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Ulaşılmaz gibi görünseler 
de, milyonlarca yıldır 

aramızda yaşamaya devam 
ediyorlar. Denizin ruhuna 
uzanan yolculuğumuzdaki 
konuğumuz: Denizatları. 

DENİZ 
ATLARI 

HAkLARINDA çok yAZILAR 
yAZILDI, çok hikayeler anlatıldı. Ki-
misi için bir süs eşyası, kimisi için bir di-
lek unsuru, kimisi için de düşsel bir ya-
ratık oldu. 
  Mitolojide, kıyıya vuran ölü denizat-
larının, aslında denizin derinliklerinde, 
deniz tanrısı Poseidon’un arabasını çe-
ken dev aygırların yavruları oldukları-
na inanılırmış. Kıyılarda ölü denizatları-
nı gören balıkçılar, sefere çıkmadan ön-
ce Poseidon’u ve deniz perilerini (Nere-
idler) hoşnut etmek için denize içi şarap 
dolu kupalar atarlarmış.

Poseidon’un büyük mavinin derin-
liklerindeki bir sarayda yaşadığı ve elin-
de sürekli üç çatallı bir yaba taşıdığı an-
latılır. Bir gün Nakşa Adası yakınların-
da kardeşleriyle dans ederken, evreni sa-

ran tüm denizlerin sualtı tanrıçası olan 
Amphitrite ile tanışır. Poseidon’un onu 
uzun zamandır sevdiği ama genç kızın 
onu reddederek okyanusun derinlikle-
rine gizlendigi anlatılır. Birgün yunuslar 
tarafından bulunan Amphitrite, görkem-
li bir seremoniyle Poseidon’a getirilir ve 
evlenirler. Bu evlilikten bir çocukları olur 
ve Triton adını alır. Triton, helezonik bir 
sedef kabuğunu boru olarak seçer ve üf-
ledigi zaman kudurmuş dalgaların sesle-
rine benzer sesler çıkarır. Charonia tri-
tonis adıyla tanıdığımız ve yumuşakçaya 
ev sahipligi yapan boş kabuğu kulağımı-
za dayayıp dalgaların sesini duyabilme 
özlemimiz de işte buradan geliyor. Aynı 
zamandae eski zamanlarda, denizcilerin 
bu kabuğu haberleşmek amacıyla düdük 
olarak da kullandıkları bilinmektedir.

Denizatları, çoğu insan tarafından 
hikaye kitaplarındaki kahramanlar gibi 
düşsel bir yaratık gibi düşünülse de de-
nizkızı gibi bir efsane veya mit değil, ya-
şayan gerçek bir canlıdır. Denizatlarını 
diğer balıklardan ayıran özelliklerden bi-
ri, vücutlarının pullarla değil, halka şek-
lindeki kemik plakalarla kaplı olmasıdır. 
Kemik plakalar predatörlerinden korun-
malarını sağlamakla birlikte, denizatla-
rının hareket yeteneklerini sınırlamak-
tadır. Bu plakaların sayısı farklı türlerde 
farklı sayılarda olduğundan sistematikte 
ayırt edici özellik olarak kullanılmakta-
dır. Yine sistematikte kullanılan ‘taç’ ya-
pıları ise onlara belki de engin maviliğin 
bir armağanıdır.

Alt ve üst çene bir araya gelerek bur-
nu oluşturur. Küçük ağızları tüp şeklin-

Farklı renkleri, yaşam alanları ve yaşam biçimleriyle, denizlerin en büyüleyici ve ilginç canlılarından biri denizatlarıdır. Deniz 
iğneleri, deniz ejderleri ile birlikte; Perciformes ordosu, Syngnathidae ailesinin, Hippocampus cinsine dahildirler.
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Biz insanları evimize bağlayan 
manevi bağ, denizatlarında 
maddesel bir anlam 
kazanmaktadır; onu evine 
bağlayan tek şey kuyruğudur.

Ne yazık ki meraklıları TarafıN-
daN kuruTuluyor ve akvaryum 
balıkçılığıNda sıkça yem ola-
rak kullaNılıyorlar. 
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Avı sahasına girdiğinde, 
kafasını hızlı bir biçimde ileri 
doğru iterek kapmakta ve 
ağzıyla bir hortum gibi avını 
emmektedir.

d e -
ki bur-

nun ucun-
da yeralır ve 

dişleri yoktur. 
Dikey pozisyonda 

yüzmesi ile de denizatı, 
istisnai bir canlıdır. Bir de-

nizatını yüzerken izlemek çok 
güzel bir deneyimdir, su kolonun-

da adeta süzülürler. Hareketlerini sırt 
(dorsal) yüzgeci ile sağlarlar. Kulak şek-
lindeki pektoral (gögüs) yüzgeçler ise ha-
reketsiz kalmayı ve yönlendirmeyi sağlar. 

Kur yapma ve günlük selamlaşma 
davranışları sırasında renk degiştirdik-
leri gözlenmiştir. Vücutları kemik halka-
larla çevrili denizatlarında dişi ve erkek 
bireyi ayrıt etmek oldukça kolaydır. Dişi 
bireyde bu halkalar karında da devamlı-
lık gösterirken erkek bireyde kesenin ol-
duğu, yani yavrularını büyüttüğü kesede 
kemik halkalar bulunmaz. 

Denizatları, küçük olmalarına kar-
şın gözü doymaz ve obur bir predatör-
dür. Özellikle hareket eden canlı besin-
leri tercih ederler. Amphipod türü kü-
çük Crustacea’ler, balık yumurtaları ve 
diğer küçük omurgasızlar menülerinin 

başında gelir. Dişle-
ri olmadığı için be-

sini bütün olarak yu-
tarlar. Mideleri olma-
dığından sürekli besin 
bulmak zorundadırlar. 

Genellikle gün-
düzleri daha aktif olan 
canlılardır fakat Hip-

pocampus ingens gibi 
bazı türler, ‘noktürnal’ ya-

ni geceleri aktiftir. 
Denizatlarının bütün türleri deniz-

lerde yaşamaktadır; sığ, ılıman ve tro-
pikal sularda genellikle deniz çayırları, 
mercan resifleri gibi alanları tercih et-
mektedirler. 

Genel olarak 50 derece kuzey ve 50 
derece güney enlemleri arasında dağılım 
gösterirler. Türlerin çoğu Batı Atlantik 
ve Hint-Pasifik bölgesinde bulunur. Esas 
olarak insan aktivitesinden en çok etki-
lenen 5-30 metre arasında yaşadıkların-
dan dolayı, kıyısal alanların tahribi, de-
nizatı popülasyonlarını ciddi şekilde teh-
dit etmektedir.   

Denizatı türlerinde boyut, değişiklik 
göstermektedir. Tam boy, taç yapının en 
uç kısmı ile kuyruk ucu arasındaki me-
safedir. En büyük denizatı türü olan Hip-
pocampus abdominalis, 30 santime kadar 
ulaşırken, H. denise 2 santimden küçük-
tür ve en küçük denizatı olma özelliği-
ni taşır.

Yaşam süreleri 1 ila 5 yıl arasında de-
gişebilen denizatlarının tür sayısının be-
lirlenmesi için yapılan yoğun çalışmalar 
halen devam etmektedir. Tür sayısı hak-
kında geçtiğimiz 200 yıl içinde 120’den 
fazla tanımlama yapılmış; fakat bunların 
çoğunun ‘sinonim’ isimlendirme (aynı 

türlere farklı isimlendirme) olduğu belir-
lenmiştir. Denizatlarının yaşadıkları yere 
uygun olarak renklerini değiştirebilme-
leri ve ortama uyum sağlamak için de-
ri filamentleri oluşturabilmeleri neden-
leriyle isimlendirmede böyle bir zorluk 
yaşanmıştır. Dünyada geniş kapsamlı bir 
şekilde denizatı araştırmaları yapan, ko-
runmalarını sağlamaya çalışan ve dünya-
da denizatları konusunda söz sahibi olan 
‘Project Seahorse’ ekibi, geçerli denizatı 
tür sayısının 33 olduğunu belirtmektedir.
Ülkemizde ise sadece iki türü bulunmak-
tadır. Bunlar Hippocampus hippocampus 
ve Hippocampus guttulatus’tur. Latice’de 
‘Hippos,’ at, ‘campus’ ise tırtıl ya da kurt 
anlamına gelmektedir. 

Hippocampus hippocampus, ‘kısa bu-
runlu denizatı’ olarak isimlendirilmek-
tedir. Boyu maksimum 15 santime ka-
dar ulaşır. Taç yapısı oldukça dardır. Bu-
run boyunun, baş boyunun üçte birin-
den küçük olması ile diğer denizatı tür-
lerinden ayrılır. 

Gözlerin hemen yanında belirgin di-
kenimsi çıkıntılar vardır. Mor, kahveren-
gi, turuncu ve siyah renkli; bazen de be-
yaz benekli olabilmektedir. Ülkemiz ha-
ricinde; Fransa, Yunanistan, İtalya, Malta, 
Hollanda, Portekiz, Senegal, İspanya’da 
bulunmaktadır. Genellikle denizin kıyı-
sal kesimlerinde yaşarlar fakat zaman za-
man acısulara da girebilirler. 

Hippocampus guttulatus ise ‘Uzun 
burunlu denizatı’ olarak adlandırılmak-
tadır. Maksimum boyu 18 santimdir. H. 
guttulatus, H. hippocampus’a göre da-
ha büyüktür ve yüzgeç ışınları daha faz-
la sayıdadır. Ayrıca H. guttulatus’ta er-
kek bireylerde kuyruk daha uzundur. Taç 
yapısı ise küçük fakat oldukça belirgin-

Denizatları, avlarını 
yakalayabilmek ve 
predatörlerden korunmak 
için kamuflaj yeteneklerini 
kullanırlar. yaşadıkları alana 
uyum sağlamak için renklerini 
uzun süreli olarak 
degiştirebilirler.

bağımsız harekeT edebi-
leN gözleri, küçük CaNlı-
ları görmede oldukça 
işe yarar. 
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geNellikle güNdüzleri avlaNaN 
deNizaTlarıNıN bazı Türleri          
geCeleyiN avlaNmayı TerCih eder.

Gece aktif olma özelliği; 
gündüzleri uzun süreli olarak 
yapılan trolle avcılık 
sonucunda, o bölgede 
yaşayan türler tarafından 
geliştirilmiş zorunlu bir 
davranışsal uyum olarak 
karşımıza çıkmaktadır.
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dir. Gözlerin yanında yer alan dikenim-
si yapı, bu türde de oldukça belirgindir. 
Kahverengi, sarı veya beyaz benekli ola-
bilmektedirler. Sırt-yan kısmında soluk 
renkli çizgiler de görülebilir. 

H. hippocampus ile dağılım alanları 
aynıdır. Bu tür, Hippocampus ramulosus 
ismi ile de anılmaktadır.

ERkEğİ HAmİLE  
kALAN TEk cANLI 
Denizatları diger balıklardan farklı fiziki 
özelliklerinin yanı sıra, erkekleri hami-
le kalan doğadaki tek canlı grubu olma 
özelliğine de sahiptirler. Sualtının en za-
rif canlılarından biri olan denizatlarında, 
çiftleşme sürecinde karşımıza çıkan bü-
yüleyici yönlerden biri, üç gün boyunca 
süren kur yapma davranışlarıdır.

Erkek bireyler, dişileri kendine çeke-
bilmek için diğer erkek denizatlarıyla ya-
rışır. Ancak bu birliktelikte aktif olan ha-
mile kalma kararlılığına sahip olan, er-
kek denizatıdır. 

Üç günün sonunda dişi birey yumur-
talarını, ‘ovipozitör’ adı verilen bir organ 
yardımıyla erkek bireyin kesesine bırakır. 
Erkek birey bu sırada yumurtaları döl-
ler, korur ve oksijen sağlar. Dişi bir deni-
zatı erkeğin kesesine bir defada 1000 ila 
1500 arasında yumurta bırakabilir. Em-
biryo, kuluçka kesesinde bulunan kılcal 
damarlarla beslenir. 

Başka bir ilginç bir özellik de; bu sıra-
da erkek bireyin, dişilere özgü olan pro-
laktin hormonu üretmesidir. Hamilelik 
sürecinde kesenin iç ortamı deniz suyu 
sıcaklığına yakın bir hale gelir, bu saye-
de yavrular doğduklarında deniz suyuna 
adaptasyonda zorluk çekmezler. 

Denizatlarının hamilelik süresi; tü-
re, bulunduğu bölgenin sıcaklık, tuzlu-
luk gibi özelliklerine bağlı olarak değişik-
lik gösterir ve 9-30 gün sonunda 100 ila 
300 arasında yavru meydana gelir. Do-

ğum olayı ise yine başlı başına bir görsel 
şölendir. Erkek kasılarak, bazen de doğu-
mu kolay yapabilmek için karnını taşlara 
sürterek bu şölenin baş kahramanı olur. 
Yeni doğan yavrular ise tamamen baba-
dan bağımsız olarak yüzmeye başlarlar.

yAşAmLARI BoyuNcA TEk BİR 
EşE SAHİP oLuyoRLAR 
Yavru denizatları 6-12 mm. boyunda do-
ğarlar ve habitata hemen uyum sağlama-
ya başlar. Denizatları tek eşlidirler. Yapı-
lan araştırmalarda bilim insanları bunu, 
yaşam sürelerinin kısalığı, fazla enerji-
lerinin olmayışı ve yavaş hareket etmele-
ri nedeniyle eş bulmanın güçlügü olarak 
yorumluyorlar. Eşini kaybeden denizatı, 
bir daha eş bulamama riski taşımaktadır. 
    Denizatları her ne kadar ‘ağır kanlı’ da 
olsa, bu mitolojik canlıyı suyun altında, 
yani doğal yaşam alanında görebilmek ve 
onu görüntüleyebilmek sanıldığı kadar 
kolay değildir. 
       Yaşam alanı olarak genellikle deniz 
çayırlarının (Posidonia) yoğun popülas-
yon oluşturdukları bölgeleri seçtiklerin-
den ve inanılmaz kamuflaj yeteneklerin-
den ötürü onları ayırt edebilmek olduk-
ça güçtür.

Bunun yanında fotoğraf ya da video 
kamera ile görüntülemeye çalışırken sü-
rekli arkasını döner, 10 santim boyunda-
ki canlının sualtında bana ter döktürtü-
gü çok olmuştur. O nedenle onu görün-
tülemek sabır ve özverili bir çalışma ge-
rektirir. Şansınız önce onu suyun altında 
görebilmekle başlar. 

Onu yaşam alanında gördüğünüz an-
da ise peri masallarından çıkmış bir can-
lı ile tanıştığınızı hissedersiniz. Farklı ka-
fa yapısı,dik ve kıvrımlı vücudu, kavra-
ma için kullandığı kuyruğu ve sizi sürek-
li takip eden birbirinden bağımsız muh-
teşem gözleriyle denizatları, büyüleyici 
bir görkeme sahiptir. 

Bu canlılar hızlı yüzemezler ve genellikle 
bulundukları habitatı kolay kolay terk 
etmezler. kuyruklarını dairesel olarak içe 
kıvırıp dik şekilde yüzmelerini izlemek tam bir 
görsel şölen olmalı. 

hızlı davraNışlar sergiliye-
medikleri içiN geNellikle sak-
laNmayı TerCih ederler.
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PRENSES’İN HİkAyESİ… 
 “Bir kez yaşa, bin kez hatırla ve her hatır-
ladığında sana mutluluk vermeye devam 
etsin” dedikleri şeydir prensesin hikaye-
si. İnsan bir şeyi çok ister ya... İşte ben de, 
Türkiye kara sularında tüm yaşanmışlı-
ğımda var olacak ve hatırlanacak olan o 
denizatını görüntülemeyi çok istemiştim. 

Kilometre sınırına bakmadan yollar-
daydı mavideki ruhum. Yaşamın tanık-
lığında Kaş’ın mavi suları karşıladı be-
ni, içinde bir prensesi barındırarak. Ara-
dım ve buldum o büyülü, muhteşem göz-
lerin sahibini. Mütevazi bir yaşam sürü-
yordu Hidayet Koyu’nun posidoniaları 
arasında. Uzanan ellerim değil yüreğim-
di görüntüleme sevdasında olan. Üzerin-
de dünyalar taşıyan gözlerindeki muhte-
şem büyü sararken bedenimi, ayışığında 
yıldızları taşıdı bu canlı yüreğime. O ka-
dar mağrur bir duruşu ve bakışı vardı ki 
suyun altından daha çıkmadan koymuş-
tum adını ‘Princess.’

Yaklaşık 50 milyon yıldır dünyamız-
da var olan bu nadide canlıları korumak, 
başta biyolojik çeşitlilik olmak üzere bir-
çok nedenden ötürü çok önemlidir. 

Denizatı popülasyonu tüm dünyada 
olduğu gibi ülkemizde de tehlike altın-
dadır. Ne yazık ki halen bir çok ülkede 
ticareti yapılmaktadır. Özellikle Uzak-
doğu ülkelerinde; astım, solunum güç-
lügü tedavisi ve afrodizyak etkisi olaca-
ğı inancıyla milyonlarca denizatı tüketil-
mektedir. Ayrıca yaşam alanlarını oluş-
turan habitatların yok edilmesi  de türün 
varlığını tehdit etmektedir. Bu nedenle 
birçok ülkede, koruma konusunda yasal 
stratejiler oluşturulmuştur. Bizler de ül-
kemizde bu büyülü canlının korunma-
sı konusunda duyarlı olalım, onları eko-
lojimizin bir parçası olarak geleceğe taşı-
yalım ki, muhteşem gözlerininin büyüsü 
sonsuza kadar sürsün ve yüreğimize sev-
gi katmaya devam etsin.

çiftler renklerini değiştirir, erkek birey 
dişinin etrafında dönerek onu 
cezbetmeye çalışır. kuyruklarıyla 
birbirlerine dolanarak sualtında adeta 
romantik bir dansın iki kahramanı 
olurlar.
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