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İLK SU ALTI NOTLARIM 

 

İlk su altı notlarımı hazırlarken, su altı gezilerimdeki izlenimlerim, beni su altına hazırlayan 

hocalarımdan öğrendiklerim ve küçük çaplı araştırmalarımdan yararlandım. Bu yazıyı hazırlarken 

denizlerin altını hiç bu denli tanıyamamış olduğum için önce üzüldüm, ama sonra da bu fırsat elime 

geçtiği için mutluluk duydum. 

Su altı ile tanışmam sanırım 31 Temmuz 2019 tarihiydi. Yer güzide doğası ve deniziyle benim çok 

sevdiğim Kaş’tı. Yaklaşık 10 dakikalık ilk keşif dalışımda su altının muhteşem dünyasında 

şaşkınlığımı ancak bakışlarım ve el hareketlerimle gösterebildiğimi farkettim😊. Zihninizin sadece 

ana odaklandığı, sadece nefes sesinizin size eşlik ettiği, dış dünyadan bağımsız, sükunet ve 

huzurla çevrili bambaşka bir dünyaydı burası. Bu keşif dalışı benim için bir dönüm noktası oldu ve 

hemen o gün aletli dalış konusunda eğitim almaya karar vermiştim bile. Ardından Gaye Dülger 

hocam ve Nereids Dalış Merkezi ile tanıştırılmam benim için büyük bir şanstı. Onun A’dan Z’ye 

aletli dalış konusundaki disiplinli ve titiz eğitim anlayışı, detaylar konusundaki hassasiyeti ve her 

fırsatta size su altı dünyasını daha derinden tanıtma çabası ve tabi su altı dünyasına gösterdiği 

özenle etkilenmemeniz mümkün değil. 

Her ne kadar her dalışımda su altı canlılarının renkli dünyası ile yavaş yavaş tanışma fırsatı 

bulduysam da, Fethiye Sarıyar ve Dalyan Ekincik gezi dalışlarım su altı flora ve fauna çeşitliliği ile 

benim için hem öğretici hem de son derece etkileyici birer deneyim oldu. Su altına duyduğum bu 

heycanımın sonunda ve Gaye hocamın katkıları ile öğrendim ki, bölgedeki bio-çeşitlilik ve renklilik 

özellikle son 10 yılda başta iklim ve buna bağlı olarak ekosistem değişikliği nedeniyle Atlantik 

okyanusu ve Hint okyanusu kökenli canlı türleriyle de artmış durumda. Süveyş kanalı ile olan yakın 

teması nedeniyle Akdeniz Havzası özellikle Kızıldeniz’den göç eden canlılara da kucak açmış 

durumda. Hatta denizlerimize göç eden sadece Kızıldeniz kökenli canlı sayısının 300’den fazla 

olduğu da kayıtlara geçmiş. 

Denizler arasındaki bio-çeşitlilik farklılığı ve göçlerin nedeni sıcaklık, asidite ve tuzluluk gibi 

değişkenlerin yanısıra canlı türlerinin birbirlerine göre rekabet düzeylerindeki farklılık ile hakim 

rüzgar ve akıntılarla da açıklanmakta. Zira Doğu Akdeniz Batı Akdeniz’e göre daha yüksek sıcaklık 

ve tuzluluk değerleri gösterirken, iklim değişikliği nedeniyle Batı Akdeniz giderek tropik hale 

geldiğini gözlemekteyiz. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV)’ın çalışmalarına göre, yeni 

Süveyş kanalının açılması da bio-çeşitliliği ve denizler arası göçleri etkileyen unsurlar 

arasında sayılmakta. 

5 milyon yaşındaki ve 2,5 milyon km2 lik bir alana sahip Akdeniz Havzası dünyamız üzerindeki 

önemli 200 ekolojik bölgeden biri olarak tanımlanmış ve yarı kapalı küçük (!) bir deniz olarak 

oldukça zengin bir bio-çeşitliliğe sahip.  Ancak ev sahipliği yaptığı canlı gruplarının sadece yaklaşık 

%29’u endemik, yani sadece Akdeniz'de bulunan türler, olduğunu öğrendiğimde tabi oldukça 

şaşırdım. Tropikleşme ve Kızıldeniz ve Hint Okyanusu gibi dışarıdan gelen yeni canlı türleri 

nedeniyle, hem yerli hem yabancı sıcak seven türler yerli soğuk seven türlerin yerini almakta ve bu 

şekilde bazı endemik türler yok olmayla karşı karşıya kalmakta.  
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Bu bilgiler ışığında su altı gezi dalışlarımda neler gördüm onlardan bahsedeyim. Fethiye Sarıyar 

koyunda ilk dikkatimi çeken manzara bembeyaz kumların üstünde sürü halinde gezen Karagöz 

balıklarıydı, gümüş renkli bedenlerinin üstünde kimi siyah renkte çift benekliyken, kimi tek benekli, 

kimi de çizgiliydi. Meğer bizim kurnaz ve mücadeleci Karagöz balıkları farklı benek 

yapılarıyla kendilerini diğer balık türlerinden korumaya alırmış. Yine sürüler halinde gezen şeffaf 

gümüş renkli sarı kuyruklar ve papaz balıkları tam bir görsel şölendi. Papaz balıkları kuyruklarının 

çatal görünümü ile dikkatimi çektiler. Canlı kahverengimsi gövdeleriyle pek de sevimli bir 

görünüme sahip olduklarını söyleyebilirim. Bu sevimli balıkların mavi renkli olanı da varmış! 

  
 

Bu sevimli sürülerden gözümü ayırdığımda karşılaştığım ilk türler birer renk cümbüşü olan gün ve 

güneş balıkları oldu. İnanılmaz renkli tek başına gezinen ve yaklaşınca kaçışmayan gün balığının 

gövdesini tam ortadan ayıran bir renk paleti vardı, bununla kalmayıp baş bölümü ile alt gövde 

kısmının tamamen farklı renk ve desende olduğunu hayretle izledim. Gün balığına benzettiğim, bu 

defa ağırlıklı olarak yatay bir turunculuğun hakim olduğu diğer bir renkli balık da dişi Güneş 

balığıydı. Meğer güneş balıkları da önce dişi, sonra daha da aşağıda alt görseldeki gibi 

renklenerek erkek olurmuş. 
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Kandırıkçı Balon Balıkları… 

Bana çok sevimli görünen, sarımsı ve bol siyah benekli, hafif tombul balıkların tropikal denizlerde 

yaşayan yavru balon balıkları olduğunu, bunların aslında denizlerimiz için tehlike oluşturan ve 

Kızıldeniz’den göçen istilacı türden balıklar olduğunu, tehlike hissettiklerinde su yutarak kendilerini 

şişiren, karın kısmı dikenli ve tehlike anında kendini savunmak için zehir salgılayan bir balık türü 

olduğunu duyduğumda biraz hayal kırıklığı yaşadım. Sonradan anlıyorum ki bizi görsel olarak 

etkileyen ve renkli balıkların bir çoğu aslında tehlikeli canlılar sınıfında! Devam edersek, bu 

balıkların göz mercekleri ışığa karşı duyarlı olarak kapanıp açılmakta ve korneasının 

kenarlarındaki boya hücreleri ise renkli pigment üreterek filtre görevi görmekte. Ülkemizde en 

yaygın balon balığı türü olan Lagocephalus sceleratus türü balon balığı, Doğu Akdeniz’deki 

ekolojik döngü içerisinde en fazla yere sahip on balık türünden biri olarak bilinmekte. Dokusunda 

bulunan tetrodotoxin (TTX) adı verilen bir nörotoksin (sinir sistemine etki eden ve siyanürden çok 

daha fazla etkili bir zehir) nedeniyle, tüketilmesi halinde insan ve hayvan sağlığını ciddi tehdit eder 

cinsten. Balon balıkları maalesef bizim gibi yengeç, kalamar, ahtapot gibi canlıları ve ağa takılan 

balıklarını iştahla tüketiyorlarmış! Bakın şu sevimliliğe! 

 

 
 

Denizde Hıyar ve Çıyan mı? … 

Solucana benzeyen diğer bir sürüngen türü olarak da karşımıza çıkan tahminen 25-30 cm 

civarlarındaki hareketsiz yatan koyu renkli canlının adının deniz hıyarı olduğunu ve aslında çok 

değerli protein içeren oldukça pahalı bir tür olduğunu duyunca artık şaşırmaktan vazgeçmeliyim 

diye düşündüm. Derisi dikenli ve çok yumuşaktı, sonradan öğrendiğime göre ağız ve anüs ise 

karşılıklı iki uca yerleşmiş. Ağız çevresinde çelenk şeklinde 10-30 kadar duyu, dokunma ve av 

yakalamaya yarayan tentaküller (dokunaçlar) varmış. Beyaz bir tubül (tüp) salgılayan bazı türleri 

avını şok ederek hareketsiz hale getirebilmekteyken, bir başka korunma ya da saldırı özelliği ise, 

midelerini anüslerinden çıkartabilmeleri. Bu sayede zehirli bir sıvı bırakabilmekteler. Bu zehirli ise 

sıvı bir akvaryum dolusu balığı öldürecek güçte iken aynı zaman da kendisini de öldürebiliyor. 
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 Deniz hıyarları veya diğer adıyla deniz patlıcanları 

çürümüş organik maddelerle, ölmüş bitki ve olanktonlarka beslenerek ekosisteme fayda sağlayan 

canlılardan ve denizlerin filitresi gibi çalışıyorlar. Öyle ki, bir deniz patlıcanı yılda 150 ton kumu 

filitre ederek temizleyebilmekteymiş. Dolayısıyla deniz hıyarı toplanması ülkemiz sularında yasak. 

Deniz hıyarları uzak doğu mutfağında çok değerli, ayrıca da kozmetik ve tıp sektöründe 

kullanılmakta. Her yanında yakalama kolajeni bununduğunu öğrenince kıymetini daha iyi anladım. 

Bu kollajen, lif, kemik, kıkırdak ve eklemleri oluşturan bir protein türü. İşte bu yakalama kollajeni 

sayesinde deniz hıyarı istediği zaman kendini sıvı hale dönüştürebilmekteymiş. Deniz hıyarı bu 

özelliği sayesinde normalde geçemeyeceği alanlardan örneğin bir kayanın içinden sıvıya 

dönüşerek geçebiliyormuş. Son bir not daha korunmak adına balon gibi şişen türleri de mevcut. 

  

 Su altı gezimiz devam ettikçe kayalıkların üstünde sürüngen türde 

omurgasız bir canlıyı farkettim. Tenindeki beyaz zehirli beyaz kılları bulunan bu türün adı deniz 

çıyanıydı. Oldukça yavaş hareket eden deniz çıyanları, meğer denizleri temizleme özelliğine sahip 

ölü deniz canlılarını yiyen bir türmüş ve farklı derecede zehir bırakma gibi bir özellikleri de varmış.  

 

Gösterişli Aslan Balıkları… 

 Yine kayaların arasında dikkatimi çeken renkli ve inanılmaz 

gösterişli aslan balığını ilk gördüğümde koşa koşa ona doğru ilerliyordum ki, hocam beni durdurdu. 

Gördüğüm diğer balık türlerinden çok daha iri, sırt yüzgeçlerinde kocaman çizgili ve renkli 

dikenleriyle zehirli bir balık türü olan aslan balığı bu yapısı ile her türlü canlıyı, insanı dahi 

öldürebilirmiş. Aslan balıkları da Kızıldeniz’den göçen istilacı balıklar arasında sayılmakta. 
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Deniz Çayırları ve Deniz Yosunları… 

 Su altı gezimiz ilerledikçe farklı bitki 

örtüleriyle de karşılıyorduk, dolayısıyla hemen burda Akdeniz’in en tipik bitki örtüsü olan ve 

binlerce yıl içerisinde oluşan deniz çayırından (Posidonia oceanica) bahsetmek istiyorum. 

Mersin’den itibaren denizlerimizde görülmeye başlayan deniz çayırları için denizlerin akciğeri 

denmekte, zira ormanlardan beş kat daha fazla karbonu tutup depolayarak iklimin 

düzenlenmesine, hatta kıyı erozyon kontrolüne yardımcı ve tabi ki denizlerdeki canlı yaşamı için 

çok çok önemli. Bu bilgiyi öğrendiğimde çok şaşırmıştım. Ancak, maalesef deniz çayırları da tıpki 

ormanlar gibi fiziksel tahribata maruz kalmakta ve bir çok bölgede koruma altına alınmış durumda. 

Dolayısıyla su altı gezim sırasında geniş bir alan kaplayan, bazan kum bölgelerde bazan kayalık 

bölgelerde yer edinmiş olan deniz çayırlarını görmekten bu denli mutlu olabileceğimi 

düşünmemiştim.  

  Deniz çayırlarından bahsedip deniz yosunlarından 

bahsetmemek olmaz. Hani bir çoğumuzun daha görmeden yüzünü burkan deniz yosunları ya da 

bilimsel adıyla algler deniz florası için deniz çayırları kadar önemli. Ama ilginç gelen deniz 

yosunlarının tek hücreli veya çok hücreli klorofil içeren basit yapılı deniz canlıları olması. Bir de 

“volvoks” adı verilen koloni oluşturan türleri bulunmakta ki, meğer Volvox adını yaş grubumda 

bulunanların çok iyi hatırlayacağı gibi 1988 yılında Şebnem Ferah, Özlem Tekin ve Buket 

Doran’dan oluşan müzik grubunun adına ilham olmuş. Algler bulundukları ortamda karbondiyoksit-

oksijen dengesini sağlamakta, su altındaki canlıların beslenmesinden üreme ve barınmasına 

ihtiyaçlarını gidermede çok önemli.  Öte yandan fazla üremeleri halinde de suyun oksijenini azaltıp 

bulanmasına sebep olabilmekte, dolayısıyla ışığın derinlere girmesini engelleyerek bazı canlıların 

ölümüne sebep olabilmekteymiş.  
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 Çoğumuzun düşündüğü gibi algleri sadece yeşil renkte değil, 

mavi-yeşil, yeşil, kırmızı ve kahverengi renklerde, ipliksi, yapraksı yosun, şeritsi, tüpsü ve 

mikroskobik formlarda görebilirsiniz. Alglerden tıp, eczacılık, gıda alanında, kozmetik sektöründe, 

tarım alanında ve bir çok endüstriyel alanda yararlanılmakta.  

En Kahraman Süngerler… 

 Kayalara doğru yanaştığımızda, kayalıklara tutunarak 

yaşayan ilkel bir hayvan türü olan Crambe Crambe adıyla anılan kakma kırmızı-turuncu (yandaki 

görsel), iri gözenekli yapılı süngerler gözümü aldı. Kayaların üzeri sanki halı ile kaplanmıştı. Su altı 

dünyasını görsel şölen haline getiren önemli canlılar arasındalar. Biraz ileride silindir görünümlü 

sarı renkli bir başka sünger türü (verongia aerophoba, aşağıdaki görsel) gözümüze ilişirken, 

etrafta mor süngerlerle, sarı turuncumsu fil kulağı süngerlerle ya da Dalyan Ekincik koyunda 

rastladığım türden yumuşak, iri ve biçimsiz gövdeli, siyah süngerlerle karşılaşabiliyorsunuz. 

Edindiğim bilgilere göre, bu ilkel canlılar sudaki özel yapıları sayesinde planktom ve organizmalarla 

beslenmekte, dolayısıyla hayvan türleri arasında sayılmakla birlikte herhangi bir uzvu veya tepkileri 

bulunmamakta. Kimisi gözenekli, kimisi silindir yapılara sahip, kimisi ise ağaç 

görünümlü. Süngerlerin yapısındaki kanalcıklar filtre görevi görerek sudaki küçük canlıları süzerek 

yakalamakta. Bir not olarak da, delikli yapılarından dolayı süngerlere porifera denmekte. 
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Güzelim Mercanlar… 

Belgesellerde izlediğimiz su altının etkileyici mercanları yine koşa koşa yanına gidip insanda 

dokunma isteği uyandıran canlılardan. Fethiye’de Afkule mağarasının içerisinden inerken yumuşak 

mercan, şeffaf trompet anemonlarını (aşağıda sol görsel), marul mercan (aşağıda sağ görsel) ve 

farklı formlarda dantel mercanlarını görebiliyorsunuz. Akdeniz’de rastlanan mercan türleri arasında 

kırmızı mercanlar ve taş mercan kolonileri var. Türk Deniz Araştırmaları Vakfının açıklamasına 

göre Akdeniz’de yaşayan deniz ekosisteminde binlerce canlıya üreme ve beslenme döneminde ev 

sahipliği yapan taş mercan kolonilerinin iklim değişikliğine bağlı olarak ölmeye başladığı tespit 

edilmiş.  

  

 

Mercanların dünyası o kadar farklı renk ve şekillerde ki, kendi kendime herhalde mercan türlerini 

öğrenmem zaman alacak diye düşündüm. Genelde su diplerinde veya kayalara yapışık yaşayan 

mercanlar bitki veya sertleşmiş kaya görünümlü olsa da omurgasız hayvan türü olarak 

tanımlanmışlar. Hatta bazı mercanlar beslenme ihtiyaçlarını dost deniz yosunlarından karşılamakta 

ve birbirlerine yarar sağlamak üzere simbiyotik yani ortak yaşam ilişkisi içindeler.  

 

 Mercanların her bir bireyine polip denmekte ve milyonlarca 

polipin bir araya gelmesiyle oluşturdukları koloniler halinde yaşamaktalar. Koloniler ağaç, dal, 

çiçek, beyin, geyik boynuzu, fil kulağı, mantar, tüp, ip, kaya gibi çok çeşitli biçimlerde olabilir ama 

genellikle biçimlerine göre adlandırılmakta; taş mercan (yandaki görsel), beyin mercanı, mantar 

mercanı (aşağıdaki görsel), kamçı mercanı. Sert ve yumuşak türleri bulunmakta. Yapılarında 

kalkerli maddeler bulunduran sert mercanlar birleşerek kilometrelerce uzunluktaki mercan 

resiflerini oluşturmaktalar. Mercanların resif oluşturabilmesi için deniz suyu sıcaklığının yıl boyunca 
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20 ila 29oC olması gerekmekte, ama bununla birlikte resifler bir çok canlı türüne ev sahipliği 

yapmakta; balıklar, deniz yıldızları, ıstakozlar, karidesler, ahtapotlar ve deniz çayırları gibi. 

 

Genellikle gece beslenen mercanların yapışkan bir madde salgılayarak ya da yakıcı hücreleri ile 

avlandıklarını öğrendim. Öte yandan her ne kadar zehirli kimyasal maddeler salgılasalar da, deniz 

yosunlarıyla birlikte yaşayarak güvenli bir yaşam alanı oluşturmuşlar. Mercanlarla ilgili öğrendiğim 

ilginç bir bilgi de, deniz sularının kirlenmesi ve sudaki azot ve fosfor miktarının artması ile birlikte 

mercanlara rengini veren deniz yosunlarının mercanları ölüme terk etmesi, zira deniz yosunları 

azot, fosfor gibi maddelerle beslenerek büyümekte ve mercanların ölmesine sebep olmakta, ya da 

ışık alımı azalan deniz yosunları mercanları terk etmekte. Mercanlar insanı adeta cezbeden 

renklerini sahip oldukları renk hücrelerinden ve deniz yosunlarından almakta. Bu renkler sayesinde 

avlarını da cezbettikleri düşünülmekte.  

 Mercanların en tipik örneklerinden anemon veya deniz 

şakayıklarının anemon balıklarına (“çok yakından bildiğimiz “kayıp balık nemo” başkahramanı) 

yuva olduklarını öğrenmem ise beni çok heyecanlandırdı. Çok çeşitli renklerdeki anemonlar açılıp 

kapanan hareketli canlılar olup, anemon balıkları ile simbiyotik yaşam ilişkisi içinde oldukları 

bilinmekte. En ilginci anemonların diğer canlı türleri için son derece ölümcül iken anemon balıkları 

için kamuflaj ve koruyucu yuva olmaları. Ancak bu türlere ülkemizde rastlanmamakta.  
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 Ülkemizin kıyılarında Ege Denizi’nin kuzeyinde yumuşak 

mercan türlerinden dal biçimindeki kırmızı mercana (yandaki görsel), Marmara Denizi’nin 

derinliklerinde ise ağaç biçimindeki beyaz mercanlara rastlanabilmekte. 

 Yandaki görsel ise Büyükada su altında gözlemlenen Domates 

Anemonu (Actinia equina)’na ait.  

 Genel olarak Akdeniz’de rastlanan anemon türleri ise  

kayalara yapışık yaşayan parlak açık renkli canlılar (yandaki görsel).  

Çeşit Çeşit Balıklar… 

Kayalıklara yakın yerlerde genelde birkaçı birarada gezinen balık türlerinden siyah çizgili turuncu-

kırmızımsı renklerdeki enine beyaz çizgileri olan asker balıklarını (hindistan balığı da denmekte, 

aşağıda sol görsel), yine turuncu-kırmızımsı kardinal balıklarını (aşağıda sağ görsel), kuyruk 

kısmına doğru üçgen şekilli pemperis balıklarını (aşağıda alt sol görsel), sarı kuyruklu ve 

kuyruğunda beneği olan kızıldeniz tekirini (aşağıda alt sağ görsel) görmek de mümkün.  Kardinal 

balıklarının kuyruk sapındaki iki-üç tane küçük siyah nokta uzaktan bakıldığında tek bir nokta gibi 

görülmekte, gözlerinde ise birbirine paralel seyreden iki beyaz çizgisi bulunmakta. Asker 

balıklarının ise kırmızı renkli vücudunda birbirlerine paralel uzanan yedi ile dokuz dolayında beyaz 

şerit vardır. Tüm bu balık türlerinin Kızıldeniz’den göçen balıklar olduğu bilinmekte. Bu arada 

genelde kumluk bölgelerde sürüler halinde rastladığımız sevgili tekir balıklarını da unutmayalım. 
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 Türkiye’nin hemen tüm kıyılarında bulunan gri mavimsi, karın 

kısmı beyaz gümüşi renkte, yanlarda 10-16 adet portakal veya sarımsı altın renginde bant bulunan 

sarpa balıklarına (yandaki görsel) ise bolca rastlayabilirsiniz. Kumlu, çamurlu, kayalık ve algli 

zeminlerle deniz çayırlarında avlanır. Kafası gövdesine göre küçük ve basık olan sarpalar tıpkı 

çupraya benzemekteler. Ortalama 15-30 cm. boyunda, gövdesi yanlardan basık ve elips şeklinde, 

üst çene alt çeneden biraz daha uzun, yan çizgide 70-90 adet pul bulunur.  

Kuvvetli bir çeneye sahip olan sarpa balığı, dişleri sivri olmadığından kayalıklarda bulunan Yosun 

ve planktonlarla beslenmektedir. Kolay yakalanabilen bir balık türüdür. Yakalandığında ise dışkı 

salgılaması ile bilinir. sarpa balığı, eti çipuranın aksine lezzetlidir. İlkbahar ve sonbaharda olmak 

üzere iki defa üreme yaptıkları bilinir. Sarpa balığı içeriğiyle tam bir vitamin deposudur. 

Kafa kısmının yenmesi çok tehlikeli. Ölümcül değil ama birkaç gün boyunca halüsinasyon etkisi 

yapıyor. LSD adlı uyuşturucunun etkisi gibidir. Deniz biyolojisi uzmanı James Wright, ayrıca deniz 

kirliliği nedeniyle bu balıkların beslendikleri planktonun daha da fazla halüsinasyonlara neden 

olabileceğine dikkat çekti. 
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 Gezimiz sırasında kayaların arasındaki yarıklardan geniş 

ağzıyla kafasını çıkaran müren balığını (yandaki görsel) gösteren hocam aynı zamanda tehlikeli 

olabileceğini de işaret etti. Müren balıkları sivri, güçlü dişleri ile her canlıyı öldürebilecek yetiye 

sahiplermiş. Görünüş itibari ile yılana benzeseler de, kemikli balıklar familyasına ait bir balık 

türüymüş. Zira birçok balıkçının müren avı dönüşünde hastaneye gitmek zorunda kalmış olduğunu 

da not olarak düşelim. 

Deniz Tavşanı mı Hadi Canım… 

 Görecek, öğrenecek ne çok şey varmış su altında. Bunu yine 

aynı açık renkli çalı benzeri dalları ile karşıma çıkan, sonradan hidroid türü bir hayvan olduğunu 

öğrendiğim Eudendrium ve üzerine tutunan gözalıcı mor renkli, tavşan kulağına benzer iki 

kulaklı solungaçları ve bir sürü uzantıları olan, kabuksuz yumuşak bir dokuya sahip deniz tavşanını 

görünce (yukarıdaki görsel) daha iyi anladım. Eudendrium’ların Flabbellina affinis olarak 

adlandırılan bu deniz tavşanları için hem yaşam hem beslenme alanı olduğunu öğrendim. Yeşil 

renkli türleri ise deniz yosunlarına yapışık yaşarmış ve deniz yosunlarında bulunan ve fotosentez 

yapan kloroplastları çalarmış. Bu sayede onlar gibi yeşil ren veren klorofil üretebiliyorlarmış. Bu 

tuhaf küçük canlılar kendilerini korumak için de zehir taşıyan ısırgan hücrelere sahipmiş. Deniz 

tavşanları ile ilgili olarak öğrendiğim diğer bir özellik de çift cinsiyetli yani hermafrodit bir canlı 

oldukları, yani hem erkek hem dişi üreme organlarına sahip oldukları ve iki türlü de davranış 

gösterebildikleri oldu. Deniz tavşanları sadece flabellina ile sınırlı kalmayıp, pembe, mavi, turuncu, 

yeşil, benekli gibi çok değişik renk ve yapılarda da olabiliyor. İlginç bir bilgi olarak da, antik çağda 

deniz tavşanlarının mor mürekkebinin el yazmalarında kullanıldığı.   
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Sevimli mi Sevimli Orfozlar… 

 Gelelim su altının en sevimli Akdeniz’deki popülasyonu 

hızla azalan sevimli mi sevimli orfoz yavrusuyla (Akdeniz’de en yaygın görülen Epinephelus türü, 

yandaki görsel) su altı gezimiz sırasında karşılaşabilmek hepimiz için su altının en heyecanlı 

anlarından biriydi. Kırmızımsı kahverengi gövdesi irili ufaklı, beyaz, sarı, yeşil beneklerle bezenmiş 

bu sevimli canlıları ayırt etmek hiç de zor değil aslında. Ege ve Akdeniz’in taşlık ve kayalık 

bölgelerinde yaşayan orfoz balığı maalesef tüm dünya denizlerinde risk altında. 50 yıl gibi uzun 

ömre sahip olmasına ragmen, habitat kaybı, çevre kirliliği, yasadışı ve aşırı avcılık nedeniyle son 

20 yılda popülasyonu hızla azalmış, IUCN Kırmızı listede “Nesli Tehlikede” olarak tanımlanmış. 

Türkiye’nin de imzaladığı Barselona ve Bern Sözleşmeleri gereğince orfoz ve lahos (lagos) 

balıkları korunması gereken türler arasında yer almakta. 

Kendine yuva olarak saklanabileceği kayalık alanları seçen orfoz genellikle yaşadığı yeri 

sahiplenmekte ve tek başına yaşamakta, yuvasını da taşların altını boşaltarak yapmakta. 

5 yaşına kadar cinsiyeti olmayan orfozlar dişi olarak hayatına başlayarak, en geç 16 yaşında erkek 

olarak yaşamına devam edermiş. 50 yaşına kadar ekosistemde kalabilen orfozun 150 cm boy ve 

60 kg’a ulaştığı kaydedilmiş. Akdeniz kıyılarında rastlanan orfozlar genellikle 40-70 cm bandında 

iken, maalesef orfozların büyük çoğunluğu daha 45 cm’e varmadan uygunsuz avlandığından 

üreyemeden türünün yok olması riskiyle karşı karşıya. Yine kıyılarımızda bulunan ve akrabası olan 

lahos balığı ile de kaderleri benzeşmekte, zira her ikisi de eti lezzetli ve ekonomik değeri yüksek 

türler arasında. Akdeniz’in yaygın türlerinden olan lahosun boyu da 1 m’ye ulaşabilmekte.  

 

Vatoz ve Elektrik? … 

Dalyan gezimizde ise yelken gibi iki yana açılan göğüs yüzgeçleri, uzun ve ince kuyrukları ile 

zarifçe süzülen vatozlara (“Rajiformes”) merhaba dedim. Burun delikleri, ağızları ve 5 çift solungaç 

yarıkları yassı gövdelerinin altında bulunan, gözleri ile solungaçlara giden suyun girdiği hava 

delikleri de gövdelerinin üstünde bulunan vatozlar, görünüşleri ile adeta bir yarasayı andırmaktalar. 

Hareketli çenelerinde bulunan dişleri oldukça kuvvetli yapıda ve genellikle geriye doğru kıvrık. 

Kuyruklarında 2 küçük sırt yüzgeci ve bir kuyruk yüzgeci ile bir çeşit dip balığı olarak kumlu ve 

çamurlu sığ kıyılarında yaşamlarını sürdürmekteler. Bu arada vatozların kendileri gibi “kıkırdaklı 

balık sınıfı/yassı solungaçlılar alt sınıfına” ait köpek balıkları ile akraba olduklarını öğrendim. Vatoz 

türleri arasında dikenli vatoz, elektrikli vatoz, testereli vatoz, hayalet vatoz sayılabilir. Ülkemiz 

denizlerinde 12 türünün yaşadığı bilinmekte ve büyüklükleri 60 santimetreyle iki metre arasında, 

ağırlıkları ise en fazla 40-50 kg arasında değişmekte. Buna rağmen, tüm denizlerde 5 m’ye varan 
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boy ve 600 kg’ya varan ağırlığa sahip yaklaşık 500 tür vatozun yaşadığı bilinmekte. Vatozların iri 

yumurtalarını kese içinde koruyor olmaları da onları ayıran özelliklerden. 

 Vatozlar (yandaki görsel), bazıları kuma 

gömülüp pusuya yatarak ya da göğüs yüzgeçlerinin dalgalanmasıyla, dip üzerinde yavaş yavaş 

yüzerek avlanmaktalar. Çoğu yırtıcı ve çeşitli canlılarla beslenmekteler. Üzerlerine doğru 

yaklaşan avlarını saklandıkları kumdan fırlayarak önce altına alıp ardından da keskin dişleriyle 

parçalayarak yemekteler. Temel besin maddeleri ise kabuklular ve küçük balıkların yanısıra deniz 

kurtları, solucanlar. İnsan burun ve kulağı ile aynı kıkırdak yapısına sahip vatozların ortasındaki 

omurga uzun bir kuyrukla bitiyor. Kuyruğunda 5 cm’e uzanan dikenleri en büyük silahı. Bazı 

vatozlar, dikenlerinde bulunan ve nörotoksin etkiye sahip zehirle avını etkisiz hale getirebiliyor, 

öyle ki antik yunanda bile vatoz zehiri anestezik olarak diş hekimlerince kullanılmış. 

Vatoz ve köpekbalıklarının kafa ve burunlarının üzerinde Lorenzini Ampülleri olarak bilinen bir çeşit 

duyu organı var ki, bir şekilde elektrik akımını algıladığı ve av tespitinde etkili olduğu uzun 

zamandır bilinmekte. Araştırmalarla ortaya çıkmış ki, elektiriği çok hassas bir şekilde algılayabilen 

bu duyu organı aslında deri üzerindeki gözeneklerle dışarı açılan içi jölemsi bir maddeyle dolu 

kanallardan oluşmakta. Ancak hala araştırmalar bu organların nasıl çalıştığını tam olarak 

çözebilmiş değil. Ama özetle; bütün canlılar ısı dışında elektrik de yaymaktalar, ancak karada 

yaşayan canlıların bu akımları hissetmesi zorken, doğal iletken olan suyun içinde durum farklı. 

Dolayısıyla vatos gibi, köpekbalıkları gibi bu elektiriği hissedebilen canlılar son derece gelişmiş bu 

duyuları sayesinde bunu başarabilmekteler.  

Vatoz türleri arasında sayılan Elektrikli vatoz türleri ise (“Torpedinidae” ya da diğer adıyla torpil 

balıkları), avlanmak veya savunma amaçlı olarak, gögüs ve sırt yüzgeçleri arasında bulunan 

elektrik organlarından boşalttığı 170-220 volt arasında elektrikle avlarını felce uğratarak yakalayan 

bir balık türü. Bu tür etli kuyruğuyla deniz kedisine (ya da kedibalığı) de benzetilmekte. Bu tür 

vatozların kuyruğunda zehirli dikeni bulunmamakta. 

İlave bir bilgi olarak da, Nesli Tükenmekte Olan Türlerin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme 

(CITES) toplantısında nesli tükenme tehlikesi altında olan 18 köpekbalığı ve vatoz türünün 

korunmasına yönelik tasarı, 40'a karşı 102 ülkenin oyuyla kabul edildi (Ağustos 2019). 

Ah Şu Karizmatik Ahtapotlar… 

Peki ya su altında tanıştırıldığımda ne kadar yapışkan olabildiğini tecrübe ettiğim, sekiz kollu 

ahtapotları bu denli olağanüstü kılan ve onları bana çeken şey neydi? Hemen her kaynak onları 

sihirbaz olarak tanımlamak konusunda hemfikir ama şimdi anlatacağım sebeplerle oldukça 

karizmatik canlılar olduklarını da göreceksiniz. 



Ayşe Seda Önen 
Kasım 2019  

Latincede ‘okto’ (sekiz), İngilizcede ‘octopus’ (sekiz ayaklı) anlamına gelen ahtapot, Octopoda 

takımında sınıflandırılan yumuşakçaların genel adı. Kabul görmüş 300 civarında türü bulunmakta 

ve kalamarlar ve mürekkep balıkları ile birlikte “kafadan bacaklılar” sınıfında gruplandırılmaktalar. 

Ahtapotlara kuzey ve güney buz denizlerinden tropikal resiflere bütün denizlerde 

rastlayabiliyorsunuz. En sık araştırmaya konu “Octopus vulgaris” türünün boyu 31-91 cm, ağırlığı 

3-10 kg arasında değişmekte. Ancak dev pasifik ahtapotu olarak bilinen dünyanın en büyük 

ahtapotlarından birinin 4,3 m uzunluğa ve 71 kg ağırlığa sahip olduğu bilinmekte. Pek derin 

olmayan sularda kimi su altı mağaralarının veya deniz kabuklarının hatta taşların arasında 

saklanırken, kimi su yüzeyinde yaşamakta ve yengeç, midye gibi kabuklularla beslenmekteler. 

Ahtapotlar iyi gelişmiş bir sinir sistemine ve beyne sahip, iki gözlü ve tek gagalı kabuksuz 

omurgasız bir canlı türü. İlginçtir, bazı bilim adamları daha uzun yaşıyor olsalar zekalarının 

dünyaya hakim olabileceğini bile iddia etmişler. Kromatofor hücreleri (pigmentçe zengin ışığı 

yansıtan yapılar) ve özelleşmiş kasları ile bir ahtapot anında renkleri, şekilleri ve etrafındaki 

yüzeyleri birebir taklit edebilme yeteneğine sahip. Bu olağanüstü kamuflaj özelliği sayesinde 

yırtıcılar bile yanından fark etmeden geçip gidebiliyormuş. Sihirbazlara eşdeğer farklı bir yeteneği 

de saldırganın görüşünü engelleyerek ahtapotun kaçmasına olanak sağlayan salgıladığı mürekkep 

bulutu; zira mürekkep balıkları ahtapotların en yakın akrabası. Kendilerini güvende 

hissetmediklerinde ahtapotlar, mantolarına dolan suyu hızla püskürterek kendilerini ileri 

itebiliyorlar, hatta bu şekilde saatte 40 kilometre hıza çıkarabiliyormuş. Kemiksiz oldukları için de 

en dar alanlardan bile geçebiliyorlar. Çiftleşme dışında yanlız yaşamı tercih eden ahtapotlar, 

çoğunlukla gece avlanmayı seçen süper avcılar olarak biliniyor. Bu canlılara tersten bakıldığında 

kafalarının orta kısmında koyu renkli kesici ağızları görülebiliyor. 

Araştırmalar ahtapotların gelişmiş zekâya, duygulara ve hatta kişisel karakterlere sahip olduklarını 

gösteriyor. Öyle ki, insanlar gibi belirli aletleri kullandıkları gözlemlenmiş. Labirent ve problem 

çözme deneyleri ile ahtapotların hafıza sistemlerinin hem kısa hem de uzun süreli bellek sahibi 

olduklarını kanıtlamışlar. Ancak, öğrenme eyleminin ergen ahtapotların davranışlarında ne 

değişiklik yaptığı ise tam olarak bilinmemekte. Laboratuvarlarda yapılan deneylerde ahtapotlara 

farklı şekil ve desenleri kolaylıkla ayırt edebilmeleri öğretilebilmiş. Gözlem yolu ile öğrendikleri 

bildirilmiş olsa da bu bulguların geçerliliği tartışmalı. Ahtapotların oyun olarak tanımlanabilecek 

davranışlarda da bulundukları gözlemlenmiş, şöyle ki akvaryumlarında şişeleri ya da oyuncakları 

arka arkaya dairesel akıntıya bırakıp tekrar yakalayarak oyun oynadıkları izlenmiş. Ahtapotlar 

sıklıkla akvaryumlarından kaçarak başka akvaryumlara besin aramak için girebilmişler. Hatta 

balıkçı teknelerine çıkıp, depo kapaklarını açıp burada bulunan yengeçleri yedikleri de görülmüş. 

Amphioctopus marginatus türü ahtapotun hindistan cevizi kabuklarını toplayarak bunlarla barınak 

yapması ise hayvanlarda alet kullanımına bir örnek olarak gösterilmekte. Bütün bunları 

öğrendiğimde gerçekten inanılmaz geldi. 

Kafalarının arkasına kaynaşmış, bombeli ve içi boşluklu mantoları tüm iç organlarını koruyan bir 

yapıda ve viseral kambur olarak bilinmekte ve yaşamsal organların çoğu mantosunun içinde. 

Octobus vulgaris türünde mantoları sırt kısmında kahverengi veya kızıl kahverengi, karın kısmında 

turuncu beyaz lekeli. Manto boşluğu kaslı cidarlara sahip ve solungaçları barındırmakta ve dışarıya 

bir kanal ya da sifon ile bağlı. Sifon hem solunum hem de su jeti fışkırtmak vasıtasıyla hareket için 

kullanılır. Ahtapotun kollarının altında yer alan ağzında keskin ve sert bir gaga bulunmakta. 

https://www.wikizero.com/tr/Labirent
https://www.wikizero.com/tr/Problem_%C3%A7%C3%B6zme_(bili%C5%9Fsel_psikoloji)
https://www.wikizero.com/tr/Problem_%C3%A7%C3%B6zme_(bili%C5%9Fsel_psikoloji)
https://www.wikizero.com/tr/K%C4%B1sa_s%C3%BCreli_bellek
https://www.wikizero.com/tr/Uzun_s%C3%BCreli_bellek
https://www.wikizero.com/tr/Amphioctopus_marginatus
https://www.wikizero.com/tr/Hayvanlarda_alet_kullan%C4%B1m%C4%B1
https://www.wikizero.com/tr/Sifon_(yumu%C5%9Fak%C3%A7alar)
https://www.wikizero.com/tr/Sifon_(yumu%C5%9Fak%C3%A7alar)
https://www.wikizero.com/tr/Suda_solunum
https://www.wikizero.com/tr/Suda_hareket
https://www.wikizero.com/tr/Kafadan_bacakl%C4%B1_gagas%C4%B1
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Ahtapotların ağız çevresinde 2 sıra vantuz (yapışıcı safiha) ve başın çevresinden çıkan 8 adet 

benzer yapıda kısa bir zarla birbirine bağlı güçlü kolları var. Ahtapotların tükürüklerinde bulunan 

toksin ise genelde insana zarar vermese de, mavi halkalı ahtapotlar gibi bazı türlerin zehirleri 

insanı öldürebilecek kadar tehlikeli olabiliyor. Renklerini ve hatta şekillerini dahi gizlenmek için 

değiştirebiliyorlar. Bu çok özellikli karizmatik canlıları daha yakından tanımak çok hoşuma gitti, bu 

yüzden aşağıdaki daha detaylı bir çizimi sizlerle paylaşmak istedim. 

 

Ahtapotlarda iki böbrek, karaciğer, iki solungaç, gonadlar ve kalp ile mürekkep keseleri 

bulunmakta. Dokunma duyuları mükemmel ve kollarında bulunan yaklaşık 1600 adet vantuz 

içerisinde kemoreseptörler sayesinde ise dokunduklarında koku ve tat alabiliyorlar. Ahtapotların 

oldukça karmaşık sinir sisteminin bir kısmı kıkırdaklı bir kapsül içinde yer alan beynindedir. 

Ahtapotun nöronlarının üçte ikisi kollarındaki sinir liflerinde bulunur. Ahtapotların kolları beyinden 

hiçbir uyarı gelmeden bile karmaşık refleks hareket etme yetisine sahiptir, öyle ki kollarını 

kayaların altına yarıkların içine sokup oralarda yaşayan canlılardan zarar görebiliyorlar. Ancak, 

bedenden ayrılan kollar bir saat sonra bile uyaranlara tepki verebildiği gibi kaybettiği bir kolunun 

yerine hiçbir kalıcı zarar almadan tekrar yenisini çıkarabiliyor. Vücuduna ait olan bu gücü sonuna 

kadar kullanabilmesi için ise üç tane kalbi var. Savunma mekanizması diye adlandırılan mürekkep 

kesesi bu kısımda yer alıyor. Denizde parlak renkli ve ses çıkaran her şey ahtapotun dikkatini 

çekebiliyor. Kollarındaki bu vantuzlar avına veya sert cisimlere yapışmasını sağlıyor ve her türlü 

yüzeye reflex olarak çok sıkı tutunabiliyorlar. İlginç olanı bu kollar asla birbirine veya bir ahtapot 

derisine yapışmıyor 

  

Şaşırtıcı olan diğer bir özellik ise, 3 numaralı kalbin ahtapot yüzerken durması, ki bu da neden 

hızlıca yüzerek kaçmaktan çok kamufle olarak saklanmayı tercih ettiklerini açıklıyor, yüzmek bu 

kafadan bacaklı için yorucu bir aktivite. 3 kalpli olmaları nedeniyle de daha fazla oksijene itiyaç 

duymaktalar. Derin denizlerde hayatta kalabilmek için kanlarında oksijen taşıyan solunum pigmenti 

https://www.wikizero.com/tr/Somatosensoriyel_sistem
https://www.wikizero.com/tr/Sinir_sistemi
https://www.wikizero.com/tr/N%C3%B6ron
https://www.wikizero.com/tr/Refleks
http://beefandfish.com/wp-content/uploads/2018/10/066_073_AHTAPOT-4.jpg
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olarak hemosiyanin bulunmakta. Bu madde yapısında bakır içermekte ve oksijenle birleştiğinde 

mavi renkte görünmekte. Öyle ki ortamdan hemen oksijen ihtiyacını karşılayamasa da bu 

maddenin oksijen tutma özelliği sayesinde kanında oksijeni bolca depolayabiliyor. Bu sistem asit-

baz dengesine çok hassas olduğu için eğer ortam asidik olursa (ki maalesef iklim değişikliği 

nedeniyle okyanuslar bu yönde değişim gösteriyor) ahtapotlar yeterince oksijen alamıyor. Bilim 

adamları mavi kan adaptasyonu sayesinde sık yer değiştirmelerine de gerek olmadığını 

düşünmekte. 

Erkek ahtapotların mutasyona uğrayarak cinsel organa dönüşmüş kollarından birine ‘hektokotil’ adı 

veriliyor. Ahtapotlar için çiftleşme bir nevi ölüm cezası. Çiftleşme sırasında erkek hektokotil kolu 

yardımıyla dişinin manto boşluğuna bir demet sperm gönderir. Çiftleşmeden sonra hücre 

yaşlanması geçiren erkek ahtapot ölür. Dişi ahtapot ise döllenmiş yumurtaları bir kovuğa 

bıraktıktan sonra yumurtalar çatlayana kadar bekler, bu bekleme özellikle soğuk sularda 10 ayı 

bulur ve sonrasında o da ölür. Küçük türleri 5-6 ay yaşarken, büyük türler 4-5 yıla kadar 

yaşayabiliyor.  

Şu anda Chicago, ABD’de Field müzesinde sergilenmekte olan bilinen en yaşlı ahtapot fosilinin 

(“Pohlsepa”) 296 milyon yıl önce Karbon Çağı zamanı yaşadığı düşünülmekte.  

Derisi Dikenlilerden Deniz Yıldızları ve Deniz Kestaneleri… 

Yaklaşık 1.500 türe sahip olduğunu öğrendiğim Deniz yıldızlarına ise Dalyan gezim sırasında sıkça 

rastladık. Deniz kestaneleri, yılan yıldızları ve deniz hıyarları gibi canlılarla birlikte derisi dikenliler 

sınıfı içinde sayılmakta. 

Denizyıldızları yıldız biçiminde, çoğumuzun bildiği gibi tipik olarak beş kollu ve genellikle kayalıklar 

üzerinde rastlamaktayız. Yayvan vücudundan geniş ve yayvan kol ışınları çıkmakta ve bu birbirine 

benzer ve giderek incelen “ışınlar” ya da kollarla kuşatılmış olan mide ve ağzı içeren merkezi bir 

disk yapısından oluşmakta. Ancak, dört, altı ya da yedi kollu olanları da bulunmakta. Hatta birçok 

türde kol sayısı on, on beş gibi beşin katlarından bahsedilmekte. Yani çok ışınlı türler sekizin 

yukarısında herhangi bir sayıda olabilmekte. Çap olarak (kol açıklığı) yaklaşık 2.5-90 cm arasında 

değişebilmekte. Portakal rengi denizyıldızı türü en çok bilineni. Türlerin çoğu kırmızı ya da turuncu 

gibi parlak renklerde iken bazı türler mavi, gri ya da kahverengi olabilmekte.  

 Deniz yıldızlarının vücudu gözlemleyebildiğimiz gibi çok 

sayıda kalsiyum plakalarından oluşan sert bir deriyle kaplı. Bu plakalar iç iskelet sistemini 

oluşturmakta. Burada da dikensi çıkıntılar bulunmakta ki adları da buradan gelmekte. Deniz 
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yıldızının hareket etme, tutunma, beslenme ve soluma için kullandığı ve içi sıvı dolu kanal ağından 

ibaret hidrolik prensibiyle çalışan bir mekanizması (ambulakral sistem) vardır. Bu sistemin 

oluşturan tüm kanalların içi ise sillerle1 kaplı. Gövdenin altında doğrudan mideye açılan dişsiz bir 

ağız kısmı bulunmakta. Kollarının alt yüzeyinde her biri hidrolik sistem ile çalışan tüp ayaklar 

bulunur. Bazı deniz yıldızlarının tüp ayaklarının ucunda sert yüzeylere sıkıca tutunabilen birer 

çekmen (vantuz) bulunmakta. Bu vantuzlar sayesinde kayalara sıkıca tutunabiliyorlar veya 

sürünerek hareket edebiliyorlar. Bu muazzam canlılarda da hareket sırasında tüp ayaklar uzanıyor, 

cisimleri kavrıyabiliyor, bırakıyor, uzanıyor ve tekrar kavrıyor. Fırsatçı beslendiklerini ve çoğunlukla 

bentik bölge (kıta sahanlığı) omurgasızlarını avladıklarını öğreniyorum. Bazı deniz yıldızları deniz 

tabanındaki çamurda bulunan aşıntı maddelerle beslenirken etobur olan diğerleri solucanları, 

süngerleri, öteki derisidikenlileri, kabukluları ve yumuşakçaları avlamaktalar. Çift kabuklu bir 

yumuşakçanın kabuğunu açmak için deniz yıldızı kendisini onun çevresine sarıyor, tüp 

bacaklarıyla her iki kabuğu kavrıyor ve ayırıyor. Gövdelerinin dışında besinleri sindirebilme 

yetenekleri sayesinde (mide ağızdan dışarı çıkarak, içi dışına çevrilir) midenin bir kısmını midyenin 

içine sokarak sindirimi sağlayacak enzimleri salgılar ve bu şekilde denizyıldızları ağızlarından çok 

daha büyük avları yiyebilirler. Bunların dışında deniz suyunda bulunan besin parçacıkları vücut 

yüzeyine temas ettiğinde yapışkan özellikteki mukusa yapışmakta ve siller yardımıyla ağızlarına 

taşımaktalar. Bu süreç uzun zaman alabildiği için genellikle kabuklu hayvan önce yorulur, sonra 

deniz yıldızı midesini ağızın içinden tersine döndürür ve iki kabuk arasından sokar, kabuklu 

hayvanı yerinden kaldırmadan sindirir. 

 Her ne kadar deniz yıldızlarının belirgin duyu organları olmasa 

da dokunmaya, ışığa, sıcaklığa, oryantasyona ve çevrelerindeki suyun durumuna karşı 

duyarlıdırlar. Tüp ayaklar, dikenler, pediseller (zehirli kıskaçları) dokunmaya karşı duyarlıdır. Tüp 

ayaklar, özellikle de kolların ucunda bulunanlar aynı zamanda kimyasallara karşı da duyarlıdır ve 

bu sayede besin gibi koku kaynaklarını tespit edebilirler. Kolların ucunda her biri 80 ila 200 kadar 

basit gözden oluşan göz benekleri bulunur. Bu benekler ışığa tepki veren pigmentli epitelyel 

hücrelerden oluşur ve hem kendilerini koruyan hem de ışığın odaklanmasını sağlayan kalın ve 

şeffaf bir deri tabakası ile kaplıdırlar. Birçok denizyıldızında vücutlarının diğer bölgelerinde tekil 

fotoreseptör hücreler bulunur ve göz beneklerinin üstü örtülüyse bile ışığa tepki verebilirler. 

Deniz yıldızları eylemlerini planlama yetisine sahip değillermiş. Eğer kollardan biri çekici bir koku 

algılarsa baskın hâle gelmekte ve geçici olarak diğer kolları baskılayarak ava doğru deniz yıldızının 

hareketini başlatırmış. Bu mekanizmanın nasıl çalıştığı ise tam olarak anlaşılamamış. 

                                                           
1
 Hücre yüzeyini çevreleyen sil adı verilen yapılar; hareketi, dış çevreden gelen uyarılara uygun tepkilerin verilmesini ve 

beslenmeyi sağlar. 
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Deniz yıldızları soğuk deniz suyuna dayanıklı canlılardan. Üstelik deniz seviyesinden 6000 metre 

derinlikteki yerlerde bile yaşayabilirlermiş. Bir çok türü hızlı hareket yeteneğine sahip olmamasıyla 

biliniyor. Dipte yaşayan bazı türler dikenleri ayak olarak kullanıp hızlı bir şekilde hareket 

edebiliyorlar. Dakikada en fazla 15 cm yer değiştirebilirken sadece bir tür deniz yıldızının dakikada 

2.7 metre yol alabildiğini öğrendim. 

Deniz yıldızlarının yaşam süreleri türlerine göre değişkenlik göstermekte. Erken erişkinliğe ulaşan 

deniz yıldızları daha kısa ömürlü olduğu bilinmekte. Örneğin erişken ağırlığı 20 gr olan bir tür, 2 

yılda cinsel olgunluğa ulaşabilmekte ve 10 yıl ömürlü olabilmekte. Ancak erişkin ağırlığı daha ağır 

olan ve 80 gr’a kadar ulaşan başka bir tür, 5 yılın sonunda cinsel olgunluğa ulaşarak 34 yıl kadar 

yaşayabildiği görülmüş. 

Deniz yıldızlarının ekolojik deniz yaşamında ve beslenme döngüsünde önemli özellikleri 

bulunmakta, şöyle ki bazı biyolojik çeşitliliği tehdit eden midye türlerinin olduğu yerlere bırakılan 

deniz yıldızlarının bir süre üçünde midyelerin azalmasına sebep olduğu ve dengeyi sağladığı 

görülmüş. Fakat bunların dışında, deniz yıldızlarının ekolojiyi bozduğu da görülmekte. Özellikle 

göçmen deniz yıldızları, mercan resiflerine ciddi zarar verebilmekte, mercan ile beslenen deniz 

yıldızları, resiflerin önemli derecede yok olmasına sebep olmakta. 

Tarihteki ilk deniz yıldızı kalıntılarının 450 milyon yıl öncesine ait olduğu çn görülmektedir. Bu 

dinazorlardan bile çok eski bir tarih. O kadar uzun süredir, deniz yıldızları çeşitli şekil değişiklikleri 

ile günümüze kadar yaşamaya devam etmeyi başarmış. 

 Derisi dikenliler sınıfındaki diğer bir canlı olan ve sualtı 

gezimizde sıkça kayaların arasından bize uzun dikenlerini gösteren görseline yer verdiğim (Uzun 

dikenli deniz kestanesi-Diadema setosum”) deniz kestanelerinden bahsetmeden yazımızı 

bitirmeyeyim. Bu canlılar da dünyanın her yanındaki okyanuslarda bulunuyorlar, ancak temiz 

denizleri seviyorlar! Ülkemiz sahillerinde sık rastlanan deniz kestanesi genellikle kıyılara yakın 

kayalıklı diplerde yaşamaktalar. 950 civarı farklı türü olduğu bilinmekte ve bu türler okyanusun 

5000 metre derinliklerinden yüzeyine kadar her yerde bulunabilmekteler. Ülkemizde görülen en 

yaygın türleri ise “paracentrotus lividus (mor)” ve “arbacia lixula (siyah)”. Uzun dikenli deniz 

kestanesi-Diadema setosum ise Akdeniz’e Kızıldeniz’den göçen türler arasında.  
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Omurgasız canlılar arasında sayılan deniz kestaneleri bir sinir sistemi bulunmamakta. Deniz 

kestanelerinin dikenlerle ile kaplı dış yüzeyinin iç tarafında küreye benzeyen ve onu zırh gibi 

koruyan bir kabuk bulunmakta ve genellikle kabuklarının boyutları 3-5 cm arasında. Bazı büyük 

boyutlu olanları 10 cm’e kadar çıkabilmekte. Tipik bir denizkestanesinin dikenleri 1-2 cm 

uzunluğunda, 1-2 mm kalınlığında ancak bu dikenler çok keskin değiller. Bazı deniz kestanelerinin 

dikenleri ise 20 cm’e ulaşabilmekte ve dikenleri ince olabilmekte. Deniz kestaneleri genellikle mat 

renklerdeler, yeşil, zeytin yeşili, kahverengi, mor ve siyah renklere sıkça rastlamak mümkün. Diğer 

derisidikenliler gibi pentamerizm2 gösterirler ve yüzlerce, küçük, şeffaf, yapışkan 'tüp ayaklar' 

sayesinde hareket ederler.  

İlk bakışta bir deniz kestanesi hareket edemeyen bir canlı hatta cansız gibi gözükmekte. İlginçtir 

bazan görülebilir tek canlılık işareti ise dikenleridir. Çoğu deniz kestanesinde, hafif bir dokunuş 

dikenlerde görülebilir bir tepkiye neden olur ve dikenler dokunuşun yönüne doğru yönelirler. Deniz 

kestanelerinin gözleri veya bacakları yoktur. Fakat yüzeylerde, dikenleri ile birlikte çalışan 

yapışkan tüp ayakları sayesinde rahatlıkla hareket edebilmekteler. Deniz kestanesinin dikenlerinin 

zehirli olmadığı yönünde bilgiler mevcut, ki ben de hiç duymadım, ancak dikenlerin arasında 

bulunan pediseller
3 zehirli olarak bilinmekte. Öte yandan uzun ve keskin dikenlere sahip deniz 

kestaneleri dışarıdaki yırtıcılardan korunabilmekteler. 

Deniz kestanelerinin kabuk yapısına geri dönersek kabuğu oluşturan kalker levhacıklar bir mozaik 

görünümünde. Bu levhacıkların bazıları delikli (delikli levhacıklar), bazıları ise deliksizdir. Bunlar 

portakal dilimleri gibi sıralanmışlar. Beş tanesi bir tipten, diğer beşi de başka bir tipten ve düzgün 

bir şekilde birbirlerini izlemekte. Deniz kestanesi canlı haldeyken delikli levhacıklardan eldiven 

parmaklarına benzer kabarcıkların çıktığı görülmekte, bunların kabarıp sönmeleri ise çabuk 

olmakta. Bu kabarcıklar delikli levhacıklarından çıkardığı ayakçıkları sayesindeymiş. Diğer 

levhacıklar ise ufak kabarcıklara sahip ve her biri üzerinde bir diken taşırmış.  

Ayakçıklar yalnız hareket organı değil, aynı zamanda soluk alma organı, bazen de avlanma aracı. 

Deniz kestanesinin delikli levhacıklardan çıkardığı ayakçıkları sayesinde yapmış olduğu hareket 

gerçekten tuhaf. Ayakcıklardaki yapışkan tüpler sayesinde sıvı ile doldukları zaman dışarı çıkarak 

kayalara bitişmekte, sıvı geri çekilip tüpler boşalınca hayvan yer değiştirmekte. Daha önce 

                                                           
2
 Pentamerizm; merkezi eksenin etrafında 5 parçaya bölünmüş, aralarında 72 derece ayrılıklar vardır. Deniz yıldızı, 

deniz kestanesi ve deniz zambakları buna örnektir. 
 
3
 Pedisel denizyıldızı ve deniz kestanesi gibi derisidikenlilerde bulunan küçük bir savunma organı olup, tüp ayaklardaki  

daha küçük yapılardır. Kalkerden oluşan plakçıklardan ibaret olan bu yapılar hayvanların gövdelerinin temiz olmasına 
yardımcı olur, bu nedenle de sürekli hareket hâlindedirler ve kıskaç gibi yapılarıyla yanlarına yaklaşan yabancı maddeleri 
tutarlar. 
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bahsettiğim gibi pentamerik bu yapıda ayaklar rastgele dağılmış olmayıp kabuğun dış ve iç 

çeperlerine dayanan beş kanaldan (ışınsı kanallar) doğmuşlar. Bunlar yemek borusunu bir halka 

gibi kavramakta. Gerçekten çok karışık bir sistem! Onlar da uzuvlarında veya derilerinde 

oluşabilecek hasarları kendileri tedavi etme özelliğine sahipler. 

Deniz kestanelerinin gözü yok dedik, ancak göz gibi görünen ve üst kısmının ortasında dikenlerin 

arasında bulunan yuvarlak bölge ise hayvanın ağzı ile anüsü. Bu yapının etrafında "dudak" adı 

verilen yapılar bulunmakta. Deniz kestanesi buradan beslendiği gibi, dışkısını da buradan dışarı 

atmakta. Gözü olmamasına karşı son derece duyarlılar ve suyun ısısını ve sudaki kokuları 

algılayabilmekteler. Bu hayvanlar genellikle su yosunları ve dişlerini kullanarak kayalardan 

kopardıkları diğer bitkilerle ve ölü hayvan dokularıyla beslenmekteler. 

Ağzın içinde dışarıdan görülebilen beş tane uzun dişi bulunmakta ve bu sevimsiz ağız aşağı yukarı 

50 parçadan oluşmakta. Bunlar kalker yapılı ve fener biçiminde beşgen bir piramide benzetilmekte.  

İlginç olan onu ilk olarak bir fenere benzeten Yunan filozofu Aristo’nun adı ile anılmakta; Aristo 

feneri. Bu noktadan yani ağızdan başlayan barsak borusu iki kulp (yani iki dönüş) oluşturduktan 

sonra üst kısımdaki anüs deliğiyle sonuçlanmakta. Ağzı çevreleyen zarda bulunan saçaklı beş çift 

organ ise solunum yapmaya yaramakta.  

Dişi ve erkek deniz kestaneleri üreme sırasında yumurtalarını ve spermlerini bırakırlar. Dişi deniz 

kestanesi ilkbaharda 20 milyon kadar pembe renkli yumurtayı deniz suyunun içine bırakmakta ve 

bunların içinden ana babalarından oldukça farklı kurtçuklar doğmakta. Bu kurtçuklar erişkinlere 

benzeyebilmek için iki ay süreli ve pek karışık bir başkalaşma geçirmekteler. 

Son olarak, deniz kestaneleri üst seviyede lezzetleriyle dünya mutfaklarında önemli bir yere sahip, 

ayrıca da ilaç sanayinde kullanılmakta, zira deniz kestanesi genomunun insan kromozomlarıyla 

büyük ölçüde örtüştüğü tespit edilmiş. Yine fosil incelemelerinde deniz kestanelerinin de 450 

milyon yıl öncesinde yaşadığı tespit edilmiş. 

 

 

 

 


