
Kayadaki delikten bafl›n› ürkek
bir merakla ç›karan horozbina,
tafltan s›¤›na¤›n›n güvenli
kuca¤›nda yaflam›n tad›n›
ç›kar›yordu. Darac›k deli¤in
derinliklerinde gözden kaybolmas›
için en küçük bir k›p›rt› bile
yeterliydi. Dokundu¤umda kadife hissi
veren sar›ms› yeflil bir alg örtüsüyle yer
yer kaplanm›fl olan kayadaki hemen her
delikten ç›kan bir çift göz, beni sürekli
olarak göz hapsinde tutuyordu. Bu haliyle
kaya, her deli¤ine bir tane kurt yerleflmifl

olan, kocaman bir gravyer peynirini
and›r›yordu. Horozbina yuvalar›yla delik
deflik olmufl kayan›n en fazla bir metre
alt›nda derin bir kovuk vard›. Karanl›¤›n
huzuru fenerimin ›fl›¤›yla bozulmufltu.
Kayabal›klar›, merakl› gözlerden
kendilerini sak›nmak için gizlendikleri
kovu¤un d›fl›ndan kendilerine bakan –ara
s›ra da fokurdayan- bu garip canl›n›n
dost mu, yoksa düflman m›? oldu¤unu
anlamak için beklemek yerine, kovu¤un
daha güvenli kuytuluklar›na çekilmeyi
tercih etmifllerdi. Üst katlarda kopan
pat›rt›ya kulak kabartan baz› merakl›
komflular, kap› önüne ç›kacak kadar

cesurdular. Siyah gözlerini süsleyen iki
beyaz çizgi ve parlak k›rm›z› gövdesiyle,
kayal›¤›n di¤er sakinlerinden kolayca
ay›rdedilen kardinal bal›¤›, yuvas›na
giderek daha fazla yaklaflan, siyahlar
giymifl yarat›ktan kaçmaya haz›rd›. Garip
canl› derinlere inerken ara s›ra duruyor,
elinde tafl›d›¤› fleyi yuvalara
do¤rultuyordu. Bu tuhaf fleyden ç›kan
parlak ›fl›k, kayal›kta k›sa bir süre için
flimflek etkisi yarat›yordu. Kardinal bal›¤›
günefli hiç bu kadar yak›n›nda
hissetmemiflti. Ortal›k ayd›nland›¤›nda
kendisini bir an garip canl›n›n yüzünde
görür gibi oldu. Alt katlarda yaflayan
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mürenle orfozdan bile hiç bu kadar
korkmam›flt›. Neyse ki garip canl›
yuvas›n›n önünde daha fazla oyalanmad›.
Bitkilerin üzerindeki küçük canl›lar›
ifltahla yiyen lapinlerle, kayalar›n
yüzeyindeki algleri kaz›yan kiklalar,
ilgisini daha fazla çekmifl olmal›yd›lar.
Yuvas› yeniden karanl›¤a gömülen
kardinal bal›¤› rahatlam›flt›.

Alglerin aras›nda dört dönen lapinler,
garip canl›y› son anda farketmifllerdi. Bu
da geçen sefer gelenlere benziyordu.
Siyah derisinin üzerinde Poseidon’un üç
çatall› z›pk›n› vard›. Elinde tafl›d›¤› fleyin
üzerindeki ahtapot hiç k›p›rdamadan
duruyordu. Ans›z›n garip canl›n›n elindeki
fley yine parlak ›fl›klar yaymaya bafllad›.
Kaçmad›lar… Geçen hafta gelenlerde
üzerlerine flimflekler ya¤d›rm›flt›, ama bir
fley olmam›flt›. Derken bu garip canl› da
kendilerinden s›k›ld› ve kayal›kla
kumlu¤un birleflti¤i yerde, dipten biraz
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Gün bal›klar› (Thalassoma pavo)
alglerin aras›nda kendilerine
ziyafet çekiyorlar. 
(Foto¤raf: Tahsin Ceylan).

Çizgili horozbina 
(Parablennius rouxi) tafl s›¤›na¤›n›n
güvenli¤ine ra¤men, dalg›c› göz
ucuyla izlemeyi ihmal etmiyor.
(Foto¤raf: Tahsin Ceylan).

Horozbina (Parablennius incognitus)
yuvas›ndan ç›kmak için uygun an›
kolluyor. (Foto¤raf: Tahsin Ceylan).



yukar›daki ininde yaflayan alacal› müreni
aramak için uzaklaflt›. Horozbinalar›n
delikleri mürenin ininden topu topu befl
metre uzaktayd›.

Görünmeyen s›n›rlar…
Dar alanlara s›k›fl›p kalan farkl› türler

aras›nda, yaflam› kat› kurallarla yöneten,
yaz›ya dökülmemifl bir sözleflme var. Her
türün yaflam alan›n› görünmeyen
s›n›rlarla bölen, kurallar› içgüdülerle
belirlenmifl olan bu sözleflme, “bölgeci”
yaflam fleklinin ya da bölgesel
egemenli¤in de temelini oluflturuyor.
Komflu canl›lar›n birbirlerine gözda¤›
vermeden, “buras› benim; buradan ileriye
sak›n geçme!..” demelerini mümkün k›lan

bu s›n›rlar› çizerken do¤a, asla gelifligüzel
davranm›yor. Etnik farkl›l›klar›n gözard›
edilerek, s›n›rlar›n cetvelle dümdüz
çizilebildi¤i insanlar›n dünyas›n›n aksine,
burada s›n›rlar çizilirken, her türün
ihtiyaçlar›na sayg› duyulmufl. Çünkü,
görünmeyen s›n›rlar›n amac› savafl
ç›karmak de¤il.

Yeni nesil araflt›rmac›lar aras›nda
giderek daha fazla ilgi duyulan bölgesel
egemenli¤in, sosyobiyolojinin bafll›ca
çal›flma alanlar›ndan biri oldu¤u inkâr
edilemez. En genel ifadeyle, ayn› ve farkl›
türlerin sosyal davran›fllar›n›n temelinde
yatan biyolojik nedenleri araflt›ran
sosyobiyologlar, farkl› türler aras›nda
neden s›n›r ihtilaflar› yaflanmad›¤›n›, dar

alanda ortak yaflam›n nas›l mümkün
olabildi¤ini anlamaya çal›fl›yorlar.

‹lk bak›flta bölgesel egemenlik,
canl›lar› k›s›tl› bir alana hapseden ve
onlar› denizin sonsuz (!) kaynaklar›ndan
mahrum b›rakan, zorlay›c› bir yaflam
flekli gibi gelebilir. Oysa bölgecili¤in inkâr
edilemez, hatta yaflam› belirgin olarak
kolaylaflt›ran avantajlar› var. Bir kere,
belirli bir alan› sahiplenmifl olan bir bal›k,
yiyece¤ini yak›n çevresinden
sa¤layabilece¤i için, uzun mesefelere
yüzerek harcayaca¤› enerjiyi tasarruf
eder. Yuvas›n› ve çevresini zamanla daha
iyi tan›yaca¤› için, y›rt›c› canl›lar›n
sald›r›lar› karfl›s›nda nereye kaçmas› ya
da saklanmas› gerekti¤ini daha iyi bilir.
Ayr›ca, kendi türünden difli ya da
erkeklere olan yak›nl›¤› nedeniyle daha
fazla üreme avantaj›na sahiptir. Hepsi
kula¤a hofl geliyor; ancak, bölgesel
egemenli¤e heveslenen bal›klar›n daha en
baflta koflulsuz kabullenmeleri gereken,
de¤iflmeyen bir kural var: “Kaynaklar›
paylafl! Yoksa elindekileri de
kaybedersin…”

Üst üste yaflamak…
Yaflam alan› darald›kça, kaynaklar›n

da azalmas› gerekti¤ini düflünebilirsiniz.
Oysa do¤a, dar alanlarda bile yaflam›
beslemeye yetecek zenginlikte kaynaklar
sunabilir. Yüzölçümü birkaç metrekareyi
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Kardinal bal›¤›n›n (Apogon imberbis)
canl› renkleri kayal›kta hemen göze
bat›yor. (Foto¤raf: Tahsin Ceylan).

Kayabal›¤› (Gobidae spp.) tafl yuvalar›n gelecekteki sahiplerini bir an olsun 
yaln›z b›rakm›yor. fieffaf yumurtalar di¤er bal›klar›n a¤z›n› suland›r›yor. 
(Foto¤raf: Hakan Kabasakal).



geçmeyen bir kayal›¤›n, gün içinde çok
farkl› ziyaretçileri olabilir. Darac›k
yuvalar›ndan ok gibi f›rlayarak, kayan›n
yüzeyini t›rt›klayan horozbinalar; tül gibi
alglerin aras›ndaki minik kabuklular›
c›mb›zla çeker gibi toplayan lapinler; sivri
dikenlerine ald›rmad›klar› deniz
kestanelerini ustal›kla k›ran ve sapsar›
yumurtalar› afiyetle yiyen karagözler;
bitki örtüsünü aceleyle kemiren
sarpalar… Dipteki aç›k büfede her bal›¤›n
difline uygun bir fleyler bulundu¤u kesin.
Ancak, t›pk› görünmeyen s›n›rlar›n
çiziminde oldu¤u gibi, sofradaki yerlerin
belirlenmesinde de do¤a iflini flansa
b›rakmam›fl.

Bal›klar›n (ve di¤er tüm yaban
hayvanlar›n›n) beslenme davran›fllar›n›
aç›klamay› deneyen sosyobiyologlar, flu
iki temel kavram› çok s›k kullan›yorlar:
trofik genifllik ve nifl örtüflmesi… Sadece
sosyobiyologlar›n anlayabilece¤i haval›
kelimeler. Ders kitaplar› bunlarla dolu.
Daha anlafl›l›r tan›mlamalar kullanma
iste¤im, umar›m akademisyenleri
k›zd›rmaz. Asl›nda trofik geniflli¤in tam
karfl›l›¤› “av çeflitlili¤i” demek; nifl
örtüflmesi yerine de “kaynak çat›flmas›”
hatta “ç›kar çat›flmas›” ifadelerini
kullanabiliriz. Türlerin beslenme
al›flkanl›klar›n› say›sal modellerle
aç›klayabilmemize olanak tan›yan bu fl›k
ifadelerin alt›n› dolduran ham bilgilerin
kayna¤› oldukça pis, hatta lefl gibi

kokuyor.
Bal›klar›n midelerinden ç›kan art›klar›

incelemek, karfl› konulamayan bir kusma
iste¤ini tetiklese de, dar alanda yaflam›n
s›rlar›n› çözmemizi sa¤layan önemli
ipuçlar› verebilir. Sindirilmemifl besin
art›klar›, avc›n›n komflular›yla iliflkilerine,
yaflad›¤› ortamdaki kaynaklar› kullanma
yo¤unlu¤una ve kaynaklardan
yararlanma yöntemlerine ›fl›k tutan;
bal›¤›n son yeme¤inin resmedildi¤i bir
tablo gibi. Bu tablodaki ayr›nt›lar›
yorumlayabilen bir sosyobiyolog, dar
alanda yaflam› mümkün k›lan sakl›
f›rsatlar› görebilir. Tablodaki
kahramanlar›n say›s›yla, sevgili
bal›¤›m›z›n av çeflitlili¤i aras›nda do¤ru
orant› var. E¤er bal›klar›n av çeflitlili¤ini
her iki tarafa do¤ru uzayan bir çizgiyle
gösterirsek, s›n›rda yaflayan türlerin
–yani sadece etobur ya da otobur olan
bal›klar›n- sürekli belirli kaynaklar›
kulland›klar› halde; çizginin ortalar›nda
yer alan, kar›fl›k beslenen türlerin
ortamdaki kaynaklar›n ço¤undan
yararlanabildikleri ortaya ç›k›yor. Seçici
davranmak yerine sofradaki hemen her
taba¤a kafl›k sokan bu türler, dar
alanlardaki kaynak çat›flmas›n›n bafll›ca
sorumlular›. Bu durumu inceleyen
sosyobiyologlar›n neredeyse tümü, afla¤›
yukar› ayn› sorulara yan›t ar›yorlar: Kim,
kimin taba¤›ndan ne kadar afl›r›yor?
Kaynaklar ne ölçüde paylafl›l›yor?

Bölgedeki bal›k nüfusu, mevcut
kaynaklarla varl›¤›n› sa¤l›kl› olarak
sürdürebilir mi?

Ortak kaynaklar› tüketmeye bafllayan
türler, üst üste yaflamaya da al›flmak
zorundalar. Anatomik yap›lar› ve
avlanma taktikleri, evrimin ince
ayarlar›yla ustaca flekillendirilen farkl›
türler, birbirlerinin alanlar›na girmeye
bafllad›klar›nda, aralar›nda çat›flma
yaflanmas› kaç›n›lmaz bir hal alabilir. Av-
avc› iliflkisi olarak genellenebilen bu
çat›flmalar›n ortaya ç›kmas›nda, mevcut
besin kaynaklar›n›n çeflitlili¤i kadar,
türlerin büyüklüklerinden do¤an hiyerarfli
de önemli rol oynuyor. Ortal›kta f›rdönen
kayabal›klar›, horozbinalar ve lapinler,
kayal›¤›n evsahipleri gibi görünseler de,
buralar›n as›l efendisi günefl bat›nca
ortaya ç›k›yor. Her akflam sular
karard›¤›nda, tafllar›n aras›ndan y›lan
gibi k›vr›lan uzun, kara bir gölge, dipteki
ininden ç›karak yuvalar› dolafl›yor.
Mürenin gelifliyle kayal›kta yaflam
duruyor. Ortal›kta dikkatsizce dolaflmak,
mürenin keskin difllerine davetiye
ç›karmak demek. Ancak sözleflmenin
kurallar›ndan biri de bu; sabah avc› olan,
akflam av olmak zorunda. Bereket versin
kayal›kta sadece bir tane müren var ve o
da pay›na düflenden fazlas›n› alm›yor
komflular›ndan. Keflke garip canl› da
paylaflmay› bilse; keflke o da ihtiyac›ndan
fazlas›n› almasa…
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Hanoz bal›¤› (Serranus spp.) dalg›çla yüzyüze
gelmenin flaflk›nl›¤›n› yafl›yor. Sevimli yüzüne sak›n
aldanmay›n; çünkü el kadar hanoz, kayal›¤›n en
amans›z y›rt›c›lar›ndan biri asl›nda. 
(Foto¤raf: Hakan Kabasakal).


