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SUALTI

Konu gözler olunca her birimizin 
belleğinde birçok anı ya da ifade mutlaka 
mevcuttur. Gözlerin ifade gücüne 
duyarlılık her zaman sözel ifadelerin 
önünde yer almıştır. Yaşamsal iletişim 
sürecindeyse gözler hayatımızdaki 
en etkili anlatım gücüdür. Korkuyu, 
sevgiyi, güveni hep gözlerde tanımaya 
çalışırız. Bazen bütün mutluluğumuz, 

bir gözün gizemindeki büyüde ifadesini 
bulur. Görüntülemeye çalıştığımız her 
canlıda gözler hep dikkatimizi çeken 
öğelerdir. Kameranın vizöründen 
ideal görüntüyü yakalayabilme telaşı 
içinde olduğumuzda, karşımızdaki 
canlının tedirgin bakışlarına hep tanık 
olmuşuzdur. Bazen saniye sınırında 
bir görüntüyü yakaladığımız bazen de 

kaçırdığımız olmuştur. Unutmayalım ki 
denizel canlıların görüş açısı bizden çok 
daha geniştir. Bizim görüşümüz; yukarıya 
doğru 50°, iç kısma doğru 60°, aşağıya 
doğru 70° ve santral görüş olarak 90°’lik 
açıya sahiptir.

Kurustaselerde görme
Yengeç, ıstakoz, karides, böcek, 

Derin bakışlar
Sualtına ve orada yaşayan bİnbİr tür canlıya tutKun 
derecede meraKlıyız. PeKİyİ, onlar dünyayı hatta bİzİ 

naSıl görüyorlar?
Yazı ve fotoğraflar: tahSİn ceylan

kerevit gibi canlı türlerinden oluşan 
kurustaselerde (kurusta latince’de 
‘crusta’ yani kabuk kelimesinden 
üretilmiştir) iki farklı tipte göz bulunur. 
tepe göz ve birleşik göz. Birleşik gözler 
daha yaygındır. Bu gözler, yengeçlerde 
hareket etme yeteneği olan bir göz 
sapının ucunda bulunur. Birleşik gözler, 
özellikle hareket eden objeleri tespit 
etmede uzmandır ve polarize ışığı 
analiz edebilirler. ayrıca 200° (veya 
üstü) gibi yüksek bir görme alanına 
sahiptirler. Bu gözlerin yapısına bağlı 
olarak birçok kurustase, yaşadığı ortama 
göre parlak ya da loş ışığa adapte 
olmuştur. Bazı türler her iki tür ışığa 
da uyum gösterebilir. Bu özellikleri göz 
önünde bulundurarak, fotoğraf çekmek 
veya başka bir amaç için bir krustaseyi 
dakikalarca ışığa maruz bırakmanın 
kabuklu dostumuz açısından ne kadar 
rahatsız edici olabileceğini lütfen 
unutmayalım. Kurustaselerin önemli 
bir bölümünü oluşturan ve decapoda 
(on ayaklılar) grubu içinde yer alan 
karideslerin, tarım orman ve Köyişleri 
Bakanlığı Su Ürünleri araştırma enstitüsü 
kayıtlarına göre ülkemizde 61 türü 
tespit edilmiştir. Beslenme alışkanlıkları 
itibariyle omnivor (hem etçil hem 
bitkisel) olan karideslerin göz yapıları 
türlerine göre farklılık göstermektedir.  
Bazı türlerin göz sapı üzerinde tüberkül 
bulunmasına karşın bazı türlerde hiç 
yoktur.   

balıklarda görme
tipik bir balık gözünde, korneanın 

kırma indeksi (1,36-1,38), yaklaşık olarak 
suyunkine (1,33) eşit olduğundan, ışınlar 
korneadan hemen hemen hiç kırılmadan 
geçer.

Genel olarak kıkırdaklı balıkların 
(köpekbalıkları ve vatozlar) ‘hipermetrop’, 
kemikli balıkların ise ‘miyop’ oldukları 
kabul edilir. ancak kemikli balıklarda 
gözün merceği tipik olarak küresel 
biçimdeyken arka odacık ve retina 
elopsoidal olduğundan, balığın yan 
taraflarındaki oldukça uzakta bulunan 
cisimlerin odağı ayarlı, yakındakilerin ise 
değildir. Yani balık, yan taraftaki uzak 
cisimleri net olarak görebilir, yakındakileri 
göremez.

Bazı balık türleri, irisin kontraktil 
(kasılabilir) olması nedeniyle göze 
giren ışık şiddetini kontrol edebilir. 
Pek çok vatoz ve yassı balık (dil ve 
pisi balıkları) türünde, göz bebeğine 
gelen ışığın fazlasını önleyen bir 
gözbebeği operkulumu (kapağı) vardır. 
Köpekbalıklarının bazı türlerinde bulunan 
göz kapağı da (membrana niktikans) aynı 
işlevi görür.

Balıkların yaşamında görmenin önemi 
çok büyüktür; çünkü balıkların çoğunda 
besin arama, çiftleşmeyle ilgili sinyalleri 
alma, barınak bulma gibi birçok davranış 
görmeye bağlıdır. Görmeye bağımlılıkla, 
gözlerin göreli büyüklüğü arasında yakın 
bir ilişki vardır. Besinlerini gündüz ve 
görme yoluyla arayan balıkların göz çapı 
oldukça büyüktür. Buna karşın geceleyin 
etkin olan veya derin denizlerde yaşayan; 
besinlerini görme yoluyla değil de tat 
alma, koklama vb. yardımıyla bulan 
balıklarda göz çapı dardır. Bazı mağara 
balıklarında gözler oldukça indirgenmiştir, 
hatta kimilerinde gözler dıştan hiç 
görülmez.

Yapılan deneyler, sığ sularda yaşayan 
balıkların birçoğunun insana yakın 
bir biçimde renk gördüklerini, hatta 
kimilerinin mor renkleri insandan daha iyi 
algıladıklarını ortaya koymuştur. Birçok 
balık türünün son derece keskin görme 
duyusuna sahip olduğu da deneysel 
olarak kanıtlanmıştır. 

Görüntüleme; hissettiklerimin 
yoğunlaşmış bir ifadesi olarak 
hayatımdaki öncelikli konumunu 
korumaktadır. Bakınca görebilmek, 
gördüğünü hissedebilmek ve kayıt altına 
alabilmenin ayrıcalığını yaşayabilmek 
önemli bir farkındalıktır.

Gözler vardır ayışığında yıldızları taşır 
yüreğinize,

Gözler vardır dalgaların sesini 
duyumlarınızda ölümsüzleştirir,

Gözler vardır bir içim sudur susayan 
dudağınıza,

Bir can tılsımıdır, bir alacakaranlık 
şafağıdır doğacak her gününüze

Ve gözler vardır büyüsü ile sarar 
bedeninizi üzerinde tanımlanmamış 
dünyalar taşırcasına... 
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