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Posof’un güneydo¤usundaki Ilgar
Da¤›’nda k›fl, en az yedi ay
sürüyor. Bu da¤›n 2 bin 650
metresinden sonra k›z›ltilkinin
hakimiyet alan› bafll›yor. Yer yer üç
metre derinli¤i bulan kar ve sert
rüzgarlarda mücadele eden
k›z›ltilki bütün bu olumsuz
koflullara ra¤men ne hakimiyet
alan›n› daralt›yor, ne de bölgesini
terk edip alçaklara iniyor.

Do¤u Anadolu’da, yüksek platolar›n en büyük
avc›lar› onlar. Dikkatli ve çevikler. Kemirgen
say›s›n› denetim alt›nda tuttuklar›ndan bölge
halk›ndan da zarar görmüyorlar. Ardahan’›n

k›z›ltilkileri, üç metreyi bulan kara, dondurucu
so¤uk ve f›rt›nalara karfl›n hakimiyet alanlar›n›

asla terk etmiyorlar.
YAZI VE FOTO⁄RAFLAR: ALKIM ÜN
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tafl›n üstünde duran ikinci bir kayakarta-
l›n› taciz eden kuzgunlar› kontrol ediyor-
d u .

Tam olarak neler olup bitti¤ini anla-
yabilmek için bulundu¤um yerden etra-
f› incelemeye bafllad›m. Acaba tilkiyi on-
lar m› yakalam›flt› yoksa, daha önceden
ölmüfl bir tilkiyi mi yiyorlard›? Karla kap-
l› genifl düzlükteki tilki ayak izleri onun
avlanarak ilerledi¤ini gösteriyordu. ‹zle-
rinin bitti¤i noktada karlar ezilerek iki üç
metre çap›nda bir alan aç›lm›flt›. Etrafa
kan ve tüylerle sarmalanm›fl kar topakla-
r› savrulmufltu. E¤er tilki önceden ölmüfl
olsayd›, kartallar onu parçalad›¤›nda, hay-
van›n kan› bu so¤ukta çoktan donmufl
olacakt›. Ama etrafta kan vard›. Belli ki
tilki, kar›n alt›nda gezinen fareleri dinle-
mek için tüm dikkatini verdi¤inde, tepe-
sinde ona do¤ru süzülen kayakartal›n›
farketmemiflti. Platonun en büyük avc›-
s› av olmufltu.

Kars ve Ardahan illerini içine alan Ku-
zeydo¤u Anadolu’daki platolar y›l›n ne-
redeyse a l t › ay› kar alt›nda k a l ›yor. Beyaz
düzlükler, uzaklarda kirli beyaz bulutlar-

Ardahan merkez ilçesine ba¤l›
Ömera¤a köyünde oldu¤u gibi
Kuzeydo¤u Anadolu’da halk›n

ço¤unlu¤u hayvanc›l›kla geçiniyor.
Tar›m önemli bir yer tutmad›¤›ndan

hem do¤a kimyasal ilaçlarla
kirlenmiyor, hem de bölgedeki

insan faaliyeti s›n›rl› kal›yor. Bu da
bozk›rlar› tilkilere b›rak›yor.

Kar›n K›z›l›
Tilkilerin yaz›n k›z›l kahverengi olan
kürkleri, k›flla beraber griye
dönüflüyor. Bu de¤iflimi tetikleyen
ise havalar›n so¤umas› de¤il, kar›n
ya¤mas›yla her yerin beyaza
bürünmesi. Bu nedenle kar ilk
indi¤inde tilkilerin kürkleri de hemen
de¤iflmiyor; kahverengili¤ini
sürdürüyor. Ancak bir hafta sonra
hepsi gri olacak.

rdahan’a daha 30 kilometre var-
d›. Aral›k ay›n›n bafl›ndayd›k ve
etraf karla kaplanal› bir ay ol-
mufltu. Yolun aç›lmas› için iki

saattir arabada bekledi¤im yer Allahüek-
ber Da¤lar›’n›n kuzeyinde, 2 bin 100
metre yükseklikteydi. Buras› Kuzeydo¤u
Anadolu’daki platolar›n en yüksek ve k›-
fl› en sert geçen yaylalar›ndan birisidir.

D›flar›da s›cakl›¤›n eksi 17 santigrat
derece oldu¤unu bilmeme ra¤men ara-
badan inip etrafta dolaflmaya bafllad›m.
Yaklafl›k 50 metre uza¤›mdaki tepenin
hemen arkas›nda daireler çizerek uçan
iki kuzgun dikkatimi çekti. Sürekli dal›p
ç›k›yorlard›. Bu hareketlerinin anlam›n›
biliyordum. Orada ya bir av, ya da lefl var-
d›. Tepeye do¤ru yürüdüm. Dizlerimi
aflan karda varl›¤›m› hissettirmemek için
sürünmeye bafllad›m. Kuzgunlar›n ilgi-
lendi¤i fleyi görebildi¤im noktaya geldi-
¤imde durdum. Bir kayakartal› karlar›n
üzerinde ölü bir k›z›ltilkiyi yiyordu. Bir-
kaç saniyede bir güçlü pençeleriyle tu-
tundu¤u tilkinin etinden bir parça kopar-
t›p yutuyordu. Ara s›ra yak›n›ndaki bir

A



77

t›yor, ne de daha alçak bölgelere iniyor.
Ilgar Da¤›’n›n alt taraf›ndaki bölgeleri de
baflka tilki bireyleri sahiplendi¤i için her-
kes kendi alan›yla yetinmek zorunda. Av-
rupa ve Türkiye’de tilkilerin hakimiyet
alanlar› 0.1 (100 bin metrekare) ile 50 ki-
lometrekare aras›nda de¤ifliyor. Arda-
han’da ise bu 10 kilometrekareden fazla
de¤il. Bu alan›n büyüklü¤ü besin yo¤un-
lu¤u, potansiyel yuvalar›n s›kl›¤› gibi bir-
çok de¤iflkene ba¤l›. Alan›n küçük olma-
s›, o bölgenin tilkiler için çok uygun bir
habitat oldu¤unu kan›tl›yor. Yani Arda-
han’›n 10 kilometrekaresinde bile birey-
ler yaflamak için ihtiyaç duyduklar› kay-
naklar› bulabiliyor.

Hakimiyet alanlar›n› çok iyi koruyan

tilkiler tarlafaresi gibi küçük memeliler-
le, kufllarla, kufl yumurtalar›yla, kurba¤a-
larla, böceklerle ve bazen de yabani mey-
velerle besleniyor. Çok so¤uklarda ise k›fl
uykusuna yatmam›fl kemirgenleri avla-
maktan baflka seçenekleri kalm›yor. Top-
ra¤› kapatan kar tabakas›nda t a r l a f a r e l e r i,
kuru otlar› ve bunlar›n köklerini ararken
tüneller aç›yor. Bu tünellerden yürüyen
fareleri yakalamak için tilkinin dikkatli
ve çevik olmas› gerekiyor.

Bölgede arazi çal›flmalar›m› yaparken
sürekli tilkilerin avlanmalar›n› izliyorum.
Kar›n üstünde duran tilkiler önce kafa-
lar›n› sa¤a veya sola çevirerek afla¤›daki
t ü n e l l e r d en gelecek sesleri duymaya ça-
l›fl›yorlar. Farenin bir iki metre yaklaflt›-
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la bulufltu¤u için nerede gök, nerede yer
bafll›yor anlayam›yor insan. Her yer sa-
dece beyaz. Yolda ilerlerken birkaç kilo-
metrede bir, insan gözünün mesafeyi kes-
tiremedi¤i bu beyaz bofllu¤a bakt›¤›n›z-
da bir nokta görüyorsunuz. B u bafl› ön-
de oturmufl, karfl›s›ndaki delikten bir fa-
renin ç›kmas›n› bekleyen bir tilki.

Herhangi bir biyolojik çal›flma yap›l-
mam›flsa da k›z›ltilki (Vulpes vulpes) po-
pülasyonunun bu bölgede yüksek oldu-
¤unu anlamak çok zor de¤il. Tüm düz-
lüklerde sadece onlar var. Arazide sür-
dükleri bu yaflam onlar›n çevrelerine ne
kadar iyi uyum sa¤layabildiklerini göste-
riyor. Yüksekliklerin 1700 ile 3 bin 100
metre aras›nda de¤iflti¤i Ardahan’da he-

men hiç orman yok. Yumuflak yükselti-
ler da¤ bozk›rlar› ve ›slak çay›rlarla çev-
r i l i .

K›fl aylar›nda kal›nl›¤› bir metreden
fazla olan kar, bölgenin genel ekosiste-
mi yüksek da¤ bozk›rl a r›n› kapl›yor. Yük-
seklerde ise kar kal›nl›¤› üç metreye ka-
dar ç›k›yor. Fakat tilkilerin buralardaki
hakimiyet alanlar›n› kullanma flekilleri ve
bu alan›n büyüklü¤ü de¤iflmiyor.

Ardahan’›n ilçeleri Damal ile Posof’u
birbirinden ay›ran Ilgar Da¤›’n›n ku-

zey eteklerini sahiplenmifl bir tilkiyi iki
y›ld›r izliyorum. Tüm y›l ayn› yamaçlar-
da yafl›yor. K› fl› n üç metre derinli¤inde-
ki karda bile ne hakimiyet alan›n› daral-

Hafif bir vücudunun olmas› belki de
en büyük avantaj›. Bu sayede
avlan›rken uza¤a s›çrayabiliyor.
Tilkiler 50 ila 100 metrekarelik bir
alanda yaklafl›k 50 dakika avlan›yor.
Her sekiz denemeden birinde av›n›
yakal›yor.

Nisan ay›n›n sonuna do¤ru ilkbahar
gelse de Ilgar Da¤›’n›n çukur yerleri

hala karl›. Kuzeydeki ilçesi Posof
d›fl›nda, Ardahan’da hemen hiç

orman bulunmuyor. Bölgenin genel
ekosistemi yumuflak tepelere yay›lan
yüksek da¤ bozk›rlar›; Ardahan’›n en

alçak noktas› ise denizden 1700
metre yükseklikte.



Ani S›çray›fl
Her tilkinin tek bafl›na sahiplendi¤i bir
hakimiyet alan› var. Di¤er bireylere karfl› çok iyi
savundu¤u bu alanda küçük memeliler, kufllar,
kurba¤alar ve mevsimine göre de meyvelerle
besleniyor. Kar›n ya¤mas›yla tilkinin temel
besini, k›fl uykusuna yatmayan tarlafareleriyle
s›n›rlan›yor. Fareler kuru otlar› ve bunlar›n
köklerini ararken kar›n alt›nda açt›klar› tünelleri
kullan›yorlar. Tilki de onlar› bu tünellerde
ilerlerken ç›kard›klar› seslerden buluyor.
Farenin tam yerini ise kafas›n› sa¤a ve sola
çevirerek belirliyor. S›çray›fl s›ras›nda
kuyru¤un arkadan öne do¤ru ilerlemesi, tilkinin
ön ayaklar›na verdi¤i gücü artt›r›yor. Tilki
tarlafaresini a¤z›nda parçalad›ktan sonra bütün
olarak yutuyor. Farenin kemik ve tüyleri ise
vücuttan birkaç saat sonra d›flk›yla at›lacak.

8
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de onu Hanak’›n evleri yak›n›nda avla-
n›rken gördüm. Dikkatini ava öylesine
vermiflti ki, kendisine usulca yaklaflan ço-
ban köpe¤ini görmedi. Ancak 10 metre
kala onu fark etti ve h›zla kaçmaya bafl-
lad›. Neyse ki, ayaklar›n›n alt›ndaki özel
yap› sayesinde köpekle aras›ndaki uzak-
l›¤› hemen aç›p uzaklaflt›.

Ardahan ve Kars gibi y›l›n büyük bö-
lümü kar alt›nda kalan bölgelerdeki

tilkilerin ayaklar›n›n alt› tüylerle kapl›.
Bu tüyler tilkinin üflümesini engellerken,
taban alan›n› geniflleterek kara batmama-
s›n› da sa¤l›yor. Zaten hafif ve küçük vü-
cutlu oldu¤undan bu genifl ayaklar› saye-
sinde karda istedi¤i gibi hareket edebili-

yor. Bunun tilkiye sa¤lad›¤› k o l a y l › k l a r
var. ‹lki tehlike an›nda yere ne kadar güç-
lü basarsa bass›n kara batmadan h›zl›ca
kaçabilmesi. ‹kincisi ise hakimiyet böl-
gelerinde saatlerce üflümeden dolafl›p av-
lanabilmeleri. O gün Hanak’ta tilkiyi ko-
valayan çoban köpe¤inin ise hemen hiç
flans› yoktu. Koflmaya bafllad›ktan birkaç
saniye sonra kara batarak birkaç takla at-
t› ve orada kalakald›.

Tilkinin iyi bir avc› olmas› sadece çok
iyi evrimleflmifl fizyolojik yap›s›yla ilgili
de¤il. Hakimiyet alan›ndaki kemirgenle-
rin nerelerde yuvalan›p beslendiklerini
bulmas› gerekiyor. Arazi çal›flmalar›mda
tilkilerin bu ifl için devaml› belirli bölge-
lerde bulunduklar›n› gördüm. Hatta bu
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¤›n› anlad›klar›nda, gövdelerini arka
ayaklar›n›n yard›m›yla bir ok gibi ileriye
f›rlat›yorlar. Ön ayaklar›yla kar tabaka-
s›n› yar›p fareyi ayaklar›n›n aras›na alma-
ya çal›fl›yorlar. E¤er ilkinde yakalayamaz-
larsa, av›n gitti¤i yönü tahmin edi p a r k a
arkaya z›playarak ilerliyorlar.

Her tilki bu flekilde yaklafl›k 50 daki-
ka avlan›yor. Bu süreyi kemirgenlerin bu-
lundu¤u 50-100 metrekarelik bir alanda
geçiriyor. Gözlemlerimde her sekiz de-
nemeden birinde tilkinin baflar›ya ulafl-
t›¤›n› belirledim. Yani 50 dakika içinde
ortalama dört kemirgen ona yem oldu. 

Çal›flmalar›mda Hanak’›n ilçe merke-
zinde evlere yak›n avlanan bir tilkiyi sü-
rekli izliyordum. Onu ilk gördü¤ümde

gözlerinin olmad›¤›n› düflündüm. O ka-
dar k›s›klard› ki neredeyse yok gibiydi.
Bu nedenle ona “K›s›kgöz” ad›n› verdim.
Ardahan’da gördü¤üm tilkilerin içinde
en çelimsizi K›s›kgöz’dü. Tüyleri cans›z
ve seyrekti. Hanak’›n hemen kuzeyini sa-
hiplenmiflti ve buna ilçenin en d›fl›ndaki
evlerin bahçeleri de dahildi. Avlanmak
için çok vakit harc›yordu. O yüzden de
köpeklerin tacizine en çok o maruz kal›-
yordu. K›s›kgöz di¤er tilkilerden farkl›
olarak kar›n alt›n› dinlerken kafas›n› hiç
hareket ettirmiyordu. Bir noktaya öyle-
ce bak›yor ve sonra atl›yordu. 

Av s›ras›nda K›s›kgöz, kemirgenlere
o kadar fazla yo¤unlafl›yor ki, etraf›nda-
ki hiçbir fleyi duymuyordu. Bir keresin-

Tilki çok iyi duyan kulaklar›, kal›n
kürkü, ufak deliklere girebilen sivri

burnu ve daha birçok özelli¤iyle
bozk›r›n en baflar›l› avc›s›. Ama
bunlar onun da bir av olmas›n›

engellemiyor. Kar›n alt›ndaki
tarlafarelerini bulmaya çal›fl›rken
kafalar›n› hiç yukar› kald›rmayan

tilkiler, gökyüzünden sessizce gelen
kayakartal›n›n yemi olabiliyor.

Alk›m Ün, Ardahan’a ba¤l› Hanak ilçe
merkezinin kuzeydeki bölgeleri
sahiplenen bir tilki bireyini yaklafl›k
iki y›l boyunca gözlemledi. “Onu ilk
gördü¤ümde gözlerinin olmad›¤›n›
düflündüm. O kadar k›s›klard› ki
neredeyse yok gibiydi.” diyen Alk›m -
tilkiye “K›s›kgöz” ad›n› takt›. Bir süre
sonra K›s›kgöz, Alk›m’a o kadar al›flt›
ki, onu gördü¤ünde kaçm›yordu bile.
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bölgeler yerleflim yerlerine yak›n bile ola-
biliyordu. Bunlar onlar›n tarlafaresi yu-
valar›n› bulduklar› bölgelerdi. Çoban kö-
peklerinin tacizini göze alan tilkiler bu
yerlerden vazgeçmiyorlard›.

Tilkiler y›lda iki kez kürk de¤ifltiriyor.
‹lkbaharda k›z›la dönen kürkleri ekim-
den sonra gri oluyor. Böylece uzun k›fl
aylar›nda kar›n üzerinde neredeyse far-
kedilemez hale geliyorlar.

K›z›ltilkilerin Kuzeydo¤u Anadolu’da-
ki popülasyonu Anadolu’nun di¤er böl-
gelerine göre daha fazla. Bunun temel-
de iki sebebi var. Birincisi ilk bak›flta ga-
rip gelse de, bölgedeki zorlu k›fl koflulla-
r›. Yerel halk köyün hemen yak›n›na ka-
dar gelen tilkileri çok umursam›yor. Ara-
ba yollar› d›fl›nda en az bir metre karla
kapl› bölgede ne köpeklerin, ne de insan-
lar›n ilerlemesi olanaks›z.

‹kinci sebep ise bölgedeki insanlar›n
temel geçimlerini tar›mla de¤il hayvan-
c›l›kla sa¤lamas›. Tar›m hiç yap›lm›yor
de¤il. Ama s›n›rl› oldu¤u için hem insan-
lar büyük alanlar› iflgal etmiyorlar, hem
de bozk›rlar›n do¤al yap›s› tar›m ilaçlar›
ile bozulmuyor. Bu da tilkilerin beslen-

Bahar hem havalar›n ›s›nmas›, hem de besin çeflidinin artmas› demek. Kar›n erimesiyle
birlikte amfibiler ve küçük memeliler k›fl uykular›ndan kalk›p do¤aya ç›k›yorlar. Birçok

kufl türü Kuzeydo¤u Anadolu’daki da¤ bozk›rlar›na göç ediyor. Ve tilki de yeniden
kahverengiye dönen kürküyle daha fazla av buluyor.
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mek için yeterli say›da kemirgeni bula-
bilmesini sa¤l›yor. Böylece köylere gelip
kaz ve hindi gibi kümes hayvanlar›na sal-
d›rm›yor ve insanlar›n düflmanl›¤›n› ka-
z a n m › y o r l a r .

Yerel halk›n tilkilere bak›fl› genelde
olumlu, tabii e¤er son birkaç y›lda ken-
di kümes hayvanlar›na bir zarar gelme-
miflse. Ardahan il merkezine ba¤l› Altafl
köyünün muhtar› Cengiz Toker, köyün
d›fl›ndaki evlerde oturanlar›n yaban hay-
vanlar›na karfl› çok anlay›fll› olmad›¤›n›
söylüyor. Bunun nedeni aç kalm›fl bir til-
ki ya da kurt sürüsü köye geldi¤inde ön-
ce bu evlerdeki evcil hayvanlara sald›r-
malar›. Yine de insanlar tilkilerin son 20
y›lda do¤adaki kemirgen say›s›n› çok iyi
kontrol etti¤ini görmüfl. Bu da halk›n til-
kileri rahat b›rakmalar›n› sa¤lam›fl.

Do¤rudan rekabet içinde olmamala-
r›na karfl›n kurtlar›n popülasyonundaki
herhangi bir de¤ifliklik tilkileri de etkili-
yor. Geçen y›la göre bu k›fl bölgede kurt-
lar›n say›s› çok artt›. Köylüler avlanma
ve bölgeyi kullan›m flekilleri tilkilerden
çok farkl› olan kurtlar›n bu y›l birçok til-
kiyi öldürdü¤ünü söylüyor. Ardahan’da
yapt›¤›m gözlemler geçen k›fla göre tilki

say›s›n›n oldukça azald›¤›n› gösteriyor.
Yerel halkla yapt›¤›m görüflmelerde i s e
kurt say›s›nda art›fl yafland›¤› k›fllar› takip
eden yaz mevsiminde, bölgenin fare ve
s›çandan geçilmedi¤ini ö¤rendim. Bu da
tilkilerin kurt populasyonlar›ndan ne ka-
dar etkilendi¤ini do¤ruluyor.

K ›s›kgöz’ü 2003 Aral›k ay›n›n bafl›na
kadar gözlemledim. En uzun gözle-

mim 20 gün sürdü. Sonra ise o bölgeye
yolum düflmedi. 2004 Mart’›nda Ha-
nak’tan geçerken onu arad›m ama bula-
mad›m. Bölgesinde baflka bir birey dola-
fl › y o r d u .

Aradan bir y›ldan fazla vakit geçti. Ni-
san›n ortas›na gelince karlar erimeye ve
dereler dolup taflmaya bafllad›. 

Üstümde süzülen flahinler ve küçük
ormankartallar› Afrika’da bafllad›klar› gö-
çün yorgunlu¤unu at›p, tilkinin yapt›¤›
gibi kemirgenlerin peflinde bozk›r› tara-
maya bafllad›lar. Kuzeydo¤u Anadolu’da-
ki platolarda zor ve uzun geçen bir k›fl›n
ard›ndan soylar›n› devam ettirmek iste-
yen erkek k›z›ltilkiler efl bulmak için re-
kabete giriflti. Son derece iyi adapte ol-
duklar› bu do¤ada yaflamlar›n› devam et-

K›s›kgöz sert esen rüzgarda ilerliyor.
Vücudu çelimsiz ve tüyleri cans›z.

A¤›r k›fl koflullar› hayatlar›n›
zorlaflt›rsa da tikiler bu co¤rafyaya
son derece iyi adapte olmufl. Fakat

soylar›n› devam ettirebilmeleri bu
adaptasyonlar›na de¤il, gelecekte
Türkiye do¤as› üzerine insanlar›n

alaca¤› kararlara bak›yor.


