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1
Yılanbalığı

Yılanbalıkları Atlas Okyanusu’nun kuzeybatısında yer alan, Sar-
gasso Denizi adlı ve yaratılışları için her açıdan uygun olan bir 
yerde başlarlar hayata. Sargasso Denizi aslında sınırları belli bir 
su kütlesinden çok, deniz içinde bir denizdir. Kabul görmüş öl-
çütlere pek uymadığından, nerede başlayıp nerede bittiğini kestir-
mek güçtür. Küba ile Bahamalar’ın biraz kuzeydoğusunda, Kuzey 
Amerika kıyısının doğusunda yer almasına rağmen, bir yandan da 
sürekli hareket halindedir. Sargasso Denizi bir düş gibidir: Ne za-
man girip çıktığınızı nadiren kestirebilirsiniz; tek bildiğiniz bir ara 
orada olduğunuzdur. 

Bu geçiciliğin nedeni, Sargasso Denizi’nin karaya sınırının ol-
mamasıdır. Kara yerine dört güçlü okyanus akıntısıyla çevrilidir. 
Batısında hayat veren Körfez Akıntısı (Golfstream), kuzeyinde 
Körfez Akıntısı’nın bir kolu olan Kuzey Atlantik Akıntısı, doğu-
sunda Kanarya Akıntısı ve güneyinde de Kuzey Ekvator Akıntı-
sı bulunur. Yaklaşık üç buçuk milyon kilometrekarelik bir alana 
yayılan Sargasso Denizi, bu akıntılar dairesinin içinde yavaşça 
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dönen ılık bir girdap gibidir. Bir kez bu girdaba kapılan bir daha 
kolay kolay çıkamaz. 

Sargasso Denizi’nin yer yer 7.000 metre derinliği bulan suları 
koyu mavi ve berraktır. Yüzeyi Sargassum denen ve denize adını 
veren yapışkan, kahverengi bir algle kaplıdır. Suyun üzerini batta-
niye misali örten yüzlerce metrekarelik yosun tabakaları, araların-
da minik kabuklular, balıklar, denizanaları, kaplumbağalar, kari-
desler ve yengeçlerin de olduğu sayısız canlıya yiyecek ve barınak 
sağlar. Daha da derinlerde başka tür yosunlar ve denizaltı bitkileri 
yetişir. Tıpkı geceleri canlanan bir orman gibi, denizin karanlıkla-
rı bin bir çeşit yaşamla dolup taşar. 

Avrupa yılanbalığı Anguilla anguilla’nın doğum yeri burası-
dır. Yetişkin yılanbalıkları baharda üremek için buraya gelirler, 
yumurtlarlar ve yumurtaları döllenir. Burada, karanlığın güvenli 
kollarında, fazlasıyla minik kafaları ve pek az gelişmiş gözleri olan 
küçük, larvamsı yaratıklar dünyaya gelir. Bunlara leptosefal larva-
lar adı verilir. Gövdeleri tıpkı bir söğüt yaprağı gibi yassı ve keli-
menin tam anlamıyla şeffaf, boylarıysa sadece birkaç milimetredir. 
Yılanbalığının yaşam döngüsünün ilk aşaması budur. 

Bu incecik söğüt yaprakları doğar doğmaz hiç vakit kaybetme-
den yola koyulurlar. Körfez Akıntısı onları alıp Atlas Okyanusu’n-
da binlerce kilometre sürükleyerek Avrupa kıyılarına getirir. Üç 
yıl kadar sürebilen bu yolculukta her larva milim milim, yavaşça 
şişen bir balon gibi büyür ve nihayet Avrupa’ya vardığında ilk 
başkalaşımı geçirerek cam yılanbalığına dönüşür. Bu, yılanbalığı-
nın yaşam döngüsünün ikinci aşamasıdır. 

Söğüt yaprağını andıran bir önceki halleri gibi, cam yılanba-
lıkları da neredeyse tamamen şeffaftırlar. Boyları altı-yedi santi-
metredir; uzun, ince ve kaygandırlar. Sanki ne renk ne de günah 
henüz içlerine işleyebilmiştir. Deniz biyoloğu Rachel Carson’ın 
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deyişiyle, “bir parmaktan daha kısa olan ince cam çubuklara” 
benzerler. Bu görünürde savunmasız ve narin halleriyle Basklar 
dâhil pek çok halk tarafından lezzetli bir yiyecek olarak görülürler.

Cam yılanbalığı Avrupa kıyılarına vardığında genellikle bir 
ırmağa ya da dereye girer ve göz açıp kapayıncaya dek tatlı suya 
uyum sağlayarak yolculuğuna devam eder. Bu esnada bir başka-
laşım daha geçirerek sarı yılanbalığına dönüşür. Gövdesi kaslı, 
yılansı bir hal alır. Gözleri gövdesine oranla küçük kalır; gözbe-
bekleri belirgin koyuluktadır. Çenesi genişler ve kuvvetlenir. Hayli 
minik olan solungaçları neredeyse tamamıyla gizlidir. Sırtı ve kar-
nı boyunca uzanan yumuşak, ince yüzgeçleri vardır. Derisi nihayet 
renklenmeye başlayarak kahverengi, sarı ve gri tonlara bürünür. 
Tüm gövdesini hayali bir zırh gibi saran, dokununca hissedilme-
yen, gözle görülmeyen minik pullar oluşur. Cam yılanbalığı ne 
kadar narin ve kırılgansa sarı yılanbalığı da o kadar güçlü ve daya-
nıklıdır. Bu, yılanbalığının yaşam döngüsünün üçüncü aşamasıdır.

Sarı yılanbalığı, sık bitkilerle kaplı son derece sığ sularda da, 
çok güçlü akıntılarda da yol alabilir. Çamurlu göllerde ve durgun 
derelerde, azgın nehirlerde ve ılık gölcüklerde yüzebilir. Gerekti-
ğinde bataklıkları ve hendekleri aşabilir. Yolculuğu sırasında hiç-
bir şeyin kendisine engel olmasına izin vermez. Öyle ki sudan yol 
almak imkânsız hale geldiğinde karaya çıkıp nemli bitkilerin ve 
otların arasından saatlerce sürünerek yeni sulara ulaşabilir. Dola-
yısıyla yılanbalığı, kendi balıklığını aşan bir balıktır. Belki de balık 
olduğunun bile farkında değildir.

Yılanbalığı yılmadan usanmadan binlerce kilometre göç ede-
bilir; derken birdenbire yuvasını bulduğuna karar verir ve durur. 
Öyle aman aman bir yuva değildir bu; yılanbalığı için bu yuvanın 
özellikleri sadece çabucak öğrenip uyum sağlayacağı, gerektiğin-
de tahammül edeceği ayrıntılardan ibarettir. Çamurlu bir dere 
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veya göl yatağı yuva olabilir; kayalıkların arasında saklanabileceği 
oyuklar ve karnını doyuracak kadar besin de varsa ne âlâ. Yılan-
balığı yuvasını bulduktan sonra yıllarca burada kalır ve genellikle 
sadece birkaç yüz metre çapında bir alanda dolaşır. Eğer dış et-
kenler nedeniyle yerinden edilirse ilk fırsatta yuvasına geri döner. 
Araştırmacılar tarafından yakalanıp verici takılan ve yakalandıkla-
rı noktadan kilometrelerce öteye salınan yılanbalıklarının bir iki 
hafta içinde ilk yakalandıkları noktaya döndükleri bilinmektedir. 
Yollarını nasıl buldukları ise tam bir muammadır.

Sarı yılanbalığı tek başına yaşayan bir hayvandır. Hayatının 
aktif dönemini genelde yalnız geçirir. Mevsimlerin geçişine göre 
hareket eder. Hava sıcaklığı azaldığında uzun süreler boyunca ta-
mamıyla kıpırtısız bir biçimde çamurun içinde yatar. Bazen bunu 
diğer yılanbalıklarıyla birlikte, yumak gibi birbirlerine dolanmış 
olarak yaparlar.

Yılanbalığı geceleri avlanır. Hava karardığında gün boyu sak-
landığı suyun dibindeki çamur çökeltisinden çıkarak yiyecek ara-
maya başlar. Larva, kurbağa, salyangoz, böcek, kerevit, balık, solu-
can; ne bulursa yer. Hatta fırsatını bulursa fare ve kuş yavrularını 
bile yer. Zaman zaman leş yiyicilik de yapar.

Yılanbalığı hayatının büyük bölümünü bu sarı kahverengi göv-
denin içinde, bazen hareket halinde bazense kış uykusunda, göz-
lerden uzakta geçirir. Gündelik yiyecek bulma ve barınma arayışı 
dışında hiçbir amacı yok gibidir. Sanki yaşamak, başka her şeyden 
çok beklemek demektir ve hayatın anlamı boşluklarda veya sadece 
sabrederek ulaşılabilecek soyut bir gelecekte gizlidir.

Uzun da bir hayattır bu. Başına büyük bir hastalık veya talih-
sizlik gelmezse bir yılanbalığı aynı yerde 50 yıl kadar yaşayabilir. 
İsveç’te insanlar tarafından bakılan ve seksen yaşını geçtiği bilinen 
yılanbalıkları vardır. Halk masallarında ve efsanelerde yüz yaşını 
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aşmış yılanbalıklarından söz edilir. Bir yılanbalığı hayattaki ye-
gâne var oluş amacından –üremekten– alıkonulduğunda, isterse 
sonsuza dek yaşayacak gibidir. Sanki gerekirse dünyanın sonuna 
kadar bekleyebilir.

Gelgelelim hayatının bir noktasında, genellikle on beş ila otuz 
yaş arasında bir yerde, yabani yılanbalığı ansızın üremeye karar 
verir. Bu kararı neyin tetiklediğini hâlâ bilmiyoruz, belki de asla 
öğrenemeyeceğiz ama bir kez karar aldığında, yılanbalığının sa-
kin yaşamı aniden son bulur ve yepyeni bir karaktere bürünür. 
Bir yandan dünyaya geldiği denize dönmek üzere yollara düşer-
ken, bir yandan da ömrünün son başkalaşımını geçirmeye başlar. 
Derisinin o soluk sarımsı kahverenginin yerini çok daha çarpıcı 
renkler ve desenler alır. Sırtı koyulaşarak siyaha dönerken yanları 
gümüşi bir renge bürünür. Gövdesinde sanki bu yeni kararlılığı 
vurgulamak istercesine çizgiler belirir. Sarı yılanbalığı, gümüş yı-
lanbalığına dönüşür. Bu, yılanbalığının yaşam döngüsünün dör-
düncü aşamasıdır.

Sonbahar koruyucu karanlığıyla birlikte geldiğinde gümüş 
yılanbalığı Atlas Okyanusu’na açılır ve Sargasso Denizi’ne doğ-
ru yola koyulur. Yol boyunca vücudu, sanki bu yolculuğa neden 
çıktığını biliyormuşçasına, bir dizi değişimden geçer. O zamana 
kadar gelişmemiş olan üreme organları belirir, yüzgeçleri hızla 
yol alabilmesi için büyüyüp sertleşir, gözleri irileşerek okyanusun 
derinliklerinde daha iyi görmesini sağlayacak mavi renge bürü-
nür, sindirim sistemi körelir ve midesi çözünerek yok olur. Artık 
ihtiyaç duyduğu enerjinin tamamını o zamana kadar depoladığı 
yağdan alır. Gövdesi sperm veya yumurtayla dolar. Bu noktadan 
sonra hiçbir dış etken yılanbalığını yolundan alıkoyamaz.

Günde kırk beş kilometre kadar yol alabilmesi ve kimi zaman 
suyun dokuz yüz metre kadar derinine inmesi dışında yılanbalı-
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ğının bu yolculuğu hakkında pek az şey biliyoruz. Gideceği yere 
varması altı ay sürebilir, bazen kış boyunca bekleyip ilkbaharda 
yoluna devam eder. Esaret altında tutulan gümüş yılanbalıklarının 
hiç beslenmeden dört yıla kadar hayatta kaldıkları bilinmektedir. 

Açıklanamaz bir varoluş azmiyle çıkılan uzun ve çileli bir yol-
culuktur bu. Yılanbalığı nihayet Sargasso Denizi’ne vardığında bir 
kez daha yuvasını bulmuş olur. Suyun yüzeyinde dönüp duran 
yosundan battaniyelerin altında yeni yumurtalar döllenir. Böy-
lelikle yılanbalığının işi biter, hikâyesi tamamlanır ve hayatı sona 
erer. 




