunun için de 

onlarý bitkilerin daha çok besleyici olan uçlarýna doðru sürer ve 

onlarý zorla orada tutarlar. Hatta bazen onlarý yuvalarýna götü-
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rür, orada bakýmýný yaparak onlarýn ürettiði sývýdan yararlanýr 

karýncalar. Ýri bir bitin bir saatte 2 milimetre küp sývý ürettiðini 

düþünürseniz bunun karýncalar için ne kadar önemli olduðunu 

anlarsýnýz. Yapýlan araþtýrmalarda bir karýnca kolonisinin, bitler-

den üç ayda 2- 3 kg tatlý sývý topladýðý belirlenmiþtir.

Bu durum hayvancýlýk yapan insanlarýn çalýþmalarýna ne kadar 

benziyor deðil mi? Ýnsanlar da inek, koyun, keçi gibi canlýlardan 

daha çok verim almak için onlarýn bakýmýný özel olarak yapar, 

besinini ayaðýna getirir, yaþadýðý ortamý daha güzel hâle getirir. 

Böylece onlarýn sütünü artýrýr. Kaz gelecek yerden tavuðu esirge-

mez kýsacasý. Sahi, karýncalar bu iþi nasýl yapýyor acaba? 
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ÇÖLE ÖZGÜ TASARIM

G enç deve annesine sormuþ: 

– Anne niye bizim ayaklarýmýz bu kadar 
büyük? 

Anne cevap vermiþ: 

– Çölde kuma batmamak için. 

Genç deve tekrar sormuþ: 

– Peki kirpiklerimiz niye bu kadar gür? 

Anne tekrar cevap vermiþ: 

– Çölde kum fýrtýnalarýnda gözümüze kum kaçmasýn diye. 

Meraký yatýþmamýþ olan genç deve bir soru daha sormuþ: 

– Bizim niye hörgücümüz var?
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Anne deve sabýrla yanýtlamýþ:

– Çölde çok uzun süre susuz idare edebilmek için suyu hör-

güçlerimizde depolarýz da ondan. 

Sonunda dayanamayan genç deve son bir soru sormuþ: 

– Peki, bizim Ýzmir Hayvanat Bahçesi'nde iþimiz ne?

.......

Yukarýdaki bir fýkra ve fýkralarýn temel bir gerçekliði yoktur. 

Böyle olmasýna raðmen bu fýkra, develerle ilgili birçok özelliði bize 

esprili bir dille anlatýyor. Develer gerçekten müthiþ canlýlar. Onlar, 

kendilerine verilen özellikleri ile çöller için biçilmiþ kaftandýr. 

Düþünün bir çöl fýrtýnasý çýkýyor, göz gözü görmüyor, incecik 

kum tanelerinden nasýl korunacaksýnýz? Ýþte bu noktada develerin 

birbirine geçen kirpikleri devreye giriyor. Hayvan, kirpiklerini 

kapadý mý hiçbir toz zerresi gözlerine giremez artýk. Peki, deve bu 

kirpikleri kendisi mi akýl etmiþ acaba? “Ben çölde yaþayacaðým, 

çöl þartlarý da þunlar þunlar... O hâlde, buna göre kendimi düzen-

leyeyim mi?” demiþ. Buna develer bile güler. Yine “Çöl baþtan 

sona kum, yumuþak kumlarda hiç zorlanmadan ve batmadan 

yürümek için geniþ ve yumuþak tabanlara ihtiyaç var, ayaklarýmý 

da buna göre ayarlayayým.”, demesi de düþünülemez devenin. 

Hele hele su... Çölde günlerce, belki aylarca yapýlacak bir yolcu-

luk çok yetersiz miktarda suyla nasýl gerçekleþsin? Çöl koþullarýný 

bilmeyenler, orada nasýl yaþasýn? Çünkü çölde ha deyince su 

bulunmaz, bu nedenle suyu idareli kullanmak gerekir. 

Yavuz Sultan Selim bile ordusu ile Sina Çölü'nü geçerken, 

ki o zamana kadar hiçbir ordu on üç gün gibi kýsa bir sürede 
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bu çölü geçememiþ, öncelikle su meselesini halletmiþ, önlemini 

aldýktan sonra da çölü aþmýþ. Yoksa kaç kiþi on üç gün boyunca 

kavurucu çöl sýcaðýnda susuz yaþayabilir ki? Hadi insan bir þey 

yemeden birkaç gün yaþayabilir, ama susuz asla! Demek ki çölü 

yaratan, o çölde yaþayabilecek canlýlarý da o çöl þartlarýna göre 

donatmýþ. Bakýn Kuran'ý Kerim'de: “Bakmýyorlar mý o deveye, 

nasýl yaratýldý?” (Gaþiye Sûresi 17. âyet) âyeti devenin yaratýlýþýna 

dikkat çekmekte, insanlarý düþünmeye, inceleme ve araþtýrma 

yapmaya sevketmektedir.

Kumda yürürken batmayý engelleyen esnek tabanlar, kum 

ve tozlarýn gözlere girmesini önleyen iç içe geçmeli kirpikler, 

tozlarýn kulak ve burna girmesine mani olan uzun kýllar, (-)40 ilâ 

(+)60ºC’lik ýsý deðiþikliklerine dayanýklýlýk, su içmeden üç dört 

hafta yaþayabilme... Þimdi bunlarý gören bir insan nasýl olur da, 

devenin kendi kendine meydana geldiðini iddia edebilir ki? 

    

Hem büyük bir düþünür þöyle diyor: “Sivrisineðin gözünü yara-

tan, Güneþ'i de yaratmýþtýr. Ýnsaný ve onun midesini yaratan, çeþit 
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çeþit nimetleri de yaratmýþtýr.” Doðru deðil mi? Mideyi yaratacaksýn, 

ama ona gerekli olan yiyecekleri yaratmayacaksýn. Göz vereceksin; 

ama gözün göreceði güzellikleri yaratmayacaksýn. Aksi takdirde, 

verilen nimetler eksik kalýrdý. Ama Sonsuz Merhamet Sahibi her 

þeyi büyük bir uyum içinde, her varlýðý ona gereken donanýmla 

yaratmýþ, böylece bütün kainatta düzeni saðlamýþtýr. Bakýn þair 

Bekir Sýtký Erdoðan ne diyor bu düzeni vurgulamak için:

Her canlýya Hak, lâyýk olan cevheri verdi.

Týrtýl iki diþ bulsa eðer, ormaný yerdi.

Þayet kediler, haftada bir gün uçabilse,

Dünyada bütün serçelerin nesli biterdi.

Evet, her canlý yaþadýðý ortama uygun olarak yaratýlmýþ. 

Develer de öyle. Çöldeki bütün olumsuz koþullar dikkate alýnarak 

develere gerekli özellikler verilmiþtir. 

Bu nedenle develer, çöllerde kumlara batmadan, kum 

fýrtýnalarýndan etkilenmeden, belirgin bir þekilde susuzluk çek-

meden çok uzun süre yol alabilir. Develerin susuzluða uzun süre 

dayanabilmeleri, yukarýda anlatýlan fýkrada olduðu gibi hörgüç-

lerinde su depolamalarýndan kaynaklanmýyor. Bilinenin aksine 

develer hörgüçlerinde su deðil, yað biriktirirler. Su bulamadýklarý 

zaman bu yaðlarý kullanýrlar. Devenin hörgücündeki yaðlarýn 

son yanma ve oksitlenme ürünü, insanda ve bütün hayvanlarda 

olduðu gibi su ve karbondioksittir. 

Devede de þekerler ve yaðlar metabolik süreçlerle havadan 

alýnan oksijenle birleþtirilir. Bu iþler sonucu enerji açýða çýkar. Bu 

reaksiyonlarýn sonunda artýk madde olarak su ve karbondioksit 
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oluþur. Yani deve aslýnda kendi suyunu kendisi üretir. Ýlginç deðil 

mi? Hidrojeni nereden biliyorsun, bilmekle de kalmayýp yaðý 

parçalayýp, hidrojeni ondan koparýp oksijenle birleþtirerek nasýl 

su elde ediyorsun? Hayret ki ne hayret...! 

Hani bazen inanýlmasý zor bir þey duyduðumuzda deriz ya 

“Yok deve!” Ýþte aynen öyle. Gel de inan, devenin yaptýðýna bak! 

Yaðý parçalýyor, oradan içme suyu elde ediyor. Kardeþim biz 

bile yaðý parçalamayý yeni yeni öðrenebildik, deve nasýl öðrendi 

acaba? Hem biz bir sürü teknik araç ve gereç kullanarak bu iþi 

koca koca tesislerde yapabiliyoruz. Peki, deve tüm bunlarý vücu-

dunda nasýl yapýyor?
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ÇATAL DA KULLANIRMIŞ

Ş air Abdülhak Þinasi Hisar o kadar nazik, o kadar 
kibarmýþ ki Fransa'daki “Sen” nehrine bile “Siz” 
nehri dermiþ. Ýnsanlarýn kibarý, beyzadesi olur da 

kuþlarýn olmaz mý? Tabiî ki olur. Galapagos adalarýnda yaþayan 
ispinoz kuþlarý da iþte bu kibar canlýlardan biridir. Ýspinoz 
kuþlarýnýn yukarýda sözünü ettiðimiz þairimizden kalýr yaný yok 
aslýnda. Ama onlarýnki biraz da mecburiyetten kaynaklanýyor.

Galapagos adalarýnda yaþayan ispinozlar serçelerden biraz 
büyük, kýsa gagalý kuþlardýr. Bu kuþlar, çoðunlukla aðaçlara zarar 
veren kurtlarla beslenmektedir. Fakat bu kuþlarýn aðaçkakanlar gibi 

ne uzun gagalarý, ne de diðer bazý kuþlar gibi uzun dilleri vardýr.
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Ama onlar aleyhlerine olan bu durumu hiç sorun yapmamýþlar 

ve pratik bir þekilde çözmüþler, Nasýl mý? Anlatayým: Ýspinozlar, 

daha önce de söylemiþtim, gagalarý kýsa olduðundan aðaçlarýn 

oyuklarýna, ulaþamamaktadýr. Onlar da gaga gagaya vermiþler, 

düþünmüþler, taþýnmýþlar, hatta ötüþmüþler ve sonunda buna bir 

çözüm üretmiþler; hem de ne çözüm! 

Bakmýþlar yaþadýklarý yerde bir sürü kaktüs var. Eee, kaktüs-

lerin de sert ve uzun dikenleri var. O zaman bu dikenleri alalým, 

aðaçlarýn oyuklarýna sokalým ve kurtçuklara sürpriz yapalým. 

Hem boðazlar sorununu halletmiþ oluruz hem de aðaçlara bir 

nevi hizmetimiz olur, demiþler! 

Evet, þaka bir yana ama ortada bir gerçek var. O da 

ispinozlarýn kaktüs dikenlerini týpký çatal gibi kullanmalarý. 

Ýspinoz kuþlarý kaktüslerin dikenlerini çatal gibi kullanarak 

aðaçlarýn oyuklarýnda yaþayan böcek ya da kurtlarý avlamakta, 

böylece yaþamlarýný sürdürmekteler. 
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DAYANIŞMANIN BÖYLESİ

B iz insanlar toplumsal varlýklarýz. Toplum hâlinde 
yaþadýðýmýzdan bizler için dayanýþma, hayatýn 
olmazsa olmazlarýndandýr. Ancak dayanýþma için-

de hayatýmýzý sürdürmemiz gerektiði hâlde içimizde bencil 
davranýþlar sergileyenler de yok deðil. Bazýlarýmýz çok çabuk 
kýzar, yardýma muhtaçlarý çoðu zaman gözetmez, daha çok kendi 
çýkarlarýný düþünür. Kýsacasý “Ben iyi olayým da baþkalarý beni 
pek ilgilendirmez.” der. 

Tabiî böyle düþünmeyenler, yardýmlaþma ve dayanýþma için-
de olanlar ve zor durumdaki insanlarýn yardýmýna koþanlar da var. 
Böyle insanlarýn çok olduðu bir toplum güçlü bir toplumdur.

Þimdi size bencil kiþileri utandýracak düzeyde yardýmlaþma 

ve dayanýþma örneði sergileyen bir kuþ türünden söz edeceðim. 
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Belki sadece kendini düþünen, kendi çýkarý için baþkalarýnýn zarar 

görmesini umursamayan kiþiler hâllerinden utanýr, bir kuþ kadar 

bile olamadýk diye düþünür, kendilerine çeki düzen verirler. Ne 

dersiniz?

Bu defa kahramanlarýmýz kaya kýrlangýçlarý. Bu kýrlangýçlar 

koloniler hâlinde yaþarlar. Bir kolonide aþaðý yukarý üç bin yuva 

vardýr. Anne, baba ve yavrularý düþündüðümüzde nereden bak-

sak sekiz on bin kýrlangýç vardýr bir kolonide. Ýþte bu kýrlangýçlar 

sadece toplu hâlde yaþamakla kalmaz, ayrýca yaþamlarýný müthiþ 

bir dayanýþma içinde sürdürürler. Þimdi, Amerika'da yapýlan bir 

araþtýrmaya birlikte göz atalým: 

ABD'de yapýlan bu araþtýrmada kaya kýrlangýçlarýnýn yiyecek 

bulduklarýnda sadece kendilerini düþünmedikleri, yiyeceðin yeri-

ni çeþitli hareketlerle arkadaþlarýna da anlattýklarý belirlenmiþ. 

Böylece yiyecek bulmakta zorlanan kýrlangýçlar, usta avcý 

arkadaþlarý sayesinde yaþamlarýný sürdürüyorlarmýþ. Ne güzel, ne 

hoþ bir davranýþ deðil mi? 

Kuþlar bencillik yapmýyor, “Ya, ben aç kalýrsam!” demiyor. 

Peyamber Efendimiz Hazreti Muhammed (sallallahu aleyhi ve 

sellem) ne güzel bir söz söylemiþ: “Komþusu açken tok yatan biz-

den deðildir.” Demek ki eskiden yardýmlaþma ve dayanýþma çok 

kuvvetliymiþ. Ýnsanlar çevrelerindekileri daha çok düþünürlermiþ. 

Sanýrým sizler de bu güzel davranýþlarý devam ettirmek istiyorsu-

nuz. “Hep bana, hep bana!” diyenlerden olmak yerine, paylaþmayý 

tercih edenlerle ayný takýmda olmayý istiyorsunuz.

Bakýn size Fatih döneminde yaþanmýþ bir olaydan söz edeyim: 

Fatih Sultan Mehmet Ýstanbul'u fethettikten sonra, devletinin 
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ömrünün ne kadar olacaðýný sorduðu papazlardan þöyle yanýt alýr: 

Bize izin ver, toplumu inceleyelim, öyle söyleyelim.

Bunun üzerine onlar çýkar, esnaftan alýþ veriþ yaparlar. Bir 

dükkâna giderler ve satýcýdan beþ kilo pirinç, beþ kilo þeker, beþ 

kilo da bal isterler. Pirinci ve þekeri veren dükkân sahibi: “Ben 

bugünkü rýzkýmý kazandým, yan komþum daha siftah yapmadý, 

balý da ondan alýn.” der. Yandaki dükkâna girerler, dükkân sahi-

binden de beþ kilo bal, beþ kilo bulgur ve beþ kilo un isterler. Beþ 

kilo balý ve bulguru veren dükkân sahibi: “Geri kalanýný da yan 

komþumdan alýn, ben bugünkü rýzkýmý kazandým.” der. 

Papazlar bu ve buna benzer araþtýrmalarla toplumu yakýndan 

tanýdýktan sonra Fatih'e gelirler, gördüklerini anlatýrlar ve “Bu 

yardýmlaþma ve dayanýþma, insanlarýn birbirini düþünmesi devam 

ettikçe, Osmanlý ayakta kalacaktýr.” derler.

Gerçekten de toplumsal dayanýþmaya, adalete, büyük bir 

önem veren Osmanlý, milyonlarca kilometrelik bir alanda dört 

kýtada altý asýr gibi uzun bir süre varlýðýný devam ettiren bir dev-

let olmuþtur.

Evet, kaya kýrlangýçlarý yardýmlaþma ve dayanýþmada o kadar 

ileri gitmiþler ki, yapýlan araþtýrmalarda bu kuþlarýn vakitlerinin 

neredeyse % 40'ýný bulduklarý yiyecek kaynaklarýný arkadaþlarýna 

bildirmekle geçirdikleri belirlenmiþ. 

Kýrlangýçlarla ilgili diðer ilginç bir durum da onlarýn yiye-

ceklerin yerini diðer kýrlangýçlara tarif þekilleri. “Doðru git, çam 

aðacýnýn yanýndan sola dön, karþýna bir dere çýkacak. Derenin 

biraz yukarýsýndaki çalýlýkta nefis böðürtlenler var, afiyet olsun!” 

diyecek hâlleri yok. Demek ki onlara hayatlarýný sürdürecek, 
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kendi aralarýnda anlaþmayý saðlayacak harika bir iletiþim sistemi 

verilmiþ, bu sayede birlik ve beraberlik içinde yaþayýp gidiyorlar.

Ha, az daha unutuyordum. Bu kýrlangýçlar, sadece yiyeceðin 

yerini söylemekle kalmazlar, gerektiðinde yemeklerini arkadaþlarý 

ile paylaþýrlarmýþ da.

Kýrlangýçlar böyleyse, bizler nasýl olmalýyýz sizce? Haklýsýnýz, 

yardýmlaþmanýn en güzelini sergileyerek zor durumda olan-

lara yardým edip dayanýþma içinde yaþayan bir toplum 

oluþturmalýyýz.
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NİŞANCI KARINCA ASLANI

A vcýlarý bilirsiniz. Onlar çoðunlukla zevk için 

daðlara, bayýrlara, kýrlara çýkarak tavþan, keklik, 

ördek gibi hayvanlarý tüfekleri ile vururlar. Ýyi 

atýcýdýr avcýlar. Burada “atmak” sözcüðünü iki farklý anlamda 

düþünebilirsiniz. Birincisi gerçekten iyi niþancýdýrlar, attý mý 

vururlar. Ýkincisi de av maceralarýný bire bin katarak anlatýrlar. 

Onlarýn bu atýcýlýðý çeþitli fýkralara da konu olmuþtur. Yeri 

gelmiþken, size bir avcý fýkrasý anlatayým:
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Avcýnýn biri av macerasýný anlatýyormuþ: 

Göl kenarýnda pusuya yattým. Ýleriden, sazlarýn arasýndan bir 

ördek sürüsü havalandý ki, siz deyin bin, ben diyeyim on bin... 

Tam da benim pusuya yattýðým yere doðru gelmeye baþlamasýnlar 

mý! Ben hemen tüfekle ateþ etmeye baþladým. Atýyorum, vuruyo-

rum; vuruyorum, atýyorum. Atýyorum, vuruyorum; vuruyorum, 

atýyorum... 

Avcý heyecanlý heyecanlý anlatýrken arkadaþý araya giriyor: 

– Yahu kardeþim, tüfeðini hiç doldurmuyor musun, nasýl 

atýyorsun? 

Avcý:

– Kardeþim, tüfeði doldurmaya fýrsat mý var, atýyorum vuru-

yorum; vuruyorum, atýyorum...

.................

Görüldüðü gibi iyi atýcýdýr bazý avcýlar. Ne diyordum? Ha, 

evet avcýlarý anlatýyordum. Þimdi size ilginç bir avcýdan söz 

edeceðim. O, bazý avcýlar gibi “atýcý” deðildir.

Eðri baþlý; içe doðru kývrýk, sivri çene ve diþli kerpeten 

þeklinde güçlü organlara sahip týknaz yapýlý böcekler... Daha 

çok kumda huni þeklinde tuzaklar kurmalarý ile tanýnýrlar. Buna 

karþýlýk erginleri çok az bilinir. Larva halleri ile ergin halleri 

birbirine taban tabana zýttýr. Onlar birkaç hafta süren ergin hâl-

lerinde yusufçuklar gibi kanatlý böcekler olup, su kenarlarýnda 

yaþarlar.



103Hünerli Hayvanlar

Kimden mi bahsediyorum? Tabii ki karýnca aslanýndan. 

Ýnsanlar nasýl son derece geliþmiþ silâhlarla bazý hayvanlarý 

avlýyorlarsa, karýnca aslaný, bilimsel adýyla Myrmeleontidae da, 

zevk için deðil ama yaþamýný sürdürmek için avcýlýk yapmaktadýr. 

Bu hayvan son derece ilginç avlanma tekniði ile karýnca ve örüm-

cek gibi böcekleri yakalamaktadýr. Attý mý vurur, hem de tam on 

ikiden.

Onun avcýlýðýnýn iki aþamasý vardýr: Önce tuzak hazýrlar. 

Huni þeklinde bir çukur kazar. Amaç kumlar arasýnda yürürken 

avýnýn, bu çukurun kenarýnda dengesini kaybetmesi, çukura 

yuvarlanmasý ya da kum tanelerini yuvarlayarak iþaret vermesi. 

Ýkinci aþama ise avý vurmak. 

Karýnca aslaný, gerisin geriye hareket ederek kendini kuma 

gömer, vücudunu karýn yönünde, sýrtý kambur olacakmýþ gibi 

kývýrmaya ve hýzlý hareketlerle baþýnýn üstündeki kumlarý savur-

maya baþlar. Öyle ki 10 mm boyundaki bir larva 43 mg’lýk bir 

aðýrlýðý 10 cm uzaða fýrlatabilir. Larva, kum fýrlatýrken spiral bir 

þekilde dönerek gittikçe derine inerken kum taneciklerini her 

tarafa eþit olarak savurur. Huni 15 dakika içinde tamamlanýr. 

Daha sonra karýnca aslaný, bu çukurun dibine çenesi ve baþý 

dýþarýda kalacak þekilde saklanýr. 

Bir karýnca ya da örümcek bu çukurun kenarýndan geçerken 

dengesini kaybedip çukura düþtüðünde ya da oradan geçerken 

kum tanelerini düþürdüðünde bizim avcý hemen harekete geçer. 

Çenesi ile kum alýp bunu kafasýnýn üzerine koyar. Baþýný öne 

ve arkaya sallayarak kurbanýný kum yaðmuruna tutar. Hedefi 
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vurur. Bu iþi öyle hýzlý yapar ki aklýnýz durur! Tuzak huni 

þeklinde olduðundan av, dengesini kaybedip önüne kadar gelir. 

Bizim karýnca aslaný da emeklerinin karþýlýðýný güzel bir ziya-

fetle alýr.

Bu sistemi nasýl buldun, huni þeklinde bir tuzaðýn bu kadar 

etkili olduðunu sana kim söyledi, avcýlýk sanatýný nasýl öðrendin? 

Bu ve buna benzer sorularý artýrabiliriz ama ne yazýk ki o bize 

cevap veremez sanýrým. Keþke dilini anlayabilseydik de bütün 

bunlarý öðrenebilseydik...
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USTA BOYACILAR

A vustralya'da yaþayan güvercin büyüklüðündeki 

“atlas köþk kuþu” ilginç bir canlý. Ýlginç diyo-

rum çünkü bu kuþ, yuva konusunda çok hassas. 

Yuvasýna son derece önem vermekte ve yuvasýný diðer kuþlardan 

farklý bir þekilde yapmaktadýr. Kuþ, yuvasýný öyle ilginç bir þekilde 

yapar ki görseniz þaþarsýnýz. Sizleri daha fazla meraklandýrmadan 

anlatayým: 
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Bu kuþun erkeði, çiftleþme döneminde kendisi için “eþ seçme 

yuvasý” yapar. Çünkü bu kuþlarýn diþileri zor beðenen cinstendir. 

Erkek kendini beðendirmek, diþisini de estetik anlayýþýna hayran 

býrakmak için öyle bir yuva yapar ki; yuva, yuva deðil de sanki 

sanat galerisidir...!

Kuþ, önce yuvanýn yerini belirler, sonra bir metre karelik alan-

daki tüm pislikleri temizler. Ah keþke, biz de onun kadar duyarlý 

olabilsek! Sokaklarýmýz, þehirlerimiz, denizlerimiz tertemiz olurdu. 

Daha sonra yuvayý koyu mavi, sarý ve yeþil renklerle süsler. Mavi 

çiçekler, renkli çiçek tohumlarý ve papaðan tüyleri, cam kýrýklarý, 

boncuklar, renk renk iplikler, cicili bicili kumaþ parçalarý ... Kuþ 

bütün bu malzemeleri yuva içine özenle yerleþtirir. Yerleþtirirken 

güneþ ýþýðýnýn bu cisimlere yansýmasýný da dikkate alýr. Yuva 

güneþ ýþýðý vurduðunda türlü renk oyunlarýna sahne olur. 

Daha sonra insanlarý þaþkýna çeviren bir iþi gerçekleþtirir. Ne 

mi yapar? Boya! Evet, yanlýþ duymadýnýz, önce boya üretir. Boya 

üretmekle kalsa neyse, daha sonra bu boya ile evini de bir güzel 

boyar. Bu satýrlarý okurken bir kuþ yuvasýný nasýl boyar, dediðinizi 

duyar gibi oluyorum. Þaþýrmakta haklýsýnýz.

Kuþ, önce mavi çiçek tohumlarýný toplar ve ezer. Ezdiði bu 

çiçek tohumlarýndan resmen boya üretir. Boyayý hazýrlayan kuþ 

bu sefer boyama iþinde kullanýlacak malzemeyi hazýrlar. Yani 

fýrça falan. Bunun için de aðaçlardan yararlanýr. Kuþ, lifli bir 

aðaç kabuðu bulur; bu kabuðu ezdiði boya maddesinin içine 

batýrýr; sünger gibi sývýyý emen bu lifli kabuðu týpký bir fýrça gibi 

kullanarak yuvasýný boyar. Bu kadar basit iþte! Yuva her þeyiyle 
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tamam olduktan sonra, bu sanat eserini göðsü kabara kabara 

diþisine gösterir. Diþi kuþ yuvayý beðendiðinde mutlu bir aile de 

kurulmuþ olur.

Atlas köþk kuþunun yetenekleri bununla da sýnýrlý deðildir. 

Ayný zamanda müziðe de tutkundur bu kuþ. Müzik kulaðý iyidir 

anlayacaðýnýz. Diþisinin dikkatini çekmek için güzel sesler de 

çýkarýr. “Bunun neresi yetenek, her kuþ öter?” diyorsanýz, söyleye-

yim. Bu kuþun aslýnda sesi pek de güzel deðildir. Ancak o, güzel 

sesli kuþlarý taklit ederek birbirinden güzel melodiler üretebilir. 

Güzel sesi ile diþisini etkilemeye çalýþýr.

Kuþ, bazý aðaç kabuklarýnýn fýrça gibi kullanýlabileceðini 

nasýl öðrenmiþ? Boya yapmayý ona kim öðretmiþ acaba? Eðer 

bunlarý kuþ, sadece kendi becerisi ile yapýyorsa, bu kuþu boya 

fabrikalarýmýz hemen transfer etmeliler bence...
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KOVANDAKİ KLİMA

İ zmir veya Ekvator bölgesi gibi sýcak yerlerde 

yaþayanlar yazýn ne kadar sýkýntý çekiyorlar, deðil 

mi? Nasýl çekmesinler ki, mevsim sýcaklýklarý 40 - 

50 dereceyi aþabiliyor. Ýnsanlar gölgede bile terleyebiliyor, bir de 

nem oraný artýnca sýcaklar çekilmez hâle geliyor. 40 derece sýcakta 

arabanýzla uzun bir yolculuða çýktýðýnýzý bir düþünün. Serinlemek 

için arabanýzýn camlarýný açtýðýnýzda yüzünüze sýcak bir rüzgâr 

çarpacaktýr.
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Peki, bir de böyle sýcaklarda evinizde, iþ yerinizde ya da 

arabanýzda klima olduðunu düþünün. “Oh, dünya varmýþ!” der 

misiniz, demez misiniz? Evet “Damdan düþenin hâlini ancak daha 

önce damdan düþen anlar.” diyor Nasrettin Hoca’mýz. Ben de aþýrý 

sýcaklarda klimalý ve klimasýz araçlarla yolculuk ettim. Farký çok 

iyi hissettim ve klimayý icat edeni andým, ona teþekkür ettim. Bu 

buluþu yapanýn bize ne kadar büyük bir hizmette bulunduðunu 

bizzat yaþayarak gördüm. 

Ýnsanlarýn kullandýðý klimalar sonuçta birer makine... Evlere, 

iþ yerlerine ya da arabalara takýlan ve elektrikle çalýþan bir maki-

ne. Peki, canlýlar âleminde de klima sisteminin olduðunu, onlarýn 

aþýrý sýcak ya da soðuklardan bu sayede kendilerini ve yavrularýný 

koruduðunu biliyor muydunuz? Evet, her canlýya yaþadýðý orta-

ma göre yetenekler veren Yaratýcý, örneðin arýlara da deðiþik 

yeteneklerin yanýnda bir de klima sistemi vermiþtir.

Bizlerin son derece geliþmiþ makineler ile saðladýðýmýz 

rahatlýðý arýlar, kendilerine ilham edilen þekilde hareket ederek 

saðlýyor. Böylece aþýrý sýcaktan ve soðuktan hem kendilerini, hem 

yuvalarýný, hem de yavrularýný korumuþ oluyorlar. 

Biliyorsunuz klima, bir yerin mevsime göre sýcaklýk ayarýný 

saðlýyor. Kýþýn sýcaklýk, yazýn serinlik elde etmek için çalýþtýrýlýr 

klimalar. Arýlar da kovanlarýný, belli bir sýcaklýkta - ki bu 32ºC’dir 

tutmak için havalandýrýr. Özellikle kuluçka odalarýnda sýcaklýðýn 

sabit tutulmasý çok önemlidir. 

Bizler hava ya da vücut sýcaklýðýný ölçmek için alet kul-

lanýyoruz. Hiçbir alet vs. kullanmadan ortamýn sýcaklýðýný belir-
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lememiz mümkün deðil. Acaba arýlar bu iþi nasýl yapýyor? Yaz kýþ 

kovanlarýný 32ºC’de nasýl tutuyorlar? Bu, üzerinde düþünülmesi 

gereken önemli bir soru. Þimdi geçelim arýlarýn kovanlarýnýn 

sýcaklýk ayarýný nasýl yaptýðýna:

Sabah vakitlerinde, hava soðuk olduðunda, iþçi arýlar petek 

çevresinde kümelenir ve vücut sýcaklýklarý ile yumurtalarý ýsýtýrlar. 

Gün ilerledikçe ve hava ýsýnmaya baþladýkça arýlar tarafýndan 

oluþturulan küme yavaþ yavaþ daðýlýr. Eðer sýcaklýk daha fazla 

artmaya devam ederse, iþçi arýlarýn bir bölümü, kanatlarýný yel-

paze gibi sallamaya baþlar. Bu havalandýrma iþlemini kovanýn 

giriþine doðru ve peteklerin üzerine doðru yönlendirerek kovanýn 

sýcaklýðýný düþürmeye çalýþýr iþçi arýlar. Çok sýcak bir günde 

arýlar daha yoðun bir serinletme iþlemi uygulamak zorundadýr. 

Bunun için de sulandýrýlmýþ bal damlalarýný boþ petek gözleri-

nin aðýzlarýna yerleþtirir arýlar. Kanatlarý ile oluþturduklarý hava 

akýmý bu damlalarýn içerisindeki suyu buharlaþtýrýr. Bu soðutma 

sistemiyle kovanýn sýcaklýðý kýsa sürede eski durumuna gelir. Ne 

harika bir buluþ öyle deðil mi?

Bakýn New York State Üniversitesi biyologlarý, arýlar üze-

rinde çeþitli incelemeler yapmýþlar. Arýlarý Ýnceleme Grubu'ndan 

Edward Southwick ve Robin Moritz, arýlarýn kovan içinde hava 

sirkülasyonunu nasýl gerçekleþtirdiklerini araþtýrmýþlar. Sonunda, 

arý kovanýnda sadece bir delik bulunmasýna raðmen, arýlarýn içeri-

deki sýcaklýk ve nemi kanatlarýyla kontrol ettiklerini bulmuþlar. 

Ancak araþtýrmacýlarý asýl düþündüren þey, arýlarýn içeride-

ki kirli havayý dýþarýdaki temiz hava ile nasýl deðiþtirdikleriydi. 

Konuyu aydýnlatmak için araþtýrmacýlar, bir kovaný tek bir 
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delik kalacak þekilde tamamen sývadýlar. Bu iþi yaptýktan 

sonra ilginç bir þeyle karþýlaþtýlar. Kovandaki hava dolaþýmýný 

saðlamak için yüzlerce arýnýn kovanýn içinde, diðer arýlarýn da 

kovan giriþinin iç ve dýþ kýsýmlarýnda durarak hava dolaþýmýný 

saðladýklarýný, kanatlarýný çýrpýnca kirli havanýn dýþarýya çýktýðýný, 

kanat çýrpmayý býrakýnca da temiz havanýn içeri girdiðini gözlem-

lediler. Ýnsanlarýn ancak gözlemler sonucunda kovanýn içinde ne 

gibi iþlemler yaptýklarý hakkýnda bilgi elde edebildikleri arýlar, bu 

iþleri milyonlarca yýldýr büyük bir baþarýyla yapýyorlar. 

Onlar klimayý milyonlarca yýldýr kullanýyorlar, böylece 

yuvalarýný aþýrý soðuma ve ýsýnmadan koruyorlar, o hâlde onlar 

bizden daha mý geliþmiþ canlýlar? Tabiî ki hayýr. Peki, sizce nasýl 

oluyor da böyle oluyor?
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EKMEK ELDEN SU GÖLDEN

B u deyim, baþkasýnýn kesesinden yiyip içme-

yi, zahmetsizce yaþamayý anlatýr. Asalak gibi 

baþkalarýndan geçinen, bedavacý kiþileri ifade 

etmek için hep bu deyimi kullanýrýz. Böyle tipler sadece insanlar 
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arasýnda yok arkadaþlar. Hayvanlar arasýnda da böyle üçkaðýtçý 

olanlar, “Nerede beleþ, oraya yerleþ!” anlayýþý ile hareket edenler 

var tabiî ki. Ýþte onlardan biri de “mavi kelebek týrtýlý”dýr.

Biliyorsunuz kelebeklerin ilk evresini larva dönemi oluþturur. 

Bu dönemde kelebek etoburdur. Yiyeceðinin büyük bir kýsmýný 

da karýnca larvalarý oluþturmaktadýr. Peki, karýncalarýn yuvalarý 

toprak altýnda olduðuna göre bu larvalara nasýl ulaþacak? Üstelik 

karýnca larvalarý bu yuvalarda çok iyi korunmaktadýr. Ayrýca ken-

disi de larva döneminde bütün tehlikelere açýk durumdadýr. Ýþte 

tam bu noktada kâinattaki ekolojik denge devreye girmektedir. 

Bu týrtýllar yumurtadan çýktýktan sonra yaklaþýk üç hafta kekik 

bitkisi ile beslenir. Sonra bitkiden aþaðý inerek etrafa bir koku 

yaymaya baþlar. Çünkü bu kokunun kýrmýzý karýncalarýn hoþuna 

giden, onlarý çeken bir özelliði vardýr. Kelebek, korunmasýz ve 

savunmasýz olan bu larva döneminde kendini karýnca larvalarýna 

benzetir. Öncelikle karýnca larvalarý gibi koku yayar. Kokuyu 

duyan kýrmýzý karýncalar hemen gelmeye baþlar. Bizim üçkaðýtçý 

ayný zamanda iyi bir artisttir de! Karýncalarýn geldiðini görünce 

baþýnýn arkasýndaki deriyi þiþirerek karýnca larvalarýný taklit etme-

ye baþlar. 

Ne zaman karýnca larvasý gördü, onlarý taklit etmeyi nasýl 

öðrendi bilmiyorum. Zaten bu sorularý týrtýla sorsam da o, cevap-

layamaz, dili yok garibin, affedersiniz üçkaðýtçýnýn. Ama siz bu 

konuda düþünebilirsiniz.

Sonra efendim, týrtýl bu numarayý, yani karýnca larvasý 

olduðunu, karýncalara yutturur. Karýncalar onu larva zanneder ve 
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alýp yuvalarýna götürür. Burada bir yýl boyunca karýnca larvalarý 

ile beslenerek büyür. Oh oh, hem karnýný doyur, hem barýnak 

sorununu kolay yoldan çöz, hem de kendini düþmanlardan koru! 

Bu kadar beleþçilik de olmaz caným! 

Karýnca yuvasýnda kýþý geçiren týrtýl, ilkbaharda kendine bir 

ipek kozasý yapar. Yazýn ortasýna gelindiðinde ise yuvayý terk 

etmeden önce kozasýnýn içinde þekil deðiþtirmeye baþlayarak 

yavaþ yavaþ yetiþkin bir kelebek hâline gelir.

Ne akýllý, ne becerikli, ne taklitçiymiþ deðil mi? Bravo doð-

rusu.
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USTA TAKLİTÇİ

H ollywood’da her yýl sinema sektöründe Oscar 

ödülleri daðýtýlýr. En iyi film, en iyi yönetmen, 

müzik, oyuncu...

Ýyi bir filmi izlediðimizde, hele oyuncular rolünün hakkýný 

vermiþse, filme hayran kalýrýz. Senaristinden oyuncusuna, 

yapýmcýsýndan yönetmenine kadar filmde emeði olanlarý takdir 

ederiz. Örneðin Türk sinemasýnda Türkan Þoray, Hülya Koçyiðit, 

Erol Taþ, Kadir Savun; dünya sinemasýnda Al Pacino, Brad Pitt, 

Julia Roberts... böyle oyunculardandýr.
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Þimdi size tanýtacaðým oyuncu, bunlardan farklý ve bence en 

az onlar kadar yetenekli. Çünkü o, bir sinek! Yanlýþ duymadýnýz 

bir sinek: Meyve sineði...

“Meyve sineði nasýl büyük bir oyunculuk yeteneði göstere-

bilir?” sorusunu siz düþünedurun, ben de meyve sineklerinin bu 

yeteneðini anlatmaya baþlayayým.

Meyve sinekleri sýçrayan örümceklerden illâllah demiþtir. Ne 

zaman, nereden geleceði belli olmayan bu örümcekler onlarýn 

en azýlý, en korkulu düþmanýdýr. Nasýl bilmem; ama meyve 

sinekleri, en büyük düþmanlarý olan sýçrayan örümcek ve diðer 

düþmanlarýndan kendini korumak için güzel bir yol bulmuþlardýr: 

Ýçlerinden en tehlikeli olanýn taklidini yapmak. 

Kendileri küçük; ama yetenekleri büyük bu sinekler, 

bakmýþlar sýçrayan örümcekten yakalarýný kurtaramýyorlar, bari 

kendimizi onlara benzetelim (!) de postu deldirmeyelim, diye 

düþünerek sanatsal etkinliklere baþlamýþlar! 

Þaka bir yana efendim. Meyve sineklerinin kanatlarýndaki 

þekiller, düþmanlarý olan sýçrayan örümceðin bacaklarýndaki 

þekillerle hemen hemen aynýdýr. Ayrýca bu sineklerin kanatlarýnda 

yalancý gözler de vardýr. Sinekler, kanatlarýný açtýðýnda onlarý 

sýçrayan örümceklerden ayýrt edemezsiniz. 

Sizce bu benzerlik tesadüf olabilir mi? Ya da yukarýda belirt-

tiðimiz gibi sinekler örümceklerin yapýsýný inceleyerek kendilerini 

örümceðe mi benzetmiþlerdir? 

Ýþte meyve sinekleri bu özelliklerini çok iyi kullanýrlar. Örüm-
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cek tarafýndan tehdit edildiklerinde aktörleri kýskandýracak 

þekilde örümcek taklidi yaparlar ve bu düþmanlarýndan korunur-

lar. Sadece sýçrayan örümceklerden mi? Hayýr. Sýçrayan örüm-

cek taklidi yaparak, kendileri için tehlike oluþturacak diðer 

canlýlardan da kendilerini korurlar.

Sanatçýlar öncelikle sanat eðitimi alýr. Uzun çalýþmalardan, 

belki baþarýsýz giriþimlerden sonra belli bir baþarýya ulaþýrlar. 

On   lar, baþarý için yýllarca emek harcadýklarý, birçok zorluklarý 

yaþadýklarý, yer yer baþarýsýz olduklarý hâlde bu hayvancýklar hiçbir 

kursa gitmeden gayet baþarýlý olurlar. Sizce sanat derslerini nerede 

aldýlar acaba? Yeþilçam'da mý, Hollywood' da mý? Yoksa...
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KAZ KAFALI

K az kafalý; akýlsýz, anlayýþý kýt anlamýna gelen bir 

deyimdir. Verilen görevleri akýl ve mantýk kural-

larýna göre yerine getiremeyen anlayýþsýz kiþileri 

tanýmlarken çoðunlukla bu deyimi kullanýrýz. Aslýnda böyle kiþileri 

ifade ederken kazlara hakaret ettiðimizin farkýnda deðiliz.
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Biz insanlar aslýnda onlara haksýzlýk ediyoruz. Kafasý 

çalýþmayan insanlarý ifade etmek için “kaz kafalý” diyoruz. Böylece 

o hayvanlara, mühendislere veya fizikçilere taþ çýkartan kazlara, 

hakaret etmiþ oluyoruz. Neden mi? 

Siz kazlarý havada uçarken gördünüz mü hiç? Kazlar özellikle 

göç ederken farklý bir uçuþ tekniði kullanýrlar. Öyle çevremiz-

de gördüðümüz kuþlar gibi daðýnýk uçmazlar. Göç eden yaban 

kazýlar “V” þekli oluþturarak uçarlar. Bilim adamlarý kazlarýn 

neden böyle uçtuðunu merak etmiþ ve araþtýrmýþlar. Sonuçlar bir 

hayli ilginç.

Araþtýrma bulgularýný okuyunca her hâlde artýk zekasýný 

takdir ettiðimiz kiþiler için “kaz kafalý” deyimini kullanma-

ya baþlarsýnýz. Benden hatýrlatmasý, bu deyimi kullanmadan 

önce karþýnýzdakine yaban kazlarýný anlatýn ki kafanýza, pardon 

baþýnýza bir iþ gelmesin. 

Yaban kazlarý, “V” þeklinde uçarken aslýnda müthiþ bir 

enerji tasarrufu saðlýyorlarmýþ. Çünkü uçan her kuþ, kanat 

çýrptýðýnda arkasýndaki kuþ için, onun hareketlerini kolaylaþtýran 

bir hava akýmý oluþturuyormuþ. Böylece “V” þeklinde uçan kaz 

grubu, birbirlerinin kanat çýrpmalarý sonucu ortaya çýkan hava 

akýmýný kullanarak hedeflerine % 70 oranýnda enerji tasarru-

fu saðlayarak ulaþýyorlarmýþ. Sizin anlayacaðýnýz bir kazýn tek 

baþýna gidebileceði maksimum yolu kaz grubu neredeyse ikiye 

katlýyormuþ. Gördüðünüz gibi komþu komþunun rüzgârýna bile 

muhtaç oluyormuþ.

Kazlarýn özellikleri bununla da bitmiyor. Ayrýca onlarda 

adalet sistemi de vardýr. Bu uçuþta herkesin ayný oranda güç 
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harcamasý için kazlar, uçarken sýk sýk yer deðiþtiriyorlar. Yorulan 

kaz arkaya geçiyor, onun yerini onun arkasýndaki alýyor. Böyle 

böyle bütün kazlar dönüþümlü olarak yer deðiþtirmek suretiyle 

binlerce kilometreyi daha az enerji harcayarak uçuyorlar. Eee, 

zaman tasarruf zamaný ne de olsa!

Sadece adalet mi, kazlarda topluluk bilinci, yardýmlaþma 

ve dayanýþma da son derece geliþmiþtir. Bu uzun uçuþ sýrasýnda 

hastalanan ya da yaralanan bir kaz olduðunda, o kaz yalnýz 

býrakýlmaz, “Ne hâlin varsa gör!” ya da “Kendi baþýnýn çaresine 

bak!” denerek dýþlanmaz. Peki, ya ne yapýlýr? Gruptan hemen bir 

iki kaz onun yanýna verilir ve yaralý kaz iyileþene kadar yardýmcý 

kazlar arkadaþlarýna bakarlar. Sonra da birlikte yola devam eder-

ler ya da baþka bir kaz sürüsüne katýlýrlar. Tabiî onlar da “Niye 

katýldýn bize?” demezler.

Siz siz olun, aman kazlarý hafife almayýn. Görüyorsunuz ya, 

onlarýn örnek alacaðýmýz çok güzel özellikleri var.
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KORSAN DENİZ KUŞU

E skiden korsanlar çokmuþ. Özellikle denizlerde. Bir 

yerden bir yere yolcu ya da yük götüren gemilere 

saldýrýr, gemideki her þeye el koyarlarmýþ. Ýnsan larý 

esir alýr, deðerli eþyalarý da cebe indirirlermiþ korsanlar. Günü-

müzde korsanlýk tamamen yok olmadý. Belki biraz þekil deðiþtirdi 

ve çeþitlere ayrýldý. Ama eskiye oranla yok denecek kadar azaldý. 

Bazen televizyonlarda duyuyoruz: Yolcu uçaðý korsanlar tarafýndan 

kaçýrýldý, falanca yerde korsanlar gemiyi ele geçirdi vs.

Geçmiþte ve günümüzde insanlar arasýnda emek harcama-

dan baþkalarýnýn malýna göz dikenler olduðu gibi -ki bunlara ya 

hýrsýz deriz ya da korsan- hayvanlar arasýnda da böyle üçkaðýtçý 

tipler vardýr. “Beleþ atýn diþine bakýlmaz.” anlayýþý ile bunlar da 
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yukarýda sözünü ettiðimiz insanlar gibi azýna çoðuna bakmaz, 

bedava þeylere ilk fýrsatta saldýrýrlar.

Ýþte onlardan biri de fýrkateyn kuþlarýdýr. Deniz kuþlarýnýn 

korsanlarýndan olan bu canlýlar, diðer kuþlarý âdeta haraca 

baðlamýþtýr. Vermezlerse zorla alýrlar. Kendileri yiyecek bula-

mazlar mý? Elbette bulurlar. Turp gibiler maþallah! Saðlýklarý 

yerinde. Allah onlara da diðer kuþlar gibi pençe, kanat vs. vermiþ. 

Vermiþ ama onlar iþin kolayýna kaçýyor, hazýra konuyor, balýk 

yakalayanlarýn balýðýný alýyorlar. 

Bunun için de diðer kuþlarýn balýk avlamalarýný bekler, 

avlayýnca da o kuþa saldýrýp onun aðzýndan balýðý düþürür ve 

kendileri yerler. Ya kuþ balýðý yutmuþsa ne olacak derseniz, bu 

sefer de kuþu kuyruðundan tutup aþaðý doðru sallandýrýrlar ve 

aðzýndan balýðý çýkartýrlar. Sonra da çýkardýklarý balýðý bir güzel 

yerler. Bu kadarýna da pes doðrusu!

Sadece balýk mý çalarlar? Hayýr. Yuva yaparken de diðer 

kuþlarýn topladýðý aðaç ve dal parçalarýný çalarlar. Ayaklarý 

vücutlarýna oranla biraz küçük olduðundan yerde hýzlý hareket 

edemezler. Edemedikleri için de yere inip yuva için gereken mal-

zemeyi toplamazlar, hazýra konarlar.
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ÇİÇEKÇİ ARI

E skiden, þehirleþmenin yoðun bir þekilde yaþanmadýðý 

zamanlarda her yanýmýz baðlýk bahçelikti. Duvar dip-

lerinden çiçekler fýþkýrýr, bitkilerin o güzelim kokularý 

mahalleyi sarar, insanlara inanýlmaz güzellikler yaþatýrdý. Eskiden 

diyorum, çünkü artýk çevremizde beton yýðýnlarýndan baþka bir 

þey yok. Parklar mý dediniz? Çocuklar için kurulmuþ üç beþ oyun 
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aracýndan baþka bir þey yok parklarda. Çiçekçi dükkanlarýndaki 

çiçekler ise sun’î renkleri ve kokusuz güzellikleri ile içimizi burku-

yor. Onlar bile ancak özel günlerde evlerimize misafir oluyorlar. 

Evlerimi plastik çiçekler süslüyor. Balkonlarda, pencere önlerinde 

çiçekleri göremez olduk.

Çiçekçi dükkanlarý da olmasa sanýrým çiçekler yaþamýmýzdan 

neredeyse tamamen çekilip gidecek. Þükür ki onlar var, þükür 

ki cadde ve sokaklarýmýzda az da olsa gerçek çiçekler bize hâlâ 

tebessüm ediyor. 

Bunlarý neden mi anlattým? Çiçek âþýðý bir arýyý anlatmak 

için. Ola ki onun bu tutkusundan bir ders alýr, çiçekleri tekrar 

yaþamýmýzýn vazgeçilmez parçasý hâline getirir; yapmacýk çiçek-

lerle evlerimizi süslemekten vazgeçer; cývýl cývýl renkleri, türlü 

türlü kokularý ile çiçekleri eskiden olduðu gibi evimize, balkonu-

muza misafir eder; onlarla evlerimizi güzelleþtiririz, týpký çiçekçi 

arý gibi... Gerçi onun çiçek sevgisinin temelinde baþka nedenler 

yatýyor, ama olsun...

Gelinciklerin bol yetiþtiði yerlerde yaþayan bir yaban arýsý 

vardýr. Bu arýya yuvasýnýn duvarlarýný bu çiçekle kapladýðý için 

“gelincik arýsý” denmektedir. Diðer arýlardan farklý olarak koloni 

hâlinde yaþamayan ve yuvalarýný toprak altýna yapan bir arýdýr 

bu. 3 - 4 cm derinlikte, balçýklý topraktan yaptýðý yuvada yaþayan 

çiçekçi arýlar, özellikle kuluçka odalarýný, bize göre çocuk odasý 

oluyor, çiçekle kaplar.

Bu arý, gelincik yapraklarýný týrnak büyüklüðünde keserek 

yuvasýnýn duvarlarýný gelincik çiçekleriyle kaplar. Nektar ve 

polenlerini koyduðu yuvasýnýn duvarlarýný gelincikle kaplamasýnýn 
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nedeni ise bu çiçeðin yapraklarýnýn koruyucu bir özelliðe sahip 

olmasýdýr. Böylece odadaki besinler bozulmadan korunmuþ, lar-

valar (yavrular) saðlýklý bir ortamda büyümüþ olur. Arý bir taþla 

iki kuþ vurmuþ oluyor anlayacaðýnýz. Hem evinin odalarýný gelin-

cikle kaplayarak güzelleþtiriyor, hem de yavrularýný saðlýklý bir 

þekilde yetiþtiriyor.

Gelincik çiçeklerinin bir çeþit antibiyotik özelliði taþýdýðý, 

araþtýrmacýlarýn çalýþmalarý ile ortaya çýkmýþtýr. Peki arý, bu 

bilgiye nasýl ulaþmýþ? Meyvelerin, sebzelerin, deðiþik bitkilerin 

nitelikleri uzun tecrübeler ile, bilim adamlarýnýn inceleme ve 

araþtýrmalarý ile ortaya çýkmýþtýr.

Peki arý, gelincik çiçeðini nasýl tahlil etti de çiçeðin özelliðini 

keþfetti?
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EV ALMA KOMŞU AL

A talarýmýz tarafýndan asýrlar önce söylenen, dil-

den dile geçerek günümüze ulaþan, tecrübeleri 

yansýtan sözler var: Atasözleri. Ýþte bu atasözlerin-

den birinde atalarýmýz “Ev alma, komþu al.” demiþler. Ne güzel, 

ne hoþ demiþler ve boþ dememiþler. 

Bazý acý hatýralarýmý göz önüne getirince atalarýmýzýn bu sözü-

ne cân-ý gönülden katýlmaktan kendimi alamýyorum. Komþuluk 

çok önemli, hele günümüzde, insanlarýn birbirine olan güveninin 

sarsýldýðý günümüzde... 

Bizim için geçerli olan bu kural, aslýnda hayvanlar için de 
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geçerli. Onlar da yuva kurarken, bu yuvanýn güvenliðini öncelikli 

olarak düþünürler. Yuvalarýnýn ve yavrularýnýn geleceði biraz da 

yuvanýn kurulduðu yere ve komþulara baðlýdýr çünkü. Bu neden-

le onlar da komþu seçimine özen gösterir, iyi komþular edinmeye 

çalýþýrlar. Aslýnda bu, hayvanlar için daha kolay. Niye diyecek 

olursanýz, yine atalarýmýzýn veciz sözü ile “Hayvanýn alacasý 

dýþýnda, insanýn alacasý içinde.” derim. Derim, çünkü hayvanlar 

kimin dost, kimin düþman olduðunu bir bakýþta anlar; ama biz-

ler öyle deðil. Ýnsanlarý tanýmak zaman alýr, iyisi kötüsü hemen 

anlaþýlmaz insanlarýn.

Amerikan sarýasmagiller cinsi bir kuþ da yuvasýný yaparken 

komþu seçimine son derece dikkat eden hayvanlardan. Bu kuþ, 

yuvasýný kurmayý düþündüðü yerde önce komþularýný inceler. 

Komþu adaylarý ondan geçer not aldýysa, yuvasýný hemen oraya 

yapar. Çok titizdir bu noktada. Gerçi onun yuva yeri seçiminde 

“çýkar” duygusu aðýr basar; ama bu durum çoðu insanda da böyle 

deðil midir? 

Bu kuþ cinsi, yuvasýný her zaman arý yuvalarýnýn hemen dibi-

ne yapar. Neden mi? Çünkü yaban arýlarý, yýlanlarý, maymunlarý, 

siyah papaðanlarý ve özellikle sineklerin bazý türlerini yuvalarýnýn 

yanýna yaklaþtýrmazlar. Bunlar ayný zamanda bu kuþun düþmaný 

olduðundan, kuþ böylece onlardan korunmanýn yolunu bulmuþ 

demektir. 

Kuþ da kuþ deðil, hayvan sarrafý mübarek! Hangi hayvanýn 

nelerden hoþlandýðýný, nelerden hoþlanmadýðýný biliyor. Nerede 

kalmýþtýk? Ha, evet komþu seçiminde...
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Bu kuþlar özellikle sineklerden çekinirler. Çünkü bazý sinek-

lerin larvalarý sarýasmagil kuþlarýnýn yavrularýnýn kanat altlarýna 

girip onlarýn ölümüne yol açmaktadýr.

Kuþ da az kurnaz deðil tabiî ki! Aslan gibi, pardon arý gibi 

bir komþu seçip düþmanlarýn tehlikelerinden kendisini ve aile 

fertlerini korumuþ oluyor.
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FİZİKÇİ
ALBATROS

İ çinde sigara içilen bir arabada yolculuk yaptýnýz 

mý hiç? Yaptýysanýz içerideki sigara dumanýnýn 

açýlan camdan sanki vakumlanýyormuþçasýna dýþarý 

çýktýðýný görmüþsünüzdür. Hâlbuki camý açtýðýmýzda içeriye 

kuvvetli bir rüzgârýn estiðini fark ederiz. Cam açýlýnca da sigara 
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dumanýn dýþarýya çýkmak þöyle dursun, gelen rüzgârla arabanýn 

içine daðýlmasý gerekmektedir mantýksal olarak. 

Fakat iþin ilmî boyutu öyle deðil. Öyle olmayýnca da duman 

içeri daðýlmýyor, dýþarý çýkýyor. Týpký evlerdeki sobalar yandýðýnda 

oluþan dumanýn boru ile dýþarý çýkmasý gibi. Ýþin sýrrýný söyleye-

yim mi? 

Akýþkanlar denen sývý ve gazlar, basýncýn yüksek olduðu 

yerden düþük olduðu yere doðru hareket eder. Hava akýmýnýn 

çok olduðu yerde basýnç düþük, az olduðu yerde ise yüksektir. 

Örneðin arabanýn içinde basýnç yüksektir. Bu nedenle de camý 

araladýðýmýzda buradaki sigara dumaný basýncý yüksek olan içeri-

den, düþük olan dýþarý hareket eder. 

Bunun farkýna varan insanoðlu uçaklarýn kanatlarýný öyle 

yapmýþtýr ki kanatlarýn üstünde hava akýmý çok, hâliyle basýnç 

azdýr. Altýnda hava akýmý düþük, hâliyle de basýnç çoktur. 

Böylece uçaklar o dev kütlelerini rahatça havada tutabiliyor-

lar. Ýnsanlar fizik bilmeseydi, basýnçtan anlamasaydý bunu 

gerçekleþtirebilirler miydi? Hayýr. Bunu niye anlattým. Meseleyi 

müthiþ fizik bilgini olan kuþlara, bunlarýn da üstadý albatroslara 

getirmek için.

Albatroslar deniz üzerinde uçarken sýcak hava tabakalarýndan 

yararlanýrlar. Uçarken bir hava tabakasýndan diðerine geçerek 

daha az kanat çýrparak ve daha az enerji harcayarak uçarlar. 

Bu iþte o kadar ustadýrlar ki en ufak bir hava akýmýndan bile 

yararlanýrlar ve bir bakýma beleþe uçarlar. Bu iþi albatroslar nasýl 

beceriyor, diyorsanýz söyleyelim:
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Su yüzeyinde hava akýmý hemen hemen yoktur, ama üstte 

dalga hareketlerinden dolayý rüzgâr esmektedir. Ýþte kuþ, bu 

hava akýmýnýn farkýndadýr. Kendini rüzgârla kalkacak þekilde 

ayarlar, yükselir, daha sonra süzülür, tekrar bir hava tabakasýna 

biner. Böyle böyle günde yüzlerce kilometre yol alýr albatroslar. 

Kanatlarýný rüzgâra karþý tamamen açarak havada durmak albat-

rosun uçmasý için yeterlidir. Kuþ bunu kanatlarýný olabildiðince 

geniþ açarak gerçekleþtirir. Bu esnada kuþun kanatlarýnýn 

geniþliði 3.5 metreye ulaþýr ki bu, kuþlar arasýnda en geniþ kanat 

uzunluðudur. Albatroslarýn kanat kemiklerinde kanatlarýný açýk 

pozisyonda tutmaya yarayan bir çeþit kilit sistemi vardýr. Böylece 

günlerce, haftalarca hatta aylarca minimum seviyede enerji kul-

lanarak hiç durmadan uçabilirler. 

Yani þimdi onlara fizikçi demekte haklý deðil miyim, siz söy-

leyin. Basýncý bilmek, hava tabakalarýný bulup onunla yükselmek, 

sonra bir hava tabakasýndan diðerine geçmek, böylece müthiþ bir 

enerji tasarrufu saðlamak az bir þey mi Allah aþkýna? 

Ýnsanoðlu, albatroslarýn bu özelliðini fark edince, hava 

akýmlarýndan yararlanarak, daha az enerji harcayarak uçan bir 

aracý, planörleri, icat eder. Daha sonra da bu alandaki çalýþmalar 

geliþir, insaný uzaya taþýyan mekikler icat edilir. 

Evet, kuþ havayý bilinçsizce, kendisine verilen yetenekler 

çerçevesinde kullanýyor, yaþamýný devam ettiriyor. Ýnsanoðlu ise 

yorum ve sentez yeteneði ile, bilinenden hareketle bilinmeyene 
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yelken açarak birçok buluþa imza atýyor. Ona akýl gibi büyük bir 

nimet verilmiþ çünkü.
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KÂĞIT ÜRETİCİLERİ

K âðýt, hamur hâline getirilmiþ çeþitli bitkisel mad-

delerden yapýlan, üzerine yazý yazýlan, ince ve kuru 

bir Selüloz tabakasýdýr. Kaðýdýn ilk olarak MS I. 

yüzyýlda Çinliler tarafýndan bulunduðu yaygýn bir kanaattir. 

Daha önce yazý için düz kemik, taþ ve aðaç gövdeleri ile killi top-

raktan yapýlmýþ yazý levhalarý kullanýlmýþtýr.



Hünerli Hayvanlar134

Kâðýt, ilim ve kültürün yayýlýp geliþmesinde çok büyük bir 

rol oynamýþtýr. Kullaným, taþýma ve muhafazasýndaki kolaylýklar 

bilgilerin kýsa sürede her tarafa kolayca yayýlmasýný saðlamýþtýr. 

Buna bir de matbaanýn icadý eklenince bilim ve teknolojideki 

geliþme daha da hýzlanmýþtýr.

Yukarýda söylediðimiz gibi kâðýdýn MS I. yüzyýlda bulunduðu 

sanýlýr, ama bundan çok önceleri de bazý arýlar kaðýt üretiyor, 

yuvalarýný kâðýttan yapýyorlardý. Aslýnda kâðýdýn ilk mucidi 

arýlar; ama insanlar onlarýn bu baþarýsýný hazmedememiþ (!) her 

hâlde ki ilk kâðýt üreticilerinin arýlar olduðundan hiç söz etmiyor-

lar. Sadece ansiklopedilerde “kâðýt arýsý” denip geçiliyor.

Tropik ve ýlýman iklimlerde yaþayan kâðýt arýlarý yuva yapar-

ken ilginç bir yöntem kullanýrlar. Kraliçe arý, baharda uykudan 

kalkarak yuva yapmak için uygun bir yer arar. Yuva, kaðýttan 

yapýldýðý için þiddetli rüzgâr alan ya da güneþi fazla gören yere 

inþa edilmemelidir. Kraliçe arý, bütün bunlarý dikkate alarak 

yuvayý korunaklý bir yere yapar. Bu nedenle de arý, yuvayý daha 

çok evlerin saçaklarýna, çatýlarýna ya da aðaçlarýn uygun dallarýna 

yapar.

Kraliçe yuvayý bir tür kaðýttan yapar. Peki, insanoðlunun uzun 

uðraþýlarý sonucu icat ettiði kâðýdý bu arýlar nasýl yapmaktadýr? 

Aslýnda çok basit, hemen anlatayým: Arý, önce çenesiyle bir aðacý 

kazýyarak oradan odun lifleri çýkarýr. Sonra bu odunu yoðurur ve 

yapýþkan bir salgý ile hamur hâline getirir. Hamuru ince dilimlere 

ayýrýr. Yaðmurdan etkilenmemesi için de vernikler. 

Bak sen, ayný zamanda verniði de keþfetmiþ bu ufak yaratýk! 
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Hem de onun su geçirmezlik özelliklerinden yararlanýyor. Ýþi bili-

yor tabiî, yaptýðý kâðýt ev bir yaðmurda su çekip kulanýlamaz hâle 

gelebilir, tekrar yuva yapmak zorunda kalabilir. Önlemini baþta 

alýyorlar anlayacaðýnýz.
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İLK HELİKOPTERLER

H elikopterleri hepimiz biliriz. Özel ve askerî 

amaçlý kullanýlan bu teknoloji harikalarý insanla-

ra büyük kolaylýk saðlar. Ýþte bu helikopterlerin, 

genellikle biri önde, diðeri arkada olmak üzere iki tane perva-

nesi vardýr. Bu pervaneler sayesinde helikopter yükselip alçalýr. 

Durduðu yerden havalanmak, iniþ kolaylýðý, manevra yeteneði 

onlarýn belirgin özellikleridir. 
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Çoðumuz yakýnýmýzdan bir helikopter geçtiðinde kafamýzý 

kaldýrýp bakar, o kadar aðýr bir cismin havada kolaylýkla uçmasýna 

hayranlýk duyarýz. Ama etrafýmýzda uçup duran sinekleri, böcek-

leri ve onlarýn harika özelliklerini görmezden geliriz ya da dikka-

timizden kaçar bu küçük yaratýklar. 

Ýlk helikopter ne zaman icat edildi biliyor musunuz? Ben bil-

miyorum, ama helikopterlerin, yusufçuk böceklerinin yapýsý ince-

lenerek, onlarýn harika sistemlerden ilham alýnarak üretildiðini ve 

geliþtirildiðini biliyorum. 

Yusufçuklar, su kenarlarýnda, ormanlarýn içinde, hýzla, hare-

ket edebilen havada sabit bir þekilde durabilen, birden bire ileriye 

ya da yukarýya, hatta geriye doðru uçabilen, deðiþik renklere 

sahip canlýlardýr.

Yusufçuklarýn dört kanadý vardýr ve bu kanatlar birbirinden 

baðýmsýz olarak hareket eder. Bu da onlara müthiþ bir hareket 

yeteneði kazandýrýr. Benzer özellikler helikopterlerde de vardýr. 

Uçaklara göre helikopterlerin manevra yeteneði çok fazladýr. Bu 

manevra yeteneði helikopterlerin bir çift pervaneye sahip olmasý 

ve bu pervanelerin birbirinden farklý eksenlerde dönmesi saye-

sindedir. Ýþte bu helikopterlerin çalýþma sistemi yusufçuklardan 

ilhamla yapýlmýþtýr. 

Nedense bizler kopyasýna, aslýnýn binlerce kez büyütülmüþ 

basit kopyasýna, hayran oluyoruz; ama gerçeðini görmezden 

geliyor, ondaki sanata hayranlýk duymuyoruz. Duymadýðýmýz 

gibi bazý kendini bilmezler, bilim adamý edasý ile çýkýp onlardaki 

güzelliði evrimle açýklamaya kalkýyor. Neymiþ efendim, hayvan-
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lar zaman içinde geliþerek mükemmelleþmiþler! Hem hayvanlar-

da akýl yok, akýl olmadýðý için onlar düþünemez diyeceksin hem 

de kendilerini geliþtirmiþler diyeceksin. Akýllý insanlarýn böyle 

akla ters bir þeyi iddia etmeleri gerçekten þaþýrtýcý, þaþýrtýcý olduðu 

kadar da düþündürücü. Aklýmýza burada þu soru geliyor: Evrime 

inananlara göre böceklerin en ilkellerinden olan yusufçuklar böy-

leyse, geliþmiþleri nasýldýr siz düþünün! Neyse biz asýl konumuza 

devam edelim.

Yusufçuðun sýrtýnda biri önde, diðeri arkada olmak üzere iki 

çift kanat vardýr. Kanatlar mükemmel bir koordinasyon içinde 

çalýþýr. Yani öndeki iki kanat yükselirken, arkadaki iki kanat 

alçalýr. Kanatlarýn hareketi iki karþýt kas grubunun çalýþmasý ile 

saðlanýr. Kaslarýn bir ucu gövdenin içinde kaldýraç þeklindeki 

uzantýlara baðlýdýr. Bir kas grubu büzülerek bir çift kanadýn 

yükselmesini saðlarken, öteki kas grubu da ayný oranda gerilerek 

ikinci çiftin alçalmasýný saðlar. 

Bu yapý sayesinde, yusufçuk çok iyi bir manevra yeteneðine 

sahip olur. Uçuþu hangi hýzda ve hangi yönde olursa olsun, anî-

den durup ters yönde uçmaya baþlayabilir. Havada sabit durup 

avýna saldýrmak için uygun bir pozisyon bekleyebilir; bu durum-

da iken olduðu yerde kývrak bir dönüþ yaparak avýna yönelebilir. 

Çok kýsa bir zamanda, böcekler için þaþýrtýcý sayýlabilecek bir 

hýza, saatte yaklaþýk 40 km’ye, ulaþabilir (Olimpiyatlarda 100 m. 

koþan atletlerin hýzý saatte 39 km kadardýr).

“Ýlkel böcek” denen yusufçuklarýn uçuþ sistemi bir tasarým 

harikasýdýr. Dünyanýn önde gelen helikopter üreticilerinden 

Skorsky, son modelinin tasarýmýný yusufçuðu örnek alarak 
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gerçekleþtirmiþtir. Bu projede Skorsky'ye yardým eden IBM ekibi, 

bir yusufçuðun resmini bir bilgisayara yükleyerek çalýþmaya 

baþlamýþtýr. Bilgisayarda, yusufçuðun havadaki manevralarý da 

göz önüne alýnarak 2000 adet özel çizim gerçekleþtirilmiþtir. Bu 

yoðun ve uzun süren çalýþmalarda yusufcuklarýn harika sistemi 

bütün detaylarý ile incelenmiþ ve Skorsky'nin asker ve mühimmat 

taþýmak için ürettiði yeni modeli ortaya çýkmýþtýr.

Evrimcilerin ilkel dediði yusufçuk bir tarafta, teknolojinin 

son harikalarýndan Skorsky helikopterleri bir tarafta. Hangisi 

ilkel, hangisi geliþmiþ?
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KUŞ BEYİNLİ

A ðaçkakanlar ormanlarýn en gürültücü canlýla rýn-

dandýr. Akþama kadar çene çalarlar: tak tak tak... 

Sabahtan akþama kadar aðaçlarý oyan, hem aðaç-

lara yuva yapan hem de aðaçlarýn içinde yaþayan böceklerle, 

kurtlarla beslenen ilginç kuþlardýr aðaçkakanlar.

Dünyamýzda pek çok türü olan bu kuþlardan biri de kýrmýzý 

benekli aðaçkakanlardýr. Kuzey Amerika'nýn çam ormanlarýnda 

yaþayan bu kuþlar, diðer aðaçkakanlardan farklý olarak yuvasýný 
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kurumuþ aðaçlara deðil de canlý aðaçlara yapar. Neden diyecek 

olursanýz, hemen söyleyeyim:

Bu aðaçkakanýn en büyük düþmaný kýrmýzý yýlandýr. Bu 

yýlan aðaca týrmanýr, kuþ ve yavrularý yuvasýnda iken baskýn 

düzenler ve hepsini yer. Ýþte kuþ, kendisini ve yavrularýný bu azýlý 

düþmandan kurtarmak için ilginç bir yol seçmiþtir. Daha doðrusu 

kuþa bu, ilham edilmiþtir. Ýlham edilmiþtir yoksa aðaçkakan bunu 

kendi “kuþ beyni” ile nasýl düþünsün ki!

Bakýn aðaçkakan, genç çam aðaçlarýna, yuvasýný yapar. Çam 

aðaçlarýnýn özelliði, yaþlandýkça kabuk kalýnlýklarýnýn artmasýdýr. 

Bu durumda aðaçtaki reçine de giderek daha derinde kalýr. Kuþ, 

kalýn kabuðu delip reçine kanallarýna ulaþsa bile, çýkan reçine 

kabuklar arasýna sýzabilir, aðacýn dýþýnda bir tabaka oluþturmaz. 

Aðaçkakanlar bu nedenle genç aðaçlarý tercih eder, bu aðaçlarda 

reçine kanallarý yüzeyde olduðu için, yuvasýna bu reçinelerden 

âdeta bir kale yapar aðaçkakan. 

Burada bir soru sorsam: “Siz dýþýndan þöyle bir bakarak bir 

aðacýn yaþýný tahmin edebilir misiniz?” Sizi bilmem ama ben tah-

min edemem. Ancak aðaç kesildikten sonra gövdesindeki yuvar-

lak halkalarý sayarak aðacýn yaþýný öðrenebilirim. Ýþin doðrusu 

aðacýn gövdesindeki yuvarlak halkalarýn aðacýn yaþýný gösterdiðini 

öðrenmeseydim yine bilemezdim. Peki, aðaçkakan aðaçlarýn yaþýný 

nasýl biliyor dersiniz? Bunu siz düþünedurun, ben devam edeyim. 

Kuþ, önce yuvasýný oyar. Sonra aðacýn yuvanýn giriþindeki 

kabuklarýný soyar ve gagasý ile gövdede reçine kanallarýna kadar 

uzanan delikler açar. Çýkan reçine, yuvanýn etrafýnda kalýn ve 

yapýþkan bir koruyucu set oluþturur. Aslýnda bu, çok ustaca 
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kurulmuþ bir tuzaktýr. Kýrmýzý yýlandan, kendini ve yavrularýný 

koruyacak bir tuzak...

Kýrmýzý yýlan, bu tuzaktan habersiz, aðaçkakan ve yavrularýný 

mideye indirme hayalleri ile yuvaya hýzla týrmanýrken reçineden 

oluþmuþ bu seti birden karþýsýnda bulunca korkar, þaþýrýr ve 

dengesini kaybederek aðaçtan düþer. Aðaçkakan da mutlu ve 

muzaffer bir komutan edasýyla yuvasýndan ona bakar, yavrularý 

ile huzurlu bir þekilde yaþamýný sürdürür.

Peki, aðaçkakan bol reçineli aðaçlarý nasýl seçebilmektedir? 

Kýrmýzý yýlanlarýn reçine fobisini nasýl keþfetmiþtir? Biz aðaçlarýn 

yaþýný gövdelerindeki halkalardan bilebiliyoruz, ama aðaçkakan 

nasýl biliyor da en uygun aðaçlara yuvasýný yapýyor? Bütün 

bunlarý o “kuþ beynini” çalýþtýrarak mý yapýyor acaba? Eðer öyley-

se “aptal, akýlsýz ve avanak” kiþiler için kullandýðýmýz “kuþ beyin-

li” deyimini “akýllý, bilgi sahibi” kiþiler için kullanmak gerekmez 

mi, ne dersiniz?
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SİVRİSİNEK DEYİP
GEÇMEYİN

Y az mevsiminin tatlý tatlý kaþýnan kýzarýklýklarýný 

bize hediye eden ve evimize izinsiz konuk olan siv-

risinekleri bilirsiniz. Önlem almadýysanýz onlar, sizi 

bulur ve kanýnýzý emer.

Siz hiç sivrisineklerin insanlarý karanlýk bir odada nasýl 

bulduðunu merak ettiniz mi? Siz etmediyseniz bile merak eden-

ler olmuþ ve üþenmeyip araþtýrmýþlar. Araþtýrdýkça da onlarýn 

ne kadar mükemmel donanýmlara sahip olduklarýný görmüþler 
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ve hayranlýklarýný gizleyememiþler. Sinek deyip geçmeyin. Ýþte 

özellikleri:

Sivrisinekler o kadar hassastýr ki, odada sadece bir parmaðýnýz 

yorganýn dýþýnda kalmýþ olsa bile, hiçbir ýþýk kaynaðý olmamasýna 

raðmen, sizin yorganýn dýþýnda kalan o tek parmaðýnýzý rahatlýkla 

bulabilirler. Bu ufacýk, ufacýk olduðu kadar da zayýf varlýklar 

bunu nasýl baþarýyor? 

Tabiî ki sahip olduklarý kýzýlötesi görüþ organlarý ile. Sineðin 

özellikle bacak bölgelerinde çeþitli alýcýlar (reseptörler) vardýr. 

Sinek bu alýcýlarla kendi hýzýný ve çevredeki nesnelerin sýcaklýðýný 

çok hassas bir þekilde algýlayabilir. Sivrisineðin sýcaklýk alýcýlarý o 

kadar hassastýr ki; o, çevredeki sýcaklýðýn binde biri deðerindeki 

bir deðiþikliði bile farkedilebilir. Zifiri karanlýk bir odada sizi ve 

örtünün dýþýnda kalan parmaðýnýzý eliyle koymuþ gibi bulur ve 

boðazlar meselesini halleder. Sivrisinek kanýmýzý emerken - ister 

uyurken isterse uyanýkken olsun - çoðunlukla bunu bize hisset-

tirmeden yapar. Peki, bunu nasýl beceriyor?

Yaz gecelerinin âdeta bu davetsiz misafirinin o minicik 

aðzýnda canýmýzýn yanmasýný, dolayýsýyla kendisini fark etme-

mizi engelleyecek çok özel bir kimyasal bileþik vardýr. Âdeta 

sivrisineðin vücudu bir kimya laboratuvarý gibidir. Sivrisinek, 

sanki bir anestezi (uyuþturucu) uzmaný ve üreticisidir. Bugün týp 

alanýnda kullanýlan “anestezi maddelerini” bu hayvan kendi salgý 

bezleri ile üretir. Bir hayvan ya da insaný emerken de bu maddeyi 

hortumunun içinden geçen bir kanal aracýlýðý ile derinin altýna 

býrakýr. Hortumun girdiði bölge uyuþunca, biz, sinek tarafýndan 
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sokulduðumuzun farkýna bile varmayýz. O da artezyen kuyusun-

dan sondajla su çýkarýr gibi kanýmýzý içer, geriye bir hatýra olarak 

kaþýntýlý bir kýzarýklýk býrakýr.

Sahi hiç düþündünüz mü, bu küçük mü küçük sinek bu kadar 

müthiþ bir þeyi nasýl beceriyor? Ýnsanlarýn uzun araþtýrma ve 

incelemeler sonucunda keþfettikleri anesteziyi nasýl bulmuþ? Gece 

görüþ dürbününden daha verimli olan kýzýlötesi ýþýn dedektörü-

nü kullanma yeteneðini nasýl kazanmýþ? Bizler bir iki derecelik 

sýcaklýk farkýný sezemezken o, binde birlik bir sýcaklýk farkýný nasýl 

anlýyor? 

Sanýrým nasýllarýn arkasýnda hep “kim” sorusu var. Bunun 

cevabýný da hepimiz biliyoruz.
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PETEĞİN HARİKA TASARIMI

B ir ev yapmak kolay mý sizce? Çimentoyla kumu 

karýþtýrýp su ile harç yapmak, tuðlalarý üst üste 

dizmek yeterli mi?

Hele, Selimiye Camiî ya da Dolmabahçe Sarayý gibi sanat 

harikalarýný yapabilmek için az önce söylediklerimiz yeterli olur 

mu? 
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Kesinlikle hayýr! Baþta söylediklerimizle ancak bir gecekon-

du yapýlabilir. Onun da her yaðmurda içine su girmesi, þiddetli 

rüzgârlardan etkilenmesi vs. her zaman mümkündür. Yukarýda 

sözünü ettiðimiz sanat eserleri aradan pek çok yýl geçmesine, bir-

çok depreme maruz kalmalarýna raðmen hâlâ ayaktalar.

Mimarlarýn temel bilimleri bilmeleri, matematikten anlamalarý 

gerekir. Bu da, belli bir eðitimi gerektirir. Yoksa gecekondularda 

olduðu gibi, çok kýsa sürede yýkýlýr gider yaptýklarý binalar.

Lâfý uzatmadan konuyu ev yapma iþinde usta olan, mühen-

dislik harikasý evler yapan arýlara getireyim. Bildiðiniz gibi bal 

arýlarý petekten evler yapar. Bu petek evler altýgendir. Peki, neden 

altýgendir bu evler? Matematikçiler arýlarýn niçin peteklerini 

üçgen, dörtgen, beþgen veya sekizgen deðil de altýgen yaptýklarýný 

merak edip heseplarýný kaðýda dökmüþler. Karþýlaþýlan sonuç ise 

insana âdeta “Arý ne zaman matematik öðrendi?” dedirtiyor. 

Neden mi? Çünkü kesiti düzgün altýgenler oluþturan priz-

ma þeklindeki peteklerin dipleri bir piramit oluþturarak sona 

erer. Kovanlardaki þekliyle dik duran her petekte, petek gözleri 

yatay düzlemle sabit bir açý yapacak þekilde hafifce eðik þekilde 

inþa edilmiþtir. Her bir gözün derinliði 1,5 cm, duvar kalýnlýðý 

ise milimetrenin yüzde beþi kadardýr. Bu kadar ince duvar 

kalýnlýðýna raðmen bu petek gözleri, altýgen yapý sayesinde büyük 

bir direnç kazanýr ve arýlarýn depoladýklarý kilolarca balý rahatlýkla 

taþýyabilir. 

Bu petek gözlerinin altýgen yapýlmasýnýn bir nedeni de daha 

az malzemeyle en fazla peteði üretmektir. Çünkü alanlarý ayný 
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olan üçgen, kare gibi çokgenler içinde toplam kenar uzunluðu 

en az olaný altýgenlerdir. Yani ayný miktardaki balmumu ile 

daha çok altýgen odacýk yapýlabilir. Böylelikle malzeme en yük-

sek verimle kullanýlarak balmumu israfý önlenmiþ olur. Arýlarýn, 

matematiðin, geometrinin ve simetrinin en kusursuz örneklerin-

den biri olan bal peteklerini yapmalarý þaþýrtýcý deðil mi? Tabiî 

arýlarýn mühendisliði bununla da bitmiyor. 

Arýlar, peteklerini yatayla 7-8 derecelik bir açý oluþturacak 

þekilde yapar. Amaç, peteðin içine býrakýlan balýn yere dökül-

mesini engellemek. Ýlginç olan ise bu açýnýn hiçbir zaman 

þaþmamasýdýr. Ellerinde iletki ya da pergel de yok ama... 

Þifa kaynaðý harika besin bal ve balýn koyulduðu mühendislik 

harikasý petek gözler...

Kur’an’da Nahl Sûresi 68. ve 69. âyetlerde arýdan söz edil-

mektedir. Zaten “Nahl”da “arý” demektir. Allah “arý”dan söz ede-

rek insanlarý düþünmeye sevketmektedir. Yukarýdaki ayetlerde 

arýlara daðlarda, aðaçlarda, insanlarýn yaþadýðý evlerin çevresinde 

kendilerine ev yapmalarýnýn ilham edildiði; meyvelerden yiye-

rek insanlar için þifa kaynaðý olan bal yapma yeteneðinin onlara 

verildiði belirtilir. Sonra da “Þüphesiz düþünenler için bunda 

hikmetler vardýr.” denerek insanlarýn bu konuda düþünmesi, bu 

konuyu araþtýrmasý istenmektedir.

Harika bir sanat eserini, bir mimarî yapýyý gezerken onun ne 

kadar müthiþ olduðunu, keskin bir zekânýn ürünü olduðunu fark 

eder, sanatkârýna hayran oluruz. Fakat doðada arýlarýn yaptýðý bu 

harika sanat eserlerini fark etmiyoruz. Bununla kalsak neyse, bir 
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de onlarý, o güzelim evleri, müthiþ sanat harikasý yuvalarý yýkýyor, 

onlardaki güzelliðe aldýrýþ etmiyoruz.

Ne dersiniz, isterseniz pikniðe gittiðinizde ve etrafýnýzda 

arýlarý gördüðünüzde onlara bir arý olarak deðil de bir mimar, bir 

matematikçi, bir mühendis olarak bakmaya çalýþýn.
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SUDA ISLANMAYAN
KUŞLAR

Y aðmurlu bir nisan günü... Her taraf yemyeþil... 

Yaðmur tatlý þýpýrtýlarla topraða düþüyor, toprak-

tan güzel bir koku her yanýmýzý sarýyor. 

Böyle bir günde göðsünü gere gere yaðmurda yürümeyi, top-

raktan âdeta fýþkýran o güzelim kokuyu ta ciðerlerine çekmeyi, 

yaðmurun bir bereket olarak yere iniþini seyretmeyi kim istemez? 
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Hepimiz isteriz ama... O ýslanma, ýslanma sonucu nezleye, gribe 

yakalanma, sinüzit olma korkusu yok mu...?

Gerçi þemsiyeler, yaðmurluklar yok deðil. Fakat þemsiyeyi 

yanýnda taþýmak zahmetli bir iþ. Ayrýca þemsiyeyi açsan bile 

vücudun en azýndan belden aþaðýsý yine ýslanacak. Nisan ayýnda 

her Allah’ýn günü yaðmurlukla ortalýkta gezmek tuhaf olur 

doðrusu.

Acaba diyorum, yaðmur geçirmeyen, hatta yaðmur suyu tut-

mayan elbiseler yapýlamaz mý? Balýkadamlarýn çok soðuk sularda 

giydiði kuru elbiseler gibi... Ýnsanoðlu uzaya istasyon kuruyor, 

deðiþik buluþlara imza atýyor, bunu neden yapamasýn ki? Ah, 

yapýlsa ne güzel olur! Ýsterse bardaktan boþanýrcasýna yaðmur 

yaðsýn, bize ne! Nasýl olsa ýslanmayacaðýz. Elbiselerimiz su tut-

muyor ya! Hayali bile güzel...

Teknoloji bu kadar geliþmesine raðmen böyle bir elbise henüz 

üretilmedi ya da benim haberim yok. Yanmayan elbiseler falan 

üretildi, bir gün bu da olur sanýrým. Fakat hayvanlar âleminde 
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ýslanmayan elbiseler giyen canlýlar çok. Onlar yaðmurdan, sudan 

etkilenmiyor. Býrakýn yaðmuru, suya girip çýkýyorlar yine üzerleri 

kupkuru...

Fýrkateyn kuþlarý (frigatebirds), yalý çapkýnlarý, martýlar bu 

kuþlardandýr. Onlar bunu nasýl bulmuþ acaba? Elin oðlu, affeder-

siniz kuþu, çalýþýyor, araþtýrýyor, buluyor efendim! Yoksa bu buluþ 

olmasa kuþ suya dalýp balýk avlar mý, o kadar saf mý? Allah koru-

sun, balýk avlayacaðým derken boðulup giderdi. Ama kuþ, ýslanmaz 

tüylere sahip olunca problem kökünden halledilmiþ oluyor.

Eðer fýrkateyn, martý, yalý çapkýný gibi kuþlarýn tüyleri 

su tutmaz özellikte olmasaydý, kuþ avýný yakalamak için suya 

daldýðýnda tüyler ýslanacak, ýslanýnca aðýrlýk artacak, bu aðýrlýkla 

da kuþun hareketi zorlanacaktý. Ama onlar yaþadýklarý orta-

ma en uygun özelliklerle donatýldýklarýndan böyle bir durumla 

karþýlaþmýyorlar. Kuþ, avýný yakalamak için suya dalýyor, avýný 
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yakalayýnca da –ki bu karides, deniz anasý, balýk olabilir– rahatça 

yukarý çýkýyor. Bize de, helâl olsun demek düþüyor. 

Kuþlarýn suya girdiklerinde tüylerinin nasýl olup da ýslanmadýðý 

araþtýrýlmýþtýr. Yapýlan bu araþtýrmalara göre, su kuþlarýnýn tüy-

lerinde yað olduðu saptanmýþtýr. Su kuþlarýnýn kuyruklarýn alt 

tarafýnda yað bezi vardýr. Kuþlar zaman zaman bu yað bezinden 

yað alarak kanatlarýný yaðlar ve kanatlarýn su tutmasýný engeller. 

Yaðlý olduðu için de bu tüylerin su tutmadýðý tespit edilmiþtir. 

Sizce kuþlar bunu kendileri düþünüp ayarlamýþ olabilir mi? 

Bunu düþünmek için hem suyun özelliðini bilmek, hem de yaðý 

ve yaðýn özelliðini bilmek gerekmez mi? Peki, bir kuþ bütün 

bunlarý bilebilir mi?



Hünerli Hayvanlar154

YILAN AVCISI

Y ýlanlarý bilirsiniz. Çoðu zehirli olan ve ayaklarý 

olmamasýna raðmen çok hýzlý hareket eden, zemin-

de yað gibi kayan sürüngenler... Kimisi kahveren-

gi, kimisi siyah, kimisi sarý, kimisi boz... Genel olarak bize çok 

soðuk gelen, bizleri ürküten sürüngenler... 

Yýlanlar; kurbaða, fare, kuþ gibi birçok hayvanýn korkulu 

rüyasýdýr. Nasýl olmasýnlar ki, yýlanlar hiç çaktýrmadan avlarýnýn 
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burnunun dibine kadar sokulabilir ve bir hamlede iþlerini biti-

rirler. Ama yýlanlardan korkmayan, hatta her öðünde sofrasýnda 

yýlan etinin bulunmasýný isteyen hayvanlar da vardýr. “Yýlan 

avcýsý” sekreter kuþlarý bunlardan biri.

Sekreter kuþlarý daha çok yýlanla beslenen yýrtýcý kuþlardandýr. 

Bu kuþlarýn yýlanlarla beslenmesi kadar, yýlanlarý avlama teknik-

leri de ilginçtir. Çünkü sekreter kuþlarý hangi yýlanýn zehirli, 

hangi yýlanýn zehirsiz olduðunu hemen anlar. Biz insanlarýn kaçý 

yýlanlarý, dýþ görüþünden hareketle zehirli ya da zehirsiz diye ayýrt 

edebiliyor ki? Ýþte bu kuþlar yýlanlarý inceleme araþtýrma-enstitü-

sü mu kurdular ne, bir bakýþta yýlanlarýn zehirli olup olmadýðýný 

ayýrt edebiliyorlar. Yýlan konusunda uzmanlar anlayacaðýnýz.

Bakýn size sekreter kuþlarýnýn yýlanlarý nasýl avladýðýný 

anlatayým: Sekreter kuþlarý önce yýlanýn zehirli olup olmadýðýný 

bilirler. Zehirli deðilse yýlaný hemen pençeleri ile öldürür. Ama 

av, zehirli ise bizim kuþu biraz uðraþtýracak demektir. Çünkü 

önce yýlanýn zehrinin alýnmasý gerekir. Bunun için birkaç farklý 

numarasý vardýr. Bunlardan biri de yýlanýn aðzýna birkaç teleðini 

(tüyünü) býrakarak, yýlanýn zehrinin boþalmasýný saðlamaktýr. Bu 

hileyi yutma durumunda zehirini tüketen yýlan, kuþ tarafýndan 

tehlikesiz bir biçimde yakalanýr. Yýlan bu numarayý yutmazsa 

sekreter kuþunun becerikli pençeleri devreye girer. Biraz zor da 

olsa kuþ, yýlaný yine avlar. 

Evet, yukarýda ifade ettiðimiz gibi, sekreter kuþlarý avla ya-

caklarý yýlanlara, özellikle zehirli olanlara gagalarý ile saldýrmaz, 

bu durumda yýlanýn kendisini sokup zehirleyeceðini bilir. Onlar 
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bu iþ için pençelerini kullanýrlar. Sekreter kuþlarýnýn pençesi tam 

bu iþ için yaratýlmýþtýr. Bu kuþlarýn pençelerinde çok az damar 

vardýr. Bu nedenle kuþ, yýlan tarafýndan ýsýrýlsa bile pek zarar gör-

mez. Yýlana pençeleri ile saldýrýr, pençeleri ile ölümcül darbeler 

vurur. Üstelik yýlaný da kendinden uzak tutmuþ olur.
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TEMİZLEYELİM Mİ ABİ

A nneler en fedakâr varlýklar. Bizim için maddî 

manevî her zorluða katlanýr, rahatlarýný bize feda 

ederler. Çocuklarýn bakýmý, ev iþleri, yemek vs. hep 

onlarýn omuzundadýr.

Olmaz ya, annelerimizin “grev” yaptýðýný düþünelim bir an. 

Bunun yaný sýra belediye temizlik iþçilerinin çalýþmama kararý 

aldýklarýný varsayalým. Evin altý üstüne gelmiþ, bulaþýklar yýðýlmýþ, 

kirli elbiseler etrafa saçýlmýþ, halýlar ve diðer ev eþyalarýný toz 

kaplamýþ, cadde ve sokaklarda çöpler birikmiþ, çöplerde sinekler 

çoðalmýþ, etraf kokudan geçilmiyor... Evet hayali bile insaný kor-

kutan bir durum. 

Ýþte biz insanlar, temizlik iþini görev bölümü ile halletmiþ, 

kendimizi ve çevremizi daha yaþanabilir hâle getirmiþizdir. Bu 
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arada, baþta denizler olmak üzere birçok tabiî güzelliði kirlet-

tiðimizi, hatta yok ettiðimizi de itiraf etmeliyiz. Evet, yaþadýðý 

evin temizliðine özen gösteren evi silip süpüren bizler, ayný 

titizliði çevremiz için göstermiyoruz. Göstermediðimiz için de 

göller, denizler her geçen gün kirleniyor bizim atýklarýmýzla. 

Halbuki biraz dikkat etsek tabiatýn kendi kendini yenilediðini 

göreceðiz. Evet tabiat kendini yenileyecek þekilde yaratýlmýþtýr. 

Küçük bir evde bile kýsa sürede çöpler oluþuyor. Siz hiç insanýn 

müdahalesi olmadan daðlarýn, ýrmaklarýn, göllerin, denizlerin 

kirlendiðini, koktuðunu gördünüz mü? 

Ýsterseniz doðadaki bu temizliðin hayvanlar âleminde nasýl 

yapýldýðýna birlikte bakalým. 

Hayvanlar, yaþam koþullarý nedeniyle kirlenmeyle bizden 

daha çok yüz yüze gelmektedir. Bu, onlarýn deðiþik enfeksi-

yonlara yakalanmaya daha müsait olduðunu gösterir. Bizler diþ-

lerimizi diþ fýrçasý ile temizleyebilir, terlediðimizde duþ alabilir, 

evimizi süpürebiliriz. Ya hayvanlar?

Ýnsanlar nasýl temizlik iþi için özel birimler kuruyor, temiz-

lik þirketlerinden yararlanýyorsa, bunun biraz deðiþiði hayvanlar 

arasýnda da görülür. Evet, hayvanlar da temizlik iþlerini hallet-

mek için temizlik þirketleri ile anlaþmaktadýr. Bir farkla: Onlarýn 

anlaþmalarýnda TL, Dolar ya da Euro geçerli deðildir. 

Ýþte size tabiatta “temizlik” görevini üstlenmiþ temizlikçi-

lerden biri: Kurtkýyan kuþu. Doðu Afrika'da yaþayan kurtkýyan 

kuþu; kara sýðýr, zürafa, antilop, domuz, gergedan gibi büyük 

hayvanlarýn üzerinde yaþar ve onlarý çok rahatsýz eden küçük 

böceklerle (kene, bit, yaralarda oluþan kurtçuklar, sinekler...) 



159Hünerli Hayvanlar

yaþamýný sürdürür. Bu hayvanlar da kendilerini bu böcekler-

den kurtaran kuþlarý ürkütmez, onlara bir zarar vermezler. Bir 

kenenin, bir hayvanýn bir yýl içinde yarým kilo kaybetmesine 

yol açtýðýný düþünürseniz, bu iþin ne kadar önemli olduðunu 

anlarsýnýz.

Ayrýca bu kuþlar sadece temizlik hizmeti vermez, hayvanýn 

güvenliðini de saðlar. Çünkü bir tehlike anýnda acý acý öterek -ki 

bu ötüþ kuþlarýn kendi aralarýndaki haberleþme amaçlý ötüþünden 

farklýdýr - temizliðini yaptýðý hayvaný uyarýrlar. Ee, ne de olsa 

kuþun “ekmek teknesi” orasý deðil mi? 
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CANLI RADAR

R adar, uzaktaki cisimleri mikrodalga yansýma 

tekniði ile tespit eden bir cihazdýr. Bu cihaz ile 

karanlýk, bulut veya sis içinde olup görünmeyen 

cisimlerin durumu ve yeri belirlenir. Bu sistem Ýkinci Dünya 

Savaþý sýrasýnda geliþtirilmiþtir. Savaþýn getirdiði bir yöntem ola-

rak ortaya çýkan radar, barýþ zamanýnda da insanlarýn hizmetinde 

önemli rol oynamaktadýr. Örneðin yoðun sis içindeki gemilerin 

yönlendirilmesi, kör uçuþ ve iniþin gerçekleþtirilmesi, fýrtýnayý 

takip vs. hep radar sayesinde gerçekleþmektedir.

Radarýn çalýþma sistemi, basitçe anlatacak olursak elektro-
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manyetik dalgalarýn yanký yapmasý ve geri dönmesi þeklindedir. 

Cihaz çok yüksek frekanslý mikrodalga yayýný yapar. Bu, saniyede 

300 bin kilometre yol aldýðý için sinyalin gidiþ dönüþ süresi çok 

kýsadýr. Bu radar sinyalleri ile çok uzaklardaki cisimlerin mesafesi, 

yönü ve yüksekliði hassas bir þekilde tespit edilebilir.

Peki, insanlara birçok yarar saðlayan bu âletin yarasalardan 

hareketle bulunduðunu, aslýnda yarasalarda olan bu sistemin 

yarasalarýn bilim adamlarýnca incelenmesi ile geliþtirildiðini bili-

yor muydunuz?

Bildiðiniz gibi yarasalar geceleri dýþarý çýkýp avlanan, gözleri 

aydýnlýkta iyi göremeyen canlýlardýr. Örneðin uzun kulaklý yara-

sanýn gözleri, uzak mesafede bulunan cisimleri seçemez. Seçemez 

ama bu eksikliklerini unutturacak bir sistem verilmiþtir ona. Böy-

lece o, neredeyse göze hiç ihtiyaç duymaz hâle gelmiþtir.

Yarasalar, insan kulaðýnýn duymadýðý ses dalgalarý yayarlar. 

Bu dalgalar havadaki bir cisme çarpmazsa boþlukta kaybolur. Bir 

cisme çarparsa yansýyarak çevreye daðýlýr. Yarasa yansýyan bu 

ses dalgalarýný alýr, deðerlendirir ve avýnýn yerini öðrenir. Sadece 

yerini mi? Yakýnlýðýný, uzaklýðýný; büyüklüðünü, küçüklüðünü, 

hýzýný ve ne yöne gitmekte olduðunu; hatta dost mu, düþman mý 

olduðunu da bilir. 

Bu sistemi nasýl geliþtirmiþ, yansýyan bu dalgalarý nasýl 

deðerlendirebiliyor, cisimlerin mesafesini nasýl belirliyor? Bütün 

bunlarý ben de bilmiyorum iþin doðrusu. Bildiðim bir þey varsa, o 

da yarasalarýn bu sistemi mükemmel bir þekilde kullandýðý. 

Her hâlde yaydýklarý ultrasonik ses dalgalarýnýn saniyede ne 

kadar yol aldýðýný yarasalar bilmiyordur. Öyleyse bu dalgala rýn 
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geri dönüþ hýzýna göre cisimlerin yerini, yönünü hatta büyük-

lüðünü nasýl anlýyorlar?

Bununla ilgili somut bir örnek vereyim. Cordonos Adasý'nýn 

maðaralarýnda binlerce yarasa birlikte yaþar. Bu yarasalarýn ayný 

maðarada yaþadýklarýný, maðaranýn zifiri karanlýk olduðunu ve 

yarasalarýn birbirine hiç çarpmadan yaþadýklarýný düþünün. Ne 

müthiþ bir þey deðil mi?

Ýtalyan Spalanzani, yarasalar üzerine yaptýðý araþtýrmalarý ile 

tanýnan bir bilim adamýdýr. O, yarasalardaki harika sistemi anlaya-

bilmek için þöyle bir deney yapmýþ: Karanlýk bir odanýn tavanýna 

ucu çýngýraklý ipler asmýþ ve içeriye bir yarasa býrakmýþ. Yarasanýn 

uçuþu sýrasýnda hiç çýngýrak sesi duyulmamýþ. Yarasa odanýn için-

de hiçbir ipe çarpmadan zikzaklar çizerek uçmuþ çünkü. 

Yarasalarýn görmeden avlarýný yakalamalarýný, yönlerini 

bulmalarýný, hiçbir yere çarpmadan uçmalarýný, hatta kendi cin-

sinden diðer yarasalarý tanýmalarýný, dostunu ve düþmanýný ayýrt 

etmelerini inceleyen insanlar, onlardaki bu sistemden hareketle 

radarý icat etmiþlerdir. Yarasalara teþekkür borçluyuz desenize...!
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MÜTHİŞ ORTAKLIK

B azý insanlar hayatýn bir mücadele olduðunu, güç-

lünün daima zayýfý yendiðini söyler, bu düþünceyi 

matematiksel bir gerçeklik gibi dillendirir. Nasýl 

iki kere iki dört ediyorsa, bu da öyle bir gerçektir onlara göre. 

Evet, onlara göre hayat bir mücaledir. Güçlü olan mücadeleyi 

kazanýr, zayýf olan yok olur gider.

Aslýnda canlýlarý incelediðimizde bu düþüncenin bir anlam 

ifade etmediðini, temel bir gerçekliði olmadýðýný görürüz. Öyle 

olsaydý zayýf canlýlarýn neslinin çoktan tükenmesi gerekirdi, ama 

karýncadan, kara sineðe, uður böceðinden kuþlara birçok küçük, 

küçük olduðu kadar da güçsüz ve zayýf canlý milyonlarca yýldýr 
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varlýklarýný sürdürüyor. Sürdürüyor çünkü canlýlar arasýnda 
hayatý “güç” belirlemiyor. Dünyaya merhamet elini uzatan, 
dünyayý ve bütün varlýðý yaratan Yüce Yaratýcý, bütün canlýlar 
arasýnda müthiþ bir denge kurmuþtur. Bundan dolayýdýr ki her 
canlý bu denge içinde varlýðýný sürdürmekte, ölenlerin yerini yeni-
ler almakta ve bu böyle devam edip durmaktadýr. 

Böyle olmasaydý, canlýlar arasýndaki iliþkileri nasýl açýklaya-
bilirdik ki? Düþünün, birçok canlý nasýl gerçekleþtirdiklerini bile-
mediðimiz bir þekilde kendi aralarýnda ortak bir yaþam sürdürü-
yor. Varlýklarýný sürdürebilmek için bu canlýlar birbirleri ile nasýl 
anlaþýrlar? Öyle ya, biz insanlar da, ortak iþ yaparken birçok sorunla 
karþýlaþýyor, anlaþmazlýða düþüyor, ortaklýðý bozabiliyoruz. Sizler de 
çevrenizde çok samimi dostluklarýn bir ortaklýk sonucu kýrgýnlýða 
hatta düþmanlýða dönüþtüðünü görmüþsünüzdür. Yer yer bir incir 
çekirdeðini doldurmayan þeyler uðruna ortaklýklar bozulmuþ, 
dostluklar bitmiþ, kardeþler birbirlerine düþman olmuþtur. Akýl 
mantýk sahibi biz insanlar bir araya gelip iþ yapmada bu kadar 
zorlanýrken hayvanlarýn anlaþmazlýða düþmeden yaþamasýný nasýl 
izah edeceðiz? Bunu “içgüdü” ile mi, yoksa “Sonsuz merhamet 
sahibi bir Yaratýcýnýn yönlendirmesi” ile mi açýklayabiliriz? 

Ýsterseniz lâfý uzatmadan “düþünme, yorumlama yetenekleri 
olmayan”, ama birlikte ortaya güzel bir ekip çalýþmasý koyan iki 
canlýdan söz edeyim. 

Kahramanlarýmýz porsuk ile bal kýlavuzu kuþlarý. Indicator 
denen, Asya ve Afrika'da yaþayan bu kuþlar bal porsuðu denen bir 
porsuk türü ile anlaþarak hayatlarýný devam ettirirler. Nasýl mý? 

Bal kýlavuzu kuþlarý, bal mumu ve arýlarýn larvasý ile beslenir. 
Fakat arýlarýn yuvasýna girmek biraz cesaret ister. Çünkü bu, oraya 
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girenin canýna mal olabilir. Düþünün bir kere, o arýlardan üç beþ 
tanesi bizi soksa sanýrým biz bile hastahaneyi boylarýz. Ya zavallý 
kuþ ne yapsýn? Ýþte, tam bu noktada devreye porsuk girer. Nasýl 
mý? Kuþ, bir arý kovanýna rastladýðýnda hemen bir bal porsuðu 
aramaya koyulur. Bal kýlavuzu, bir porsuk bulunca hemen onun 
tepesinde dönmeye baþlar. Döne döne, uçup þakýyarak porsuðu 
yuvanýn olduðu yere götürür. Porsuk, bu kuþlarýn çaðrýsýnýn, ken-
disini arý yuvasýna götüreceðini nasýl anlar? Bu da bir araþtýrma 
konusudur aslýnda. 

Porsuklar, derileri çok kalýn olduðundan arýlarýn sokmasýndan 
etkilenmez. Onlarýn derisi o kadar kalýndýr ki arýlarýn iðnesi bu 
deriye iþlemez bile. Bu nedenle porsuklar hiç çekinmeden arý 
kovanýna dalabilir.

Porsuk, arý yuvasýný görünce arýlara aldýrmadan yuvaya 
dalar, içerideki balý alýr ve yer. Peki, kuþa ne kalýyor, derseniz 
hemen söyleyeyim. Porsuk sadece balý yer, kuþ ise petekte kalan 
bal mumu ve arý larvalarý ile beslenir. Porsuk karnýný doyurana 
kadar kuþ bekler, porsuk gidince de o, petekte kalan balmumu 

ve larvalarý afiyetle yer. 



Hünerli Hayvanlar166

ON PARMAKTA ON HÜNER

G ünlük hayatta, iþ verenlerin çok duyduðu bir sözdür 

“Ne iþ olursa yaparým abi!” Çoðunlukla niteliksiz 

iþçiler, iþ ararken sorulan “Ne iþ yaparsýn?” sözüne 

daima bu cevabý verirler: “Ne iþ olursa yaparým abi!”

Fakat bu söz iþçi arýlar için bir gerçektir. Onlar gerçekten 

arýlar âleminde kendilerine verilen her iþi en güzel þekilde, hiç 

eksiksiz yaparlar. Daha doðrusu ona göre programlanmýþlardýr. 

Bir bakmýþsýnýz bakýcý olmuþ, arý larvalarýna dadýlýk yapýyorlar; bir 
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bakmýþsýnýz usta olmuþ, petek yapýmý ve onarýmý ile uðraþýyorlar; 

bir bakmýþsýnýz asker olmuþ, kovanýn güvenliðini saðlýyorlar... 

Evet tüm bu saydýklarýmýz gerçek. Ýþçi arýlar aspirin gibidir. 

Hani aspirin neredeyse her hastalýk için kullanýlýr ya, arýlar da 

hemen hemen her iþi yaparlar. Altý ayaðýnda altý marifet vardýr 

iþçi arýlarýnýn. Dadýlýk, inþaat iþçiliði, askerlik gibi her biri özel 

eðitimi gerektiren konularda nasýl, birden uzman oluyorlar dersi-

niz? Kendileri düþünemeyeceðine, eðitim alamayacaðýna göre, bir 

Program Yapýcý onlarýn yaþamýnýn her anýný böyle programlamýþ 

deðil mi?

Ýþçi arýlarýn yaþamlarý boyunca yaptýðý bütün iþleri vücutlarýnda 

meydana gelen bazý deðiþikliklerle belirlenmektedir. Örneðin iþçi 

arýlar ilk doðduklarýnda görevleri “temizlik”tir. Hayatlarýnýn ilk 

üç günü kovaný temizlemekle görevlidirler. Üçüncü günden sonra 

baþlarýnda bir deðiþme ve bu deðiþme ile birlikte görevlerinde de 

deðiþiklik olur. Artýk, genç larvalarýn dadýlýðýný üstlenmiþtir iþçi 

arýlar. Bir hafta süren bu dönemde iþçi arýlar vücutlarýnýn baþ 

kýsmýnda çýkan “dadý bezi” sayesinde larvalar için besin salgýlar 

ve onlarýn bakýmýný yaparlar. 

Onuncu günden sonra ise iþçi arýlarýn karýn bölgelerinde 

mum üreten bezler geliþir. Bunun üzerine arýlar petek yapýmý ve 

onarýmý iþine geçerler. Artýk onlar birer inþaat iþçisidir. Daha sonra 

mum bezleri fonksiyonunu yitirir ve zehir bezleri belirginleþmeye 

baþlar. Bundan böyle arýlar zehir üretmeye baþlar. Ýþçi arýlarýnýn 

yeni görevi “muhafýzlýk”týr. Kovanýn güvenliðini saðlamak, 

düþmanlara karþý savaþmak onlarýn iþidir. Ve yaþamlarýnýn son 

döneminde ise çiçek özü toplayýcýsý olurlar. 
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Arýlar artýk o çiçek senin, bu çiçek benim dolaþarak bal için 

gerekli çiçek özünü bulup kovana dönerler. Kahvaltý soframýzý 

süsleyen, besin deðeri yüksek, birçok hastalýða iyi gelen harika 

bir gýda olan balý üretmeye baþlar.

Sizce arýnýn yaþamýndaki her evre harika deðil mi? Ayrýca 

bütün bunlarýn dýþýnda küçük bir canlý, binlerce çiçeði dolaþarak, 

topladýðý çiçek özlerinden dünyanýn en harika þifalý besini olan 

balý nasýl üretiyor?

O kadar geliþmiþ teknolojimizle çiçek özü toplayarak biz-

ler bal yapabilir miyiz? Yýllar önce inek ve koyunlarýn ot yiyip 

su içerek harika besin sütü üretmelerinden hareketle bir araç 

geliþtirmiþler. Bu saf hayvanlar otlarý vücut fabrikalarýnda süte 

çevirebiliyor, biz neden çeviremeyelim, demiþler. Geleþtirdikleri 

cihaza su ve otlarý attýklarýnda aþaðýdan sadece yeþil su çýkmýþ...! 
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FİZİĞİ KİMDEN ÖĞRENDİ

Ş emsiyeyi bilirsiniz. Yaðmurlu günlerde yanýmýzdan 

ayýrmadýðýmýz vefalý dostumuz. Aslýnda þemsiye 

“güneþlik” demektir. Güneþ anlamýna gelen “þems” 

sözcüðünden hareketle oluþturulmuþ bir sözcüktür, þemsiye. Ýlk 

kullanýlýþ amacý da, sýcak ülkelerde güneþin zararlý ýþýnlarýndan 

korunmaktýr. Zamanla yaðmur için de kullanýlmaya baþlanmýþtýr. 
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Hatta günümüzde þemsiye, bize sadece yaðmuru hatýrlatacak bir 

araç hâline gelmiþtir.

Efendim, þemsiye de nereden çýktý diyorsanýz, söyleye-

yim. Þemsiye kuþu bana bir an günlük hayatta kullandýðýmýz 

þemsiyeleri hatýrlattý da ondan. Çünkü onlarýn avlarýný yakalar-

ken kullandýklarý teknik ile þemsiye arasýnda bir ilgi var. 

Þemsiye kuþu da mý ne? Aslýnda o, siyah bir balýkçýldýr. 

Su kenarlarýnda yaþayan, hayatýný balýk avlayarak saðlayan bir 

kuþ. Balýk yakalama tekniðinden dolayý insanlar ona bu ismi 

yakýþtýrmýþlar. Bu nedenle de ona þemsiye kuþu diyorlar. 

Þemsiye kuþu olarak da adlandýrýlan siyah balýkçýl, balýk 

tutarken çok ilginç bir teknik kullanýr. Kuþ, týpký açýk bir 

þemsiye gibi kanatlarýný baþýnýn üzerinde tutarak suyun üzerinde 

havada durur. Þemsiye gibi açtýðý kanatlarý ile suyun üzerinde 

gölge oluþturur. Neden mi gölge oluþturur? Çünkü siz de fark 

etmiþsinizdir, gölge yapmadan suya baktýðýmýzda suyun içinde-

kileri göremeyiz. Ayný durum kuþ için de geçerlidir tabiî. Balýk 

yakalamaya çalýþan kuþ, gölge yapmazsa sudaki balýðý göremez. 

Bunun için o, kanatlarýný bir þemsiye gibi açarak suyun üzerinde 

bir gölge oluþturur. Böylece kuþ sudaki yansýmayý engeller. 

Artýk kuþ, suyu çok iyi bir þekilde görebilmektedir. Gölge 

oluþturduðu bölgede balýk varsa hemen suya dalarak onu yakalar 

ve afiyetle yer. 

Bizim düþünme yeteneðimize sahip olmayan bu balýkçýlýn 

gölge oluþturarak suyun içindeki balýklarý daha net bir þekilde 
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görmesini, avýný kolayca yakalamasýný nasýl açýklayacaðýz? 

Gölge yaparak sudaki balýklarý görebileceðini balýkçýlýn kendisi 

düþünemez her hâlde. 

Demek ki bizleri, bütün varlýklarý yaratan þefkat sahibi 

Allah, bu kuþa da kanatlarýný þemsiye gibi açma ve balýklarý bu 

þekilde avlama yeteneðini vermiþtir. Böylece o, yaþamýný kolayca 

sürdürebilmekte, neslini devam ettirebilmektedir. Eðer böyle 

olmasaydý; kuþun fizik bilmesi, suyun özelliðini bilmesi vs. gere-

kirdi. Biz insanlarýn bile belli bir eðitimden sonra öðrendiðimiz 

bilgileri kuþun kendi aklýyla bulabileceðine inanmak fikrine, 

sanýrým deliler bile güler.
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UYANIK AVCI

S iz hiç kuþ yakaladýnýz mý? Hayýr hayýr, sapanla 
kuþ avlamayý demiyorum. Hani yere bir tuzak 
hazýrlarsýn, bu tuzaðýn altýna bir çubuk koyarsýn, 

çubuða baðlý bir ip... Yere yem atarsýn, uzun ipin bir ucundan 
tutarak bir yere gizlenirsin. Kuþ hiçbir þeyden habersiz olarak 
yemleri yemeye baþlar. Sen de ipi bir çekersin, tuzak kuþun üstü-

ne kapanýr. 
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Bir öyküde keklik avýný okumuþtum, Refik Halit Karay'ýn 

öyküsünde olsa gerek. Avcýlar keklikleri avlayabilmek için 

yine bir keklikten yararlanýyorlardý. Bunun için bir diþi kekliði 

yanlarýnda götürüyorlardý. Sonra kafesi görülmeyecek þekilde 

çalýlarýn arasýna koyuyorlar, kendileri de bir köþeye saklanýp, 

silâhlarýný hazýrlýyorlardý. Açýk havaya çýkan kuþ, çevreden gelen 

kuþ sesleriyle birlikte baþlýyordu ötmeye. Bu sesi duyan diðer 

keklikler de tuzaktan habersiz, kafesin etrafýna konuyorlardý. 

Avcýlar da önlerine kadar gelen keklikleri bir bir avlýyorlardý.

Dikkat ettiniz mi her iki avlanma tekniðinde de “akýl” ken-

dini gösteriyor. Hiç þüphesiz düþünüp taþýnmadan, aklý kullan-

madan bu teknik ortaya çýkmaz. Kafaný çalýþtýracaksýn, bunun 

avantajýný yaþayacaksýn. Atalarýmýz “Akýl kiþiye sermayedir.” diye 

boþuna söylememiþler.

Ýþte size kafasýný çalýþtýran bir avcý daha. Ama o, insan deðil 

bir kuþ. Kuþ olmasýna kuþ ama müthiþ plâncý, harika bir avcý! 

Neden derseniz hemen söyleyeyim. Bu kuþ, çoðunlukla balýklarla 

beslenmektedir. Ama balýklarý yakalamak o kadar da kolay 

deðildir. O da, yukarýda anlattýðýmýz örneðe benzer þekilde bir 

sistem geliþtirmiþ. Dedik ya kafasý çalýþýyor!

Kuþ önce su kenarýna yem getiriyor. Evet, yanlýþ duymadýnýz 

yem... Bu çok romantik bir kuþ, masmavi gökyüzü, yemyeþil bit-

kiler, pýrýl pýrýl su eþliðinde karnýný doyuracak diye düþünüyorsanýz 

yanýlýyorsunuz. Kuþ, bu yemleri romantiklik olsun diye deðil, 

tuzak olarak kullanmak için getirmiþtir. Sonra getirdiði bu 

yemleri suya býrakýr ve sabýrla beklemeye baþlar. Neyi? Tabiî ki 
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balýklarý... Biraz sonra küçük balýklar yemin etrafýna toplanýr, 

kuþun getirdiði yemi yemeye baþlar, bizim kuþ da balýklarý... 

Nasýl plân ama?

Hani hayvanlar, insanlar gibi düþünemezdi? Düþünmek 

bize özgüyse, bu kuþa ne demeli? Bu kuþta düþünme yeteneði 

yoksa, bu iþi kuþ nasýl yapýyor? Bilmece gibi. Ýþin içinden çýk 

çýkabilirsen..!
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ŞAHANE SÜSPANSİYON

E skiden yaylý arabalar vardý. Onlarla yolculuk bir hayli 

çileliydi. Çünkü tekerlek çukurlara girip çýktýkça 

bütün darbeler arabayý, dolayýsý ile de yolcularý etki-

liyordu. Kýsa bir yolculukta bile insanýn içi dýþýna çýkýyordu. Ta 

ki arabalarda süspansiyon sistemi bulunana kadar. Sadece araba-

larda mý? Hayýr, günümüzde artýk birçok makinede kullanýlýyor 

bu sistem.
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Süspansiyon; makinelerde, özellikle arabalarda, çalýþma 

sýrasýnda meydana gelen sarsýntý ve titreþimlerin etkisini azal-

tan sistemin adýdýr. Ýsterseniz kýsaca bu sistemin nasýl çalýþtýðýný 

anlatayým: Süspansiyon sistemi içindeki amortisörler, hareket 

yönüne ters ve hýz ile orantýlý bir direnç gösterir. Böylece sarsýntý 

ve titreþim doðuran enerjiyi ýsýya çevirerek yutar. Darbeler emi-

lir, araç etkilenmez. Süspansiyon sistemi ayný zamanda araçlarýn 

çabuk yýpranmasýný da engeller.

Bu sistemin bir benzeri aðaçkakanlarda da vardýr. Daha doðrusu 

aðaçkakandaki bu sistemi inceleyen insanoðlu onu geliþtirmiþ 

ve birçok alanda kullanmaya baþlamýþtýr. Böylece bizler de daha 

rahat, konforlu yolculuk yapabilir hâle gelmiþiz. Aðaçkakanlarýn 

gagasýnda aðaçlarý delerken meydana gelen þok dalgalarý emici bir 

süspansiyon sistemi vardýr. Bu sayede kuþun beyni, aðaçlarý deler-

ken meydana gelen darbelerden etkilenmez. Kuþlarýn çoðunda 

kafatasý kemikleri birleþmiþtir. Ayrýca gagalarý bu birleþme sonucu 

alt çenelerinin hareketi ile açýlýp kapanýr. Aðaçkakanlarda ise gaga 

ile kafatasý arasýnda þok emici süngerimsi bir doku vardýr. Bu doku 

eþdeðer bir yay ve sönüm elamaný olarak görev yapar. Gelen dar-

beleri emer böylece kuþun beyni zarar görmez.
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Bunu isterseniz daha somut hâle getireyim. Asfaltý kazmak 
için kullanýlan beton kýrma makinelerini görmüþsünüzdür. Hani 
demirden sivri bir ucu olan, bir motordan aldýðý enerji ile çalýþan, 
bir kiþi tarafýndan yere dayanýp betonu ya da asfaltý delen âlet. 
Ýþçi bu makineyi iki eli ile tutar, sert yüzeye bastýrýr ve çalýþtýrýr. 
Darbelerin gücü ve iþçinin bastýrmasý ile de sert zemin delinir. Bu 
sýrada makine o kadar titrer ki iþçi onu zor tutar. Makinede, çalýþma 
sýrasýnda oluþan þok dalgalarýnýn bir kýsmý bu cihazla çalýþan kiþinin 
kol ve omuzunu oluþturan dokular tarafýndan emilir. 

Peki, þimdi de bir aðaçkakan düþünelim. Bu kuþ saatlerce 
gagasý ile aðaçlarda delikler açar. Bu çalýþma sýrasýnda aðaca 
saniyede sekiz, on darbe indirir. Yapýlan hesaplara göre bir 
aðaçkakanýn gagasý deldiði aðaca saatte ortalama 40 km hýzla 
çarpmaktadýr. Kuþ, gagasýný saatlerce sert bir zemine vuruyor 
ve kuþun ne gagasýna ne de beynine hiçbir þey olmuyor. Çünkü 
yukarýda söylediðimiz gibi kuþun kafasýnda özel bir süspansi-
yon sistemi var. Bu sistem sayesinde þiddetli darbelerin kuþun 
kafasýna zarar vermesini engellenmiþ oluyor. Yoksa o darbeler 
sonucu kuþun beyni parçalanýrdý. Çünkü kuþun gagasý ile beyni 
ayný hizada. Bu kuþ beyinli, bunu nasýl düþündü acaba ya da onun 
böyle bir þey düþünmesi mümkün mü?
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Aðaçkakanlarýn aðaçlarý delmeleri zevk için deðil elbette. 

Onlar yuvalarýný aðaçlarda açtýklarý bu deliklerde kurarlar. Ayrýca 

aðaçlarýn içindeki canlýlarla beslendiklerinden ayný zamanda 

yaþamalarý için de gereklidir bu. Sadece bu kadar deðil.

Araþtýrmacýlar þöyle bir deneme yapmýþ: Beton aðaçlar 

yapmýþlar, aðaçkakan betonu delmiþ. Plâstik aðaçlar yapmýþlar, 

aðaçkakan onlarý da oymuþ; ama yuva yapmamýþ. Yumurta 

da býrakmamýþ. Çünkü plâstik, aðaç gibi ses çýkarmayýnca, 

diþisini çaðýramýyormuþ. Yani aðaçkakan oymacýlýk yaparken 

ayný zamanda haberleþmeyi de saðlýyormuþ. 

Bugün boksörler kafalarýna aldýklarý darbelerden dolayý 

çabuk emekli oluyorlar. Bildiðimiz gibi, gelmiþ geçmiþ en iyi 

boksörlerden biri olan Amerikalý Muhammed Ali, Parkinson 

hastalýðý nedeniyle yýllar önce boksu býrakmýþtý.

Ama aðaçkakanlarýn beyni hiç mi hiç etkilenmiyor.
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SÜPER DENİZALTILAR

D enizaltýlarýn çalýþma sistemini bilmeyen var mý? içi-
nizde? Bilmeyenler için anlatayým: Denizaltý-larda 
dalýþ tanklarý vardýr. Araç denizin dibine dalarken 

bu tanklara su doldurulur. Gemi yeteri kadar su ile dolunca da 
dibe dalar. Yukarý çýkmak için ise tanklardaki su, basýnçlý hava ile 
boþaltýlýr ve denizaltý tekrar su üstüne çýkmýþ olur. 

Mükemmel bir sistem, öyle deðil mi? Bu, insanoðlunun 
zekâ  sýný gösteren harika bir buluþ. Böylece hem su üstünde 
hem de su altýnda giden bir savaþ aracý olmasýnýn yanýnda, su 
altý araþtýrmalarýna büyük imkanlar saðlayan bir cihaz da ortaya 
çýkmýþtýr.
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Ýnsanlarýn denizaltýlarý icat etmeleri 1620'lere dayanýr. Ýlk 
denizaltýlar suyun birkaç metre altýna inebilen ilkel araçlardýr. 
Sanayi Devrimi ile birlikte, özellikle buharlý makinelerin keþfi ile 
denizaltýlar da geliþmiþtir. 

Evet, denizaltýlarýn icadý þaþýrtýcý, bir o kadar da harika 
bir süreç. Fakat onun kadar þaþýrtýcý, belki ondan daha hayret 
uyandýrýcý bir þey de denizaltýya benzer þekilde dizayn edilen ve 
çalýþan bir deniz canlýsýnýn olmasýdýr. Denizaltýlar birkaç yüzyýl 
önce icat edildiðine, bu varlýklar milyonlarca yýldýr denizlerde 
yaþamlarýný sürdürdüklerine göre, insanlarý taklit etmiþ olamaz-
lar her hâlde. Zaten insanlarý taklit edecek zekâlarý, düþünme 
yetenekleri ve medeniyetleri de yok bu hayvanlarýn. Belki de 
bilim adamlarý onlarýn harika sistemini inceleyerek, geliþtirerek 
denizaltýlarý yapmýþlardýr.

Denizlerde yaþayan ve denizaltýlar gibi denizlerin derin-
liklerine inen canlýlardan biri nautiluslardýr. On dokuz, yirmi 
santimlik nautiluslarýn vücudunda salyangoz kabuðu biçiminde 
spiral bir organ vardýr. Bu organda birbiriyle baðlantýlý 30 kadar 
“dalýþ hücresi” bulunur. Nautilus dalmak istediðinde vücudun-
da bulunan bu içi boþ odacýklarý su ile doldurur. Yüzeye çýkmak 
istediðinde ise, ürettiði özel bir gazý bu dalýþ hücrelerine pom-
palar ve suyun boþalmasýný saðlar, týpký denizaltýlarda olduðu 
gibi. Nautilus, yoðunluðu azalýnca suyun kaldýrma kuvvetiyle 
yukarý çýkar. 

Peki, ama nautilus suyu boþaltmak için gerekli basýnçlý havayý 
nereden bulur? Nautilus, bunun için biyokimyasal yolla özel bir 
gaz üretir ve bu gazý kan dolaþýmý ile hücrelere aktararak, hücre-
lerden suyun çýkmasýný saðlar. Bu þekilde nautilus, avlanýrken ya 
da düþmanlarýndan kaçarken yükselmek ya da dibe batmak için 
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gerekli miktarda suyu dýþarý pompalayabilmekte ya da suyu içeri 
almaktadýr.

Knor araþtýrma gemisi, Hint Okyanusu’nun tabanýndaki sýcak 
kaynaklarý araþtýrmak için suni köpük kaplarý robot Jason ile suya 
indirir. Bu kaplar, büyük basýnç nedeniyle minyatür hâle gelir. 
Çünkü bu kaplarýn indirildiði 3000 metrede 300 atmosfer basýnç 
vardýr. Yüksek basýnç nedeniyle normal denizaltýlar bu derinliðe 
inemez. Ama nautiluslar denizin 3000-4000 metre derinliklere 
dalabilirler. Bugün bu derinliðe ancak deniz altý araþtýrmalarý 
için özel olarak yapýlmýþ denizaltýlar inebilmektedir. Ýnsanoðlu 
en saðlam madenleri, oluþumlarý kullanarak bir araç yapýyor ve 
bu araç basýnç nedeniyle ancak belli bir derinliðe kadar inebiliyor. 
Bu durumda akla þu soru geliyor: “Hadi nautilus su alarak çok 
derinlere dalabiliyor, peki o kadar derinde basýnçtan etkilenmiyor 
mu? Etkileniyorsa bunu nasýl gerçekleþtiriyor?”

Evet, yaþamýný sürdürdüðüne göre demek ki etkilenmiyor. 
Nasýl etkilenmiyor sorusuna sanýrým, basýncýn etkisini giderecek 
bir donaným verildiði için, diye cevap verebiliriz. Yoksa bu kadar 
harika þeyleri nautiluslarýn kendi baþlarýna gerçekleþtirdiklerini 

iddia edemeyiz.
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OKYANUSLARIN LÂMBALARI

D eniz ve okyanuslarda derinlere doðru inildikçe 

güneþ ýþýðýnýn etkisi azaldýðýndan, buralara koyu 

bir karanlýk hâkimdir. Tropikal bölgede, güneþli 

bir günde, durgun bir okyanusta güneþ ýþýðý en fazla bin metre 

derinliðe kadar etkili olur, oralarý az da olsa aydýnlatýr. Halbuki 

okyanuslarda ortalama derinlik dört bin metredir ve buralarý 

günün her saati zifirî karanlýktýr. 
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Bu durumda akla hemen þu soru geliyor: Böyle zifiri karan-

lýkta canlýlar yaþýyor mu, yaþýyorsa bu canlýlar etraflarýný nasýl 

görüyorlar? El feneri kullanamayacaklarýna göre bunu nasýl hal-

lediyorlar dersiniz?

Evet, denizlerin ýþýk ulaþmayan derinliklerinde yaþayan 

canlýlar, týpký bir jeneratör gibi, ihtiyaçlarý olan ýþýðý kendileri 

üretiyorlar. Evet, yanlýþ duymadýnýz, týpký bir “elektrik santrali” 

gibi, bu canlýlar kendi elektriklerini kendileri üretiyor, böylece 

yaþamlarýný sürdürüyorlar. Peki, bunu nasýl yapýyorlar? 

Bu canlýlarýn vücutlarýnýn deðiþik yerlerinde parlaklýðý ayarla-

nabilir ýþýklý benekler vardýr. Kimisinde baþ kýsmýnda, kimisinde 

sýra hâlinde, kimisinde geometrik olan bu benekler ile, gövdesin-

de yer alan ve benzer geometrik desenler oluþturan bu benekler 

ya da bazý bakteriler sayesinde o canlýlar yaþamlarýný sürdürür.

Fotofor denen bu benekler aslýnda sadece görme ile ilgili 

deðildir. Bu benekler sayesinde canlý, karþýsýndakinin dost mu, 

düþman mý olduðunu da anlar. Böylece canlý, dostlarýný tanýr, 

düþmanlarýndan da korunur. Ayrýca avýný bu ýþýklar aracýlýðý ile 

kendine çeker ve yiyecek sorununu da halletmiþ olur. 

Edison, ampulü uzun ve yorucu araþtýrmalardan sonra 

bulmuþtur. Peki, bu balýklar kendi ampullerini nasýl buldular? 

“Bu karanlýk yerde yaþanmaz kardeþim, buna çare bulalým...!” 

diyerek birer mucit mi kesildiler yoksa? Onlar birer mucit veya 

Edison gibi dâhi deðilseler etrafýný görme, dostunu düþmanýný 

tanýma, avýný yakalama gibi birçok yararý olan bu ýþýk üretme sis-

temini nasýl icat ettiler? Daha doðrusu, bu yapýlarý onlar kendileri 

mi buldu? 
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Düþünebiliyor musunuz, denizlerin yüzlerce metre altýnda 

yaþayacaksýn, zifirî karanlýk senin için sorun olmayacak... Kendine 

bahþedilen benekler sayesinde kendi türünde olanlar ile diðerlerini 

ayrýca ayýrt edecek ve besin ihtiyacýný da bu ýþýklý sistem ile 

karþýlayacaksýn... Bu mükemmellik karþýsýnda hangi akýl sahibi 

þapka çýkarmaz ki? Böyle dahi (!) bir balýða kim saygý duymaz 

ki...!
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SUYUN ALTINDAKİ
JETLER

O nlar, asýrlardýr denizin derinliklerinde etki - tepki sis-

temi ile ilerlemekte, böylece yaþamlarýný sürdürmek-

teler. Onlar diye bahsettiðimiz canlýlar mürekkep 

balýklarý... 
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Mürekkep balýklarý, gerek anatomik yapýlarý, gerekse savun-

ma mekanizmalarý bakýmýndan oldukça ilginç canlýlardýr. Bu 

canlýlarýn hareket mekanizmalarý, bir jet motorunun çalýþma 

prensibiyle aynýdýr. Ýnsanlar, onlardaki bu sistemi incelemiþler 

ve daha sonra da bu sistemi geliþtirmiþler, jet motorlarýný icat 

etmiþler. Geliþtirmiþler ve bunu havacýlýk, uzay ve sanayi gibi 

alanlarda kullanmýþlardýr. Uçaklar, füzeler, uzay araçlarý vs. hep 

tabiattan ilham alýnarak yapýlmýþlardýr.

Mürekkep balýklarýndaki bu çalýþma sistemini þöyle bir örnek-

le daha iyi anlatabiliriz: Bir balonu iyice þiþirip sonra da serbest 

býrakalým. Balon, aðzýndan hýzla çýkan havanýn oluþturduðu tep-

kisel güç ile fýrlayýp gider, o kadar hýzlý hareket eder ki þaþarsýnýz. 

Bu, jet motorlarýnýn basit örneði gibidir. Jet motorunun yüksek 

itme gücü, sesten hýzlý giden uçaklarýn yapýlmasýna, bu da uzay 

araçlarýnýn yapýmýna kapý aralamýþtýr.

Mürekkep balýklarýnýn hareket sistemi jet motorlarýnýnki 

gibi “etki - tepki” prensibine göre demiþtik. Ýþte bu canlýlarýn 

baþlarýnýn iki yanýnda cebe benzeyen birer açýklýk bulunur. 

Mürekkep balýðý, bu açýklýktan aldýðý suyu, vücudunun içinde 

bulunan silindir þeklindeki bir boþluða çeker. Bu sýrada iç boþluðu 

% 22 geniþler. Daha sonra içerideki bu suyu, baþýnýn hemen 

altýnda bulunan ince bir borudan yüksek bir basýnç ile püskürtür. 

Hayvan bu sayede meydana gelen tepki ile ters yöne doðru hýzla 

hareket eder. Balýðýn baþýnýn altýndan uzanan püskürtme borusu 

ince ve esnektir. Bu boru gibi organ sayesinde mürekkep balýðý 

öne, arkaya ya da istediði her yöne bu boruyu o yönün tersine 

çevirmekle gidebilir.
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Yani düþük bir hýzla alýnan suyun hýzla püskürtülmesi saye-

sinde hayvan suyun içinde çok seri bir þekilde hareket edebilmek-

tedir. Yüksek basýnç, kapalý dolaþým sistemi ve ideal solunum sis-

temi, suyu püskürtmek için ihtiyaçlarý olan metabolik hýza sahip 

olmalarýný mümkün kýlar. Bu yüzden mürekkep balýklarýnýn 

yüzerken diðer balýklar kadar hýzlý olmasý þaþýrtýcý deðildir. Ayrýca 

mürekkep balýklarý, düþmanlarýndan korunmak için koyu renkli 

bir sývý salgýlar. Mürekkebe benzeyen bu sývý hayvanýn çevresin-

deki suyu bulandýrarak kendisini kovalayan avcýnýn onu görme-

sini engeller. Mürekkep balýðý da bu karýþýklýktan yararlanarak 

kiriþi kýrar, düþmanlarýndan kaçar.

Ýnsanlarýn asýrlar sonra bulduklarý etki-tepki sistemini, 

düþünme ve sentez etme yeteneði olmayan, herhangi bir eðitim 

görmemiþ mürekkep balýklarý nasýl buldular? Hem bu balýklar, 

mürekkep gibi koyu bir sývýyý hangi fabrikada ve nasýl üretiyor-

lar?
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TASARIM HARİKASI

H er yýl dünyanýn deðiþik ülkelerinde araba fuarlarý 

düzenlenir. Bunlarýn en önemlilerinden biri de 

Paris'te yapýlýr. Bu fuarda büyük firmalar yeni 

tasarladýklarý markalarý burada görücüye çýkarýr, daha sonra 

seri üretime geçerler. Ýçiyle dýþýyla, tasarýmlarýyla, konforuyla, 

farlarýyla, kokpitiyle, motoruyla, performansýyla bizi büyüleyen 

arabalarý seyrederken tatlý hayallere dalarýz. “Keþke þöyle güzel 

bir arabam olsa!” deriz. Onlarý harika bir þekilde tasarlayanlarýn 

çok yetenekli, bilgili kiþiler olduklarýný düþünürüz. Tasarýmlarý 

içimizden takdir eder ve: “Helal olsun adamlara!” deriz. 

Peki, etrafýmýzdaki canlýlara; bitkilere, hayvanlara bu nazar-

la baktýnýz mý hiç? Onlardaki tasarýmý, harika çizgileri, estetik 
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yapýyý, mükemmel donanýmý görebildiniz mi? Þimdiye kadar 

böyle bir þey düþünmediyseniz, bu yazýyý okuduktan sonra 

þöyle etrafýnýza bir bakýn. Eminim siz de bu varlýklarýn ustaca 

tasarlandýðýný fark edecek ve “Ne mükemmel olmuþ, bundan 

daha güzeli, daha uyumlusu... olamaz.” diyeceksiniz. Ýþte milyon-

larca örnek arasýndan biri: Köpek balýklarý...

Formula 1 (F1) yarýþlarýný seyreder misiniz? Seyrediyorsa-

nýz ya da en azýndan arabalara ilginiz varsa, çok yüksek hýz lara 

ulaþabilen teknoloji harikasý bu arabalarýn tasarýmýnýn diðerlerin-

den çok farklý olduðunu göreceksiniz. Mühendisler daha az 

güçle daha çok hýz yapmak, sürtünmeyi en aza indirmek için 

bu arabalarý diðerlerinden farklý tasarlamýþlardýr. Týpký füzeler, 

mermiler gibi. Hatta motorlarýn havayý daha rahat emmelerine 

yardýmcý olmasý için bu arabalarýn her iki yanýna hava boþluklarý 

koymuþlardýr. 

Bu anlattýklarýnýzla köpek balýklarýnýn ne ilgisi var, demeyin. 

Bakýn hemen açýklayayým:

Köpek balýklarýnýn vücut þekilleri, tasarýmcýsý tarafýndan çok 

mükemmel bir þekilde dizayn edilmiþtir. Köpek balýklarý, týpký 

bir füzeye benzeyen vücutlarý ve güçlü yüzgeçleri sayesinde saatte 

60 - 80 km hýzla yol alabilirler. Su gibi, havaya göre çok yoðun 

bir ortamda bu hýzýn ne anlama geldiðini þöyle bir düþünün. 

Köpek balýklarýnýn bir diðer özellikleri ise, bu kadar süratle 

giderken sudaki oksijenden en yüksek düzeyde istifade edebilmek 

için solungaçlarýnýn yan taraflarda özel olarak konumlandýrýlmýþ 

olmasýdýr. 
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Ýnsanlar, köpek balýklarýndan esinlenerek bu mükemmel 

sistemi kendi teknolojilerinde kullanmýþlardýr. Böylece yarýþ 

arabalarýný, sürtünmeyi en aza indirecek þekilde tasarlamýþlardýr. 

Hatta bu arabalara, köpek balýklarýnda olduðu gibi, çok yüksek 

hýzda giderken bile motorun havadan en iyi þekilde yararlanabil-

mesi için hava boþluklarý yapmýþlar. 

Ýnsanýn aklýna ister istemez þu soru geliyor: Köpek balýklarý, 

bu harika sistemi acaba kendileri mi geliþtirmiþler? Eðer bunu 

kendileri geliþtirdilerse müthiþ bir zekâya sahip olmalarý gerek-

miyor mu? Yoksa köpek balýklarý çok büyük tasarýmcýlar da, 

bizim mi haberimiz yok? Her yýl deðiþik arabalara, özgün 

tasarýmlarýndan dolayý ödül veren kurullar, köpek balýklarýný 

neden görmezler acaba? 
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GEZGİN BALIKLAR

E vliya Çelebi adýný duymayanýnýz yoktur. 17. yüzyýlda 

yaþamýþ, birçok yerler görmüþ bir gezgindir Evliya 

Çelebi. O, gezdiði yerleri “Seyahatname” adlý eserinde 

kendine özgü üslûbu ile anlatmýþtýr. Bu güzel eser günümüze 

kadar ulaþmýþ, bizlere geçmiþin güzelliklerini yansýtmaktadýr.

Burada size, Evliya Çelebi'yi tanýtmayacaðým tabiî ki. 

Hayvanlar âleminin ünlü gezginlerinden birini tanýtacaðým. 

Dilimizi bilseydi, bir de mürekkep yalamýþ olsaydý sanýrým 
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gezdiði, gördüðü yerleri bize o da anlatýrdý. Birçok alanda yete-

nekli olan bu hayvan, maalesef bu alanda kendini yetiþtirememiþ 

(!) Neyse lâfý uzatmayayým.

Som balýklarýný biliyorsunuzdur. Som balýklarý, doðduklarý 

nehirden okyanuslara gider. Okyanuslarda birkaç yýl yaþadýktan 

sonra doðduklarý nehre geri dönerler. Bilim adamlarýnýn zihni-

ni, bu balýklarýn okyanuslarda birkaç yýl dolaþtýktan sonra kendi 

doðduklarý nehre nasýl döndükleri sorusu oldukça meþgul etmiþtir. 

Öyle ya, insanlarýn teknolojik araç ve gereçlerle yönünü bazen 

oldukça zorlanarak bulmasýna karþýn acaba som balýklarý, milyon-

larca nehir içinden, kendi doðduklarý nehri nasýl buluyorlar? 

Ýnsanýn aklýna birçok soru geliyor ister istemez. Nasýl gelmesin 

ki? Bu balýklarýn bizim gibi ne akýllarý var ne de teknolojileri... Öyle 

olsaydý bir “Som Balýklarý Medeniyeti” kurmuþ olurlardý þimdiye 

kadar. Evet, en modern pusulalarý onlar icat etti de bizim mi habe-

rimiz yok? Yoksa okyanuslarýn yol haritasý mý var ellerinde? 

Evet, bu balýklarýn milyonlarca nehir arasýndan kendi 

doðduklarý nehri nasýl bulduklarý merak konusu. Araþtýrmacýlar 

som balýklarýnýn doðduklarý nehri “koku” lardan hareketle 

bulduklarýný söylüyor. Bu hususla ilgili olarak Amerika'daki 

Wisconsin Lake Lâboratuvarlarý'nda çeþitli araþtýrmalar yapýlmýþtýr. 

Bu araþtýrmalar, somonlarýn, yönlerini belirlemede koku alma 

duyularýný kullandýklarýný ortaya çýkarmýþtýr. 

Wisconsin Lake Lâboratuvarlarý'nda ilk olarak, balýklarýn 

çeþitli kokular arasýndaki farklýlýklarý ne düzeyde algýlayabildikleri 

sorusuna cevap aranmýþtýr. Bu amaçla, özel kanallarý olan bir 

akvaryum tasarlanmýþ ve her kanala farklý bir bitkinin kokusu 
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verilmiþtir. Deneyde, sadece belirli bir kanalý kullanan balýklar 

ödüllendirilmiþ, diðer kanallarý kullanan balýklar ise elektrik 

þokuyla cezalandýrýlmýþlardýr. Ýþlemler 14 ayrý koku kullanýlarak 

tekrarlanmýþtýr. Deney sonucunda balýklarýn kýsa bir öðrenim 

sürecinin ardýndan, her defasýnda ödüllü kokuyu diðerlerinden 

ayýrabildikleri görülmüþtür. Hatta üzerinde deney yapýlan yavru 

balýklarýn, 3 yýl sonra bile doðru kokuyu hâlâ hatasýz olarak tesbit 

etmekte olduklarý görülmektedir. Fakat bu balýklarýn, yönlerini 

ve doðduklarý nehri sadece kokulardan hareketle bulmadýklarý, 

baþka yöntemler de kullandýklarý düþünülmektedir.

Onlarýn bu yetenekleri kadar ilginç bir yönleri daha var: Som 

balýklarý doðduklarý nehri bulmakla kalmayýp o, suyun akýþýna 

karþý yüzerek nehrin baþlangýç bölümüne giderler ve doðduklarý 

yerde yumurtlayýp ölürler.

Öleceklerini nasýl anlarlar ve suyun akýþýna ters yönde nasýl 

yüzerler? Biz insanlar bile suyun ters yönünde sandalýmýzý iler-

letemezken, suyunun akýþý kuvvetli bir nehirde ters yönde yüze-

mezken, onlar bunu nasýl baþarýyor? Yerine göre þelâleleri bile 

aþýyorlar. Peki nasýl?
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OLTALI BALIK

O lta denince aklýnýza ne geliyor? Benim aklýma balýk 

geliyor. Denizde, dere kenarýnda balýk tutmak ve 

tavada nefis kýzarmýþ, yenmeyi bekleyen balýklar... 

Bildiðiniz gibi geçimlerini saðlamak için ya da hobi olarak insan-

lar su kenarlarýna giderek oltalarý ile balýk tutarlar.
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Balýk tutmayý çok seven biri olarak söyleyeyim, balýk 

tutmak dýþarýdan basit görünebilir ama zor bir iþtir. Ustalýk 

gerektirir balýk tutmak. Ýnce iþtir anlayacaðýnýz. Önce misinayý, 

oltayý hazýrlayacaksýnýz; sonra balýklarý kendine çekecek bir yem 

ayarlayacaksýnýz. Bu, bir balýk ya da et olabileceði gibi bir solucan 

veya sinek de olabilir. Denizde balýk tutarken, balýklarýn dikka-

tini çeken, onlara yem gibi görünen parlak tüyler kullanýlabilir. 

Daha sonra da sabýrla bekleyeceksiniz. Atalarýmýz “Tekkeyi bek-

leyen, çorbayý içer.” demiþ. Sabýrla ve dikkatle oltaya bakarak 

beklerseniz, balýklar oltanýzýn ucunda yer alan kancalardaki yem-

leri yemek için hücum edecekler. Onlar týk týk yeme vururken siz 

kamýþý anîden çektiniz mi, balýk sivri kancalara takýlýr. Nereden 

geldik buraya? Ha, evet balýk tutmaktan...

Peki, size bizim gibi olta ile balýk tutan bir “balýk” var 

desem inanýr mýsýnýz? Þahsen okumasaydým, “Atma Recep, din 

kardeþiyiz.” der, ben de inanmazdým. Ama okudum, araþtýrdým, 

fotoðraflarýný gördüm. Böyle bir balýk var ve bu balýðýn, aynen 

bizim oltalarýmýz gibi, olta ipi, ipin ucunda da balýklarý tutacak 

kancalarý var.

Hangi balýk mý? Acele etmeyin, hemen anlatýyorum. Belki 

adýný duymamýþsýnýzdýr. Zaten garip de bir adý var ya, neyse... Bu 

balýk anglerfish. Denizlerin derin bölgelerinde yaþayan bir balýk 

o. Besinin az olduðu bölgelerde yaþayan canlýlardan olan ang-

lerfish balýðý, çok uyanýk bir hayvandýr! O, besin azlýðýný sorun 

etmemiþ, biraz da tembel olduðundan olsa gerek kendine göre, 

güzel bir yol bulmuþ. Küçük balýklarý avlamak için bir olta ipine 
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ve bu ipin uç kýsmýnda, kývrýlan solucana benzeyen bir organa 

sahiptir. Ucunda sahte yemi olan bu olta, yakýnlardan geçen 

balýklarýn dikkatini çeker. Oltasýnýn ucundaki yapýyý yem zanne-

derek yaklaþan balýklar, oltanýn ipi tarafýndan sarýlýr ve bu sayede 

kolay bir av olur. Gördünüz deðil mi? Balýk deyip geçmeyin; 

bakýn, nasýl da iþini biliyor balýk oðlu balýk...!
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OKÇU

S alyangozlarý bilirsiniz. Bizim, arabalarýn arkasýnda 

taþýdýðýmýz, gittiðimiz yerlere götürdüðümüz kara-

vanlar gibi evlerini yanlarýnda taþýrlar. Ev yapma, 

kiralama dertleri yoktur anlayacaðýnýz. Sadece bu deðil, tehlike 

anýnda da hemen kabuklarýna çekilirler. Böylece hiçbir sorun 

yaþamazlar. Ýþte bunlarýn, denizlerde yaþayanlarý da vardýr: Deniz 

salyangozlarý. Þekilce, karada yaþayan akrabalarýna çok benziyor-

lar. Ama avlanma tekniði bakýmýndan onlardan çok farklý, hatta 

çok üstün yeteneklere sahiptirler. Deniz salyangozlarýnýn Conus 

striatus türü çok ilginç bir þekilde avlanýr. Nasýl mý? Þaþýracaksýnýz 

ama söyleyeyim: Ok ile. 
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Ýçinizden “Ok ile nasýl avlanabilir?” diye geçiriyor olabilirsi-
niz. Ama öyle! Bu salyangoz resmen ok ile avlanýyor. Onlara, aç 
kalmamalarý ve nesillerinin devamýný saðlamalarý için ilginç bir 
avlanma tekniði verilmiþtir. Bize göre ilkel; çünkü insanlar bunu 
yýllar önce terk ettiler. Ama bu canlýlar için hâlâ iþe yarýyor. Gerçi 
Afrika'nýn balta girmemiþ ormanlarýnda hâlâ ilkel insanlar yaþýyor 

ve onlar günümüzde bile ok, mýzrak ile avlanýyorlar. 

Deniz salyangozu, balýk adamlarýnkine benzer bir teknik-
le avlanýr. 1,5 mm uzunluðundaki küçük zehirli zýpkýnýný aðýz 
görevi gören emme borusundan atar. Sinir sistemi felç olan 
balýk hareketsiz kalýr ve salyangoz tarafýndan yutulur. Denizde 
yaþayan bu salyangozlarýn vücutlarýnda, kanca uçlarý da olan ve 
her an kullanmaya hazýr 50 kadar ok vardýr. Salyangoz, yeterli 
mesafeye geldikten sonra bu oklarla avýný tam on ikiden vurur. 
Ýyi niþancýdýr doðrusu! Ya av okla ölmeyecek kadar büyükse ne 
olacak? Bu da sorun deðildir salyangoz için; onu yaratan onun 
için gerekli olan sistemleri de yaratmýþtýr çünkü. Salyangozun 
oklarýnda avýný felç edecek derecede etkili bir de zehir vardýr. Ok, 
avýn vücuduna saplanýnca bu zehir hemen hayvanýn vücuduna 
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yayýlýr ve onu felç eder. Av hiçbir yere kýpýrdayamaz ve bir süre 
sonra da ölür. Bizim okçu da avýný güzelce yer. Bize de “Afiyet 
olsun!” demek düþer sanýrým.

Deniz salyangozu, oklarý tükendikçe yenisini üretir. Bu oklar 
zehir odasý denen zehir keseciðinin yakýnýna yerleþtirilmiþtir. Son 
derece tehlikeli olan bu oklar birçok dalgýcýn kas felci ya da solu-
num yetmezliðinden ölümüne yol açmýþtýr. 

ABD'li uzmanlar, salyangozun bu zehrini incelemiþler ve ilginç 
bir þeyle karþýlaþmýþlar: Aðrý kesici. Evet, þaþýrtýcý ama gerçek. 
Demek ki salyangoz ayný zamanda çok “hayvancýl”... Karþýsýndaki 
düþmaný da olsa, avý da olsa acý çekmesini istemiyor, onun. 

Yapýlan araþtýrmalarda, salyangozun ürettiði bu zehrin, kal-
siyumun hücreye giriþini engellediði belirlenmiþ. Sonuçta aðrý ve 
acý duyma da engellenmiþ oluyor. Araþtýrmacýlar bu zehrin mor-
finden daha etkili bir aðrý kesici olduðunu ve kanser, AIDS gibi 
hastalýklarda kullanýlabileceðini düþünüyorlarmýþ. 

Salyangoz deyip geçmeyin, bakýn onun kullandýðý zehir 
bizler için de çok önemli bir þifa kaynaðý olabiliyor. Demek ki 
araþtýrýldýðýnda, canlý cansýz birçok varlýkta insanoðlunun yararýna 
nice dersler var. Önemli olan, kainat kitabýný iyi okumaktýr. Ýþte 
o zaman sýrlar bir bir açýlacak önümüzde.
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1000 VATLIK BALIK

D ünya deðiþiyor ama ülkemizdeki ekonomik kriz-

ler deðiþmiyor. Krizsiz bir yýlýmýz yok nerdeyse. 

Eskiden kolayca ödediðimiz elektrik faturalarýnýn 

altýnda ezilmeye baþladýk. Ancak öyle veya böyle faturalarý öde-

meye ve elektrikten mahrum kalmamaya çalýþýrýz. Çünkü nere-

deyse her þey elektrikle çalýþýyor. Ütü, lamba televizyon... Ama 

bir de santraller yeterli olmazsa, elektrik kesintileri baþlarsa ne 

yaparýz?
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Bu noktada bir önerim var: Yetkililer, duyun sesimi! Siz, 

ey okuyucu, elektrik üretimiyle ilgili kurumlarda çalýþan bir 

yakýnýnýz varsa size de sesleniyorum: Ülke çapýnda, özellikle sahil 

þehirlerinde torpil balýðý yetiþtirilsin. “Hayda, ne arýyorsun çayda; 

bu da nereden çýktý?” diyorsanýz, hemen anlatayým.

Torpil balýðý, çok “enerjik” bir balýktýr. Sadece enerjik olsa 

neyse, ayný zamanda bir elektrik santrali sanki. Bu santralde elekt-

rik üretimi için ne kömür, ne linyit, ne doðal gaz, ne de barajlar 

dolusu su gerekiyor. Bu balýk torpilli... Elektriði kendi üretiyor. 

Onun vücudu âdeta bir elektrik üretim merkezi. Bu elektrik ile 

kendini düþmanlarýndan koruyor ve avlarýný kolayca yakalýyor.

kaþýk aðýzlý mersin balýðý

Yetkililer ya da iþ adamlarýmýz bu meseleye el atsalar, bu 

balýðýn yaþayacaðý bir ortam hazýrlasalar - ki bunun için sadece 

biraz deniz suyu biraz da balýðýn yaþayacaðý kadar besin gerekiyor 

- bedava elektrik üretebilirler. Enerji krizinin kapýda olduðu günü-

müzde ne müthiþ olur deðil mi? Hatta ev ve iþ yerlerinde torpil 

balýðýnýn yaþayacaðý havuzlar yapýlýp bedava elektrik üretilebilir. 

Evet, teklifimin gerçekleþmesi belki hayal; ama torpil balýðýnýn 

elektrik üretimi gerçek. Bu balýklar 1000 vatlýk elektrik üretebi-

liyor. Yanlýþ duymadýnýz tam 1000 vat..! Bu elektriðin bir evi 
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aydýnlatabileceðini söylersem, sanýrým balýðýn ne kadar büyük 

elektrik ürettiðini anlamýþ olursunuz.

Elektrik üreten ve bu elektrik sayesinde yaþamýný sürdüren 

sadece torpil balýðý deðildir. Amozon bölgesinde yaþayan yýlan 

balýklarý, yayýn balýklarý, kaþýk aðýzlý mersin balýðý gibi birçok 

balýk elektrik kullanarak avlanan balýklardandýr.

Boylarý iki metreye kadar uzayabilen yýlan balýklarý, gövde-

lerinin üçte ikisini kaplayan ve sayýlarý 5000 ile 6000 arasýnda 

deðiþen organik elektrik plakalarý ile avlanýr. Vücutlarýnda oluþan 

elektriðin gerilimi 500 volt, akým deðeri ise 2 amperdir. Bu, tele-

vizyonu çalýþtýrmak için kullandýðýnýzdan çok daha güçlü bir elekt-

rik yüküdür. Bu elektrik, bir ineði öldürebilecek büyüklüktedir.

Peki nasýl? Hangi enerji ile, hangi sistemle? Bizler küçük 

çaplý jeneratörler ile ya da büyük paralar harcayýp koca koca 

santraller yaparak elektrik üretebilirken, bu balýklar bu iþi nasýl 

yapýyor acaba?
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SU TABANCASI

S u tabancasý size ne anýmsatýyor? Sizi bilemem ama 
bana çocukluðumu, çocukluðumun o güzel günlerini 
hatýrlatýyor. Birçoðunuz su tabancasý ile oynamýþtýr 

sanýrým; içine su doldurulan, sonra da tetiðine basýlarak su 
fýþkýrtýlan tabancalarla... Gerçi günümüzde bu tabancalar bir 
hayli modernleþti ya, neyse...

Bana çocukluðumu hatýrlatan su tabancasý, bazý bilim 
adamlarýna da bir balýðý hatýrlatýyor...

Su dünyasýnýn sýra dýþý canlýlarýndan, suyu bir silâh gibi kul-
lanarak avlanan balýklarý duydunuz mu, bilemem. Ben bilmiyor-
dum; ama internette dolaþýrken böyle bir canlýnýn varlýðýndan 
haberdar oldum. Nereden akýl etmiþ, nasýl düþünmüþ, nereden 
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görmüþ bilinmez. Bu akýllý balýk (!) suyun içinden “su” fýrlatarak, 
su dýþýndaki bir canlýyý hem de iki üç metre uzaklýktan vuruyor. 

Hem suda yaþýyor, hem de suyu silâh olarak kullanýp avýný 
yakalýyor. Hâlbuki suyun yoðunluðu havaya göre daha fazla. Bu, 
þu demektir: Suyun içinden ileri doðru ya da yukarý doðru su 
fýrlatmak için çok büyük bir enerji gerekir. Ama bu balýk bunu 
beceriyor. Þaþýlacak bir þey... 

Suyun basýnçla fýrlatýlmasý bir yana, balýk ayný zamanda iyi 
bir niþancý da. Aslýnda iþ, niþancýlýkla bitse neyse, balýk ayrýca iyi 
bir fizik eðitimi (!) de almýþ olmalý. Bu da nereden çýktý, derseniz 
anlatayým:

Suyu bir silâh olarak kullanmak kadar, suyun içinden su 

dýþýndaki bir canlýyý bu silâh ile vurmak da öyle kolay deðildir. 

Neden derseniz, ilköðretim fen bilgisi derslerinde görmüþsünüzdür; 

ýþýk bir ortamdan baþka bir ortama geçerken kýrýlmaya uðrar. 

Bunu þu örnekle daha iyi anlayabiliriz: Çay bardaðýndaki kaþýk, 



207Hünerli Hayvanlar

baktýðýmýzda bize “kýrýk” gibi görünür. Neden peki? Iþýðýn farklý 

ortamlarda yönünü deðiþtirmesinden.

Peki, balýk baþýný sudan çýkarmadan avýný vururken, nasýl 

oluyor da yanýlmýyor? Hâlbuki ýþýðýn kýrýlmasý nedeniyle böcek, 

su içinden bakýldýðýnda, bulunduðu yerden farklý yerde görünür. 

Buna raðmen, balýk bu böceði yanýlmadan nasýl vuruyor? Balýðýn, 

su içinden, su dýþýndaki bir canlýyý vurabilmesi için ýþýðýn hangi 

açý ile kýrýldýðýný bilmesi, atýþý da bu açý farkýna göre yapmasý 

gerekir. Balýk becerdiðine, hiç þaþýrmadan su dýþýndaki bir canlýyý 

vurabildiðine göre...

Þimdi gel de en namlý niþancýlarla karþýlaþtýrma bu balýðý! Sen 

ki yüz milyonlarca yýllardýr suda yaþýyorsun, fiziðin, ýþýðýn, hatta 

ýþýðýn kýrýlmasýnýn ne demek olduðunu bile duymadýn. Nasýl 

oluyor da su içinden, suyun dýþýndaki bir canlýyý tam isabetle 

vurabiliyorsun ...?
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BALON BALIK

İ ki mavi... Birbirine bakan, gülümseyen iki mavi... 

Biri güneþin türlü ýþýk oyunlarý ile açýktan koyuya 

dönüþtürdüðü gökyüzü mavisi. Diðeri ilhamýný 

güneþten alan ve dalgalarý ile bir kabaran, bir durulan deniz 

mavisi... 

Maviyi yüreðinde saklayan deniz, sýrlý bir evren... Ancak 

içine girildiðinde açýlýyor, açýlýyor, bambaþka bir mekan olu-yor. 

Deniz, büyüklü küçüklü milyonlarca balýk, inci ve mercan, deniz 

bitkileri ile bambaþka bir dünya...
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Þimdi sizlere bu mavi dünyanýn ilginç, ilginç olduðu kadar 

görenleri kendine hayran býrakan bir üyesini anlatacaðým: Kirpi 

balýklarý.

Bilim adamlarýnýn onlara uygun bulduðu isim bu. Siz onlara 

neden kirpi balýklarý adý verilmiþ, sorusuna zihninizde cevap ara-

yadurun, ben onlardan söz etmeye baþladým bile. 

Açýk maviden koyu maviye, açýk griden koyu griye, yer yer 

siyaha dönüþen renkler... Küreden elipse gidip gelen yuvarlak 

bir vücut... Vücudun iki yanýnda iri, patlak gözler... Ortada 

balonlarýnkine benzeyen çýkýk ve geniþ bir aðýz... Sonra bütün 

vücudu saran, genelde yatay bir þekilde duran dikenler... Evet, 

dýþ görünüþleri ile kirpi balýklarý göze pek de hoþ gelmiyor. Bu 

yönüyle çirkin de sayýlabilir. Ama onlarýn bu görüntülerinin 

altýnda ne güzellikler saklý... 

Kirpi balýklarý, çok yavaþ hareket eden su canlýlarýdýr. Bu 

özelliklerinden dolayý düþmanlarýndan kaçýp kurtulmalarý çok 

zor, hatta imkânsýzdýr. Ama bu balýklara öyle bir savunma 

mekanizmasý verilmiþtir ki, bu sayede ciddi sorunlar yaþamaz 

onlar. 

Kirpi balýklarýnýn kendilerini savunma mekanizmasý “balon 

gibi þiþme yöntem” dir. Zaten düþmanlarýna karþý bu yöntemi 

kullanmalarýndan dolayý onlara “balon balýklar” da deniyor. 

Diyelim ki büyük bir balýk, kirpi balýðýný gözüne kestirdi ve 

hücuma geçti. Kirpi balýðý da hýzlý hareket edemediðinden, 

düþmanýndan kaçamýyor, bunu biliyoruz. Eee, yem mi olsun yani? 

Hayýr! Peki, kaçamýyorsa kendini nasýl savunuyor? Balon gibi 

þiþerek... Kirpi balýðý büyük bir düþmanla karþýlaþtýðýnda hemen 
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karnýna, çok hýzlý bir þekilde su doldurup, vücudunu balon gibi 

þiþiriyor. O kadar þiþiriyor ki bu þekilde normal büyüklüðünün 

en az iki katýna ulaþabiliyor. Bu da düþmanýnýn kendisini 

yutmasýný engelliyor; çünkü balýk bu yöntemle düþmanýnýn aðzýna 

sýðmayacak kadar büyüyor. Nasýl teknik ama!

Kirpi balýklarýnýn savunma sistemleri bununla sýnýrlý deðil. 

Ýsterseniz þöyle bir senaryo tasarlayalým: Kirpi balýðýnýn bu sefer-

ki düþmaný büyük, çok büyük bir balýk olsun. O kadar büyük 

olsun ki kipri balýðýnýn su alýp þiþmesi, kurtulmasý için yeterli 

olmasýn. Bu durumda ne olacak, kirpi balýðý düþmanýnýn midesi-

ne mi inecek? Elbette hayýr! Bu durumda balýðýn ikinci savunma 

sistemi devreye giriyor. Hani vücudunda çoðunlukla yatýk duran 

dikenler vardý ya, iþte bu dikenler, karada yaþayan kirpilerde 

olduðu gibi dimdik oluverir. Vücudunu su ile doldurarak, âdeta 

büyük bir balon hâline gelen balýk, bu sivri dikenlerin de ortaya 

çýkmasý ile korkunç bir görünüme bürünür. Düþmaný onu aðzýna 

aldýðýnda bu sert dikenler boðazýna batar, caný yanan balýk ister 

istemez bu avdan vazgeçer ve daha kolay bir av peþine düþer. 
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Dahasý var... Diyelim düþmaný, kirpi balýðýný yemekten vazgeç-

medi. O korkunç görüntüsüne raðmen “Elimden kurtulamazsýn, 

ben seni yiyeceðim.” dedi. Bu durumda kirpi balýðý, madem 

benim yaþamýma son vereceksin, ben de sana pahalýya mal 

olacaðým, dercesine son oyununu oynar. Düþmanýn bundan habe-

ri yoktur, öðrendiðinde ise iþ iþten geçmiþ olacaktýr. 

Neden mi? Çünkü kirpi balýklarýnýn çoðu son derece zehir-

lidir. Bu zehir, kirpi balýðýnýn baðýrsaklarýnda yaþayan bakteriler 

tarafýndan üretilir. Bu toksik madde, balýðýn bütün vücuduna 

yayýlmýþtýr; ama yoðun olarak karaciðer gibi iç organlarýnda ve 

baðýrsaklarýnda bulunur. Zehrin bir kýsmý kaslarýn içerisine gire-

rek buralarda birikir. Kirpi balýðý, bu kuvvetli zehir sayesinde 

düþmanýna kendisini yemeyi pahalýya ödetir. Kendisini yiyen 

düþman da kýsa süre sonra ölür.
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BİN BİR SURAT

H er tarafý vantuzlarla donatýlmýþ uzun sekiz kol, 

bu kollarýn kesiþtiði merkezde kocaman bir 

baþ, baþýn üzerinde iri gözler... Görünüþleri 

bile ürkütüyor insaný. Bundan dolayý bazý gerilim filmlerine de 

konu olmuþlar. Ama aslýnda, sanýlanýn aksine zararsýz canlýlardýr. 

Hangi canlýdan mý söz ediyorum? Denizlerin gizemli yaratýklarý 

olan ahtapotlardan.
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Ahtapotlarýn kendi içinde birçok türü vardýr. Kimisi büyük, 

kimisi küçük yüzlerce tür... Bu türler arasýnda en ilginç olanlar-

dan biri de, aþaðýda anlatacaðým aktör ahtapottur. Bilim adamlarý 

yeni keþfetmiþler, bu nedenle ismi bile koyulmamýþ henüz. Ama 

biz ona “bin bir surat” diyeceðiz. Bu adý öylesine söylemedik. O, 

deðiþik deniz canlýlarýnýn kýlýðýna girmesi nedeniyle gerçekten bir 

“bin bir surat” týr.

Çünkü ona, düþmanlarýndan gizlenmek için mükemmel bir 

yetenek verilmiþtir. Bu yetenek sayesinde o yaþamýný rahatça sür-

dürebilmektedir. Denizin kumlu kýsýmlarýnda yaþayan bu ahta-

pot, deðiþik canlýlarý taklit etmekte, böylece hem düþmanlarýndan 

korunmakta hem de kolayca “av” bulabilmektedir. 

Hemen hepiniz, televizyonlarda deðiþik güldürü programlarýný 

izliyorsunuzdur. O programlarda deðiþik insanlar yüz hatlarýna, 

jest ve mimiklerine, konuþma þekillerine kadar taklit ediliyor. 

Taklit edilen bazen bir baþbakan, bazen bir milletvekili, bazen 

bir ses sanatçýsý olabiliyor. O programlarý yapanlar bu iþ üzerinde 

yýllarca çalýþmýþlar, eðitim almýþlar, emek sarf etmiþler ve o kadar 

çalýþmadan sonra bu iþi yapabilmiþlerdir. Taklit edeceði kiþiyi 

tanýma, jest ve mimiklerini kavrama, birçok araç ve gereçle ken-

dini þekilce ona benzetme... Tüm bunlar gerçekten zor; ama “bin 

bir surat” için deðil. O, hiçbir masrafa girmeden, herhangi bir 

malzeme kullanmadan ya da sanat eðitimi almadan mükemmel 

taklitler yapýyor. Dýþarýdan bakýldýðýnda gerçeðinden ayýrt edi-

lemeyecek bir taklittir onun yaptýðý. Karþýmýzda usta bir sanatçý 

var sanki. O, yerine göre bir aslan balýðý, yerine göre bir deniz 
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anasý, yerine göre dil ya da çene balýðý oluyor. Hatta deniz yen-

gecini, deniz yýldýzýný, karidesleri bile taklit ediyor. 

Ahtapotun taklidi sadece görüntüden ibaret deðildir. O, tak-

lit ettiði canlýnýn hareketlerini de aynen kopya eder. 

Yahu, bir türlü aklým almýyor!... Taklit; gözlem, inceleme, 

araþtýrma hatta akýl gerektiren bir yetenek deðil mi? Denizin 

bilmem kaç yüz metre altýnda yaþayan ahtapot, bu iþi nasýl 

öðrenmiþ? Diyelim ki Levent Kýrca ve ekibinin ciddî bir tiyatro 

geçmiþi var, tecrübeli kiþiler onlar. Biraz gözlem, biraz yetenek, 

biraz da kostüm ile istedikleri tipi canlandýrabiliyorlar. Ya ahta-

potlar bu iþi nasýl yapýyorlar?
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EL FENERİ

K âinâtýn en akýllý varlýðý olan insanoðlu, elektriði 

19. yüzyýlda kullanmaya baþladý. Dünyada ilk 

insanýn yaþamaya baþladýðý tarihi bilmiyoruz; ama 

insanlýk, bugünkü bilgilere göre, tam 19. asra kadar elektriði 

kullanmayý bekledi.

Elektrik bulunmadan önce insanlar, yað yakmýþ, mum ve 

çýra kullanmýþ, daha sonra feneri icat etmiþ aydýnlanmak için. 

Sokaklarý, evleri bu fenerlerle aydýnlatmýþlar. Yað ya da pet-

rol yakýlan, her tarafý camla kapatýlmýþ bu fenerler eskiden 

hayatýmýzýn ayrýlmaz parçasýymýþ. Elektriðin bulunmasý ile de 

pabucu dama atýlmýþ onlarýn. Gerçi günümüzde de elektrikler 
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kesildiðinde ya da nostalji olsun diye bu fenerlerin modernlerini 

kullanýyoruz.

Ýþte bu fenerlerden biri de “el feneri”dir. Adýndan da 

anlaþýlacaðý üzere elde taþýnan, ýþýk yayýcý bir âlet. Pille çalýþan 

bu âleti ýþýk olmayan yerlere girdiðimizde ya da bir gece yarýsý 

ýþýksýz bir ortamda arabamýz arýzalandýðýnda pekâlâ kullanýyoruz. 

Bunlarý neden mi anlatýyorum? Fener balýðýna geçiþ yapmak için. 

Daha doðrusu el feneri balýðýný anlatmak için. 

Bilim adamlarý, canlýdaki ýþýklý sistemin el fenerindekine ben-

zemesi nedeniyle, bu balýða el feneri balýðý demiþler.

Biliyorsunuz denizlerin dibi, belli bir derinliðe kadar gündüz-

leri de ýþýl ýþýl. Saydam olan su, ýþýðý geçirdiði için belli bir derinliðe 

kadar denizin içindekileri görebilirsiniz. Ya daha derinlerde ne 

yapacaksýnýz? Hele güneþ batýnca ne olacak? Ýþte denizin yüzlerce 

metre altýnda yaþayan ya da çok derinde yaþamamasýna raðmen 

gece avlanan balýklar, kendilerine verilen bir sistem ile bu soru-

nun üstesinde gelebilmiþlerdir. Onlarýn her biri âdeta birer Edison 

olmuþ, elektriði icat etmiþtir. Eee, biz insanlarýn bilginleri var da 

onlarýn yok mu? El feneri balýðý da iþte bu dâhilerden (!) biri.

Fener balýðý, gündüz saklanýr; gece oldu mu saklandýðý yer-

den çýkarak avlanýr. Akþam olup her taraf zifiri karanlýða bürü-

nünce o, baþýnýn üstündeki bir antenin ucunda bulunan fenerini 

yakar ve çevresini aydýnlatýr. El feneri diyorum; ama küçümse-

meyin sakýn! Onun ýþýðý yirmi otuz metreden görülebilecek kadar 

güçlüdür. Bunu daha somut hâle getirecek olursak, onun yaydýðý 

ýþýk ile küçük bir odayý aydýnlatmak mümkündür. 
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Hem onun feneri ayarlanabilir cinstendir. Týpký bizimki-lerde 

olduðu gibi. Balýk, gerektiðinde ýþýðýný kapatýr ya da açar. Bunun 

için de, göz kapaklarýna benzeyen bir kapak kullanýr. Ayrýca bu 

ýþýðý, özellikle yiyecek ararken istediði yöne döndürebilir. Biz de 

öyle yapmaz mýyýz? Hatta bu ýþýðý av aracý olarak da kullanýr. 

Nasýl mý? Balýk, baþýnda fener olarak kullandýðý anteni yakar. 

Tabiî bu ýþýða küçük balýklar gelir. Balýk anteni geniþ olan aðzýna 

doðru çeker, meraklý küçük balýklar da ýþýkla birlikte aðzýna girer. 

Ona da aðzýný kapatmak ve avlarýný mideye indirmek kalýr.
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EV YAPMAK BİZİM İŞİMİZ

S izler elinize kazmayý, küreði alsanýz ve ev yapacaðým 

deseniz bu, mümkün mü? “Ben ustalarý ev yapar-

ken gördüm, bu iþ basit. Önce topraðý kazýp teme-

li atacaksýn. Sonra da taþ ve tuðlalarý örerek evi yapacaksýn.” 

demekle bu iþ olur mu? Atalarýmýz “Bakmakla usta olunsa, kedi-

ler kasap olurdu.” der. Bu durumu anlatmak için. 

Ev yapmak dýþarýdan görüldüðü gibi basit deðil; bilgi ve 

beceri isteyen bir iþtir. Evin yapýlacaðý zeminin özelliðini bil-
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mek, mühendisliðin gereklerini yerine getirmek, evin yapýlacaðý 

kata göre demirini, çimentosunu dengeli kullanmak, duvarlarý 

örmek... Evet ev yapmak birçok bilgi ve beceri gerektiren bir iþ. 

Hele hele bu ev bir de deniz altýnda yapýlacaksa ...

Bütün bu zorluklara raðmen, Asya'nýn güney ve güneydoðu 

kýyýlarýndaki tropik sularda yaþayan, inþaat ustasý bir balýk var: 

Çene balýðý. Ona bu adýn verilmesinin nedeni, kuvvetli bir çene 

yapýsýna sahip olmasý ve aðzý ile yuva yapmasýdýr.

Bu balýklarýn yuvalarýný denizin dibine yaptýðýný ve bu 

yuvalarý hem bir barýnak, hem de bir av yeri olarak kullandýðýný 

biliyor musunuz? Hem o, evini yapmak için sadece aðzýný kullanýr. 

Zaten baþka kullanabilecek bir organý da yoktur ya, neyse... 

Çene balýðý, önce uygun bir yer bulur, zemin etütlerini yapýp 

imar iznini aldýktan sonra, aðzý ile kumlarý alarak, boyuna göre 
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bir çukur açar. Ýkinci aþamada, açtýðý bu çukurun tabanýný isti-

ridye kabuklarý, ufak taþlar ve mercanlarla bir güzel örer, hem de 

sýkýþtýrarak. Daha sonra da duvarlarý halleder. Alýn size müthiþ 

bir ev, gel keyfim gel.
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YUNUSLARIN DİLİ

A talarýmýz “Ýnsanlar konuþa konuþa, hayvanlar koklaþa 
koklaþa ...” demiþ. Sanýrým, son yüzyýlda yapýlan 
bazý araþtýrmalar, atalarýmýzýn bu güzel sözünün 

ikinci kýsmýnýn geçerliliðini ortadan kaldýracak; en azýndan bazý 
hayvanlar için...

Denizler dünyasýnýn en sevimli hayvanlarýndan olan yunuslarý 
kastediyorum. Onlarýn, ýslýklardan oluþan bir dilinin olduðunu 

biliyor muydunuz? 

Hawaii'de yapýlan yeni bir araþtýrma, insanlar ile yunuslar 
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arasýnda iletiþim kurmayý saðlayacak sonuçlar ortaya koy muþtur. 
Çünkü bu araþtýrma, yunuslarýn, kendi aralarýnda iletiþimi saðlayan 
bir dillerinin olduðunu ortaya çýkarmýþtýr. Yapýlan çalýþmalarda, 
yunus dilinin ýslýklardan oluþtuðu anlaþýlmýþtýr. Araþtýrmalara 
yardýmcý olan Maui adlý yunus, bilgisayarda oyun oynamayý öðren-
miþtir. Böylece insanlar ve yunuslar arasýndaki iletiþimi saðlayacak 
dilin oluþmasýna yönelik önemli bir adým atýlmýþtýr. 

Yunuslarýn, aynada kendilerini tanýdýklarýný biliyorduk; bili-
yorduk ama bu araþtýrma ile iletiþim yetenekleri de ortaya çýkmýþ 
oldu. Bakmayýn siz onlarýn çýðlýk çýðlýða baðýrýp ýslýk çaldýðýna, 
onlarýn niyetleri bize ve kendi türlerine bir þeyler anlatmaktýr. 
Yunuslar, suyun altýnda ýslýk çalarak birbirleriyle anlaþýyorlar. 
Araþtýrmacýlara göre onlarýn çýkardýklarý bu seslerin anlamlarý 
vardýr. Örneðin, her yunus kendine has olan ýslýðý kullanmayý 
annesinden öðreniyor. Birbirlerine rastladýklarý zaman ise sadece 
“merhaba” demiyor, ayrýca kendilerini tanýtýyorlar. Yunuslarla 
konuþmak mý istiyorsunuz? Sadece ýslýk çalýn, yeter!

Araþtýrmacýlardan Ken Marten ve grubu, bir süre yunuslarýn 
ýslýklarý üzerinde çalýþtýktan sonra, týpký yunuslar gibi çeþitli nes-
neleri farklý ýslýklarla tanýtmaya baþladý. “Bir topu alýyorum ve 
top için ayrý bir ýslýk üretiyorum.” diyen Ken Marten, daha sonra 
yunusun top için bu kelimeyi tekrar etmesini bekliyor. Bunun 
biraz zaman aldýðýný belirten Marten'in bir de oyuncak yunusu 
var. Ken Marten, bu oyuncak yunus aracýlýðý ile “ýslýk çalarak” 
gerçek yunusla konuþuyor. Yunuslar, hiçbir zaman insanlarýn 
söylediði kelimeleri tekrar etmezken, ýslýklara cevap veriyorlar.

Araþtýrmayý yürütenler, yunuslarýn güçlü bir öðrenme 
yeteneði olduðuna inanýrken, bu yöntemin sadece biraz yavaþ 
iþlediðine dikkat çekiyorlar. Amaç ise, ortak bir dil oluþturarak, 
yunuslarýn ne düþündüðünü ortaya çýkarmak. 
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Evet, canlýlarýn dili öðrenilerek, onlardan yararlanýlabilir. Belki 
de bu sayede birçok icat gerçekleþtirilebilir. Onlarla iletiþim kuru-
larak bizim için sýr olan birçok bilgi, gün yüzüne çýkarýlabilir. 

Aslýnda, bu “imkansýz” deðil. Deðil çünkü bunun örnekleri 
insanlýk tarihinde çok var. Birçok peygamber hayvanlarla “muci-
ze eseri” olarak konuþmuþtur. Aslýnda onlar, biz insanlara bu 
þekilde yol göstermiþlerdir. Peygamberlerin deve, kurt, karýnca 
gibi canlýlarla konuþmasý birer mucizedir. Mucizeler de sadece 
Peygamberlere özgüdür. Evet, bizler hiçbir zaman onlarýn tüm 
yaptýklarýný aynýyla gerçekleþtiremeyeceðiz. Ama çalýþarak onlarýn 
gösterdiði yolda ilerleyebiliriz. Zaten peygamberin bir görevi de 
insanoðlunun yolunu açmak, ona hedefler göstermek deðil mi? 

Biz insanlar da çalýþýp çabalayarak peygamberlerin açtýðý o 
yolda ilerleyip, bir mucizenin belli sýnýrlarýna ulaþýp, bilim ve 
teknolojide daha fazla ilerleme kaydedebiliriz. Örneðin Hazreti 
Süleyman Aleyhisselâm'ýn bulutlara binip, bir yerden bir yere 
çok kýsa sürede gitmesi bir mucizedir. Ýnsanlar hiçbir zaman bir 
hava tabakasýna binemez, çünkü bu, adý üstünde bir mucize. 
Ama Hazreti Süleyman Aleyhisselâm gibi bizler de havada uçar, 
çok uzak ülkelere kýsa sürede gidebiliriz. Nitekim gidiyoruz da. 
Uçaklar, helikopterler vs. de bunun göstergesi.
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Yine Hazreti Süleyman Aleyhisselâm’ýn bir mucizesi, biz 
insanlara, bizim dýþýmýzdaki canlýlarla iletiþimde yol göstere-
bilir. Çünkü Süleyman Peygamber’in bir mucizesi de bütün 
hayvanlarýn dilini bilmesiydi. O, kuþlarla, karýncalarla, aklýnýza 
gelebilecek tüm hayvanlarla konuþabiliyor, onlarýn konuþmalarýný 
anlýyordu. Kuran’ý Kerim’de, Süleyman Aleyhisselâm ile Hüdhüd 
kuþu arasýndaki konuþma þöyle geçer: 

Derken uzun zaman geçmeden (Hüdhüd) geldi ve dedi ki: 
“Senin kuþatamadýðýn (öðrenemediðin) þeyi, ben kuþattým ve sana 
“Saba”dan kesin bir haber getirdim.” (Neml Sûresi, 22. âyet) 

“Gerçekten ben, onlara hükmetmekte olan bir kadýn buldum 
ki, ona her þeyden (bolca) verilmiþtir ve onun büyük bir tahtý 
var.” (Neml Sûresi, 23. âyet) 

Ayetlerden de anlaþýlacaðý gibi Hüdhüd kuþu, Süleyman 
peygamber ile konuþuyor, ona Saba ülkesi ile ilgili bazý bilgiler 
veriyor. Yukarýda dediðimiz gibi, bu bir mucize, Allah'ýn, pey-
gamberine verdiði bir mucize...

Belki biz, hayvanlarla týpký insanlarla konuþtuðumuz gibi 
konuþamayacaðýz; ama yunuslar üzerinde yapýlan çalýþmalar en 
azýndan hayvanlarla iletiþim kurabileceðimizi göstermektedir. 
Ýnsanoðlu araþtýrdýkça kim bilir kendisini þaþýrtacak ne olaylar ve 
ne varlýklarla karþýlaþacaktýr...
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DENİZLERİN BERBERİ

B iz insanlar belli aralýklarla berbere gideriz. Çünkü 

saç ve sakallarýmýz zaman içinde uzar, biz de ber-

bere - þimdilerde onlar, kuaför ve güzellik salonu 

oldu - gideriz. Üç þeyi kýsa kes deriz: Lâfý, saçý ve sakalý. 

Berberler bizim için önemli. Nasýl önemli olmasýn ki? Bir an 

için berberlerin olmadýðýný düþünün. Ne olurdu hâlimiz? 
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Hadi diyelim, sakallarýmýzý kendimiz halledebiliriz. Peki, 

saçlarýmýzý nasýl keseceðiz? Berberler olmasaydý, her hâlde 

saçlarýmýz Robinson gibi topuklarýmýza, sakallarýmýz da 

göbeðimize kadar uzardý.

Þükür ki berberler var. Ve bizler saçýmýzý, sakalýmýzý berbe-

re giderek kýsaltýrabiliyoruz. Peki, hiç düþündünüz mü, bizim 

sahip olduðumuz bu imkânlardan yoksun olan hayvanlar ne 

yapýyorlar?

Kediler ve köpekler dilleri ile, sinekler ve, maymunlar 

ayaklarý ile temizlik yapabiliyor. Ya balýklar? Ýçinizden “Balýklar 

zaten suda yaþýyor, onlarýn ne gibi bir temizlik sorunu olabilir 

ki?” dediðinizi duyar gibi oluyorum. Durum sizin düþündüðünüz 

gibi deðil. Hem de hiç..! Su içinde de olsa, balýklarýn üzerinde 

onlarý rahatsýz edici midye, yosun gibi nesneler, parazitler bulu-

nabilir. Bu durumda ne yapacaklar? Kollarý, ayaklarý da yok ki bu 

tür rahatsýzlýklardan kurtulsunlar. 

Ýþte böyle durumlarda “denizlerin berberi” devreye girer. Evet, 

yanlýþ duymadýnýz, berber balýklarý... Ýnsanlar onlara bu adý verme-

yi uygun bulmuþ. Gerçekten bu isim onlar için biçilmiþ bir kaftan. 

Çünkü onlar da denizlerin derinliklerinde “zanaatlarýný” icra eder-

ler. Berber balýklarý denizde uygun bir yerde dururlar, nasýl olsa 

kira sorunu yok! Diðer balýklar da onlarýn önünde sýraya geçer. 

Parayla deðil, sýrayla efendim! Berber balýklarý da bu balýklarýn 

üzerindeki yosun, midye gibi þeyleri ve aðýzlarýnýn içindeki besin 

artýklarýný, yüzgeç ve solungaçlarýndaki parazitleri temizleyerek 

onlarý bir çeþit týraþ ederler. Tabiî bu hizmet karþýlýðýnda, denizde 
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hiçbir balýk, berber balýklarýný rahatsýz etmez. Onlarýn, yaptýðý 

iþten dolayý dokunulmazlýðý vardýr çünkü.

Ýyi, güzel, hoþ da bu bilinçsiz balýklar bu anlaþmayý nasýl 

gerçekleþtirmiþ, bu iþ bölümünü nasýl saðlamýþ? Hani büyük 

balýk, küçük balýðý yerdi? Büyük balýklar temizliklerini yaparken 

bazen aðýzlarýna da girdikleri halde acaba nasýl oluyor da onlarý 

yutmuyorlar. 
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