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Hoooop! Hooooop! Annem ne

kadar da hýzlý zýplýyor. Öyle hoþuma

gidiyor ki onun böyle zýplamasý. Çok

heyecanlanýyorum. Acaba þimdi ne-

reye gidiyoruz? Ýyice meraklandým,

ama bunu þu an anneme soramam.

Yoksa “Allah korusun!” yere düþebi-

lirim. O zaman ben ne yaparým? En

iyisi annemin durmasýný beklemek.

Hooop! Hop! Evet artýk yavaþlýyo-
ruz. Galiba duracaðýz. 

Tahmin etmiþtim. Meðer yine or-
manýn en yeþil yerine gelmiþiz. An-
nem buradaki otlarý çok seviyor. Bu-
raya geldiðimize göre demek ki an-
nemin karný acýkmýþ. Zaten yemyeþil
otlarý, yapraklarý çoktan yemeye
baþladý bile. Bu arada ben de baþýmý
annemin kesesinden çýkardým, onu
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izliyorum. Ben dýþarý çýkýp ot yemeyece-
ðim. Çünkü biz kangurular, çok küçük
doðduðumuz için biraz büyüyene kadar
annemizin kesesinde yaþýyoruz. Allah’ýmýz
öyle merhametli ki annemizin kesesini bi-
zim için en güzel þekilde donatmýþ. Ýçine
bütün ihtiyaçlarýmýzý yerleþtirmiþ.

Keseye ilk geldiðimizde o kadar mi-
nik oluyoruz ki boyumuz yaklaþýk bir
santimetre. Aðýrlýðýmýz da bir gramdan
bile daha hafif. Yani neredeyse tüy gibiyiz.
Zaten bu hâldeyken henüz hiçbir or-
ganýmýz geliþmiþ durumda olmuyor.
Göremiyoruz ve duyamýyoruz bile. Ve ilk
baþta böyle küçücük iken sonradan
büyüyüp kocaman oluyoruz. Çünkü de-
min de dediðim gibi bizi büyütecek gýda,
annemizin kesesinde hazýr. 

Rabbimiz, kesenin içine bizim için süt
pýnarlarý koymuþ. Hem bir tane de deðil,
tam dört tane. Üstelik bu dört farklý
pýnardan akan süt, birbirinin aynýsý deðil.
Her birisinden farklý yaþlarýmýz için farklý
sýcaklýk ve kývamda süt geliyor. Bizler de
sýrasýyla yaþýmýza uygun memedeki süt-
ten içiyoruz. Ne zaman hangi memedeki
sütü içeceðimizi de hiç karýþtýrmýyoruz.
Hatta birimiz kesedeyken bir kardeþimiz
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daha olsa bile, hiç karýþýklýk çýkmýyor.
Herkes gidip kendi yaþýna uygun
olan memeden sütünü içiyor. Kardeþ
kardeþ annemizin kesesini paylaþýyo-
ruz. Çünkü Allah, bize bunlarý nasýl
yapacaðýmýzý öðretmiþ. 

Ben þu an annemin kesesinde te-
kim, yani henüz kardeþim yok. Ve
bu günlerde üçüncü pýnardan süt
içiyorum. Bir süre sonra da sýra
dördüncüye gelecek. Ýþte kesedeki
günlerim bu þekilde geçecek ve ben
de giderek büyüyeceðim. Annem gi-

bi güçlü bir kanguru olacaðým. An-
nemin dediðine göre en çok da arka
bacaklarým ve kuyruðum güçlene-
cekmiþ. O zaman ben de onun gibi
hýzlýca hoplayýp zýplayabilecekmi-
þim. Ne güzel deðil mi? Ýnþallah o
günler çabuk gelir. 

Bu arada annem karnýný bir güzel
doyurdu. Galiba birazdan buradan
ayrýlacaðýz. Ben çoktan baþýmý kese-
nin içine soktum bile. Sýmsýký da tu-
tundum. Artýk eve dönüyoruz. Hay-
di hoooop! Hoooop! Hoooop!

Vatanýmýz Avustralya ve Yeni Gi-
ne’dir. Ön bacaklarýmýz kýsa, arka ba-
caklarýmýz güçlü ve uzun, kuyruðumuz
çok kuvvetlidir. Hoplayýp zýplamamýz
ve kesemiz ile tanýnýrýz. Kesemizin
içinde dört farklý süt pýnarý vardýr.
Her birisinden de farklý ýsý ve kývamda
süt gelir. Yavrularýmýzý kesemizde
taþýr, sütümüzle besler ve büyütürüz.
Yavrularýmýz kesemizin içerisine ilk
geldiklerinde henüz 1 santimetre bo-
yunda ve yaklaþýk 1 gram aðýrlýðýndadýr. 
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Bu sabah oldukça heyecanlý ve
bir o kadar da güzel bir olay ya-
þadým. Aslýnda ilk baþta her þey di-
ðer günlerdeki gibiydi. Bütün sürü
etrafa yayýlmýþtý. Bazýlarý çamur
banyosu yapýyor, kimileri yýkanýyor,
kimileri su içiyordu. Zaten bu sulak
araziye bunun için gelmiþtik. Üste-
lik burayý bulmakta da hiç zorlan-
mamýþtýk. Çünkü Allah’ýmýz biz fil-

leri, suyun kokusunu çok çok uzak-
lardan bile hissedebilecek biçimde
yaratmýþ.

Sürümüzdeki diðer filler gibi biz
de annemle birlikte su içiyorduk.
Sonra da gidip aðaçlarýn serinliðinde
dinlenecektik. Ýþte tam bu sýrada
yanýmýzdaki fil teyzelerimden ikisi
aceleyle aðaçlýða doðru gitmeye
baþladý. Arkalarýndan öylece baka-
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kalmýþtým. Teyzelerimden birisi zorluk-
la yürüyor, diðeri ona destek olmaya
çalýþýyordu. Bu þekilde aðaçlarýn ar-
kasýna kadar gittiler ve gözden kaybol-
dular. Tabiî ben daha fazla bekleyeme-
dim ve hemen:

– Anne, teyzelerime ne oldu? Niçin
birden su içmeyi býrakýp gittiler, de-
dim. Annem:

– Telâþlanma yavrum, kötü bir þey
yok. Birazdan gelecekler. Ýstersen niçin
gittiklerini söylemeyeyim. Geliþleri sa-
na sürpriz olsun tamam mý, dedi.

Daha da meraklanmýþtým, ama en
azýndan endiþelenmekten kurtulmuþ-
tum. Annemin dediði gibi bekledim.
Ve sonra ne oldu biliyor musunuz? Tey-
zelerim bir süre sonra aðaçlarýn arasýn-
dan çýktýlar. Yanýmýza doðru gelmeye
baþladýlar. Üstelik yanlarýnda küçük
bir yavru fil vardý. Öyle sevimliydi ki.
Ancak annesinin yardýmýyla ayakta du-
rabiliyordu. Demek ki sürpriz buydu.
Bana küçük bir arkadaþ gelmiþti. Çok
sevinmiþtim. Aðaçlarýn arkasýnda tey-
zelerimden biri yavrusunu doðurmuþ,
diðeri de ona yardým etmiþti. Anneme: 

–Ýlk doðduðumda ben de mi böyley-
dim, dedim. Annem gülümseyerek:
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Asya ve Afrika’da yaþarýz. Ka-
rada yaþayan en büyük canlý biziz.
3,5 metre boyunda ve 6 ton aðýr-
lýðýndayýz. Kocaman kulaklarýmýz
ve uzun bir hortumumuz vardýr.
Her iþimizi hortumumuzla görürüz.
Günde yaklaþýk 330 kilogram bitki
yeriz. Su bizim için çok önemlidir.
Bazen su bulmak için kilometreler-
ce yol kat ederiz. Yaklaþýk 70 yýl
yaþarýz.

– Evet, sen de aynen böyleydin.
Bak þimdi kendi baþýna birçok iþini
görebiliyorsun. Artýk organlarýný
nasýl kullanacaðýný bile iyice öðren-
din. Rabbimizin bize hangi organý-
mýzý ne için verdiðini biliyorsun, de-
di. Ben sevinçle:

– Doðru, meselâ ilk baþlarda hor-
tumumla bu kadar çok iþ yapabile-
ceðimi bilmiyordum. Sabahtan beri
hortumumla bir sürü þey yaptým de-
ðil mi anne? Su içtim, sýrtýma çamur
sürdüm, yerdeki taþlarý kaldýrdým,
dedim. Bunun üzerine annem:

– Haydi þimdi hortumunla bir
þey daha yap bakalým. Kuyruðuma
sýkýca tutun da gidelim. Sana diþle-
rini kullanarak yerden nasýl su çýka-
rabileceðini öðreteyim. Þu ilerideki
toprak alan, bu iþ için oldukça uy-
gun görünüyor, dedi.

Yeni bir þey daha öðreneceðime
çok sevinmiþtim. Hemen annemin
dediði gibi yaptým. Sonra birlikte
ilerledik. Bu sýrada sürümüze yeni
katýlan minik arkadaþým da anne-
sinden süt içiyordu. Eeee, ne de olsa
benim yaptýklarýmý yapabilmesi için
biraz daha büyümesi gerekiyor.
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Ýyi ki annemin sözünü dinlemi-
þim de yanýndan ayrýlmamýþým. Yok-
sa biraz önce kocaman bir aslana
yem olacaktým. Ama annem, onu
güçlü bacaklarýyla bir tekmede yere
serdi. Sonra da beni hemen oradan
uzaklaþtýrdý. 

Þimdi su içmeye gidiyoruz. Ama
su içmeye baþlamadan önce annem

her zamanki gibi aslan var mý diye
etrafý gözleyecek. Eðer çevrede her-
hangi bir tehlike yoksa suyumuzu
içeceðiz. Çünkü su içerken saldýrýya
uðrarsak, annem kendini bile koru-
yamayabilir. Neden mi? 

Biz zürafalar, su içerken çok sa-
vunmasýz durumda oluyoruz da on-
dan. Aðzýmýzý suya yaklaþtýrmak için
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önce ön ayaklarýmýzý yanlara doðru
iyice açýyoruz. Sonra bacaklarýmýzýn
arasýndan baþýmýzý yere uzatýyoruz.
Bu þekilde suyumuzu içiyoruz. Ýþte
bu hâldeyken saldýrýya uðrarsak kur-
tulmamýz neredeyse imkânsýz. Çünkü
tek düþmanýmýz olan aslanlar, bizi
böyle görürse asla fýrsatý kaçýrmýyorlar.
Bir anda boynumuza atlayýveriyorlar.
Bu yüzden yere eðilmeden önce etrafý
iyice kontrol etmemiz çok önemli.

Çok þükür ki Yüce Allah, bize
çok uzun bir boy ve çok iyi gören
gözler vermiþ. Bu sayede her tarafý
rahatlýkla kontrol edebiliyoruz. Hem
arkadaþlarýmýzla haberleþiyoruz hem
de düþmanlarýmýzdan korunuyoruz.
Öyle ki annem, dikkatlice ilerilere
doðru bakýnca bir kilometre uzakta-
ki bir aslaný bile fark edebiliyor. Tabiî
ben þu an böyle þeyler yapamýyorum.
Çünkü henüz boyum anneminki ka-
dar uzun deðil. 

Annemin boyu neredeyse altý
metreyi buluyor. Ýstediði her aðaca
rahatlýkla uzanabiliyor. Ama biz en
çok akasya aðaçlarýnýn çiçeklerini ve
taze yapraklarýný seviyoruz. Ancak
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Beþ metreye varan boyumuzla ka-
rada yaþayan en uzun boylu canlýlarýz.
Neredeyse 2-3 ton aðýrlýðýndayýz.
Afrika kýtasýnda sürüler halinde ya-
þarýz. Aðaçlarýn yapraklarý ve yüksek
çalýlarýn sürgünleri en çok sevdiðimiz
besinlerdir. Uzun bacaklarýmýz ve
kuvvetli tekmelerimiz yüzünden en
büyük düþmanýmýz aslanlar bile bize
ve yavrularýmýza saldýrmaya cesaret
edemez. Ömrümüz 25-30 yýl ka-
dardýr.

hiçbir zaman akasya aðacýný kuruta-
cak kadar çok yaprak yemiyoruz. Bir
miktar yiyip býrakýyoruz. Çünkü
biz, yapraklarýný yemeye baþladýktan
bir süre sonra aðaçtan acý sular
çýkýyor. Aðzýmýza acý tat gelince biz
de aðacýn baþýndan ayrýlýyoruz.
Böylece âdeta aðacý budamýþ oluyo-
ruz. Yapraklar yeniden uzayýnca da
gidip onlarý tekrar yiyoruz. Ýyi ki
Rabbimiz, akasya aðacýný böyle acý
sular çýkaracak þekilde yaratmýþ.
Yoksa yaprak yemeyi ne zaman
býrakacaðýmýzý nereden bilecektik?

Hiç farkýnda bile olmadan aðaçlarý
kuruturduk.

Þimdilik, boyumun yetiþmediði
yerlerdeki yapraklarý ve çiçekleri be-
nim için annem koparýyor. “Bir an
önce büyümek için yemelisin.” di-
yor. Annem ne verirse hiç itiraz et-
meden yiyorum. Çünkü onun kadar
olabilmeyi ben de çok istiyorum. 

Evet, sonunda su içeceðimiz yere
geldik. Annem hemen etrafý kontro-
le baþladý bile. Ýnþallah yakýnlarda
aslan falan yoktur da rahatça suyu-
muzu içeriz.
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– Þu karþýda duran kaplaný görü-
yor musun? Sürekli buraya bakýyor.

– Evet, görüyorum. Yavrulardan
birini gözüne kestirdi galiba.

– Sürüyü uyarmalýyýz. Haydi he-
men ayaklarýmýzý yere vuralým.

– Tamam, haydi!

Arkadaþýmla birlikte sürüye teh-
likeyi haber verdikten sonra herkes
birbirine iyice yaklaþtý. Ben liderleri
olarak sürümün baþýna geçtim. Þim-
di de buradan hýzlýca uzaklaþýyoruz.
Çünkü sürüdeki zayýf ya da yavru
geyiklerden birinin kaplana yem ol-
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masýný istemiyorum. 
Kaplan þimdiden çok gerilerde

kaldý. Benim, sürümün baþýnda ol-

duðumu görünce peþimizden gel-
meye çalýþmadý bile. Bacaklarýmýz
ince ve çevik olduðu için çok hýzlý
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koþup çabucak ondan uzaklaþabil-
dik. Þu an hýzýmýzý biraz azalttýk.
Çünkü yavrular iyice yoruldu. Ama

duraklamak için iyi bir yer bulana
kadar ilerlemeye devam edeceðiz.

Aslýnda ben tek baþýma ol-
saydým, kaplandan kaçmama gerek
kalmazdý. Boynuzlarýmla onu kor-
kutup kaçýrabilirdim. Gerekirse
onunla savaþýrdým da. Çünkü Allah,
biz geyiklere boynuzlarýmýzý kendi-
mizi koruyabilelim diye vermiþ.
Ama biraz önce sürümü korumak
için en güvenli olan hareket, onlarý
tehlikeden uzaklaþtýrmaktý. Çünkü
gördüðümüz o kaplanýn yanýnda ot-
larýn arasýna saklanmýþ baþka arka-
daþlarý olabilirdi. Ve ben o kaplanla
uðraþýrken diðerleri sürüme saldýra-
bilirdi. 

Ýyi ki Rabbimiz bacaklarýmýzý in-
ce ve çevik, boynuzlarýmýzý da koca-
man ve güçlü yaratmýþ. Yoksa düþ-
manlarýmýzdan kolay kolay kaça-
mazdýk. Onlarla karþý karþýya geldi-
ðimizde de oldukça zayýf ve çaresiz
olurduk. 

En büyük silâhýmýz olan çatallý
boynuzlarýmýz, her yýl yenileniyor.
Eski boynuzlarýmýz düþer düþmez
yerine hemen yenileri çýkmaya
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Birçok türümüz vardýr. Dünyanýn
hemen her yerinde yaþarýz. En önemli
silahýmýz çatallý boynuzlarýmýzdýr. Bu
boynuzlar sayesinde kendimizi kaplan-
lardan bile koruruz. Bununla birlikte
boynuzsuz türlerimizin sayýsý da epey
fazladýr. Yaprak, tomurcuk, çimen ve
sürgünleri yiyerek besleniriz. Boyu iki
metreye kadar ulaþan türlerimiz mev-
cuttur. Aðýrlýðýmýz yaklaþýk 220 kilo-
gramdýr. Görme, iþitme ve koku alma
duyularýmýz oldukça geliþmiþtir.

baþlýyor. Üstelik her yenilenmede
boynuzumuz bir tane daha fazla ça-
tallý çýkýyor. 

Büyüme devresinde boynuzla-
rýmýz yumuþak ve süngerimsi hâlde-
dir. Üzerleri de içinden damarlar ge-
çen ince bir deri ile kaplý olur. Bu
deri týpký kadife gibidir. Büyüme ta-
mamlanýnca bu kan damarlarý bü-
zülüyor. Sonra da boynuzumuzun
üzerini kaplayan deri kuruyor. Biz-
ler de boynuzlarýmýzý aðaçlara sürte-

rek bu deriyi çýkartýyoruz.
Epeyce koþtuk ya þu an vücut

ýsým iyice arttý. Neyse ki boynuzlarým
týpký bir radyatör gibi çalýþýyor. Ýçim-
deki fazla ýsýnýn dýþarýya taþýnmasýna
yardým ediyor. Böylece sýcaktan bu-
nalmamýþ oluyorum. 

Ýþte sonunda geniþ ve yemyeþil
bir çayýra geldik. Artýk sürüyü dur-
duracaðým. Hem biraz dinleniriz,
hem de þu güzel otlardan yeriz. Mis
gibi de kokuyor.
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Kýþ iyice yaklaþtý. Yavrularýmýn
doðumuna da az kaldý. En kýsa za-
manda yuvanýn inþaatýný bitirsem iyi
olacak. Karýn içine doðru epeyce de-
rin bir oyuk açtým. Bu kadar derin
kar yýðýnýnýn altýna soðuk gelemez.
Çünkü kalýn kar tabakalarý soðuðu
geçirmiyor. Þimdi de sýra yavru-

larýmý doðuracaðým ve bakacaðým
odalarý yapmaya geldi. 

Bu odalarýn sýcak olmasý çok
önemli. O yüzden odalarý yuvanýn
giriþ kapýsýndan daha yüksek yapa-
caðým. Böylece içerideki sýcak hava
dýþarý çýkmayacak. Çünkü yavru-
larým yeni doðmuþken kutup soðu-
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ðuna dayanamazlar. Zaten ilk anda
çok küçük ve tüysüz oluyorlar. Aðýr-
lýklarý bir kilograma bile ulaþmýyor.
Gözleri de görmüyor. Bahar gelene ka-
dar onlara yuvada bakacaðým. Yavru-
larým, sütümle beslenip güzelce bü-
yüyecekler. Sonra da hep beraber dýþarý
çýkacaðýz.

Bakalým yavrularým, yaþadýðýmýz
yeri ilk gördüklerinde ne yapacaklar?
Ben küçükken yuvamýzdan ilk çýk-
týðýmda etrafýma öylece bakakalmýþtým.
Her yer karlarla kaplýydý ve bembe-
yazdý. Her tarafý kaplayan beyazlýktan
bir anda gözlerim kamaþmýþtý. Patile-
rimi gözlerime götürünce annem: 

– Korkma, bu beyazlýk gözlerine
zarar vermez. Allah’ýmýz, biz kutup
ayýlarýnýn gözlerini kar körlüðüne karþý
korumalý yaratmýþ. Gözlerimize zara
benzeyen ikinci bir göz kapaðý daha
koymuþ, demiþti.

O zaman sevinmiþtim. Sonra da pa-
tilerimi gözlerimin önünden çekerek
yere koyup karlarýn üzerinde koþmuþ-
tum. Hem de hiç kaymadan. Hâlâ da
karlarýn ve buzlarýn üzerinde hiç kay-
madan hýzlýca koþabiliyorum. Çünkü
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ayaklarým kalýn kürklerle kaplý. Bu
sayede ayaklarým karda ve buzda
yürürken hem kaymýyor hem de hiç
üþümüyor. 

Aslýnda benim sadece ayaklarým
deðil, hiçbir yerim soðuktan etki-
lenmiyor. Çünkü Rabbimiz, bizleri
tam yaþadýðýmýz yere uygun özellik-
lerle donatmýþ. Tepeden týrnaða her
yerimiz âdeta “Kutup için yaratýl-
dým.” diyor. 

Kocaman gövdemizin her tarafý
beyaz tüylerle kaplý. Tüylerimiz çok

sýk, uzun ve kabarýk. Bu tüyler
güneþ ýþýðýný doðrudan derimize
taþýyor. Böylece bedenimiz çabucak
ýsýnýyor. Derimizin altýnda da olduk-
ça kalýn bir yað tabakasý var. Bu sa-
yede dýþarýdaki soðuk içimize gire-
miyor. Hiç üþümeden buzlu sularda
bile saatlerce yüzebiliyoruz.

Bu arada vakit iyice ilerledi. Bir
an önce odalarýn inþaatýna baþla-
yayým. Daha epey iþim var. Sonra da
kendime biraz balýk yakalayacaðým.

Kutuplarýn beyaz ve iri sakinle-
riyiz. Kuzey buzul bölgesinde özellikle
de Kanada, Alaska ve Rusya’da ya-
þarýz. Vücudumuzun tek siyah yeri
burnumuzun ucudur. Derimizin altýnda-
ki kalýn yað tabakasý ve sýcak kürkümüz
sayesinde dondurucu soðuklardan hiç
etkilenmeyiz. Hatta buz gibi suyun
içinde kilometrelerce yüzebiliriz. Ku-
tuplarda yaþayan balýklar ve foklarla
besleniriz. Boyumuz iki ile iki buçuk
metre arasýndadýr. Kilomuz ise yetiþ-
kinlerde 700 kilograma kadar çýkar.
Genelde 25 yýl kadar yaþarýz.
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Yine suyun üstüne doðru çýkýyo-
ruz. Anladým! Beslenme saatim gel-
di. Annem ne zaman beni emzirecek
olsa hep böyle yapýyor. Yukarýlara
doðru yüzüyor, sonra da biraz ya-
vaþlýyor. Ben de hemen sütümü iç-
meye baþlýyorum. Daha çok küçük
olduðum için suyun altýnda uzun
süre nefessiz kalamýyorum. Bu yüz-
den annem beni sýk sýk suyun
üstüne yaklaþtýrýyor. Özellikle de
emzireceði zaman. Böylece ben de

ihtiyaç duydukça suyun dýþýna çýkýp
nefes alabiliyorum. 

Tabiî annemin dediðine göre bu
durum þimdilik böyleymiþ. Biraz
daha büyüdüðümde her þey çok da-
ha kolay olacakmýþ. Önce suyun
dýþýnda bir iki dakika nefes ala-
cakmýþým. Sonra da saatlerce suyun
altýnda kalabilecekmiþim. Çünkü
Allah’ýmýz, biz balinalarý bunu ko-
laylýkla yapabilecek biçimde ya-
ratmýþ. 

25



26



Suyun altýnda nefes alamayýþý-
mýzýn sebebi, solungaçlarýmýzýn ol-
mamasýymýþ. Bizim karadaki hay-
vanlar gibi akciðerlerimiz varmýþ. O
yüzden nefes almak için suyun dýþýna
çýkýyormuþuz. Ancak bizim akciðer-
lerimiz çok güçlü olduðundan, aldý-
ðýmýz nefesle suyun altýnda çok uzun
süre durabiliyormuþuz. Ýstediðimiz
kadar derinlere dalýp, kolaylýkla tek-
rar yukarýlara çýkabiliyormuþuz. Za-
ten annemden de görüyorum. Bu
anlattýklarýný rahatlýkla yapabiliyor.
Bir an önce büyüyüp onun gibi ko-
caman olayým diye de beni sýk sýk
emziriyor. 

Biliyor musunuz, biz balinalar
dünyanýn en büyük hayvanlarýymýþýz.
Aðýrlýðý, otuz tane filin toplam aðýr-
lýðý kadar olan balina teyzelerim bile
varmýþ. Yani benim annemden bile
kocaman. Kim bilir belki ileride ben
de öyle olurum.

Annem bir yandan yüzüyor, bir
yandan da etraftaki balýk sürülerine
bakýyor. Galiba onlarýn yerlerini be-
lirliyor. Anlaþýlan beni doyurduktan
sonra o da bu balýklardan yiyecek.
Sanýyorum yemeye baþlamadan önce
yine dünkü gibi yapar. Çýkardýðý
seslerle balýklarýn yerini diðer balina
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Dünyanýn en büyük canlýlarý bizle-
riz. Bütün denizlerde yaþarýz. Yavru-
larýmýzý doðurmak için ýlýk denizlere
göç ederiz. Okyanuslardaki plankton-
lar ve balýklarla besleniriz. Vücudu-
muz kalýn yað tabakasýyla kaplý olduðu
için en soðuk sularda bile rahatlýkla
yüzebiliriz. Birkaç türümüz içerisin-
de en büyüðümüz mavi balinadýr.
Aðýrlýðý 130 ton, boyu da 24 metre
kadardýr. Burun deliðimiz sýrtýmýzýn
üzerindedir. Ortalama ömrümüz 300-
400 yýldýr. 

teyzelerime haber verir. Birkaç gün
önce onlar da bize bir sürü karidesin
olduðu bir yeri haber vermiþlerdi. O
sýrada teyzelerim epey uzaktaydý.
Ama biz yine de onlarý rahatlýkla
duymuþ ve yerlerini kolaylýkla bul-
muþtuk. Annem karidesi çok sevdi-
ði için bu habere çok memnun ol-
muþtu. Sonra da arkadaþlarýyla bir-
likte karidesleri afiyetle yemiþlerdi. 

Suyun üstüne geldik sayýlýr. Ýyi
ki süt içmeye baþlamadan önce size
bunlarý anlattým. Çünkü süt içerken
aðzýmý hiç açmayacaðým. Aðzýmý
annemin memesine yapýþtýrýp öylece

duracaðým. Sütü aðzýma annem
fýþkýrtacak. Annemin memesinin
çevresi kas halkalarýyla dolu. An-
nem bu kaslarý sýkýp gevþetince,
sütü fýþkýrýp doðruca benim aðzýma
doluyor. Eðer sütü ben emmeye
çalýþsaydým, aðzýma sütle birlikte
denizin tuzlu suyu da dolardý. Bu da
bana çok zarar verirdi. Çok þükür ki
Rabbimiz, bizim için en kolay ve
güzel olanýný yaratmýþ. Çünkü O,
çok ama çok merhametli. 

Annem bana kolaylýk olsun diye
iyice yavaþladý. Ben de artýk sütümü
içeyim deðil mi?
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– Hemen yavrularý ortaya alma-
lýyýz. 

– Aslanlar mý geliyor?
– Baksana, ileride otlarýn arasýnda-

lar. Sayýlarý fazla. Bu durumda en
doðrusu hemen buradan uzaklaþmak. 

– Gördüm onlarý. Haklýsýn. Ace-
le edelim.

Annemle babam böyle konuþ-
tuktan sonra hemen tehlikeyi sürü-
müzdeki diðer zebralara da haber
verdiler. Sonra da herkes yavrusunu

sürünün ortasýna doðru itti. Tabiî
annemler de beni. Hep birlikte hýz-
lýca koþmaya baþladýk. 

Þu an annem sürekli beni kontrol
ediyor. Ona yakýn koþmama çok
dikkat ediyor. Bence emniyetli bir
yer bulana kadar koþacaðýz. Çünkü
ne zaman aslanlardan kaçsak hep
böyle yapýyoruz. Zaten uzun süre
koþmak bizim için hiç zor deðil ki.
Çünkü Rabbimiz bacaklarýmýzý uzun
ve güçlü yaratmýþ. Yorulmadan ve
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yavaþlamadan uzun mesafeleri koþabili-
yoruz. Ayrýca akciðerlerimiz de oldukça
güçlü. O yüzden öyle kolay kolay yo-
rulmuyoruz. 

Biliyor musunuz, Allah’ýmýz bize
tam ihtiyacýmýz olan özellikleri vermiþ.
Çünkü biz genelde her tarafý açýk otlak-
larda yaþýyoruz. Ve çevremizde kendi-
mizi korumak için saklanabileceðimiz
hiçbir yer olmuyor. Yani tehlikelerden
ancak kaçarak kurtulabiliyoruz. Ýþte bu
sebeple hýzlý koþabilmemiz çok önemli. 

Bir baþka özelliðimiz daha var ki o
da kaçmadan kendimizi koruyabilme-
miz için verilmiþ. Bu özellik ne mi? Ta-
biî ki vücudumuzdaki siyah beyaz çiz-
giler. Çoðu zaman bu çizgilerin yar-
dýmýyla durduðumuz yerde bile tehli-
keden uzak olabiliyoruz. Aslýnda ben
de bunu daha yakýnda öðrendim. Ge-
çenlerde uzaktan sürümüzü izleyen bir
aslan görmüþtük. Tabiî ben hemen an-
neme sokulmuþtum. Daha önceleri ol-
duðu gibi kaçacaðýmýzý zannetmiþtim.
Ama sürümüzdeki zebralarýn çoðu ot-
lamaya devam ediyordu. Sadece bazý
zebra amcalarým sürüyü birbirine biraz
daha yakýnlaþtýrmýþlardý. Meraklanmýþ,
biraz da telâþlanmýþtým. Çünkü annem
her zaman aslanlarýn bizim için tehli-
keli olduðunu söylerdi. Peki o zaman
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niye kaçmýyorduk ki? Bunu anneme
sorduðumda bana:

– Korkma yavrum. Sürümüz teh-
likede olsa zaten hemen kaçardýk.
Tek bir aslan kendi baþýna bize zarar
veremez, demiþti.

Sonra da bana üzerimizdeki çiz-
gileri göstermiþti. 

– Bak, siyah-beyaz çizgilerimize.
Bizler hep bir aradayken bu çizgiler
birbirine karýþýyor. Bize karþýdan ba-
kan aslan, hangi çizginin kime ait
olduðunu bir anda ayýrt edemiyor.
O zaman da kafasý karýþýyor. Kime

saldýracaðýný bir türlü belirleyemi-
yor, demiþti. Ýþte ben, niçin siyah
beyaz çizgili yaratýldýðýmýzý o zaman
öðrenmiþtim. 

O kadar çok acýktým ve susadým
ki inþallah duracaðýmýz yer yakýndýr.
Zaten annem de yavaþlamamý iþaret
ediyor. Aaaaa, þu karþýdaki otlaðý
þimdi gördüm. Anlaþýlan orada du-
racaðýz. Yaþasýn, istediðim kadar ot
yiyebileceðim. Zaten aslanlar artýk
çok uzaklarda kaldý. Eminim bizi el-
lerinden kaçýrdýklarý için epeyce
üzülmüþlerdir.

Güney Afrika’nýn açýk otlaklarýnda
yaþarýz. Otlar, çalýlar, çimenler ve
sürgünlerle besleniriz. Kendimizi düþ-
manlarýmýza karþý koruyabilmek için
hýzla kaçarýz. Bunun için gerekli olan
uzun bacaklar ve büyük akciðerler Al-
lah tarafýndan bizlere verilmiþtir.
Ýnsanlarýn parmak izleri gibi bizim de
çizgilerimiz kendimize hastýr. Yani
bütün zebralarýn desenleri birbirin-
den farklýdýr. Toz banyosunu çok se-
ver, sürüler halinde yaþarýz. Sürü
uyurken içimizden bazýlarýmýz nöbet
tutar. Genelde 25 yýl kadar yaþarýz. 
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Birkaç gündür gözlerim açýk.

Meðer her yeri görmek ne kadar da

güzelmiþ. Tabiî en güzeli de annemi

görebilmek. Annem öyle þefkatli ki

onu çok seviyorum. O da beni çok

seviyor. Doðduðum günden beri ço-

ðu zaman onun kucaðýndayým. Beni

seviyor, emziriyor. Uykum geldiðin-
de kucaðýnda sallayarak uyutuyor. 

Tabiî ben ilk günlerde bu an-
lattýklarýmý sadece hissediyordum.
Göremiyordum. O zaman gözlerim
kapalýydý. Çünkü biz pandalar,
gözlerimiz kapalý olarak doðuyoruz.
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Gözlerimiz doðduktan yaklaþýk altý
hafta sonra açýlýyor. Zaten o sýrada
çok küçük oluyoruz. Neredeyse
küçük bir tavþan kadar. Ama de-
min de söylediðim gibi anneleri-
miz, bize öyle özenle bakýyorlar ki
güzelce büyüyoruz. Bizi hem sütle-
riyle besliyorlar hem de her türlü
tehlikeden koruyorlar. 

Annemin söylediðine göre üç
aylýk olduðumda tek baþýma yü-
rümeye baþlayacakmýþým. Beþ aylýk
olduðumda ise koþmaya ve bam-
bunun tadýna bakmaya. Bu arada
size bambudan hiç söz etmedim
deðil mi? Zaten ben de ne olduðu-
nu daha yeni öðrendim.

Bambu bizim en sevdiðimiz yi-
yeceðimizmiþ. Ben de diðer panda-
lar gibi büyüyünce bütün günümü
bambu yemekle geçirecekmiþim.
Bana bunu anlattýðýnda anneme:

– Bambu yememiz niçin bu ka-
dar uzun sürüyor? Çiðnemekte mi
zorlanýyoruz, demiþtim. O da bana:
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– Tabi ki hayýr, benim minik pan-
dam. Bambuyu çiðnemek bizim için
hiç zor deðil. Allah’ýmýz, bize tam
bambunun sert kabuklarýný yemeye
uygun saðlam ve keskin diþler ver-
miþ. Yemek yeme iþimiz bu kadar
uzun sürüyor, çünkü çok fazla yiyo-
ruz. Bir günde yaklaþýk 40 kilogram
bambu yersek ancak karnýmýz doyu-
yor, demiþti.

Yetiþkin bir panda neredeyse 120
kilogram aðýrlýðýnda oluyormuþ.

Bunun için de ancak bu kadar çok
yemekle doyuyormuþ. Herhâlde þu
an çok küçük olduðumdan, o günler
bana oldukça uzak görünüyor. 

Ben size bunlarý anlatýrken an-
nem de bir yandan bambu yemekle
meþguldü. Þu an yemeðini bitirip
beni kucaðýna aldý. Ne güzel! Önce
annemin sütüyle karnýmý doyura-
caðým. Sonra da ona sarýlýp uyuya-
caðým.

Diðer ayý türlerinden biraz fark-
lý bir görüntümüz vardýr. Beyaz pos-
tumuzun üzerinde büyük siyah be-
nekler mevcuttur. Asya kýtasýnda
yaþarýz ve bambu yiyerek besleniriz.
Günde yaklaþýk kýrk kilogram bambu
tüketiriz. Beslenme iþi bitince günün
geri kalan kýsmýnda uyuruz. Yetiþkin
pandalarýn aðýrlýðý 120 kilograma ka-
dar çýkar.
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Ne zamandýr çamur banyosu ya-
pamadým. Üzerimdeki parazitler de
bunu fýrsat bilip hemen çoðalýverdi-
ler. Þu küçük sinekler ve kurtçuklar,
derimin üzerinde yaþamayý ne kadar
da çok seviyorlar. Ama ben onlarý
hiç mi hiç sevmiyorum. Hele de be-

ni kaþýndýrmalarýndan çok rahatsýz
oluyorum. 

Küçük kuþlarýma söyleyeyim de
bugünkü temizliði biraz uzun tut-
sunlar. Þu sýralar buna epey ihti-
yacým var. Ýþte tam da onlardan söz
etmiþken geldiler bile. Bu kuþlar,
biz gergedanlarýn en büyük yardým-
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cýlarý. Kendileri küçükler, ama yaptýk-
larý iþ bizim için çok büyük. Ýyi ki Rab-
bimiz, onlara bizimle birlikte yaþamayý
ilham etmiþ. Yoksa biz ne yapardýk?
Eminim üzerimizdeki þu parazitler, ko-
ca gövdemizi bitirene kadar bizi yeme-
ye çalýþýrlardý. En iyisi kuþlara bugünkü
isteðimi söyleyeyim:

– Sýrtýmdaki þu parazitlerden öyle
þikâyetçiyim ki. Bütün gece beni ka-
þýndýrýp durdular. Bugün onlarýn hepsi-
ni toplamanýz mümkün mü acaba?

– Sen hiç sýkýlma gergedan kardeþ.
Ýstediðin bu olsun. Biz þimdi onlarýn
hepsini seve seve toplarýz. Hem böylece
karnýmýzý da bir güzel doyurmuþ oluruz. 

– Tamam, o zaman. Haydi bir an
önce baþlayýn. 

Kuþlara “Kolay gelsin.” dedikten son-
ra beklemeye baþladým. Þu an sýrtýmdaki
parazitleri tek tek topluyorlar. Biliyor
musunuz, bu kuþlarýn bize yardýmý sa-
dece temizlikle sýnýrlý deðil. Bize âdeta
güvenlik hizmeti de veriyorlar. Nasýl mý? 

Üzerimizde dolaþtýklarý için çevre-
mizde olup biteni bizden daha önce
fark edebiliyorlar. Eðer uzaklardan bize
doðru yaklaþan bir düþmanýmýzý gö-
rürlerse, hemen ötmeye baþlýyorlar. Ta-
biî bu, onlarýn her zamanki ötüþlerin-
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den çok farklý oluyor. Tehlikeyi haber
veren bu ötüþler, sanki çýðlýðý
andýrýyor. Bunun üzerine bizler de
ters giden bir þeyler olduðunu
anlýyoruz. Sonra da hemen tedbiri-
mizi alýyoruz.

Kararýmý verdim. Sýrtýmdaki te-
mizlik bittikten sonra ilk iþim, bir
çamur banyosu yapmak olacak.
Aslýnda bunu hiç ihmal etmemeli-
yim. Yüce Allah çamuru öyle özel
yaratmýþ ki! Ýçinde mikrop ve parazit
yaþamýyor. Ýþte bu yüzden vücudu-
mu çamurla kaplayýnca, parazitler

derimin üzerinde barýnma fýrsatý bu-
lamayacaklar. 

Bu arada sýrtýmdaki kuþlar, te-
mizliði býrakýp acý acý ötmeye baþ-
ladýlar. Anlaþýlan tehlikeli bir durum
sezdiler. Ormanýn ilerisinde yaþayan
kaplanlar var. Acýkmýþlarsa buraya
doðru yaklaþýyor olabilirler. Genelde
böyle yapýyorlar. Büyük ihtimalle
kuþlar onlarý görmüþlerdir. Neyse,
haber verdikleri iyi oldu. Dikkatli
olmalýyým. Hele hele yavruma bir
zarar gelmesini hiç istemem. Gere-
kirse onlara karþý burnumdaki sivri
boynuzumu bile kullanýrým.

Karada yaþayan hayvanlarýn en
büyüklerinden biriyiz. Genelde Hin-
distan, Afrika ve Java’da yaþarýz.
Burnumuzda uzunca ve sivri bir boy-
nuzumuz vardýr. Ýri yapýmýz ve bu
boynuzumuz sayesinde hiçbir hayvan
bize saldýrmaya cesaret edemez. Bo-
yumuz yaklaþýk 5 metre, aðýrlýðýmýz
ise 3 ton kadardýr. Yeþil yaprak, ot ve
çimen yemeyi, su içmeyi çok severiz.
Ortalama ömrümüz 40 yýl kadardýr. 
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Yer ne kadar da çok ýsýndý. Bu
sýcaklar yumurtalarýma zarar verebi-
lir. Yuvamý serinletsem iyi olacak.
En iyisi yuvaya biraz su sýçratayým.
Yavrularýmýn yumurtadan çýkma-
larýna  kýsa bir süre kaldý. Dünyaya
gelmelerine bu kadar az kalmýþken
ölmelerini hiç istemem. 

Zaten onlara herhangi bir zarar
gelmemesi için sürekli yuvamýn
yakýnlarýnda duruyorum. Onlarý sýk
sýk kontrol ediyorum. Çünkü baþ-
larýna bir iþ gelirse çok üzülürüm.
Hatýrlýyorum da bir keresinde arka-
daþlarýmdan biri yuvasýný darmadaðýn
bulmuþtu. Yumurtalarýný kýrýlmýþ
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gördüðünde öyle üzülmüþtü ki. Uzun
süre onu teselli etmeye çalýþmýþtýk. Ben-
zer bir acý yaþamayý asla istemem. O
yüzden dikkatli olmalýyým.

Ben, yumurtalarýmýn güvenliðine,
yuvamý yaparken de çok dikkat ettim.
Önce su kenarýna yakýn en uygun ve
güvenli yeri tespit ettim. Yumurtadan
çýktýktan sonra yavrularýmý kolayca su-
ya ulaþtýrabilmeliyim, diye düþündüm.
Sonra yuva yapýmýnda kullanacaðým
yapraklarý buraya taþýdým. Taþýma iþi bi-
tince toprak üzerinde derince bir çukur
açtým. Getirdiðim yapraklarý ve o sýrada
su kenarýndan taþýdýðým çamuru kulla-
narak yuvamý yaptým. Daha sonraki
günlerde yumurtalarýmý yuvamýn içine
özenle yerleþtirip üzerlerini örttüm. 

Ýþte demin de dedim ya þimdi sabýr-
la minik timsahlarýmý, yani yavrularýmý
bekliyorum. Tam yumurtadan çýkacak-
larý aný yakalamam çok önemli. Çünkü
bazen yumurtalarýnýn kabuklarýný kýr-
makta zorlanabiliyorlar. Aslýnda Yüce
Allah, onlara bu konuda büyük bir ko-
laylýk vermiþ. 

43



Dev bir kertenkeleye benzeriz.
Sudaki balýklar ve su kenarýna yakla-
þan hayvanlarý yakalayarak besleniriz.
Akarsularda ve bataklýklarda yaþarýz.
Gövdemiz sert bir deriyle kaplýdýr.
Bizler çok uzun ömürlüyüz, seksen yýl
yaþayan türlerimiz vardýr. Yetiþkinle-
rimizin boyu 4,5 metreyi aþar. Diðer
canlýlardan farklý olarak bizim üst çe-
nemiz açýlýr. Asya, Amerika, Afrika ve
Avustralya’da yaþarýz.

Daha yumurtada iken yavru-
larýmýzýn burunlarýnýn ucunda sivri
uçlu diþleri oluyor. Bunlar âdeta yav-
rularýn yumurta kabuðunu kýrmasý
için yaratýlmýþ. Zaten bu diþ, yavru-
larýmýz yumurtadan çýkar çýkmaz he-
men dökülüyor. Buna raðmen bazen
kabuðu tam olarak kýrmayý baþara-
mayan yavrular oluyor. O zaman da
biz anne timsahlara iþ düþüyor. Ka-
buklarýný kýrmalarýna diþlerimizle
yardým ediyoruz. Hepsi yumurta-
larýndan çýkýnca da önce onlarý

aðzýmýza yerleþtiriyoruz. Sonra da
özenle su kenarýna taþýyoruz. Böylece
Rabbimizin ilhamýyla onlarý suya
ulaþtýrýyoruz.

Size bunlarý anlatmaya baþlama-
dan önce yuvama epey su sýçrattým,
ama galiba bu yeterli olmayacak.
Bugün hava her zamankinden çok
daha sýcak. Belki de yuvamýn üzerine
biraz çimen yerleþtirmeliyim. O za-
man çok daha serin olur. Gidip çi-
men getireyim.
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– Haydi koþun bakalým. 
– Ama anne, nasýl yapacaðýz ki?
– Tereddüt etmenize hiç gerek yok

Karabenek. Bunu yapabilirsiniz,
haydi!

Annem böyle söyleyince kardeþ-
lerim Çilli, Süslü ve ben biraz daha
cesaretlendik. Evet, koþmaya baþ-
ladýk bile. Annem haklýymýþ. Ger-
çekten de koþabiliyoruz. Hem de

hýphýzlý. Ben en öndeyim. Hemen
arkamda Çilli var. Süslü, en sonda.
Epeyce ilerledik. Þimdi de annemle
babamýn yanýna geri dönüyoruz. 

Yanlarýna geldiðimizde annem
hemen dedi ki:

– Bakýn gördünüz mü ne güzel
koþtunuz. Ben size söylemiþtim.
Yüce Rabbimiz biz deve kuþlarýna
bu özelliði vermiþ. Her birimiz yu-
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murtadan çýktýktan çok kýsa bir süre
sonra rahatlýkla koþabiliriz. Hem de
hýzlýca. Bunun üzerine Çilli:

– Koþarken dengemi kanatlarýmla
saðladým biliyor musun anne, dedi.
Annem de ona:

– Aferin sana, zaten öyle yapman
gerekiyordu. Çünkü Rabbimiz bize
kanatlarýmýzý bu iþ için vermiþ. Yani
uçmak için deðil, koþarken gövde-
mizi dengelemek için, diye cevap
verdi.

Annem ve babam bizim koþ-
tuðumuzu gördüklerine çok sevin-
miþ görünüyorlar. Babamýn dediði-
ne göre yumurtadan çýkýþýmýzý he-
yecanla beklemiþler. Ýlk koþumuzu
da izledikten sonra iyice mutlu ol-
dular. Þimdi hep birlikte dinleniyo-
ruz. 

Annemin anlattýklarýna göre biz
deve kuþlarý iki bacaklý hayvanlarýn
en hýzlý koþanýymýþýz. Neredeyse bir
araba kadar hýzlanabiliyormuþuz.
Bir de en büyük yumurta, biz deve
kuþlarýna aitmiþ. Bunu duyunca he-
men:

– Yani þimdi biz dünyanýn en
büyük yumurtalarýndan mý çýktýk,
dedim. Annem de:
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– Evet aynen öyle. Ýçinde oldu-
ðunuz yumurtalarýn her biri yak-
laþýk bir buçuk kilogramdý, diye ce-
vap verdi. Sonra gidip gagasýyla yer-
deki kýrýk yumurta kabuklarýndan
birini aldý. Kabuðun üzerindeki de-
likleri bize göstererek:

– Þu minik delikleri görüyor mu-
sunuz? Ýþte sizler yumurtalarýnýzýn
içindeyken bu deliklerden hava
alýyordunuz, dedi. Sonra devam etti:

– Üstelik bu deliklerin çok önem-
li bir görevi daha var. Bunlarýn yer-
leri, bütün deve kuþu yumurta-

larýnýn üzerinde farklý farklý. Ýþte bu
sayede her bir deve kuþu kendi yu-
murtasýný kolaylýkla tanýyor, dedi.

Bu delikler benim ve kardeþleri-
min epey ilgisini çekmiþti. Hep be-
raber, içinden çýktýðýmýz yumurta-
larýn kabuklarýný bir süre inceledik. 

Þimdi de tekrar koþmaya karar
verdik. Aramýzda yarýþ yapacaðýz.
Hem bu sefer hiç birimiz sýkýntýlý
deðiliz. Çünkü koþma konusunda
usta yaratýldýðýmýzý artýk çok iyi bi-
liyoruz.

Hayvanlar âleminde en hýzlý koþan
iki bacaklý canlý bizleriz. Saatte 70 ki-
lometre hýzla koþabiliriz.  Boyumuz 2-
3 metre, aðýrlýðýmýz 110-160 kilogram
kadardýr. Yeþil sebze, ot ve tohumlar-
la besleniriz. Ufak böceklerden de ye-
riz. Sürüler halinde yaþarýz ve yumur-
talarýmýzý ortak bir yuvaya koyarýz.
Dünyada en çok Avustralya’da yaþarýz.
Küçük madenleri ve cam parçalarýný yi-
yebiliriz. Ömrümüz 60-70 yýl ka-
dardýr.
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Yine ne kadar da çok esnedim.
Aðzýmý açýk görünce kuþlar hemen
baþýma toplandýlar. Bir sorayým ba-
kalým temizliðe mi gelmiþler:

– Merhabalar, hoþ geldiniz. Te-
mizlik mi yapacaksýnýz?

– Evet, seni esnerken görünce
gelip bir soralým dedik. Ýstersen diþ-
lerine güzel bir bakým yapabiliriz.
Ne dersin?

– Olur derim. 
Bu kuþlarý çok seviyorum. Sýk sýk

gelip böyle diþlerimi temizliyorlar.
Benim gibi kocaman bir su aygýrýnýn
diþlerinin arasýndaki artýklar bile on-
larý doyurmaya yetiyor. Çünkü hep-
si de küçük küçükler. Benim sivri ve
uzun diþlerimin arasýnda gezinmek-
ten hiç korkmuyorlar. Ama ben de 
onlara zarar verecek ya da onlarý
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korkutacak hiçbir þey yapmýyorum.
Çünkü Allah’ýmýz onlara da bana da
güzelce yardýmlaþmayý ilham etmiþ. Artýk
temizlik için aðzýmý açýyorum. Gerisini
kuþlar gidince anlatýrým.

Temizlik epey sürdü ama þu an sonun-
cu kuþ da aðzýmdan çýktý. Hep birlikte
uçup gittiler. Karýnlarýný doyurduklarý için
oldukça sevinmiþ görünüyorlar. Artýk biz
de küçük kýzým Tombul ile birlikte
rahatça yüzebiliriz. Eminim kýzým yüzme
fikrini duyunca çok sevinecektir. Suda be-
nimle oynamaya bayýlýyor. En çok da
yüzerken sýrtýma çýkýp sonra  tekrar suya
atlamayý seviyor. 

Biz su aygýrlarý, yüzmeyi hem seviyo-
ruz hem de çok iyi biliyoruz. Ayrýca su-
yun altýnda epey uzun bir süre kalabiliyo-
ruz. Rabbimiz bize bu konuda þöyle bir
kolaylýk vermiþ: Suya dalarken burun de-
liklerimizi kapatabiliyoruz. Böylece bur-
numuzdan içeri su kaçmamýþ oluyor. 

“Birlikte yüzelim.” deyince Tombul
gerçekten de çok sevindi. Daha þimdiden
sýrtýmdan suya üç dalýþ yaptý bile. Bu
sýcak havada suyun içinde serinlemek çok
zevkli. Güneþ altýnda kalýnca yanma gibi
bir derdimiz de olmadýðý için rahatýz.
Yüce Allah, vücudumuzu güneþ yanýk-
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Bizler Afrika’daki su boylarýnda
yaþarýz. Derimiz tüyle kaplý deðil-
dir. Otla besleniriz. Kafamýz ve
vücudumuz çok iridir. Aðzýmýzda
uzun ve sivri diþler mevcuttur. Ýyi
yüzücüyüzdür. Dev gövdemiz ve iri
diþlerimiz sebebiyle timsahlar bile
kolay kolay bize saldýrmaya cesaret
edemez. Genellikle sürüler halinde
yaþarýz. Suyun altýnda uzun süre
kalabiliriz.

larýna karþý özel sývýlar üretecek bi-
çimde yaratmýþ. Bu sayede cildimiz,
tüysüz olmasýna raðmen güneþte
yanmýyor. 

Üstelik bizler sadece sýcaktan de-
ðil soðuktan da hiç zarar görmüyo-
ruz. Çünkü derimiz çok kalýn ve
altýnda beþ santimetre kalýnlýðýnda
yað tabakasý var. Tabiî bu kadar
yaðlý olunca soðuk suyun altýnda bi-
le sýcak kalýyoruz.

Bu arada Tombul, suyun kena-
rýnda gezinen timsahlarý gördü ve
bana:

– Anne, bu timsahlar niçin sürek-
li bize bakýyorlar, diye sordu. Ona:

– Ben yanýndayken korkmana hiç
gerek yok, yavrum. Ama yine de
timsahlara karþý her zaman dikkatli
olman gerektiðini unutma, dedim. 

Çünkü timsahlar bazen baþýmýza
dert olabiliyor. Yavrularýmýz küçük
olduðu için onlarý kolay bir av ola-
rak görüyorlar. Tabiî bizim kocaman
ve güçlü çenelerimizle onlarýn sal-
dýrýlarýna karþýlýk vereceðimizi de
çok iyi biliyorlar. Ama biz yine de
dikkatli olmalýyýz.
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Çok fazla oyalanmadan iþimi bi-
tirip tekrar denize dönmeliyim. Bu
kumsala yumurtalarýmý býrakmak
için geldim. Zaten biz deniz kap-
lumbaðalarý yumurta býrakma iþi
dýþýnda karaya hiç çýkmýyoruz. Er-
kek deniz kaplumbaðalarý ise hep
denizde duruyor. Çünkü bizler, ka-
rada sudaki gibi hýzlý hareket ede-
miyor ve savunmasýz kalýyoruz. 

Birazdan kumsalda yuvamý yap-
mak için uygun bir yer tespit edece-
ðim. Sonra yüzgeçlerimi kullanarak
oraya yaklaþýk elli santimetre derin-
liðinde bir çukur açacaðým.  Açtýðým
bu çukura yumurtalarýmýn hepsini
býrakacaðým. Yaklaþýk yüz tane olan
yumurtalarým, masa tenisi toplarý
kadar ve beyaz renkte. Yumurta-
larýmý býraktýktan sonra üzerlerini
kumla örteceðim. Denize geri döner-
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ken arkamda kum üzerinde traktör
tekeri gibi izler býrakacaðým. Böyle-
ce yavrularým yumurtalardan çýk-
týktan sonra bu izleri takip ederek
denize ulaþabilecekler. Týpký yýllar
önce yine bu kumsalda benim yap-
týðým gibi. 

Yumurtamdan çýktýðým o günü
hiç unutmuyorum. Kabuklarýmýzý
kýrdýktan sonra kardeþlerimle birlik-
te üzerimizdeki kumlarý atmaya
baþlamýþtýk. Bir süre sonra da yu-
vamýzdan dýþarý çýkmýþtýk. Her yer
karanlýktý, ama tam karþýmýzdan bir
ýþýk geliyordu. Rabbimizin bize il-
ham etmesiyle gecenin karanlýðýnda
denizin o yönde olduðunu anlamýþtýk.
Tek hedefimiz denize varmaktý. He-
men önümüzde bulduðumuz izleri
takip etmeye baþlamýþtýk. Ta ki de-
nize varana kadar. Kendimizi suya
attýðýmýzda hepimiz çok mutlu ol-
muþtuk. Açýk denizlere doðru yüz-
müþ, yüzmüþtük. 

Tabiî bütün bunlar uzun yýllar
önceydi. Buralardan çok uzaklaþmýþ
olmama ve aradan uzun yýllar geçmiþ
olmasýna raðmen, doðduðum yeri
hiç þaþýrmadan tekrar bulabildim. 

Sonunda yuvamý yapmak için
uygun bir yer buldum. Artýk kumu

kazmaya baþlasam iyi olacak. Daha
bir-iki saatlik iþim var. Hava aydýnlan-
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madan denize ulaþmalýyým. Ne güzel,
yaklaþýk iki ay sonra yavrularým da

denize kavuþacaklar. Bu sýrada her-
hangi bir tehlikeyle karþýlaþmama-
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Brezilya kýyýlarý açýklarýnda, Ak-
deniz, Pasifik ve Atlantik okyanu-
sunda yaþarýz. Boyumuz yaklaþýk bir
metre, aðýrlýðýmýz ise yaklaþýk 150-
200 kilogramdýr. En çok 450 kilog-
ram aðýrlýða ulaþabiliriz. Deniz can-
lýlarýyla besleniriz. En çok yengeci
severiz. Sadece diþilerimiz yumurta
býrakacaklarý zaman karaya çýkar ve
sonra hemen denize geri döner.
Yavrularýmýz da yumurtalarýndan
çýkar çýkmaz denize koþar. 300-350
yýl kadar yaþarýz.

larý için sürekli dua ediyorum. 
Denize varmalarýndan sonra on-

lar için çok fazla endiþelenmeme ge-
rek olmayacak. Hele biraz büyü-
düklerinde her þey çok daha kolay-
laþacak. Giderek irileþecekler ve ne-
redeyse 350-400 kilogram olacak-
lar. Ayný zamanda suda çok hýzlý ha-
reket edebileceklerinden pek fazla
düþmanlarý olmayacak. Deniz hay-
vanlarýndan yiyerek güzelce büyüme-
ye devam edecekler. Meselâ ben bu
zamana kadar denizde birkaç kez
köpek balýklarý tarafýndan kovalan-

maktan baþka bir tehlike yaþamadým.
Bizler baþýmýzý karadaki kaplumba-
ða arkadaþlarýmýz gibi kabuðumu-
zun içine çekemiyoruz. O zaman da
bazý köpekbalýklarý ve balinalar, ka-
buðumuzun dýþýnda kalan kýsýmlarý
yemek olarak görebiliyor. Ancak de-
min de dedim ya. Çok hýzlý hareket
edebildiðimiz için onlardan kaçmak
pek de zor olmuyor.

Bu arada yumurtalarýmý gömdüm
ve buradaki görevim bitti. Denize
dönüyorum. 
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