Deniz Kollar›n›
Uzatt›¤›nda...
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Farkl› zeminler üzerinde ahtapot renkten
renge giriyor. Kromatofor denilen özel
renk hücrelerinin, zemin rengine
verdikleri h›zla tepkiler arac›l›¤›yla
ahtapot, deri rengini h›zla de¤iﬂtirebilir.
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Deniz, somut bir ﬂekle
bürünmek isteseydi; bir dokusu,
dokunulabilen, ele avuca gelebilen,
ama dokunulmak istemedi¤inde
kolayca kay›p gidebilen; bir biçimi
olacak kadar kat›, en dar
kovuklara girebilecek kadar
esnek; de¤iﬂken renkleriyle,
yakamozlar›yla göz alan;
gizlenmek için buland›ran; en
sa¤lam kabuklar› k›rabilecek
kadar güçlü, merakla dolanacak

Su jetinin icad›ndan milyonlarca y›l önce do¤a, ahtapotu organik bir motorla donatm›ﬂt›.
Yüzgeçlerden yoksun olmas›na ra¤men ahtapot, bir bal›k kadar h›zl› -hatta daha da h›zl›yüzebilir. Manto boﬂlu¤una çekti¤i suyu, gözün hemen gerisinde görülen, “sifon” ad› verilen
delikten h›zla püskürterek, bir anda gözden kaybolur. Sessizlik ve görünmezlik teknolojilerini
denizalt›lara uyarlarken, insano¤lu ahtapotlardan ilham alm›ﬂ olabilir mi?

kadar k›vrak bir canl›ya dönüﬂmek
isteseydi; deniz e¤er su gibi bir
canl› yaratmak isteseydi, acaba
neye benzerdi? Denizin derin
karanl›¤›ndan, acaba ortaya nas›l
bir canl› ç›kard›?
Deniz gücünü göstermek, hükmetmek
için bazen dalgalar savurur; bazen h›zla
dönen bir anafor olur, doymak bilmeyen
bir açl›kla emer, yutar içine düﬂen
herﬂeyi. Fakat kimi zaman deniz,
karﬂ›s›ndakine sadece dokunmak, onu
kavramak ister; sükûnetini bozmadan,
kabar›p köpürmeden, tüm nesneler
aras›nda yaln›zca birine yönelmek istedi¤i
zaman deniz, en k›vrak, en sar›lgan ve en
yanar döner haliyle ç›kar hedefinin
karﬂ›s›na. Bana kal›rsa ahtapot, denizin
ete, kana, sinire bürünmüﬂ halidir. Suyun
maddeye dönüﬂmüﬂ, canl› bir dokunun
k›vam›n›, tepkiselli¤ini kazanm›ﬂ halidir.
Ahtapot bazen sevimli bir oyuncak olur,
türlü türlü oyunlar yapar, patlak gözleri
sizi en masum ifadeyle izler. Ancak bu
sevimlilikten eser kalmayan kimi anlarda
ahtapot, en derin kâbuslar›n›z›n
karanl›¤›ndan f›rlam›ﬂ bir yarat›k gibi
görünür gözünüze. Asl›nda yüz yüze
geldi¤iniz ﬂey, basit bir hayvan olmaktan
öte anlamlar taﬂ›r. Ahtapot denizin güçlü
kollar›d›r. Deniz size sar›lmak istemiﬂ ve
kollar›n› uzatm›ﬂt›r.
Ahtapot nedir? K›y›lar› en güçlü
dalgalarla dövebilen mavi dünya, neden
sekiz tane bo¤ucu kola sahip olmak
istemiﬂ olabilir? Taﬂtan s›¤›na¤›nda
bekleyen ahtapot, neden yuvas›n›n önünü
irili ufakl› deniz kabuklar›yla ve taﬂlarla

süsler? Acaba bu kabuklar, yuvan›n
giriﬂini gizlemek için, oraya geliﬂigüzel
at›lm›ﬂ nesneler midir? Yoksa vahﬂi bir
katliam›n kan›tlar› m›d›r? Ahtapot
yuvas›nda bedeniyle beraber, denizin en
anlaﬂ›lmaz s›rlar›ndan baz›lar›n› da
beraberinde gizler.
Ahtapotla karﬂ›laﬂmak insanda
korkuyla merak, tiksintiyle merhamet,
neﬂeyle k›zg›nl›k aras›nda gidip gelen
duygular uyand›r›r. Yuvan›n içindeki
ahtapota merakla bakars›n›z. Ne de olsa
kovu¤un içindeki canl›, aﬂina oldu¤unuz
deniz hayvanlar›na pek benzemez. Pullar›,
yüzgeçleri yoktur. Zaman›n, sanki
çürüyerek buruﬂmaya mahkûm etti¤i bir
yüzün iki yan›ndaki patlak gözleriyle
ahtapot, bir hilkat garibesini and›r›r.
Victor Hugo, ünlü roman› Deniz
‹ﬂçileri’nde, “...Ahtapotu Tanr› yaratt›.
Tanr›, isterse, i¤rençte kusursuza eriﬂir...”
sözleriyle, bu sekiz kollu pelteyi,
i¤rençli¤in yarad›l›ﬂ›nda eriﬂilen tanr›sal
kusursuzlu¤un kan›t› mertebesine
yükseltir. Sizi farketti¤inde, ahtapot, önce
yuvas›n›n derinliklerine çekilir. Merakl›
gözlerden saklanmak için kovu¤un
karanl›¤›na s›¤›n›r. Derken kendini h›zla
yuvadan d›ﬂar› atar. Darac›k girintinin
içine t›k›ﬂt›r›lm›ﬂ gibi duran o salk›m
saçak paçavra, bir anda suda son sürat
kaçan kusursuz bir su damlas› biçimini
al›r. Az önce ac›yan bir merakla bakt›¤›n›z
ahtapotun h›z›na hayran olursunuz. Onu
takip etmeye çal›ﬂmak boﬂuna bir
çabad›r.
Ahtapot bazen yanardöner bir
maskara olur. Renkten renge girer.
Kendini izleyenlerin karﬂ›s›na farkl›
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Karanl›k sularda kollar›n› açm›ﬂ bir ahtapot… Dalg›c› kucaklamaya m› çal›ﬂ›yor? Yoksa sadece
tehdit mi ediyor? Ürkütücü görüntüsüne ra¤men ahtapot, kesinlikle zarars›z bir deniz canl›s›.
Yeter ki oyunu onun kurallar›na göre oynay›n.

kostümlerle ç›kar. Sahne de¤iﬂtikçe o da
kostümünü h›zla de¤iﬂtirir. Üzerine
de¤di¤i hemen her ﬂeyin rengini almaya,
kendine ait olmayan bir deseni, kaygan
derisinden yans›tmaya çal›ﬂ›r. Karal›¤›n
içinde dokusu sürekli de¤iﬂen bir hayalet
gibi dolaﬂ›r. Onunla karﬂ›laﬂt›¤›n›z andan
itibaren, denizin paletindeki tüm renkleri
size sergilemek u¤runa ç›lg›nca çabalar.
Denizin renkleriyle harelenen derisi,
sonsuz desen çeﬂidine sahip organik bir
hologram gibidir. K›l›k de¤iﬂtirmenin iﬂe
yaramad›¤› durumlarda ahtapot, kendini
gizlemek için son bir numara daha yapar.
Kaçarken püskürttü¤ü mürekkep,
çevresine bir görünmezlik pelerini gibi
yay›l›rken, o yeni kostümüne bürünerek
h›zla gözden kaybolur.
Suyun içindeyken size var gücüyle
sar›lan, hatta sizi hareketsiz b›rakan
ahtapot suyun d›ﬂ›na bir kez ç›kmaya
görsün; o bo¤ucu, hapsedici gücünü
yitirir, kudretinden eser kalmaz. Denizin
deste¤inden yoksun kalan ahtapot, v›c›k
v›c›k bir pelte gibi, oldu¤u yere y›¤›l›r
kal›r. Suyun alt›nda tehditkâr bir zerafetle
aç›lan kollar, art›k karman çorman bir
yuma¤a dönüﬂmüﬂ, kafas› patlak bir top
gibi sönmüﬂtür. Daha az önce sizi dehﬂete
düﬂüren, hatta bo¤az›n›za sar›lmaya,
sa¤a sola dolanmaya yeltenen o cüretkâr
sarmaﬂ›ktan iz kalmam›ﬂt›r. Yap›ﬂt›¤›
yerden kald›rmaya çal›ﬂt›¤›n›zda, elinize
kaygan bir sümük s›van›r. Ahtapotun
gözlerindeki p›r›lt› yavaﬂ yavaﬂ sönerken,
biraz önceki korkunun yerini tiksinme
almaya baﬂlar. Üstelik bu ﬂekilsiz y›¤›n
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sonsuz bir sümük deposu gibidir. Kaygan
bedenini yumuﬂatmak için taﬂa çarpt›kça
o, h›nc›n› ellerinize sümkürerek almaya
çal›ﬂ›r, avcunuzdan kayar durur. Ölürken
bile ahtapotla baﬂa ç›kmak kolay de¤ildir.
Daha demin size dolanan, sizi s›kmaya
çal›ﬂan kollar -denizin kollar›- güçsüz bir
et y›¤›n› gibi yere seriliverir. Tiksinti
yerini ac›maya b›rak›rken, denizden
ald›¤›n›z cana giderek merhamet
duymaya bile baﬂlars›n›z.
Do¤a ahtapota güçlü kollar, emici
vantuzlar, hem dipte sürünmeye, hem de
h›zla yüzmeye uygun esnek bir vücut
vermekle kalmam›ﬂ, onu kusursuz bir
inﬂaat ustas› ve mükemmel bir pusucu
yapan, k›vrak bir yetenekle daha
donatm›ﬂ: Zekâ. Ahtapot, denizdeki en
k›vrak zekâl› canl›lardan biri. Deniz
taban›ndaki basit bir kum oyuntusu,
ahtapotun becerikli dokunuﬂlar› ile hem
korunakl› bir yuvaya, hem de ölümcül bir
tuza¤a dönüﬂür. Giriﬂi taﬂlarla ve göz
al›c› kabuklarla süslenmiﬂ yuvan›n a¤z›na
biraz dikkatle bak›ld›¤›nda, yengeçlerden,
›stakozlardan artakalanlar› görürsünüz.
E¤er ahtapotun yuvas› bir tuzaksa,
denizin güçlü kollar› bu tuza¤›n dibine
kurulmuﬂ bir kapand›r. Yuva... Kapan...
Ahtapot... Tuzak içinde tuzak. Ahtapotun
tükenmek bilmeyen sabr›, bu tuza¤› daha
da etkili k›lar. Deli¤in dibindeki kapan bir
kere kurulmaya görsün, av›yla
karﬂ›laﬂana kadar sab›rla bekler. Deli¤in
a¤z›ndaki her k›p›rt›, her gölge, irili ufakl›
tüm olas› avlar, denizin zeki gözleri
taraf›ndan izlendiklerinin fark›na

Denizin zeki gözleri
dal›c›ya bak›yor.

genellikle varmazlar. Ölümcül kapan›n
yay› do¤ru an gelmeden boﬂalmaz. Bu
yaydan ald›¤› güçle ahtapot, ﬂimﬂe¤i
k›skand›ran bir çeviklikle av›na sald›r›r.
Ahtapotun esnek gövdesi, denizin
kollar›nda hapsolan av›, ›slak bir kefen
gibi sararken; kollar›n gövdeyle
birleﬂtikleri yerin tam ortas›nda duran bir
çift gaga, olanca açl›klar›yla ete
gömülürler...
Ahtapot sadece bo¤up, ›s›rmakla
yetinmez. Kopard›¤› parçalar› ezmek, un
ufak etmek için sab›rla u¤raﬂ›r. Tabiat
ana bu iﬂ için ona çok keskin diﬂlerle
donat›lm›ﬂ bir rende arma¤an etmiﬂtir.
“Radula” denilen bu rende, gagalar›n
hemen gerisindeki kaslara s›k›ca
yerleﬂmiﬂ olarak, avdan kopar›lan
lokmalar› bekler. Metalden yap›lm›ﬂ

benzerlerinin aksine radula, esnektir ve
lokmalar› bir el gibi kavrar. ‹nce ince
ö¤ütür. Av›n etindeki can özünü ortaya
ç›kar›r. Ahtapotun yeme¤inden
artakalanlar, hergün yaﬂanan bu vahﬂi
ﬂölenin di¤er kan›tlar›na kat›lmak üzere,
yuvan›n a¤z›ndaki yerlerini al›rlar.
Ahtapotun yaratt›¤› korkuyu
anlat›rken, Victor Hugo, “Dehﬂet bir
amaçsa, ahtapot bir baﬂ yap›tt›r...” der ve
ekler “Bu Akdeniz etoburu i¤rençtir.
Yüzücüyü saran, ellerin içine batt›¤›...
Öldüremeden y›rt›lan... ﬁu canl› jelatinden
dokunmas› daha i¤renç bir ﬂey olamaz;
hiçbir korku, ﬂaﬂk›nl›k, ahtapotun
birdenbire ortaya ç›k›veriﬂine eﬂit
olamaz...” Ahtapot bazen kaçmak yerine
direnir, hatta tehdit eder. Bazen o darac›k
kovu¤un, o taﬂtan mabedin içinden sekiz

Beyaz benekli k›rm›z›
ahtapot, yosunlar›n
üzerinde dinleniyor…
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Triton kabu¤unun içindeki bu ahtapot, zahmetsizce
edindi¤i yuvan›n keyfini ç›kar›yor. Yuva kazmaya
üﬂenen ahtapotlar, uygun boﬂluklara sahip nesnelerin
içini mesken tutabiliyorlar. Kal›n bir ipe arkaya
arkaya ba¤lanm›ﬂ, çok say›da boru parças›ndan
yap›lan “ahtapot paraketas›”n›n av prensibi, hayvan›n
bu davran›ﬂ›n› temel al›yor. Ahtapotun zahmetsizce
sahiplendi¤i bir yuva, yolun sonu olabiliyor.

kollu bir kâbus, olanca öfkesiyle d›ﬂar›
f›rlar. Deniz etiyle, kan›yla, size sar›lmak
için sab›rs›zlanan, hatta öfkeli bir
sar›lmayla yetinmeyen ve dokundu¤u her
yeri ayn› öfkeyle emen, somuran sekiz
tane kolla karﬂ›n›za ç›k›verir. Asl›nda
ahtapot her yerdedir; size ayn› anda
farkl› yönlerden yaklaﬂabilir. Gözleriyle
size tam karﬂ›n›zdan bakarken, sar›lgan
kollar› sa¤dan, soldan, hatta arkan›zdan
yaklaﬂ›r. Daha demin küçümseyen bir
merakla inceledi¤iniz bu tuhaf yarat›k,
elinize kolunuza dolanan bir korku
kayna¤›na dönüﬂmüﬂtür. Suyun birkaç
kulaç alt›nda ›slak bir kâbus yaﬂan›rken,
denizin kollar› olanca güçleriyle dolan›r.
Merak›n yerini art›k korku alm›ﬂt›r.
Düﬂsel okyanuslar›m›z›n sonsuz
derinliklerinde dolaﬂan canavarlar›n bir
tanesi de ahtapottur. En büyük kalyonlar›
kâ¤›ttan birer kay›km›ﬂ gibi kolayca
kavrayan; en sert kas›rgalara inatla
direnen yelken direklerini, kibrit çöpü gibi
k›ran kollar›yla; doymak bilmeyen
açl›¤›yla, kadim okyanuslar›n amans›z
canavar› “kraken,” mavi dünyay›
denizcilere dar eder, uzak ufuklara yelken
açmay›, geri dönüﬂü olmayan bir
yolculu¤a çevirirdi. Derin karanl›kta
yaﬂayan hemen her ﬂeyin, koyu bir s›r
perdesiyle örtülü oldu¤u ça¤lar›n
denizcileri için kraken ile karﬂ›laﬂmak,
ölümün so¤uk sular›nda demir atmak
demekti. Acaba kraken var olmuﬂ muydu?

24

Yoksa romu fazla kaç›ran denizcilerin
gördü¤ü bir karabasan m›yd›? Ya kraken
okyanuslar›n derinliklerinde hala
yaﬂ›yorsa!...
1896 senesinin Kas›m ay›nda, St.
Augustine’nin (Florida, ABD) güneyindeki
bir plajda, dev bir deniz yarat›¤›n›n k›y›ya
vurmuﬂ leﬂinin, bulunmas›yla bir efsane
av› baﬂlar. Olay› haber alan yerel do¤a
bilimci Dr. DeWitt Webb, yapt›¤› k›sa bir
incelemenin ard›ndan, k›y›ya vuran leﬂin
dev bir ahtapota ait oldu¤unu aç›klar.
K›y›da hergün biraz daha çürümekte olan
leﬂin sadece gövdesi 6 metre çap›ndad›r.
Bu gövdeyle birlikte k›y›ya vurmuﬂ olan
kol parçalar›n›n en uzunu 12 metredir ve
neredeyse 25 santimetre kal›nl›¤›ndad›r.
Dr. Webb k›y›da yatan kütlenin a¤›rl›¤›n›,
kabaca dört ya da beﬂ ton olarak
hesaplar.
Bilim dünyas›n› heyecanland›racak bir
keﬂif yapt›¤›n› düﬂünen Dr. Webb, keﬂfini
Yale Üniversitesi’nin tan›nm›ﬂ
profesörlerinden Addison Verrill’e bildirir.
Profesör Verrill, ahtapotlar konusunda
yapt›¤› çal›ﬂmalarla tan›nan, dönemin
ünlü do¤a bilimcilerinden biridir. Dr.
Webb’in gönderdi¤i foto¤raflar› inceleyen
Profesör Verrill, bu leﬂin dev ahtapottan
baﬂka bir canl›ya ait olamayaca¤›n›
aç›klar. Üstelik dev ahtapotun boyutlar›na
iliﬂkin aç›klamalar› dehﬂet vericidir. Ona
göre bu ahtapotun canl›yken çap›, aﬂa¤›
yukar› 50 metredir. Bu kan›tlar kraken’in

gerçekten yaﬂam›ﬂ, hatta hala yaﬂ›yor
olabilece¤ini akla getirir.
Tüm davetlere ra¤men ne Verrill ne de
bir baﬂka araﬂt›rmac›, k›y›ya vuran bu
canl›y› incelemek için St. Augustine’e
gitmez. Webb, canl›n›n dokular›ndan
çeﬂitli parçalar alarak, bunlar›
formaldehite koyar ve Verrill’e gönderir.
Dokular› inceleyen profesörün aç›klamas›,
ilk iddias›yla taban tabana z›tt›r ve tam
bir hayal k›r›kl›¤› yarat›r. K›y›daki leﬂin
ahtapotla uzaktan yak›ndan ilgisi yoktur
ve olsa olsa bir balinaya ait olabilir.
Dosya kapan›r ve kraken yeniden efsane
olur.
Dr. Webb’in saklad›¤› örnekler, 1995
y›l›nda bir kez daha mikroskop alt›na
konuldu. Florida Üniversitesi’nden Dr.
Joseph Gennaro’ya göre bu dokularla,
ahtapot ya da dev kalamar dokular›
aras›nda büyük benzerlikler vard›.
Üstelik ﬁikago Üniversitesi’nden biyolog
Roy P. Mackal taraf›ndan yap›lan
inceleme de, bu dokular›n ancak bir
kafadanbacakl›ya (ahtapota ya da
kalamara) ait olabilece¤ini gösteriyor.
Ancak, karﬂ›t görüﬂlü bir grup
bilimadam›, amino asit analizi
sonuçlar›na dayanarak, St. Augustine
leﬂinden al›nan parçalar›n balina dokusu
oldu¤unu iddia ediyor. Kraken, düﬂle
gerçek dünya aras›nda gidip gelirken,
ahtapotun güçlü kollar›, bir sonraki ava
sar›lmak için tetikte bekliyor.

