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ana küçük bir hediye getireceğim Zeynep.

İki gün önce dayısının kurduğu bu cümle, 
Zeynep’i hem meraklandırıyor hem de mutlu 

ediyordu. Dayısı hafta sonunu Zeyneplerde geçirecekti 
ve gelirken kendisine bir de hediye getireceğini 
söylemişti. Bütün gün saate bakan Zeynep, annesine 
sürekli dayısının gelip gelmediğini sordu. 

Balıklar da Nefes Alır

-S
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Sonunda akşam olup hava karardığında dayısı 
elinde poşetlerle geldi. Hangi hediyenin kendisine 
ait olduğunu kestirmeye çalışırken dayısı büyük bir 
cam fanus çıkardı. İçi boştu fanusun. Zeynep şaşkın 
gözlerle boş fanusa bakarken dayısı çantasından içi 
su dolu küçük poşeti çıkardı. Poşetin içinde iki küçük 
kırmızı balık yüzüyordu. Zeynep, hediyesinin ne 
olduğunu anlamıştı. Sevinçle dayısının boynuna sarıldı 
ve teşekkür etti. 

Balıkları cam fanusun içine koydular, biraz da yem 
verdiler. Bütün akşam balıkları izledi Zeynep. Sonra 
birden aklına bir şey takıldı ve sohbet eden ailesine 
dönerek:

- Balıklar, suyun içinde nefes almadan nasıl 
yaşıyorlar? Boğazlarına su kaçmıyor mu, diye sordu.

Annesi, babası ve dayısı bu soru karşısında 
gülmekten kendilerini alamadılar. Cevap veren, dayısı 
oldu:

- Zeynepçiğim balıklar suda yaşamak için yaratılmış 
varlıklardır. Bütün canlılar gibi balıklar da nefes 
alır, yani solunum yapar. Diğer canlılar solunumu 
ağız, burun, deri gibi organlarla yaparken balıklar, 
başlarının iki yanında bulunan solungaçları ile yapar.
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- Biz nefes alırken havadaki oksijeni alıyoruz. 
Balıklar su mu alıyor peki dayıcığım?

- Aferin Zeynep, solunum yaparken havadaki 
oksijeni kullandığımızı biliyorsun. Balıklar da suyun 
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içindeki oksijeni kullanırlar. Bu da solungaçları 
sayesinde olur. Balıklar suyu önce ağızlarına alırlar. 
Sonra bu su, solungaçlarından tekrar dışarı verilir. 
Ama solungaçlardaki özel yapılar, suyun içindeki 
oksijeni ayırarak balığın vücuduna verir.

- Anladım dayıcığım. Balıklar gerçekten de ilginç 
hayvanlar.

- Bütün canlılar öyle Zeynepçiğim, bütün canlılar.

Zeynep, bu konuşmadan sonra balıkları izlemeye 
devam etti. Artık onların da nefes aldığını ama bunu 
farklı bir şekilde yaptıklarını biliyordu.
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