Sualt›nda
ORTAK YAﬁAM
Yaz› ve Foto¤raflar.Tahsin Ceylan

Canl›lar›n yaﬂamlar›n› sürdürebilmeleri,
birbirleriyle ve çevreleriyle olan
iliﬂkilerine ba¤l›d›r. Bu iliﬂkilerin
oluﬂturdu¤u hassas denge,
bizim yeryüzünde hayat
olarak tan›mlad›¤›m›z
kavram›n ta kendisidir.
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Anemon-Palyaço
Amphiprion ocellaris
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Anemon bal›¤›
Amphiprion bicintus
Hepinizin bildi¤i gibi denizel
canl›lar aras›nda da sürekli, kompleks
iliﬂkiler söz konusudur. Bu iliﬂkileri
daha iyi anlamak için, iliﬂkinin
sonuçlar›n› göz önüne alarak birkaç
grup oluﬂturabiliriz.
Organizmalar Aras› ‹liﬂki
Türleri
Bir organizma, aktiviteleri
sayesinde kendine yarar sa¤larken
di¤er bir canl›ya zarar verebilir. Böyle
iliﬂkilerde yarar sa¤layan taraf
(beslenen) avc› yada parazit, zarara
u¤rayan taraf ise av ya da konakt›r.
Bu tür iliﬂkiler av-avc› veya konakparazit iliﬂkileri ad› alt›nda toplan›r.
Avc› (predatör) ayn› zamanda
besinlerini canl› olarak arayan serbest
hayvanlara verilen isimdir. Parazit
formlar ise di¤er bir organizmaya ba¤l›
olarak onun zarar›na geliﬂirler. Serbest
olarak yaﬂant›lar› ya hiç yok ya da
s›n›rl› bir zaman içindedir. Baz›
predatörler birçok hayvan› besin
olarak alabildikleri halde, baz›lar› belli
hayvanlarla beslenirler. Bu duruma
örnek olarak pekçok bal›k türünü
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yakalayarak yiyen köpekbal›klar› ile
sadece birkaç tür hayvansal plankton
(zooplankton) ile beslenen Sardalya
bal›klar› gösterilebilir. Di¤er bir iliﬂki
çeﬂidi her iki organizman›n da
birbirine zarar verdi¤i durumlar›
kapsar. Her iki canl› da ayn›
kaynaklar› kullan›yorsa ve bu
kaynaklar her ikisinin ihtiyaçlar›n›
karﬂ›layacak kadar büyük de¤ilse
rekabet iliﬂkisi kaç›n›lmazd›r ve
organizmalar da rakiptirler. Bu
rekabet ayn› türün bireyleri aras›nda
olabildi¤i gibi, farkl› türlere ait bireyler
aras›nda da gözlemlenebilir. Tek
taraf›n zarar gördü¤ü di¤erinin hiç
etkilenmedi¤i durumlar Amensalizm
olarak adland›r›l›r. Son olarak
simbiyoz (beraber yaﬂamak anlam›na
gelir) her iki taraf›n da yarar
sa¤lad›¤› yada tek taraf›n yarar
sa¤larken di¤erinin etkilenmedi¤i
durumlar›n› kapsar.
Birlikten Güç Do¤ar
Derin mavinin gezginleri, deniz
ﬂakay›¤› (sea anemone) ile palyaço
bal›¤› (Amphiprion cinsi-clown fish)

aras›ndaki iliﬂkiye sürekli tan›kl›k
etmektedirler. Mutualizmin(Bir ya da
daha fazla mikroorganizman›n her biri
yarar görecek ﬂekilde ortak yaﬂamas›)
denizlerdeki en yayg›n örneklerinden
biri olmas› nedeniyle incelenmeye
de¤er bir iliﬂkidir.
Palyaço bal›¤› renklerinin
parklakl›¤› sayesinde bu ismi
haketmiﬂtir. Acaba kendine
sorabilseydik bu ismi kabul eder miydi
oras› ﬂüpheli. Bu bal›k kelimenin tam
anlam›yla hayat›n› anemonunkiyle
birleﬂtirmiﬂtir ve onsuz yaﬂayamaz.
Palyaço bal›¤›n›n anemonun
tentakülleri aras›nda gezinebilmesinde
elbet bir bit yeni¤i vard›r. Bal›k özel
bir mukus salg›s› sayesinde anemonun
tentaküllerinin zehirinden etkilenmez
ve avc›lardan uzak, güvenli birﬂekilde
yaﬂam›n› sürdürür. Ancak uzun süren
gözlemlerden sonra, anemonundan
belli bir süre uzakta kalan palyaço
bal›¤›n›n zehire karﬂ› ba¤›ﬂ›kl›¤›n›
yitirdi¤i ve geri dönüﬂünde eskiden
güven içinde gezindi¤i tentaküllerin
art›k pek de güvenilir olmad›¤›n›
anlad›¤› (hayat› pahas›na)

M›¤r›.
Conger conger isopot
Ceratothoa sp
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anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Bu tür ortak yaﬂam ﬂekli
zorunlu simbiyozis olarak adland›r›l›r.
Çünkü palyaço bal›¤›n›n yaﬂamas›
direkt olarak anemon ile olan iliﬂkisine
ba¤l›d›r. Peki bu iliﬂkide anemonun
kazanc› ne olacak diye soracak
olursan›z iﬂin o k›sm› biraz tart›ﬂmal›.
Sizlere birbirine birazc›k z›t gibi
görünen, de¤iﬂik kaynaklardan
ald›¤›m düﬂünceleri iletiyorum :
● Palyaço bal›¤› av›n›, anemonun
tentakülleri aras›nda gezinirken yer ve
etrafa saç›lan ufak besin partikülleri
de anemonun karn›n› doyurmas›n›
sa¤lar.
● Palyaço bal›¤› anemonun üzerindeki
art›klar› temizler, yani görevi
anemonu temiz tutmakt›r.
● Son olarak baz› bilim adamlar›
palyaço bal›¤›n›n, anemonun
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besininden kopan parçalarla
beslendi¤ini ileri sürerler zira
anemonlar hareket edememelerine
karﬂ›n doymak bilmez avc›lard›r. ‹lk
baﬂlarda anemonun palyaço bal›¤›na
hem koruma hem besin sa¤lamas›na
karﬂ›n hiçbir yarar görmedi¤i
san›larak bu iliﬂki kommensalizm
(birlikte yaﬂayan türlerden sadece tek
birinin yarar sa¤lad›¤› bir iliﬂki) türü
bir etkileﬂim olarak nitelendirilmiﬂ.
Fakat daha sonraki gözlemlerin
›ﬂ›¤›nda palyaço bal›¤›n›n o kadar da
hepbanac› olmad›¤› anlaﬂ›lm›ﬂ. Burada
devreye anemonlar›n en yayg›n
düﬂman› kelebek bal›klar› giriyor.
Tahmin edin bakal›m anemonlar› bu
beladan kim koruyor. Evet evet,
soytar› ismini takt›¤›m›z bal›k asl›nda
bir kahraman. Palyaço bal›¤›, melek

bal›¤›n› anemondan uzak tutarak bu
iliﬂkinin de di¤er iki görüﬂte oldu¤u
gibi mutualizm s›n›rlar› içerisinde
oldu¤unu kan›tl›yor .
Uzun y›llar sadece TV de gösterilen
belgesellerden hayranl›kla izledigim
palyaço bal›¤›-anemon iliﬂkisini 1995
y›l›nda K›z›ldeniz Safaga’ya yapt›¤›m›z
dal›ﬂ s›ras›nda ilk defa görebilme
ﬂans›m olmuﬂtu. Dal›ﬂ›m›n büyük
bölümünü denizel yaﬂam›n beni
k›skand›rabilen bu gizemli iliﬂkisini
gözlemlemekle geçirmiﬂtim. Mütevazi
ve anlaﬂ›l›r bir yaﬂamd›. Palyaço
anemonu, anemon palyaçoyu
besliyordu, ama daha da önemlisi
palyaçonun anemonun kollar›
aras›ndaki görülmeye de¤er coﬂkulu
mutlulu¤uydu. Denizin ruhunda
yaﬂam›n›z› bir kulubede sonsuza dek

Lahos
Epinephelus costae

Anemon - Anemonia viridis.
Karides Periclimenes sagittifer
yaﬂayabilmeyi hayaldebilmek ve
isteyebilmek gibi bir ﬂeydir bu.
‹ﬂte biyolojinin harikulade
dünyas›n›n beni cezbeden bir di¤er
yönü: Çeﬂitlilik. Gördü¤ünüz gibi
gözlemler sonucu bir sürü de¤iﬂik
görüﬂ ortaya ç›kabiliyor ve bunlar›n
karﬂ›l›kl› tart›ﬂ›lmas› - birbirimize
karﬂ› sevgi ve sayg›y› ihmal
etmeden tabii ki - her geçen gün
hayat› biraz daha iyi tan›mam›z›
sa¤l›yor. Eee kendi karar›n›z›
vermek için daha ne duruyorsunuz ?
Sizce de tüpünüzdeki birkaç
atmosfer havay› kendi gözlemlerinizi
yap›p, kendi hipotezinizi kurmak
için harcamaya de¤mez mi?
Palyaço bal›klar› ile ilgili di¤er
ilginç bir özellik ise, bu bal›klarda
gözlemlenen erkekten diﬂiye cinsiyet

Yengec.
Dardanus callidus-Anemon.
Calliactisl parasitica

‹skaroz Papa¤an Bal›¤›
Sparisoma cretense
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Gobius bucchichi
Kaya bal›¤›
de¤iﬂtirme durumudur. Genellikle
büyük bir deniz anemonu, bir çifti
büyük, di¤erleri küçük olan bir palyaço
bal›¤› ailesine ev sahipli¤i yapar. Bu
aile içerisinde çok kat› bir hiyerarﬂi
vard›r. En büyük ve en bask›n olan
birey diﬂidir ve ölümü durumunda en
büyük eriﬂkin erkek cinsiyet
de¤iﬂtirerek onun yerini al›r. Bu arada
daha ufak olan erkek birey ise h›zl› bir
ﬂekilde eriﬂkinli¤e ulaﬂarak üreme
faaliyetlerinin devam›n› sa¤lar. Bu
durumun bir benzeri de ülkemizde
yaﬂayan anemonlar da mevcut. Gobius
buchicci denen anemon kayabal›¤›
Akdeniz’de anemonlarla birlikte
yaﬂayan tek tür. Bunu Saroz
Körfezi’nde yapaca¤›n›z dal›ﬂlarda
görmeniz mümkün.
Anemonlar ile mutualistik iliﬂki
içerisinde olan yaln›z palyaço bal›klar›
de¤ildir. Lapin bal›klar›, kaya bal›klar›,
Papaz bal›klar› ailesine ait baz›
bireyler ve hatta hatta Scaridae
(Papa¤an bal›¤›) ailesine ait bireyler
de ayn› tür etkileﬂimde bulunurlar. Tek
fark palyaço bal›¤› d›ﬂ›ndakilerin
yaln›zca yaﬂamlar›n›n genç evresinde
anemonlarla beraber
yaﬂamalar›d›r.Bal›klar d›ﬂ›nda bir çok
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kabuklunun da anemon ile ortak
yaﬂam sürdürdügü gözlemlerimiz ve
kay›tlar›m›z aras›nda yeralmaktad›r.
Ülkemiz denizlerindeki anemonlara
bakt›¤›m›zda bunlarla birlikte yaﬂayan
çok say›da kabuklu hayvan›n da
bulundu¤unu görmek mümkün.
Leptomysis lingvura, Inachus
phalangium bunlar›n en bilinenleri…
Tek tarafl› yaﬂama bir örnek de
Remora remora denen vantuzlu bal›k.
Okyanuslarda köpekbal›klar›n› s›rt›nda
görülen bu türü ülkemiz denizlerinde
papa¤an bal›¤› üzerinde foto¤raflad›m.
Üzerine yap›ﬂt›¤› canl›ya zarar
vermeyen vantuzlu bal›k yaln›zca
üzerinde yaﬂad›¤› bal›ktan arta kalan
k›r›nt›larla beslenir ve onunla birlikte
seyahat eder.
Temizleme Merkezimize
Hoﬂgeldiniz
Temizleyici bal›klar temel olarak
Labridae (Lapin bal›klar›) familyas›na
aittirler. Temizleyici de¤iﬂebilmesine
karﬂ›n temizleme iﬂlemi genellikle hep
ayn› yerde gerçekleﬂir. Bu iﬂlem
oldukça kar›ﬂ›k bir tören ve birbirini
tan›ma sinyalleri içeren harika bir
olayd›r. Temizlenmek isteyen bal›k

eksiksiz bir ﬂekilde niyetini belli eden
hareketler sergileyerek "temizleme
istasyonuna" yaklaﬂ›r. Baﬂ›n› aﬂa¤›ya
veya yukar›ya do¤rultup dikey bir
pozisyon alabilir yahut solungaç
kapaklar› ile a¤z›n› geniﬂçe açarak
hareket etmeden temizlenmeyi bekler.
Bal›k bu durumda iken renk
de¤iﬂtirmesi oldukça s›k rastlanan bir
durumdur. Bu sinyalleri alan
temizleyici bal›k iﬂini yapmak üzere
yaklaﬂ›r ve o da kendi renklerini
göstererek di¤er bal›¤›n kendini
tan›mas›n› sa¤lar. Art›k temizleme
iﬂleminin baﬂlamas› için hiçbir engel
yoktur. Parazitler, yemek art›klar› ve
sarkan deri parçalar› temizlenir ve
dolay›s›yla bunlar temizleyici
taraf›ndan besin olarak tüketilmiﬂ
olur.
Temizleyici bal›klar›n bölgedeki
di¤er bal›klar için önemi çok büyüktür.
Öyle ki temizleyici bal›klar›n bölgeden
yok olmas› durumunda di¤er
bal›klar›n say›s›nda da önemli azalma
oldu¤u tespit edilmiﬂtir. Parlak renkli
Krustaseler de (ARTHROPODA
ﬂubesinin yengeçler, karidesler ve
istakozlar› içeren s›n›f› ) temizleme
iﬂlevinde görev alabilir. Krustaseler

temizlenecek bal›¤›n dikkatini çekmek
için uzun antenlerini oynat›rlar ve
bal›¤a do¤ru yüzüp etraf›nda gezinerek
onu temizlerler. Baz› karides türleri
iﬂlerini o kadar benimsemiﬂlerdir ki,
bilmeden bir temizleme istasyonu
yak›nlar›nda duran bir bal›k adam,
parmaklar›n›n bir temizleyici
taraf›ndan itina ile manikürlendi¤ine
ﬂahit olabilir.
Di¤er Bir Ortakyaﬂam Çeﬂidi
‹ki türün bireyleri, yan yana
bulunduklar› zaman karﬂ›l›kl› yarar
sa¤l›yorsa; fakat ayr› olduklar›nda
yine yaﬂamlar›na devam
edebiliyorlarsa bu tip iliﬂki
protokooperasyon (Birlikte
bulunduklar› zaman birbirlerinden
yararlanan iki populasyon aras›ndaki
iliﬂkiler. içinde de¤erlendirilir) En
klasik örneklerden birisi, denizde
yaﬂayan Pagurus (yengeç) ile Actinia
(anemon)'n›n ortakl›¤›d›r. Niyeti
beraber yaﬂamak olan bir ikilinin
biraraya gelmesi için gereken tek ﬂey
boﬂ bir salyangoz kabu¤udur.
Kabu¤un içerisine vucudunun arka
k›sm›n› yerleﬂtiren yengeç,
keliserleriyle yani k›skaçlar›yla
anemonu sararak, kabu¤un üzerine
yerleﬂtirir. Böylece anemonun yak›c›
tentakülleri ile kendini korur. Anemon
ise yengecin yakalad›¤› besinlerin bir
k›sm›n› memnuniyetle kabul eder.
Tabii bu arada yengeç sayesinde
hareket edebildi¤i için yay›l›m› da
kolaylaﬂm›ﬂ olur. Anlat›lan iliﬂki
tamamen iste¤e ba¤l›d›r, bireyler ayr›
ayr› da yaﬂayabilirler. Bu yüzden
böyle etkileﬂimlere fakültatif
simbiyosiz = iste¤e ba¤l› simbiyozis
ad› verilir.
Mercanlar ile alg’ler aras›ndaki
yaﬂam da çok ilginçtir.Tek bir mercan
bireyine polip ad› verilir. Polipler
kolonileﬂerek mercan topluluklar›n›
oluﬂtururlar. Baz› mercan türlerinin
polipleri alglerle kendilerini sürekli
besleyebilecek ilginç bir yaﬂam
geliﬂtirmiﬂlerdir. Mercan dokusunun
birincil (epidermis) tabakas›na dizilen
algler d›ﬂar›dan ›ﬂ›k enerjisi alarak
fotosentezle polip’in ve kendilerinin
ihtiyaç duydu¤u besin maddelerini
üretebilirler buna karﬂ›l›k polip
solunum ve sindirim art›klar›yla (
azot, fosfat, protein) alg’in güvenli
yaﬂam ortam›n› garanti eder. Küresel
›s›nman›n denizlerdeki en bariz
etkilerden biri de budur asl›nda.
Denizlerde su s›cakl›¤›n›n artmas›
mercan kolonilerin içinde yaﬂayan
alglerin mercanlar› terk etmesi

Sinagrit
Dentex dentex

Deniz tavﬂan›
Flabellina affinis

Anemon örümcek yengeci
Inachus phalangium
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Deniz tavﬂan›.
Discodoris atromaculata.
Sünger Petrosia ficiformis

Bal›k Cromis cromis, parazit
Anilocra physodes
anlam›na gelir. Bunun sonucunda da
mercanlar beslenmez ve ölür. Bu ölüm
sadece mercanlar› de¤il mercan
resiflerinde yaﬂayan çok say›da canl›y›
da etkileyerek onlar›n besinsiz ve
bar›naks›z kalmalar›na neden olur.
Süngerler ve Di¤er
Organizmalarla ‹liﬂkileri
Süngerler Latince "delik" anlam›na
gelen "porus" kelimesi ile "taﬂ›mak"
anlam›na gelen "ferre" kelimelerinin
birleﬂtirilmesiyle PORIFERA ﬂubesi
(Delikliler) olarak adland›r›lm›ﬂlard›r.
Yap›lar› itibar›yla vücutlar›nda pek
çok delik içeren bu hayvanlar, di¤er
organizmalara ev sahipli¤i
yapmaktad›rlar. Poliket (Halkal›
solucanlar), Nematod (Yuvarlak
solucanlar) ve Krustase türleri
(Karides ve yengeç) bu boﬂluklarda
s›kça rastlayabilece¤iniz konuklard›r.
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Peygamber sabr›na
sahip bir biyolo¤un bir
sünger türü üzerindeki
araﬂt›rmas›, bu
süngerin ﬂaﬂ›rt›c› bir
ﬂekilde 16000'den
fazla karidesi
bar›nd›rd›¤›n› ortaya
ç›karm›ﬂt›r. Baz›
krustase türleri
süngerin boﬂluklar›na
yerleﬂerek bu delikleri
doldurur ve süngerin
hayat›n› tehlikeye sokar. Bu iliﬂki,
anlaﬂ›laca¤› üzere parazitik bir
etkileﬂim türüdür.
Ülkemiz denizlerinde süngerlerin
içinde de¤il de üzerinde yaﬂayan
deniztavﬂanlar› da var. Bunlardan en
s›k görüneni Discodoris atromaculata
olarak bilinen leopar deniztavﬂan›. Bu
deniz tavﬂan› Petrosia ficiformis denen
sert yap›l› bir sünger türü üzerinde
yaﬂar. Daha do¤rusu beslenmesini bu
süngerle yapt›¤›ndan sünger d›ﬂ›ndaki
yerlerde görmek zordur. Hatta leopar
deniztavﬂan› bir sünger tür üzerinde
görürseniz o sünger türünün Petrosia
ficiformis oldu¤unu söyleyebilirsiniz.
Deniztavﬂanlar› dedik de Flabellina
affinis gibi hidroyitler üzerinde
yaﬂayanlardan da bahsetmemek
olmaz. Zehirli hücrelere sahip
hidroyitlerin üzerinde yaﬂayan

deniztavﬂanlar› hidroyitlerin zehrinden
etkilenmedi¤i gibi bunlar› yiyerek
kendi vücutlar›n› zehirli hale getirerek
kendini düﬂmanlar›na karﬂ› korumuﬂ
olurlar.
Anlatmaya çal›ﬂt›¤›m›z iliﬂkiler
tabii ki sualt›nda olup bitenlerin çok
ama çok ufak bir k›sm›. Yine de bizlere
hayatta ki herﬂeyin birbirine ne kadar
ba¤›ml› oldu¤u konusunda ufak bir
fikir verebiliyor san›r›m. Hayat›n
devam› bu temel etkileﬂimlerin
incelikleri üzerine kurulmuﬂ durumda.
Kaybolmas›na yol açt›¤›m›z diﬂlilerin
bir gün saati tamamen durdurmas›n›
istemiyorsak lütfen bu sulak
gezegenimizi sevelim ve koruyal›m.
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