
22

Anemonun (Cerianthus
membranaceus) 
parlak dokunaçlar›, neon
›fl›klar›n› sönük b›rakan
›fl›lt›lar saç›yor.



Asl›nda onlar› bu flekilde tan›mlamak
istememifltim. Ama sahte bir güçsüzlü¤ün
gizledi¤i, y›rt›c› do¤alar›na kar›flm›fl
güzelliklerini anlatan baflka bir ifade
bulamad›m. Kayalar›n üzerinde
bulabildikleri tüm boflluklara bir
papatyan›n masumiyetiyle yerleflen, bu
obur ancak sab›rl› meduzalar›n
gösteriflten uzak y›rt›c›l›klar›, “ac›mas›z
çiçekler” yak›flt›rmam› asl›nda hakl›
ç›kar›yor. Fakat anemonlar›n etobur
yönlerini, birkaç paragraf sonra anlatmak
istiyorum.

Ben ilk anemonumu denizden çok
uzakta, fliflelerin içine hapsolmufl cans›z
bir dünyada gördüm. Formaldehitin
yak›c› solu¤uyla ecifl bücüfl olmufl,
dokunaçlar›n›n kimi kopmufl, kimi
k›salm›fl, renkleri solmufl anemonlar›n,

do¤adaki büyüleyici görüntülerinden eser
kalmam›flt›. Allah’tan kitaplar imdad›ma
yetiflti de, anemonun flifleye t›k›flt›r›lm›fl
bu flekilsiz hilkat garibesi olmad›¤›n›
ö¤rendim. Y›llar sonra gerçek
güzelliklerini bana yüzlerce kez göstermifl
olmalar›na ra¤men, bu ilk karfl›laflma -
anemon mezarl›¤›na zoraki ziyaret- hiç
akl›mdan ç›kmad›. Deniz k›y›s›nda birkaç
tane tafl› ters çevirip altlar›na bakmam›
söylemek yerine, bana bu ölü dünyay›
göstermeyi tercih etmifllerdi.

Anemonlar denizin en süslü
yarat›klar› aras›nda yer al›yorlar. Hayvan
yaflam›n› hiç al›flk›n olmad›¤›m›z bir
geometriyle karfl›m›za ç›karan anemonlar,
sanki bu dünyaya ait de¤illermifl gibi
görünüyorlar. Onlar› ilk kez görenler,
s›rad›fl› flekilleri nedeniyle anemonlar›n

hayvan oldu¤una inanmakta tereddüt
ediyorlar. Oysa anemonlar mercan
krall›¤›n›n en kalabal›k gruplar›ndan
birini oluflturuyor ve sölenterata -oyuk
kar›nl›lar- grubunda yer al›yorlar. Ancak
bu tan›mlama anemonlar›n sistematik
konumuna giden yolun sadece bafllang›c›.
Bir dizi sistematik yol ayr›m›n›n ard›ndan
anemonlar, önce antozoa -çiçek
hayvanlar- s›n›f›nda, ard›ndan
hekzakoralya -alt› dokunaçl›lar- alt
s›n›f›nda ve son olarak aktinarya üst
ailesinde konumland›r›l›yorlar.

Türkçe’de “deniz flakay›¤›” olarak
adland›r›lan anemonlar basit yap›l›
canl›lard›r. Ortas› oyuk, kese benzeri bir
gövde ve bu gövdenin üst kenar›nda
s›ralanm›fl olan dokunaçlarla tüm
anemonlar, flekil olarak birbirlerine çok
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Dokunaçlarla 
örülü bu zehirli kafes, 
karidese güvenli bir
bar›nak sa¤l›yor. 
Zehrin etkilemedi¤i
canl›lar için anemon 
(Anemonia sulcata)
yuva demek.



benzerler. Gövdeyi ve dokunaçlar›
oluflturan jel benzeri madde, anemonu
kendisinden kat kat büyük canl›lar›
yutabilen esnek bir tuza¤a dönüfltürür.
Bir sinir a¤›yla örülmüfl olan bu esnek jel,
f›nd›k büyüklü¤ünde bir anemonun,
portakal kadar büyüyebilmesine izin
verir. Bu hacim art›fl› s›ras›nda
anemonun gövde bofllu¤u, normal
hacminin ortalama on kat›na ulafl›r ve
masum görünüfllü anemon, kendisinden
kat kat büyük bir canl›y› yutabilen
kocaman bir a¤›z gibi aç›l›r.

Laboratuvardaki ölü denizin ard›ndan,
anemonlarla ilk canl› karfl›laflmay›
K›nal›ada’da Çöp ‹skelesi’nde yaflad›m.
John Steinbeck’in “Sardalya Soka¤›”
roman›ndaki deniz biyolo¤u Doc gibi,
k›y›da kayalar› ters çeviriyor, kovuklara
giriyor, hatta Doc’tan bir ad›m ileriye

gidip dalarak, anemon örnekleri
topluyordum. ‹tiraf etmeliyim ki, bitirme
tezimi yaparken ben de anemonlar›
fliflelere t›k›flt›rmak, formaldehitin ac›
dokunufluyla büzüflmelerini,
soluklaflmalar›n› ve kat›laflarak ölmelerini
izlemek zorunda kalm›flt›m. Denizin
çiçeklerini öldürmek hofluma gitmemiflti,
ama bilim bazen gaddar olmay›
gerektiriyordu. Asl›nda boyumdan büyük
bir ifle giriflti¤imin fark›na k›sa süre sonra
varm›flt›m. Düflünün anemonlar› bana
çal›flma konusu olarak veren tez
dan›flman›m›n bile, denizin çiçekleri
hakk›nda en ufak bir fikri yoktu. Ancak
1950’li y›llarda, ‹stanbul Bo¤az› ve
Adalar sahillerinde yaflayan omurgas›z
dip hayvanlar›n› inceleyen Muzaffer
Demir (MD) öyle bir kitap yazm›flt› ki,
H›z›r gibi yetiflti imdad›ma. Türk
sular›nda yaflayan anemonlar üzerine bir

kitap bulamad›¤›m 1990’lar›n bafl›nda -ki
hâlâ da yok- MD’nin kitab›, bu utangaç
canl›lar›n türlerini tayin ederken bana iyi
bir rehber olmufltu.

Topu topu üç tane anemon türü
bulabilmifltim K›nal›ada’n›n lofl
derinliklerinde. Hepsi de MD’nin
kitab›nda bahsedilen türlerdi. Aradan
geçen y›llar içinde anemonlar, Ege’den
Büyük Okyanus’a kadar dal›fl yapt›¤›m
hemen her suda karfl›ma ç›kt›lar. Ama
denizin en güzel çiçeklerini hep
Marmara’da gördüm. Zamanla
Marmara’n›n alacakaranl›k dipleri, özenle
gizledi¤i bahçede yaflayan, di¤er anemon
türlerini görmeme izin verecek kadar
berraklaflt›. Bahçenin en güzel çiçekleri,
gözden uzak derinliklerde sakl›yd›.

Deniz domatesi de denilen Actinia
equina, kayalar›n üzerine yüz bafll›
yap›flkan bir ejder gibi yerleflen Anemonia

24



sulcata ve 15 m’den derin bölgelerde tek
tük Sagartia elegans… K›nal›ada’da tam
9 ay süren hummal› bir çal›flman›n c›l›z
meyveleri… Kitaplarda resimlerini
gördü¤üm anemonlar, gazino neonlar›
gibi p›r›l p›r›l parlarken, benim
bulduklar›m kayalar›n üzerinde,
gösteriflten uzak soluk papatyalar gibi
yay›lm›fllard›. Bahçemdeki çiçekler pek
hofluma gitmeyince, ben de gözümü baflka
bahçelere dikmifltim.

Yass›ada’n›n kente uzak konumu ve
kalabal›k bir nüfusun yerleflimi için
yeterli olmayan yüzölçümü, buray›
insans›z kalmaya boyun e¤mek zorunda
b›rakm›fl olsa da, bu zorunlu ›ss›zl›¤›n iyi
taraflar› olmad›¤› söylenemez. Hemen
yan›bafl›ndaki kardefl adalara k›yasla
nispeten el de¤memifl dipleri, zengin bir
deniz yaflam›na ev sahipli¤i yap›yor. Bir
hazine avc›s› için Babil’in Asma

Bahçeleri’ni keflfetmek neyse,
Yass›ada’n›n sakl› bahçelerine dalmak,
bugüne kadar ben de daima benzer
duygular›n uyanmas›na yol açt›. Lodos
‹skelesi’nden dal›p güneye do¤ru
ilerlerken, h›zla derinleflen dibin karanl›k
sular taraf›ndan yutulmas›, bugün bile
beni çok ürkütür. Yeflil sular daha derine
inmem için akl›m› çelmeye çal›fl›rken,
geride b›rakt›¤›m yamaç, karadaki
tekdüze emniyeti hat›rlatmak ister gibi
›fl›¤a yükselir. Oysa ben ne yeflil sular›n
tatl› ve uyuflturan aldatmacas›na
kanar›m, ne de karan›n ça¤r›s›n› dinlerim.

15 ila 20 m derinde k›y›ya paralel
yolculu¤um, çok geçmeden beni,
karanl›¤›n içinden bir duvar gibi yükselen
o muazzam granit blo¤a ulaflt›r›r. Uzaktan
kara bir gölge gibi görünen bu kütle,
fenerin güçlü ›fl›¤›yla ayd›nland›kça, sar›,
turuncu ve beyaz kar›fl›m› tonlarla
harelenir. Biraz daha yak›ndan bak›nca,
sert granitin kat›l›¤›n› gizlemek için,
üzerine yumuflac›k, hafifçe dalgalanan bir
örtü çekti¤ini görürsünüz. Örtünün baz›
yerleri yumru yumru oldu¤u halde, kimi
yerinden yüzlerce beyaz dokunaç,
dalamaya haz›r dikenler gibi uzan›r.
K›nal›ada’da bir tane buldum diye suyun
alt›nda sevinç ç›¤l›klar› att›¤›m Sagartia
elegans türü anemonun yüzlercesi,
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Kabarc›kl› dokunaçlar›yla
Telmatactis forskali, 

yüz kollu bir canavar› and›r›yor.
Dokunaçlarla çevrili ölümcül

çelenk, küçük canl›lar için 
yolun sonu demek.

Tüm güzelli¤ine ra¤men kum anemonu
(Condylactis aurantiaca) sokunca çok 
can yak›yor. Dokunaçlar›n ucundaki tatl›
morluklar, bir davetten çok bir uyar› demek.
Do¤adaki en zehirli canl›lar, nedense hep 
en güzel renklerle süslenmifller. Av› kand›r›p
cezbetmenin bir yolu da bu ölümcül makyaj
olsa gerek.

Larvalar›n ince uzun bedenleri, anemonun
(Anemonia sulcata) dokunaçlar›yla görsel bir
uyum sa¤l›yor. Kamuflaj, zehirli bar›na¤›n
koruyuculu¤unu daha da art›r›yor.



Yass›ada’n›n zümrüt derinliklerinde
cans›z bir kayay›, yaflayan bir
organizmaya dönüfltürür. Her seferinde
izinsiz girdi¤im halde, bugüne kadar
kimsenin beni kovmad›¤› komflu bahçenin
sürprizleri bu kadarla kalmaz.

Patlayan bir havai fifle¤in geride
b›rakt›¤› k›v›lc›m çizgilerini ne zaman
görsem, akl›ma Cerianthus
membranaceus gelir. Bu anemonun
güzelli¤ini anlatmak için sarfedilen tüm
sözler bence yetersiz kalmaya mahkûm.
Kadeh gibi bir gövdeden ç›kan ince, uzun
dokunaçlar, t›pk› rüzgârda uçuflan saçlar
gibi dalgan›rlar. MD kitab›nda Cerianthus
için “Marmara’da çok ender
rastlanmaktad›r…” der. Hakl› da.
Sagartia örtüsünün ortas›nda bir tane
Cerianthus, tek bafl›na numunelik gibi
öylece durur. Do¤an›n usta eli granitin
so¤uk yüzeyine, kusursuz bir zerafetle
kondurmufltur onu. Yass›ada’da ne
zaman dalsam, derinlerdeki bahçede
dolaflmadan yüzeye ç›kmam. Buna
ra¤men baflka yerlerde, baflka bahçeler
oldu¤u hep akl›mdad›r. Bu düflünce beni,
derin karanl›kta yeni aray›fllara sürükler.

Olanca zarars›z görüntüsüne ra¤men,
anemonun yumuflak dokunaçlar›nda
ölümcül bir güç gizlenir. Her bir
dokunaçta, ç›plak gözle görülmesi
olanaks›z yüzlerce yak›c› kapsül hücresi -
knidosist- kendilerine de¤en talihsiz bir
av› sab›rla bekler. Bu zehrin insan›n

can›n› nas›l yakabildi¤ini, ‹brice
Liman›’nda yaflad›¤›m tats›z bir
tecrübeyle ö¤renmifltim. Anemonun zehirli
güvenli¤ine s›¤›nm›fl bir kayabal›¤›n›n
foto¤raf›n› çekmeye çal›fl›rken, fark›nda
olmadan bu zehirli dokunaçlar›n
birkaç›na da de¤mifltim. Kapsüllerin
içindeki i¤neler, göz aç›p kapayana kadar
etime batm›flt›. Ac›yla yanma kar›fl›m› bir
his tenimde h›zla yay›l›rken, kolumu
kurtarmakta çok geç kalm›flt›m. Deniz
ç›yan› sokmas› kadar a¤r›l› olmamas›na
ra¤men, anemonun zehri, tedavi
edilmemesi halinde ciddi enfeksiyonlara
neden olabiliyordu.

Davul gibi fliflen sa¤ kolum, üstüne
üstlük bir de su toplam›flt›. Antibiyotik ve
antihistaminik ilaçlardan oluflan sert bir
kokteyl, derimin alt›nda yanan atefli zar
zor söndürmüfltü. Küçük bir yara izi, bu
unutulmufl yang›n›n an›s› olarak, flimdi
derimi süslüyor.

Bana çok s›k›nt›l› birkaç hafta
yaflatm›fl olmas›na karfl›n, anemonun
ölümcül zehri, hem kendisi, hem de bu
zehirli çelenge s›¤›nan baz› canl›lar için
yaflam demek. Ak›nt›ya kap›larak zehirli
bahçeye sürüklenen bir denizanas› ya da
anemonlara yaklaflmaya cesaret eden
küçük bir bal›k, yap›kan dokunaçlara
doland›¤›nda son darbeyi yak›c› zehir
vuruyor. Sokulman›n etkisiyle av h›zla
uyuflurken, anemonun bedeni
geniflleyerek av›n› yutmaya bafll›yor.
Bana kal›rsa bu zehrin yap›s›nda eti
eriten enzimler var. Bunu kendi kolumda
yaflad›¤›m tecrübeye dayanarak
söylüyorum. Sokulman›n ard›ndan
kolumda yay›lan ödem, yaradan akan
iltihap ve yaran›n çevresindeki dokunun

giderek yumuflamas›, bence olas› bir
çürümenin kan›tlar›. Anemonun
dokunaçlar› aras›nda zaman zaman
rastlad›¤›m k›lç›klar da, bu varsay›m›n
kan›tlar› olarak kabul edilebilir mi? E¤er
önerdi¤im varsay›m do¤ruysa, anemon
av›n› daha yutmadan çi¤nemeye, hatta
sindirmeye bafll›yor olmal›! 

Ben anemonlar›n hep pasif avc›lar
olduklar›n› düflünürdüm. Öyle ya, bir
taraflar› hep tafla ya da uygun olan
herhangi bir sert zemine tutunmak
zorundayd›. Av peflinde koflamayan
anemonun, pusu kurmaktan baflka
seçene¤i yok gibi görünüyor. Ama ya
böyle bir seçenek varsa... Son ana kadar
sab›rla bekleyen anemon, hemen
yan›bafl›nda duran potansiyel bir av›n
üzerine at›labiliyorsa... Ben bu olaya
do¤ada bugüne kadar hiç flahit olmad›m,
ama John Steinbeck The Log from the Sea
of Cortez’de, “uzun boyunlar›n› büken
anemonlar, t›pk› yavaflça k›vr›lan y›lanlar
gibi, yengeçlere sald›r›yorlard›...” diyerek,
deniz flakay›klar›n›n beslenme
davran›fllar›na yeni bir bak›fl aç›s›
getiriyor. Anemon gibi görece hareketsiz
bir canl› için “sald›rmak,” do¤ru bir
davran›fl tan›mlamas› gibi görünmemekle
beraber, pusu kuran y›rt›c›lar›n, yeteri
kadar yaklaflan bir av›n üzerine h›zla
at›labildikleri biliniyor. Belki de
anemonun zehrini alan talihsiz canl›,
kaçmay› baflarsa bile fazla
uzaklaflam›yor. Bu durumda anemonun
tek yapmas› gereken, av›n› almak için
e¤ilmek olsa gerek. Do¤ada avlan›rken
zehirleyen y›rt›c›lar›n ortak
davran›fllar›ndan biri de bu olmal›:
zehrini ak›tt›ysan b›rak gitsin, nas›l olsa
çok geçmeden düfler kal›r... Bu ac›mas›z
çiçeklerin -en az›ndan bizim
bahçedekilerin- beslenme süreçleri nas›l
iflliyor? sorusu hala bilinmezli¤ini
korurken, anemonlar›n beslenme
ekolojileri, ilginç bir araflt›rma konusu
olarak karfl›m›zda duruyor.

Tafl›n üzerindeki anemonlardan birine
hafifçe dokunuyorum. Kendini korumak
için hemen büzüflüyor, dokunaçlar›n›
toparlayarak bedenine sakl›yor. Kal›n
dalg›ç eldivenim, derimi zehirli i¤nelerin
sald›r›s›ndan koruyor. Birkaç kare
foto¤raf çekip onu rahat b›rak›yorum.
Ama derinlerdeki bahçeye dalan her
ziyaretçi, buran›n dokunulmazl›¤›na ayn›
sayg›y› göstermiyor. Denizdeki ya¤madan
paylar›na düfleni fazlas›yla alan canl›
gruplar›ndan biri de denizin çiçekleri!
Bahçeden sökülen her anemon canl›
kayada, kolumdakiyle k›yaslanmayacak
kadar büyük yaralar aç›lmas›na neden
oluyor.
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Baz› anemon türleri hareket sorununa
otostopla çözüm bulmufllar. Keflifl ›stakozu
s›rt›ndaki zoraki yolcularla dipte f›rdönerken,
yolculu¤un keyfini ç›karan asalak anemon
(Calliactis parasitica), av›ndan arta kalanlar›
hamal›yla paylafl›yor.


