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Omurgah hayvanlarm : bahklar, kurbagagiller, silriingenler,
ku§lar ve memeli hayvanlar diye be§ sm1fa boltindtigtinti mektep s1ralarmda ogrenmi~tik. M1LLOT'nun pek isabetli olaTak soyledigi
gibi, 4 .gm1fa taksim edilen kara bayvanlarmdan ziyade kendi a ~· a
larmda btiytik farklar gosteren hayvanlair grupuna bahklar ismi veriliyor. Hakikaten, bir zoolog gozti ile bak1lmca, bir sazan bahgi ile
bir Petrorwyzon (Neunauge) arasmdaki fark, bir kurbaga ile bi!' at
arasmdaki farktan daha btiytiktiir. Bu s~bepten dolay1 omurgah
hayvanlair1 iki gruba taksim e tmek da:ha dogru olur : b!r grupta bahklar, diger grupta dor'tayakhlar. Bahklar1 da ba§hca dort gruba
ayirabilirjz: Agnatha, Placodermata, K ikirdakli bahklar ve kernikli
bahklar.
Agnatha grubundaki bahklar, Qenesi olm1yan, Qift kanadlan bulumruyan, kaygan, pulsuz derili bahklard1r ki en eski omuTgalI hayvanlar1 te§kil ederler. 300 milyon sene once, D evon tabakas1 devr inde onlar Placodermata grubuna dogru tekamtil ettiler. Bu giin o
gruptan, tuzlu sularda ve tath sularda ya§1yan Pelromyzon'Iar kal mi§hr ki onlarda bir pairazit hayati stirmektedirler. Gayet 1ptidai
<;eneleri ve c;=u kanatlari olan Placodermata k1k1rdaklI ve kem ikli bahklarm ecdad1 say1hrlar.
Devon devrinin sonuna dogru su:arda ya9amakta olan omur·
gahlar karada ya§arruya ba$lad1la:- ve bu hadise tekamiil it arih1nin
en bi.iyiik problemlerinden birini te9k~l etmektedir : bahklardan karada ya§1yan hayvanlara gegi§in amatomi noktasmdan intikal ~ekli
nin meydana koydugu mesele : bugi.inkti ytizlerce bahk c=ns!erinde
~ekil ve yap1 itibarile pek ge§itli olan bahk kanatlarmdan, mesela
kurbagalarCC!a olan ayaklar ne gibi bir tebeddlil ve t ek a mtil neticesi

h usule gelm; §lerdir?
( *) Mukayese maksad1 ile vcrihni§t ir.
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Kemikli bahklara mensup fosillerden olan Crossopterygia'larm
tetkiki bahk kanatlar1 ile ayaklar arasmdaki anatomi te§ekkiilti kademesinin kc§fine yol agmi§tlr. Crossopterygia'Iar1n kanatlar1 cliger
bahklar m kanatlarmdan esas itibarile farkhd1rlar. Diger bahklar-

da goriildiigii gibi govdeye dogrudan dogruya merbut olacag1 yerde,
onlarm kanadlan pullarla kaph bi r sapa merbuttur ve bu sap govdeden d1§an sark1p maf.sal te§ekkillii arzetmektedir. Tetkik edilmi§
olan fosillerin boylece hakik1 mafsalh ktigtik ayaklara sahip olduklan gortilmli§tiir. Onlairm kafalarmm te§ekktilii de ip'lidai kurbagagillerin kafalan ile ayni yap1h§tad1r ve paleontologlar, hakh olarak,
Oros~opterygia'lar1 baliklar ile karada ya$1yan hayvanlar arasmdaki rab1ta addederler.
·
Bundan 70 milyon sene once nesli ttikenmi§ oldugu ta:hmin edilen, Crossopterygia cinsinden Colacanthid Latimeria'nm, Gtiney Afrika ile Madagaskar adas1 arasmdaki sularda avlamp ke§if edilmesi, yukar1da zikredilen paleontologi bulgularm1 hayret verici bir surette •teyid etti. Bu ballgm bir tanesi 1938 senesinde ilk defa olarak
avland1. 1952 senesinde ikinci bir bahk daha avalamaga muvaffak
olun.du. Fakat her ikisi de okadar zedelenmi§ idilercli ki, hakiki, ilmi bir inc·aleme kabil olmadl. F,rans1z idarecilerinin basireti, Mada.~
gaskar'daki institu de Recherches Scientifique miiessesesinin i§birligi yapmas1 ve bahkg1lara vaad eclilen eyi para mukafat1 sayesinde,
son bi.r kag sene iginde daha dokuz aded Latimeria avlanabildi, ve
hepsi d~ gayet eyi muhafa~a ,e.d ilip z.edelenmeden ilmi incelemeye
arzedildiler. ·Avlanan 'bu"balikfarm hepsi ayni cinsten olup muvakkaten Latimeria chai.'lumnae ismi ile adland1r1ld1lar. Bu bahklar denizde 700 metre derinlikte ve 10°C hararette ya§1yorla;r. l§1ktan ho§lanmamalari (photophobie) ve suyun yiiksek harareti (25°C) dolay1sile deniz sathma yakm sularda ya§amak kabiliyetleri yoktur.

L atimeria'mn ke§fi ile,

paleontologlarm

Crossopterygia'lar

hakkrnda yapmt§ olduklan rekonstruktionlar tamami le teyid edil-

Jni§ oldu. Bu bahklar ytiksek hayvanlarm en eskilerinden olup, karada ya$1yan en iptidai hayvanla!'dan hentiz bir t anesi meydana gelmemi§ olan bir devirde ya§am1§lard1r. Bu bahklara nazaran Dinosaurus heniiz daha diinkii giinde ya§am1§t1r, giinkli Colac~nthidJer
200 milyon sene daha eskiclirler. Milyonlarca yiizy1llarda :harici
$artlarm pek bliytik tebeddillleri oldugu halde, bugiin ya§1yan L !J,timeria ile onlann fosil olmu§ olan ecdad1 arasmda hig bir f ark bulunmamaktadlr.
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Yalmz kanadlarm te§ekktiliinde degil, physiologie tak1mmdan
dabi LatimeriCMiin ke§fi ve jncelenmesi, tekamiil tarihine ait had:iselerin aydmlanmasma yard1m etti. Embriologieden biliyoruz ki,
hypophyse guddesi kismen beyin ventrikellerinin sinir nescinden ve
kismen pharynx in airka cidarmm nescinden ite§ekklil eder. Bu sonuncu kisun, rti§eymin rahimde inki§afI esnasmda, hazim cihaz1 yolundan ayr1hp sinir nesi~leri ile birle§ir ve bu suretle :hypophyse
guddesi iki ayr1 los1m nescin bir!e§mesi ile meydana gelir. Bir ~ok
memeli hayvanlarda, dogumdan sonra, guddenin, evelden, tamamile
ayri iki k1s1mdan b'.rle§erek te§'ekkiil ettigine dair hi<; bill· emare
bulunmaz. Latimeria'da ise hala. bu guddenin, kan damarlari pek b ol
olan hir borucuk §eklindeki uzun bir sap ile damak tavanma merbut
oldugu ·gortiliir. Bu, (Ontogenie, Phylogenie'nin k1sa bir tekrarmdan
ibairettir) diyen kaidenin bir kere daha teyid edildigini gosterir. Latimeria'nm kalbinin §ekli de rti§eym t ekamtiliiniin bir kademesinin
bariz b ir goste~sidir.
Latimeria tamamile mikrosefal bir hayvandir : 45 kilo ag1rhtIdak: bir Latimeria'nm beyni yalmz 3 gramd1r, yani viicut $rhginm 15000 de biri kadard1r. Biitiin omurgahlar .iqinde nisbi olarak bu
kadar kii~iik beyinli ba§ka bi!' hayvan bulurunadlg1 hal~, bu kii~Uk
~yin, Lat,i meria'mn, zaman siiresin.e kar§t olan yar1§ta, biltiin diger omurgahlan ge~j p geride b1rakmasma mani olmam1§br.
(TRlANGEL) Dergis ' nden: 1958, No: 7
(Yazmm muharrir:nin ismi konmam1§t1r)
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