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ön kapak: Büyük beyaz melek

(Pieris brassicae) kelebeğinin uçuş

sırasında art arda çekilmiş

fotoğrafları

arka kapak: Madagaskar imparator

güvesi (Antherina suraka)

başlık sayfası: 

Psike, Wolf von Hoyer, 1842. 

Neue Pinokothek, Münih.

“Bir rüyaydı gördüğüm eminim,

ya da Psike’nin kanatları mıydı

Ayık gözlerle seyrettiğim?”

Ketas, Psike’ye Övgü

başlık sayfası: Automeris

montezume, Güney Amerika’dan

bir dev ipekgüvesi



Kafatasları

“Sanat en başta sadece yüzey ve semboldür.
Yüzeyin altına inenler kendilerinden sorumludur.
Sembolü anlayanlar kendilerinden sorumludur.
Sanat gerçekte, hayatı değil,  izleyiciyi yansıtır.”

Oscar Wilde: Dorian Gray'in Portresi

“Heyhat, zavallı Yorick. Onu tanırdım, Horatio.”

Shakespeare: Hamlet

&
Semboller



edilen bu hile, ticaret gemilerini koruyan muhriplerin üzerine bir örtü gibi çekilerek muhtemelen
birçok hayatın kurtarılmasında başarılı oldu. 

Kamuflaj boyasının geliştirilmesinin arkasındaki deha, RNVR'dekiiii (Kraliyet Donanması Sivil
Gönüllüleri) genç yüzbaşı Norman Wilkinson'dır. Model ticaret gemilerine dönen bir masa
üzerinde periskop ile baktığı itinalı deneyler sonrasında, birçok önemli ilkeye imza attı. İlk olarak,
desenin açık renkli kısımları, ayırt edici tonu olan iki farklı açık renkle boyanmalıydı. Bu durum
renklerin gökyüzüyle karışması ihtimalini artırıyor ve koyu gri ve siyah zebra çizgileriyle boyandığı
zaman geminin görüntüsünü çarpıtıyordu. İkinci olarak, geminin saldırıya en çok açık noktaları;
köprü üstü, kıç ve pruva kısmı ise bu renklerle boyanmalıydı ki, hatları duraksayan renklerle
tanımlanmasın. Bu durum denizaltıların geminin rotasını kestirmesini zorlaştırıyordu. Üçüncü
olarak, eğik çizgiler, kavisler ve şeritler geminin dış hatlarını yok etmek için en etkili yollardandı.

Genelde insan icatlarının doğa tarafından önceden yapıldığını görürüz; bir çok kelebek ve
güvede kamuflaj boyasının aynısı vardır ve aynı ilkeler burada da geçerlidir. Bu şaşırtıcı bir şey
değildir çünkü ticaret gemisi avlayan bir denizaltı ile böcek avlayan bir kuş arasında kesin bir
paralellik vardır. Kanatlarında parlak şeritler olan, kırlangıçkuyruk kelebekleri dahil bir çok kelebek
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Greta oto, tropik ormanların

alaca karanlığında neredeyse

tamamen görünmezdir
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Kuş pisliği kılığına girmiş bir

viceroy kelebeğinin tırtılı

(Basilarchia archippus) 
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buna örnektir. Güney Doğu Asya'daki Idea kelebekleri de dâhil olmak üzere bazı türlerin beyaz
zemininde siyah çizgileri vardır. Bu türlerin yarı saydam beyaz kanatlarında siyah lekeler ve
damarlardan desenler vardır. Kelebeğin savunmasız vücudu ve başına doğru devam eden bu
lekeler, bir savaş gemisinin üst köprüsünü saklayan kamuflaj şeritleri gibi onları saklar. Malezya
orman kelebeği, Parthenos sylvia'nın, kanatlarının ve vücudunun üzerinde yanlamasına boydan
boya uzanan ve vücudun genel hattını gizleyen siyah şeritler vardır.

Birçok kelebekte, kanattaki çizgiler gözü böceğin kuyruğunun sonundaki sahte kafaya
yönlendirir. Birçok biyoloğun vardığı sonuç, sahte kafaların yırtıcıların dikkatini dağıtmak için
olduğudur, böylece gagalama ve ısırma çabaları doğrudan arka kanatların uçlarına yönlendirilir.
Bunu kabul etmek hiçte zor değildir, çünkü kelebekler çoğunlukla kuyruk sonundaki göz
noktalarında gaga izleriyle, ya da arka kanatlarının bir kısmı eksik yakalanır, ama bu iki 'kafanın'
kafa karışıklığı yaratma ihtimalini imkansız kılmaz. Çok deneyimli bir biyolog olan Ken Preston-
Mafham, Meksika'da sahte kafası olan iplik kuyruklu mavi bir kelebek gördüğünde yaşadığı kafası
karışıklığını kaleme almıştır.iv İlk başta kuyruk kuyruğa normal pozisyonda çiftleşen iki kelebek
gördüğünü sanmıştı. “Daha önce hiç bu kadar şaşırıp kafamın karıştığı bir durum hatırlamıyorum...”
diye yazmıştı. Çok yakına geldikten sonra görüntünün ne olduğunu ancak anlayabilmişti. 

İletişim endüstrisinin devasa büyümesini yönlendiren gösterge bilimi, birçok şeyin yanında,
sinyal iletimi ve algısıyla da ilgilenir. Bundan o kadar çok şey öğreniriz ki, kelebeklerin ve güvelerin
bulunmaktan nasıl kaçtığını anlamamıza yardımcı olur. Bir sinyal arka planda gürültü varsa
rahatça tespit edilebilir. 'Gürültü' bu bağlamda, eğer sinyal ses veya konuşma ise kelime anlamıyla
bunu ifade eder. Hepimiz bir kokteyl partisinde arka plandaki konuşmaların duymayı engellediğini
biliriz, ama gürültü kavramı her şekil ve kanaldaki sinyaller için geçerlidir. 



karşıda: Bir asya ipek güvesi

(Caligula simla) görüntüsünü

rahatsız edilmiş bir baykuşa

çevirirken. Birincil tüy

desenlerinin taklit edildiği ön

kanatlar kuş kanatlarıyla çok

benzerlik taşırlar 

sol üstte: Beyaz yüzlü scops

baykuşu (Scops leucotus) 

sağ üstte: Göz noktaları

baykuşun ya da diğer gece uçan

avcıların gözlerini andıran dev

ipek güvesi (Automeris excreta) 

toplu saldırısını tahrik etme olasılığı yüksek olan desen özellikleri genel çizgileri ile büyük kafa
ve kısa kuyruk, kahverengi ve gri renklenme, benek, şerit, çizgi desenler ve gagalı ön cephe
gözlerdir. Bu özelliklerin tümü Saturniidae (dev ipek güveleri) familyasında bulunur. Bu güvelerin
çoğu; ağaç kabuğu veya ölü yapraklara benzer ön kanat, çarpıcı göz noktalı arka kanatlar ve yan
kanatlarda hiçbir leke olmamak üzere şifreli desenlenmiştir. Güve dinlenirken arka kanatlar
kapalıdır, böylesi bir güve rahatsız edildiğinde şahlanır ve birden parlayarak arka kanatlarını açar.
Gözler aynen bir baykuşun ve böcek yiyen primatlar (maymunlar, bush-babies, tamarin, tarsier
vb.) ve bazı türlerin gözlerine benzer. Böcek, kafası aşağı doğru pozisyonda gözlendiğinde, arka
kanatlar hafifçe ayrılarak karnı ortaya çıkarır ve böylece gaga ve buruna benzeyerek baykuş kafası
görünümünü güçlendirir.

Böcekçil primatların bulunduğu yerlerde, iki göz noktasına sahip güvelerin baykuşlardan
ziyade böcekçillere benzerlik gösterdiğini görürüz. Arka kanatlarında göz noktaları olan güveler
rahatsız edildiklerinde kendilerini yere atarlar; bu şekilde ön kanatları yer düşen kuru yapraklara
karışır ve arka kanatlar çoğunlukla bir gececil hayvanın gözlerini andıran, merkezi koyu bölgeyi
çevreleyen soluk bir halka ile sergilenir. Bu şaşırtıcı güvelerin ek bir savunması da bir iğneli
böceği taklit edebilmeleridir, karınlarını aşağı doğru bükerek bölümler arası zarın sarımsı bölgelerini
ortaya çıkartırlar, bu da eşek arılarının şeritli karın kısmını andırır. Sokma hareketlerini taklit
etmek adına karın bölgesi ileri geri esnetilir. 

Başka bir tür ipek güvesi kanat deseninde ise ön kanatlar arka kanatlarla hemen hemen tıpatıp
aynıdır, böylece görünürdeki dört göz de aynı boyuttadır. Sayfa 155'de görülebildiği gibi, tavus
kelebeğini omurgalı avcılardan koruduğu önermem üzerine, bu normalin üstünde bir uyarılma
ya da acı verici bir çift görüntü ilüzyonu yaratmak için olabilir. Daha önce açıkladığım sebeplerden
dolayı algının bu kısımları bizim için bir sorun yaratmaz; bizim bir çok hatırlanan özellik üzerine
kurulu karmaşık bir görüntü analiz sistemimiz vardır, ama önceki bölümlerden hatırlayacağınız
üzere, hayvanlardaki görüntü analizi belirli tepkileri vermelerini sağlayan basit anahtarlar gibi,
basit ve soyut işaret uyarılmalarına dayanır. 

Bir grup ipek güvesinde büyük göz noktaları yoktur; onun yerine dört adet yarı saydam, şekil
olarak oval ya da neredeyse Örümcekadam'ın gözleri gibi üçgen 'pencereler' vardır. Bunlar
biyologları her zaman şaşırtmıştır. Muhtemel işlevlerine dair sahip olduğum ipucu, kozadan çıkışı
ve bir kaç gün sonrasında her penceresinde yağlı bir damlacık olan Atlas güvesine (dünyadaki
en büyük güve) ait fotoğraflardan edinilmiştir. O zaman pencereler yüzeyinden ışık yansıyan üç
boyutlu gözlere benzer. Bu yağ damlacıklarının koleksiyonlardaki örneklerde hiçbir zaman
görülememesinin sebebine karşılık, hemen sertleşmeyen dış iskeleti ve hayvanın kozadan yeni
çıktıktan sonra sahip olduğu tek savunma olduğu gerçeği gösterilebilir; bir kaç uçuştan sonra
bu damlacıklar kaybolur. 

Kanatlardaki üçgen pencerelerin neden evrim geçirdiğine dair ikna edici başka birçok sebep
vardır. Bu kısımlar kanadın geri kalan kısmına renk veren pullarla kaplı olmayan saydam kısımlarıdır
ve böcek bilimciler için uzun zamandır bir gizem olarak kalmışlardır. Bulduklarımız kadarıyla 
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