
YILANLAR VE INSANLAR ILE ILISKILERI 

Yllanlarln Basl~ca ~zellikleri: 
1. Vucutlar~ uzun ve silindir bi~imindedir. Bu nedenle ic organlarlnda asimetri gorulur. Sol 

akciijerleri korelmigtir, Sa4 akciijer ise kuyruija kadar uzamlg durumdad~r ve arka ucunda hava 
kesesi bulunur. Genel olarak yllanlar av la r~n~  yutarken, ayrlca deniz y~lanlar~ da uzun sure su 
alt~nda kaldlklarlnda, solunum yapamad~klar~ndan, bu keseden faydalan~l~r. Bacaklar~ yoktur. 
Bazl ilkel y~lanlarda ornegin Boidae (Boa yllanlar~), Typhlopidae (Kor y~lanlar), Leptotyphlopidae 
(Ipliksi y~lanlar) ailelerinde, anus kenarlarlnda arka bacak ka l~nt ls~  mevcuttur. 0rneijin Boa ve 
Eryx (Boidae) cinslerinde, arka bacaklar korelmig halde gorulebilir. 

2. Goz kapaklar~ yoktur. Gozleri daima aqk gorulur. Asl~nda goz kapaklar~ gozun onunde birlegmig 
saydam bir kapsul yahut disk olugturmugtur. Toprak altlnda yagayan baz~ cinslerde ise, orneijin 
Typhlops (Kor y1lan)ve Leptotyphlops'da (fpliksi yllan) gozler korelmig ve deri alt~na ~ekilmigtir. 

3. Kulak delikleri yoktur: dig kulaklar korelmig, sadece iG kulak bulunur. Kulak kemikleri korelmig 
ve orta kulakta tek kemik mevcuttur. Topraktan gelen titregimlere son derece hassast~rlar. 

4. Genel olarak alt Senenin iki yar~mlndaki kemikler onde birbirleriyle kaynagmaz, arada elastiki ve 
oldukca esnek bir doku bulunur. Bu nedenle alt Gene az ~ o k  genigleyebilir. Y~lan olduijunde Gene 
kemikleri birbirinden ayrlllrzira aradaki yumugak doku hemen Gurur. 

5 .  Goijus kemiiji ve kemeri yoktur, kuyruk bolgesinde ise kaburga bulunmaz. 
6. Erkeklerde iki tane Giftlegme organ1 (Hemipenis) bulunur. Kloak yarlijl eninedir. 
7. Dilleri uzun ve ~atal l~dlr .  Dil esas olarak koku almada rol oynar. Y~lanlar a i j lz lar~n~ asmadan 

dillerini bagln u~ k~sm~ndaki  yar~ktan d ~ g a r ~  qkararak hareket ettirirler. Bu esnada havada 
bulunan partikuller dile yaplglr. Daha sonra yllan dilini i ~ e r i  ceker ve aijlz tavan~nda bulunan iki 
delikli bir organa sokar. "Jacopson  organ^" ad1 verilen bu yaplnln i~ t a r a f ~ n ~  orten epitel dokusu 
kimyasal maddelere kary duyarl~dlr (Kemoreseptor). Bu organ, dil ve burun bogluijundaki epitel 
sayesinde yllanlarda koku alma duyusu ~ o k  iyi geligmigtir. 

8. Mesane (1drar kesesi) yoktur. iJre dlgkl ile birlikte kloak yoluyla d~garr bogaltlllr. 
Bu ozelliklerin bir k ~ s m ~  kertenkelelerde de bulunabilir (bacaks~zltk, goz kapaklarln~n birlegip 

saydam bir kapsul olugturmas~, kulak deliginin o lmay~g~ gibi). Fakat yukar~da deijinilen 8 
karakterin hepsi birden kertenkelelerde bulunmaz. Bu bak~mdan bacaks~z olan bir surungenin 
yllan m ~ ?  kertenkele mi? olduiju kolayca anlaglllr. 

Termoreseptorler (ISI-s~cakl~k alg~laylcllar) de baz~ yllanlarda gorulen onemli ozelliklerden 
birisidir. Qnglrakl~ y~lanlarda (Crotalidae), g6z ile burun deliiji aras~nda birer ~ u k u r  vard~r. Bunlar 
s~cakllija son derece hassas birer organd~r. Gececi olduklarlndan karanl~kta av la r~n~  vucut ~ s ~ s ~ n d a n  
yararlanarak tanlrlar ve yakalarlar. Boa yllanlarlnln (Boidae) baz~lar~nda s~cakllga hassas bu 
organlar ust Gene yanlarlnda 5'er adettir. 

Cografi D a l ~ l ~ s l a r ~ :  Kutup bolgeleri ve Izlanda, Irlanda, Yeni Zelanda gibi b i r k a ~  buyuk ada 
harih dunyanln her taraflnda gorulurler. Yalnlz Vipera berus (Kutup engereiji) kuzey kutup bolgesi 
icine kadar gider. Y~lanlar s~cak bolgelere doijru hem saylca ~o i j a l l r  hem de genellikle vucut 
boylarlnda da bir artlg gorulur. Yaklag~k 2700 kadar y~ lan turu vardlr. Ancak bunlar~n 1/37 zehirlidir. 
1nsan1 oldijrecek kadar zehirli olanlar ise OI07'sini t e ~ k i l  eder. Tijrkiye'de yagayan zehirli yllanlar 3 
aile icinde bulunur. Bunlar tamaml zehirli olan Viperidae (Engerekgiller), birkac turu zehirli olan 
Colubridae ( K ~ r b a ~  Yllanlar~) ve ulkemizde tek tilr, Walterinnesia aegyptia (Go1 Kara Yllanl, Mlslr 
Kobras~) ile temsil edilen Elapidae (Mercan Yllanlar~+Kobralar) aileleridir. K~brls'ta Elapidae 
temsilcisi yoktur. 

Bovlar~. qaslar~ ve ijremeleri: Boylar~lO cm ila 12 m aras~nda degigir. En buyukleri Eunectes 
murinus'tur (Su  boas^). Guney Amerika tropiklerinden bilinir. Yerel ismi Anakonda'd~r. Yllanlar 20- 
30 yll yagayabilirler.Co& ovipar (Yumurta  IS ortama blraktllr) embriyo burada geligerek birey 
d ~ g a r ~  qkar kuglarda olduiju gibi) az bir k ~ s m ~  ovovivipar ureme gosterir. Yumurtalar toprak i~ ine ,  
Gurumekte olan bitkiler araslna, bazen de gubre y141nlar1 i ~ i n e  blrak~llr. Bazen bir seferde ancak 1- 
2, bazen de 100 den fazla yumurta b~raklllr. Ovovivipar olanlarda yumurta d15at-I qkmay~p  yumurta 
kana11 i ~ i n d e  kallr ve embriyo geligmesini orada tamamlay~p sonra d ~ g a r ~  gkar. Bazen de zar ile 
birlikte d15ar1 qkar ve d~gar~da zar hemen par~alanip geligmig yavru ortaya qkar. 



Y~lanlarln ovipar veya ovovivipar olmas~ ile sistematik iligkileri araslnda bir ilgi yoktur. Ornegin 
Coronella cinsinin bir turu ovipar, digeri ovovivipardlr. Aynl gekilde Natrix cinsinin Turkiye ve 
Klbrls'taki turleri ovipar oldugu haldeAmerikaldaki turleri ovovivipardlrlar. 

Yllanlarda buyume ile ilgili olarak, vucudu orten keratin tabaka senede birkac kez yenilenir. 
Buna 'Gomlek degigtirme" denir. Bu durum gene fertlerde daha s ~ k  gorulur. Bu durumdaki zehirli 
y~lanlarda zehir daha toksiktir. 

Yasad~klar~ Bivotoolar: Cegitli ortamlarda yagarlar. Bazllar~ toprak altlnda yagar. Bun-larda 
gozler az veya cok derecede korelmigtir (6r:Typhlops). Bazllarl toprak ustunde ve kum-luk 
yerlerde (or:Eryx). Bazllar~ ise tatllsu ve denizlerde yagarlar. Deniz Yllanlarl (Hydro-phiidae) iyice 
suculdur. Tatllsuda yagayanlar ise yarl suculdur (6r:Natrix cinsi). Diger bazllar~ ise yagamlarlnln 
buyuk bir k lsmln~ agaclar uzerinde gecirir (6r:Dendroaspis cinsi). 

Beslenmeleri: Hepsi hayvansal g~da  ile beslenir. Boylarlna gore ce~ i t l i  hayvanlarl yakalarlar. 
Karlnca, bocek, fare, kurbaga ve hatta iyice buyuk olanlar, kendilerinden daha buyuk ve kalln 
hayvanlar~ da besin olarak kullan~rlar. Y~lanlarda bu tip beslenmeyi olasl kllan uygun anatomik 
ozellikler geligmigtir. Bunlar gunlardlr: 
1. Y~lanlarda aglzlarl iyice genigleyebilir. Zira kafatasr kemikleri ve altceneye eklemlenen kemik 

oynaktlr. Ayrlca altcenenin iki yarlml onde oldukca esnek elastiki bir doku ile birbirlerine 
baglandlglndan aglz muazzam derecede aqlabilir. 

2. Omuz kemeri ve gogus kemigi yoktur. Kaburgalar~ oldukca esnektir. Bu sayede gogijs bolgeleri 
oldukca genigleyebilir. 

3. Vucudu orten pullar keratinden yq~111 olup fazla sert degildir. Ayrlca derilerinde kemik plaklar 
bulunmadlglndan, derileri fazla genigleyebilir. Hatta bu sayede kolayllkla klvr~labilir ve 
coreklenebilirler. 

Y~lanlarln cogu, ozellikle zehirsiz yllanlar avl aglz ile yakalad~ktan sonra vucutlar~ ile dolanlp 
slkarlar, boylece avlarln~ hareketsiz hale getirir ve oldururler. Zehirliler, zehir akltarak oldururler. 
Yutulan hayvanln kemikleri mide taraflndan salgllanan enzimlerle sindirilir. KII, tuy ve yumurta 
kabugu gibi sindirilemeyen klslmlar ise dlgkl ile birlikte d l ~ a r l  atlllr. Soguk kanll olduklarlndan 
aldlklarl besinleri 1-7 gun icerisinde sindirirler. 

Zehirli ve zehirsiz yllanlar~ d ~ g  gorunugleri baklmlndan birbirinden aylrmak zordur. Fakat 
bolgesel olarak bu iki grup birbirinden baz~  karakterleri ile (ornegin kuyruk uzunlugu, bag bolgesi 
pullanmasl, bag gekli gibi) ayr~labilir. Zehirli yllanlar~n en onemli ozelligi, agzlnda zehir bezleri ile bu 
organlardan zehri ak~tan zehir diglerinin bulunma-sld~r. Zehir digleri cenelerdeki diger diglerden 
daha buyuk olup esas olarak ust cenede yerlegirler. Klbrls'ta da temsilcisi bulunan engereklerde 
(Viperidae), aglz kapal~ iken ekstrem buyuk zehir digleri geriye dogru y a t ~ k  vaziyette dururlar. 
Fakat saldlrmak yahut lslrmak icin aglzlarln~ actlklarlnda dik duruma gelirler. Bununla beraber 
ulkemizdeki zehirli klrbac y~lanlarl (Colubridae) ve kobra yllanlarlnda (Elapidae), Zehir digleri 
daima sabit, dik durumda ve nispeten kiicuktur. 

Zehirli Y~lanlar: Zehirli y~lanlarda zehir aygltl olarak 3 klslm bulunur: 1. Zehir bezi, 2. Zehir 
kanall, 3. Zehir digi. Bu kls~mlarln gekilleri ve yapllar~ cins ve turlere gore oldukca degigiktir. Bu 
ozelliklergoz onunde tutularak zehirli yllanlar 3 gruba ayr~llr. 

1. Solenoalv~ha: Zehir digi onde bulunur. Fakat maksil kemigi cok klsa ve hareketlidir. Zehir 
bezinin on klsml zehir kana11 geklinde uzamlg ve uc klsmr zehir diginin kaide klsmlna aqlllr. Digin iq 
taraflnda bir kanal bulunur. Bu gruba Viperidae (Engerekgiller) ve Crotalidae (Clnglrakll Yllanlar) 
aileleri dahildir. Maksil kemiginin uzerinde bir cift 
veya daha fazla zehir digi bulunur. 

2. Proteroalv~ha: Zehir digleri, uzunca yap111 ve 
hareketsiz maksil kemiginin on taraflnda bulunur. 
Fakat aynl kemik uzerinde adi digler de mevcuttur. ZChlrKanali 

Bu adi digler zehir diglerinin arkas~nda yer allr. A ~ I Z  z°&ziyl' 
k a p a l ~  iken zehir digleri yatay vaziyete 
gelmediginden b u  y~lanlarda zehir digleri 
Solenoglypha grubundakine nazaran daha klsadlr. 
Bu gruba Elapidae (KObralar+Mercan Y1lanlarl) ve Sekil 1: Zehirli bir y~landa (Vlperidae, Solenoglypha) zehir 
Hydrophiidae (Deniz Y~lanlar~) familyalarl dahildir. aygltl (Ba5oglu ve Baran, 1980'den degi~tirilerek) 



3. Opisthoqlvpha: Zehir digleri, uzun 
ve hareketsiz olan ust gene kerniginin 
(Maksil) arka taraflndadlr. Bu gruba 
Colubridae (Klrbag yllanlarl) ailesinde 
bulunan zehirli yllanlar dahildir. 

Bazl yllanlar lslrrna yerine zehir-lerini 
1-3 metre kadar uzakllga sprey geklinde 
puskurturler. Bunlar Kobralar-dan Naja 

-- . PROTEROGLVPHA 

nigricollis (Siyah boyunlu tukuren a-  >-:-? 
kobra) ve Haernochatus haernocatus O=PHA ' SOLENOGLYPHA (A-B) 

turleridir. Her iki tijrde Afrika'da yasar. s e k i l  2:  Yllanlarda 4 tip kafatasl yap~sl  ve bir solenoglyph (Viperidae) 
yllanda kafatasl kemiklerindeki hareketlilik (A ve 8). A: Agtz kapalj Zehir bezinden gelen salgl, zehir durumda, B: Agiz aqk dururnda. Islrrnak i ~ i n  agtz a~lldtginda, hareketli olan 

kaide klsrnlna yakln bir delikten, cene kernigi, bazl kaslartn kas~ lmas~  ve arkadan transvers kerniginin itmesi 
ile dikey pozisyona geger. Bu gruba dahil yllanlar tslrdtklarlnda uzun sure 

akcigerden gonderilen ha-va yard~rn~yla cenelerini kapall tutarnazlar; lslrlp hernen b~rakl r larve bu esnada rehirlerini 
sprey ~ ~ k l ; ~ d ~  f lSkl~l l l r~ ~ ~ ~ ; d ~  kes;k akttlrla" a: Articulare, D: Dentale, Ekt: Ektopteriqoid, m :  Maksil, n: Nasale, 

Q: Kuadrat, P: Parietale, Pal: Palatin, Prf: Prefrontale, Pt: Pteriqoid, Sq: 
veya yara yoksa zehir etkisizdir. Fakat Squarnosum, zd: Zehlr digi, I: Levator pteryqoid kasi, 2 :  Protraktor 

uze ve bilhassa g6zlere ternas ederse pterigoid k a s ~  (Porter, 1972; Bagoglu ve Baran, 1980'den degigtirilerek). 

tehlikelidir. 
Y ~ l a n  Zem: Zehirli yllanlarln aij~zlar~nda, avln ~slat~lrnas~na ve 

kaygan hale gelrnesine yarayan adi tukuruk bezlerinden ba~ka ,  esas 
gorevi zehirli bir SIVI sallrnl olan bezlerde rnevcuttur. Bu bezler de 
asllnda tukuruk bezlerinin deg i~ i k  bir ~eklidir. Tuku-ruk bezlerinden 
farkl, saldlklarl slvlda toksik unsurlar~n bulun-rnas~d~r. Yllan zehri 
avlnl oldurrnekten bagka, igerdiiji ferrnentler nedeni ile sindirime de 
yardlrncl olur. Genel olarak yllan zehri; sarlrnsl veya beyazlrnsl 

- - (yahut renksiz) bir SIVI olup, az gok yapls-kandlr. Sudan biraz daha 
rp' aglrdlr. Aglk havada kallrsa yaplsl bo-zulur. Kurutulursa, karanl~k ve 

,.I . . .  
serin yerde saklarnak kaydlyla, uzun ylllar etkinliijini korur. Kuru 

; zehir saf suda ve tuzlu suda tek-rar eritebilir (O/ol'lik NaCl yeterlidir). 
tC1 

Sekil3: Macrovlpera lebetina lebctlnd ( K i i i d  
Zehir, yllandan cam kaba bir nevi sagrna ile allnlr. Bunun igin en ideal 

engerekj'ntn (a): bagbolges~ntngarunumu; yontern, aglz klsrnlna bir zar yahut parafilrn gerilrnig bir petri yahut 
(b): G e n ~  blreyde zehlr dl$$ ve ( c ) :  
ls!nlmadan yaklaglk 1 ay sonrat, lslrllma beherin lslrtllrnasldlr. 
yerlndealugan yaranln qorunu5". Yllan zehri kirnvasal .baklrndan proteinik bilesikler ve cesitli 

ferrnentler igerir. ~ i z io lo j i k  etkileri baklrnlndan 2 cJr;ba ayr1llrlar:- 
1. Neurotoksinler: -- Bunlar iskelet kaslarlna giden sinir ug-larlnda bozukluklar rneydana getirir. 

Bu bozukluklar beyindeki solunurn rnerkezi ile soluk allp verrnede rol oynayan kaslarda olarak 
gorulur. Etkisi gok oldugunda solunurn tarnarnen durur. 

2. Hernolitik (Histolitik) Toksinler: Bunlardolayrn sisterninde --a- 7- 
bozukluklar rneydana getirir. Eritrositleri tahrip eder. Kan 

1 

darnarlarlnin igini dogeyen endothelial hucreleri tahrip edip 
kanln dlgat-I slzrnaslna sebep olurlar. Ayrlca kanln plhtllagrnas~na 
engel olurlar. Hernolitik etki, Ege ~niversi tesi  Fen Fakultesi ,,, - 
Biyoloji Bolurnu Zooloji Anabilirn Dall'nda yurutulrnekte olan bir . '  - ' -- .  
gallgrna esnaslnda, kuzey Klbrls'tan toplanan 75 crn uzunlu- 
gunda ergin erkek bir Koca engerek, Macrovipera lebetina P- 
lebetina (Linnaeus) taraflndan kazara 40 yayndaki erkek bir 
ara~tlrrnacl lslrllrnasl sonucu Ege ~niversitesinde g a l l ~ l l r n ~ ~ t ~ r .  , < , '  

Islrrlrnadan hernen sonra ortaya glkan klinik belirtiler, sekil Yllan sonraslnoa ara. 

fizyolojik ve biyokirnyasal degi~iklikler burada sunulrnugtur. Bir llklarla kan dokusunun yayrna preparattaki 

seri onernli sernptornlar (adern, hipotansif gok, hernoraji, doku g"'"n"leri (Bar: 10 IJm). (a):24. saat'te; 
(b): birinci hafta sonraslnda; (c):ikinci hafta 

nekrozu, rnelanoderrni) ve albumin, globulin, alburnin/globulin sonrastnda; (d): ll~tincOhaRasonras~nda. 

oranlarlnda kantitatif ag~dan onernli farklar ge l i~ rn i~ t i r .  Diger 
taraftan kan yayrna preparasyonlarlndan gerqeklegtirilen olqurnler ve biyokirnyasal sonuglar RBC 
(alyuvar sayrsl), MCV (alyuvarlarln ortalarna hacrni), MHV (ortalarna hemoglobin rniktar~) ve kan 
hucrelerinin normal boyutlarlnda dugu~,  WBCde ise art15 oldugunu gosterrni$ir. 
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Zehir vucut iqinde 2 yoldan yay~ l~r .  Bunlar kan do lag~m~ ve lenf yolu (dokular arasl s~v~) 'dur.  Zehir 
diginin kan damar~na isabet etmesi, zehrin qabuk yay~lmas~na neden olur, etk~si  qok kuvvetli ise 
birkac dakikada olurnle sonu~lanabilir. Lenf yolu ile yay~lma yavagtlr. Bu nedenle, lslrllan kimse 
hareket etmemeye ~ a l ~ g r n a l ~ d ~ r .  Zira hareket zehrin y a y ~ l m a s ~ n ~  h~z land~r~r .  Lenf yolu ile yay~lma 
onlenemezse, zehir neticede kana kar~glr ve boylece tehlike artar. Y~lan zehrinin toksik etkisi, zehrin 
miktar~na ve ~ s ~ r ~ l a n  kiginin zehre kary duyarlll141na, y ~ l a n ~ n  yayna, fizyolojik durumuna bagl~d~r. En 
onemlisi zehrin giddeti, yani toksisitesi'dir ve y~ lan turune gore fa rk l~ l~k  gosterir. 

1nsan iqin oldurucu (Lethal) Doz; 
Vipera xanthina palestinae (~srail 'de, Filistin engeregi) iqin 200 rng kuru toz zehirdir. 
Vipera russeli (Hindistan'da, Russel engeregi ) iqin ise 42 mg kuru toz zehirdir. 

Zehirli y~ lan  yumurtadan q1kt161 andan itibaren zehirlidir. Ancak ergin kadar iyi bol zehir e n j e k t ~  
edemez. Yeni deri degigtirmig, k15 uykusundan yeni qkmlg fertlerde zehir etkisi daha fazlad~r. 

Zehirlenmede i lk Yard~rn: 
1) I s ~ r ~ l a n  yerin 8-10 cm kadar ustunden bir bag ile (ip hariq, - 

mendil, kravat gibi) qok s ~ k ~  olmarnak kogulu ile s ~ k ~ l ~ r .  Burada amac 
lenf a k ~ r n ~ n ~  durdurmakt~r. Bag qok s ~ k ~ l ~ r s a  kan do lag~m~ da durur. Bu 
da kangrene sebebiyet verebilir. Bu nedenle, s ~ k ~ l a n  bag 8-10 
dakikada bir 1-2 dakika kadar gevgetilmelidir. 

2) Islrilan kigi veya vucut k l sm~  fazla hareket ettirilmemelidir. Zira 
hareket zehrin qabuk yay~lrnas~na neden olur. Mumkun oldugunca 
k~sa sure icerisinde bir sagl~k merkezine gidilmelidir. Bilhassa y~ lan 
zehri serumu (panzehir,-antidot, antivenin) olan yerler tercih 
edilrnelidir. onceden yarayl daglarnak ve herhangi bir Sey surmek 
zararl~d~r. 

6: I a sonras~nda zehn 3) Sok tehlikesi nedeni ile ls~rllan yer kesilmerneli, zehir emil- 
kul,anllan vakunl 

rnernelidir. Aksi takdirde a g ~ z  yolu ile zehirlenrne murnkundur. Ancak mekstmkt6iu, 
zehri lslr~lan bolgeden vakurnlarna yoluyla cekrnek iqin gel i~t ir i len 
aletler kul lan~lrnal~d~r. a'l 

Unutulrnarnal~dlr ki, yurdumuzda zehirsiz y~ lan  turu cok fazlad~r. Is i r~ lan kimsede ilk belirti bir 
korku gokudur. Sayet y~ lan  zehirli ise, lslr~lan yer birkac dakika ieinde g i ~ e r  ve a4r1 hissedilir. Daha 
sonra terleme, kusma, karln a t j r ~ s ~  ve ishal gorulur. I s ~ r ~ l a n  yerde y ~ l a n ~ n  d i ~  izlerinden de zehirli olup 
olrnadltj~ anlaq~labilir. Yarada on tarafta iri zehir d i~ ler in in blrakt181 iz belli olur. 

Tedavi iqin zarnan kaybetrnemek gerekrnekle beraber, Turkiye, K ~ b r ~ s  ve Avrupa'da ki Vipera 
turleri (Vipera xanthina (Seritli engererk), Macrovipera lebetina (Koca Engerek) ve Walterinnes 
aegyptia (Mls~r kobras~) hariq) fazla tehlikeli detjildir. Tedavi edilmemig durumlarda dahi, 24 sa 
oncesinde olum imkans~z gorulmektedir. K1saca;Siikuneti saglamak, yara uzerini s~kmak 



Yllan zehri ilag olarak hastallk tedavisinde kullanllmaktadlr. Clnglrakll yllanlarln zehrinden 
damar daraltlcl ve kanarnayl durdurucu ilaglar yaplllr. Ayrlca Sara hastallgl (epilepsi) ve mafsal 
(eklern) iltihabl gibi hastallklarln tedavisinde kullanlllr. 

Bu hayvan grubu kadar insan taraflndan yok edilrneye gallgllan bir hayvan grubu daha yoktur. 
Halbuki farelerle beslendiginden, ziraata dolay11 gekilde faydall olup, farelerden insana bulagan 
hastallklarlnda (tifo, verern vs.) azalrnasl baklrnlndan da yararlldlrlar. insan ile besin rnugterekligi 
bulunmaz. Derisinden ayakkabl, Ganta, kerner yaplrnlnda yararlanlllr. Baglanglgta bilirn adarnlarl 
taraflndan da hor gorulrnuglerdir. Linne 1758'deki "Systerna Naturae" ad11 eserinde, bunlar 
hakklnda diagnosis (teghis) verirken, soguk vucutlu (Corpore frigido), pis kokulu (Odero tetro), 
sahtekar gozlu, pis yerlerde yagayanlar gibi yaklgtlrrnalar yapt~ktan sonra, "gukur ki, Tanrl 
bunlardan fazla yaratrnamlg" diye yazmlgtlr. Co4u dini kitaplarda da Havva'ya yasak meyva'yl 
yllanln yedirdigi ve cennetten kovuldugu yazllmaktadlr. 

Ytlan ve fnsan Iliskileri: Yllanlarln hem zararll hem de yararll taraflarl vardlr. 
[a) Yllanlarln Zararll Taraflarl: 1nsanlar igin tehlikeli olan zehirli y!lan turleri, dijnyadaki butun 

yllan turlerinin 0/~7'sini olugturur. Yllan Islrrnasl, yani zehirlenmesi ile dunyada yllda 30-40 bin kigi 
olrnektedir. En fazla olurn Guneydogu Asya'da gorulur. Hindistan'da Naja (Kobra) ve Bungarus 
turlerinden, Tayland'da Vipera russeli turunden olurn vakalarlna gok rastlanlr. Afrika'da olurnlere 
sebep olan bilhassa Bitis arietans (Adi t~slayan engerek) ve Dendroaspis polylepis (Agag Kobrasl, 
Siyah Mamba) turleridir. Fazla olurnlerin gergeklegtigi bir diger bolge; Brezilya basta olrnak uzere 
Guney Arnerika'dlr. Bu bolgede olurn etkeni Crotalidae (Clnglrakll Yllanlar) ailesine dahil turlerdir. 
Bu bolgeden yllda 3-4 bin kadar vaka bildirilir. Kuzey Arnerika'da her yll ortalarna bin kigi glnglrakll 
yllanlar taraflndan 1s1r1ld141 halde, olurnle sonuglanan vaka saylsl yllda ortalarna 30'dur. Buna kargln 
A.B.D. de akrep sokmaslndan olenlerin saylsl daha fazladlr. Olurnler daha ziyade s~cak iklirnli 
tarlmln yogun oldugu ve bilhassa glplak ayakla dolagan halk araslnda olrnaktadlr. Antiserum 
kullanan ulkelerde olum oranl azalmaktadlr. Zehirli yllanlar koyun, kegi, slglr ve diger evcil 
hayvanlarl da Islrlp, zehirleyerek zarar verirler. 
[b) Yllanlarln Favdall Taraflarl: Yllanlar gerek insan igin hastallk etkeni taglrnalarl gerekse hububata 
ziyan verrneleri baklrnlndan zararll olan fare turlerinin gogalmaslna engel olrnaktadlr. Hatta bu 
arnagla biyolojik rnucadelede kullan~lrn~glard~r (or:1960'11 ylllarda Klbr~s'a Ege'den Coluber 
jugularis, kara yllan goturu1mugtur). Bazl yllan turleri terrnitler ve bocekler ile beslendiklerinden bu 
zararll turlerin kontrolunde, bir nevi 'sagllk polisi"olarak rol oynarlar. 

~nsanlar, ayrlca y~lanlarln etinden ve derisinden de faydalanrnaktadlr. Filipinler ve Japonya'da 
klzartllmlg ve tutsulenrnig olarak yenrnektedir. Gin ve A.B.D. de konserve olarak yllan eti satllrnak- 
tadlr. Boa, piton ve Coluber turlerinin derileri ayakkabl, ganta, kerner yaplml igin avlanrnaktadlr. 
Hastallklara kargl yllan zehri ile tedavi yonternleri aragtlrllrnaktad~r. Ayrlca zehir igeriklerinde bulu- 
nan diesterazlar genetik aragt~rrnalarda kullan~ldlgl gibi, plhtllagmayl onleyici (antikoagulant) 
rnadde elde edilrnesinde de kaynak olarak iglenrnektedir. Yllanlarla gosterig yaprna yine insanlar 
taraflndan bir kazang kaynagl olarak kullanllmaktadlr. 0rnegin Hindistan'da Naja naja (Goz1uk1u 
kobra)'nln zehir digleri bez kullanarak kopartllrnak suratiyle, yahut da fark edilrneyecek gekilde 
genelerin dikilmesiyle bu arnagla kullan~lrnaktadirlar. Buradaki dans esasen rnuzige degil, hareket 
eden cisirnlere tepki olarak gergeklegir. 0lurn aracl olarak yllan kullanrna, Mlslr Kraligesi Kleopatra 
(~.0.70-30) ile baglarnlgtlr. Naja (Kobra) veya Vipera (Engerek) cinsi yllanl gogsune basarak inti- 
har ettigi soylenir. Gegrnig zarnanlarda suglularl cezalandlrrnak igin zehirli yllan bulunan hucreler 
kullan~lrn~gt~r. Dinsel inan~lar  aglslndan da yllanlar kullanllmlgt~r: Hindistan'da kobra rnukaddes 
sayllrnlgtlr. Eski Mlslrlllar abide ve mezarlarlna resrnetrniglerdir. Yunan rnitolojisinde TIP ilahl 
Asklepion elinde bir yllan tutarak ternsil edilrnektedir. Bu yllan Elaphe longissirna (0skulap 
Yllanl)'dlr. i k i  bireyin birbirine sarllrnlg gekli t ~ p  sernbolu haline gelmigtir. Genesis (Yaradlllg)+de 
Havva'ya yasak rneyveyi yllanln yedirdigi, kalanlnl da Adern'in yiyerek cennetten kovulduklarl soy- 
lenir (Kur'anl Kerirn'de cennetten kovulrna geytan nedeni iledir Bakara Suresi, 36. Ayet). Masallar 
aglslndan da yllanlar kullanllmlgtlr (Sahrnaran, Atlantik Deniz Canavarl, Van Golu Canavarl vs). 
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