KÖRFEZ DENİZİNE
KAVUŞUYOR...
[ Yazı ve Fotoğraflar ]

Tahsin CEYLAN | Su Altı Fotoğrafçısı
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Denizaltılarının bölgede populasyon oluşturması su
kalitesi anlamında önemli bir göstergedir.

Kocaeli Büyük Şehir Belediyesi ve Körfezdeki diğer belediyelerin katkıları
ile Sahil Güvenlik Komutanlığının İzmit Körfezi’ndeki gücü TCSG-10’un
amansız takipleri ve bilinçlendirme faaliyetleri meyvelerini veriyor. İzmit
Körfezi tekrar canlanıyor...
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Türkiye ve dünya denizlerinde sayısını
hatırlayamayacak kadar çok dalış yaptım. Ne yalan
söyleyeyim bundan bir ya da iki sene öncesine kadar
İzmit Körfezi’ndeki dalışları ayağım geri geri giderek
yapıyordum.
Mavinin sessizliğine, su üstünde göremeyeceğiniz
mucizelere, güzelliklere ve huzura aşık olan yüreğim
Marmara hele İzmit Körfezi’ndeki doğa katliamına
dayanamıyordu.
Bilenler bilir, İstanbul tarafından İzmit’e girdiğinizde
içinizi kaldıracak pis bir koku suratınızda tokat
gibi patlar ve şimdi “Eski Yol” olarak tabir edilen
deniz kıyısından geçerken araçlarımızın camlarını
kapattığımız halde o koku arabalarımızın içine
sinerdi.
Ancak son iki yıldır bu durumun beni mutlu
edecek şekilde değiştiğine anbean şahit oldum.
Geçtiğimiz yıldan itibaren neredeyse her ayın 5
gününü Değirmendere’de geçirmeye başladım.
İzmit Körfezi ve Değirmendere bana garip bir
huzur ve enerji vermeye başladı. Ankara’daki evime
döndüğümde ya da ülkemizin veya dünyanın değişik
dalış noktalarında fotoğraf ve video çekimlerimi
yaparken aklıma hep Değirmendere gelmeye başladı.
Bir güç beni İzmit Körfezi’ne ve Değirmendere’ye
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çekiyordu artık. Değirmendere’de faaliyet gösteren,
dalışı ve denizi engelli engelsiz herkese sevdirmeyi
kendilerine misyon edinmiş Baba Dalgıç Murat
Kulakaç’ın liderliğinde kurulan Değirmendere
Sualtı Topluluğu (DESSAT) eğitmen ve dalıcıları
ile dalış yapmak onlarla sohbet etmek hayatımın
vazgeçilmezleri arasında yer almıştı. Tabi ki
eksileride vardı. Kış dalışlarında aktif olan kuzinenin
içinde ve üstünde yapılan kahvaltılıklar kilo ve
kolestrol sorununu sürekli tetikliyordu.
Kişiler sizi ne kadar mutlu ederse etsin, şayet
mekan ve doğa sizi rahatsız ederse o ortamda fazla
bulunmak istemezsiniz. Doğa ve insan ayrılmaz
bir bütündür. İnsanlar ne kadar iyi olursa olsun
yaşadığınız yerde doğa bizim açtığımız yaralar
yüzünden size güzelliklerini sunamıyorsa her şey
boş gelir.
Peki beni tekrardan İzmit Körfezi’ne ve
Değirmendere’ye aşık eden nedir? Bunu düşünmeye
gerek yok aslında. Yaşarken görüyorsunuz. Kocaeli
Büyük Şehir Belediyesi ve Körfez’deki belediyelerin
yaptığı arıtma tesisleri ile havadan ve karadan
taviz verilmeden yapılan kontrollerin yanında Sahil
Güvenlik Komutanlığının bölgedeki gücü
TCSG-10’un faaliyetleri size bunun cevabını net
olarak veriyor.
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Yoğun ve bilinçsiz avcılık yüzünden
Kalkan Balığının nesli tehlike sınırındadır.
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Horozbina Parablennius tentacularis ekonomik değeri
olmamasına karşın fotoğrafçıların gözde modelidir.

Ufuk Koçak on dalda spor yaparak engelli
engelsizliğe dönüştürme başarısı göstermiştir.

Yerel yönetimler, kolluk kuvvetleri ve sivil toplum
örgütlerinin ortak çalışması sonucunda nelerin
başarılacağına en büyük örnektir Değirmendere.
Deniz ve su altı ile ilgili bölgedeki tek sivil toplum
kuruluşu olan DESSAT burada bir çoğumuzun hayal
edemeyeceği aktivitelere öncülük etmekte.
Bunların başında da ilhamını Engelsiz Su altı
Adamı Ufuk Koçak’tan alan Gölcük Belediyesi ve
Gölcük Engellilerle Dayanışma ve Yardımlaşma
Derneğinin desteği ve DESSAT eğitmenlerinin
insan üstü çabaları ile devam eden “Engelsiz Deniz”
Projesi yer alıyor. Proje ve detayları ayrı bir yazının
konusu ancak, özetle şunu söylemem gerekiyor:
Değirmendere’de ve Kocaeli Bölgesi’nde bu Proje
ile şu ana kadar 10 engelli dalıcı yetiştirilmiş
durumda; hedef bu yılın sonuna kadar engelli dalıcı
sayısını 20’ye çıkartmak. En önemlisi de engelsiz
dalıcı arkadaşların artık kendilerine ait bir dalış

merkezlerinin olması. Bu çok önemli zira süreklilik
kazandıramadığınız yaşamlara dokunmak daha
büyük travmalara neden olmaktadır.
Dedim ya, son bir, bir buçuk yıldır dalışlarımı sürekli
Değirmendere’de yapıyorum. DESSAT’ın deneyimli
ve emniyeti her şeyden üstün tutan eğitmenlerinin
verdiği güven yapmış olduğum su altı fotoğraf ve
video çekimlerindeki başarıma da yansıyor.
Peki neler değişti İzmit Körfezi’nin su altı canlılık
popülasyonunda, kimler ve hangi canlılar yıllar
önce terk ettikleri evlerine kesin dönüş yapmaya
başladılar ve bunun sebebi nedir?
İndikatör türler, suyun kalitesi ve kirliliğe karşı
çok duyarlıdırlar. Besin ve yaşam alanı türlerin
popülasyon artışına imkan sağlar. Bölgedeki arıtma
tesislerinin yanı sıra küresel iklim değişikliği de bu
nedende önemli rol oynar.
Akdeniz ve Ege’de besin azalırken Karadeniz kökenli
yüzey sularının etkisindeki Marmara besin açısından
nispeten daha zengindir. Ancak Marmara da
kirliliğiyle alarm vermektedir ve bu kirliliğin nedeni
tamamen ülkemiz insanıdır; çünkü Marmara sadece
bu ülkenin kullanımındadır.
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TCSG-10 personelinin, Sahil Güvenlik
Komutanlığının vizyon misyon ve temel değerlerine
uygun olarak başta yasak avcılık olmak üzere çevre
kirliğini önleme konusundaki hassasiyetinin yanı
sıra yaptığı bilinçlendirme faaliyetlerine şahit
olunca yukarıdaki sorumun cevabını kendim almış
oluyorum.

Kirlilik, beraberinde asitlenmeyi de getirir ve bir
anlamda oradaki yaşamı boğmaya başlarız, bundan
ilk etkilenenler ise kabuklular ve daha sonrasında da
diğerleridir.
Akdeniz’de bir ayda yapacağınız dalışlarda
görebileceğiniz canlı türlerini burada bir ya da iki
dalışta rahatlıkla gözlemleyebilirsiniz.Tabii ki Murat
Hoca’nın rehberliği de söz konusu olunca her şey
bir anda görülebiliyor ve poyraza kaydedilebiliyor.
Bunca dalışıma rağmen Karadeniz’de
kaydedemediğim kalkan balığını 5 metre derinlikte
görüntüleyebiliyorum. Akdeniz’de neredeyse yoğun
av baskısı nedeniyle tükenme sınırındaki barbun ve
kalamar yine kadrajıma takılanlardan. Yazımdaki
fotoğrafların tür bazındaki fazlalığı bölgenin fauna
ve florasındaki bugünü anlatmaya yeter bence.
Marmara Denizi’nde bir dönemler avlanabilen balık
tür sayısı 66 iken bugün bu sayı 40 seviyelerinde.
Tür çeşitliliğinin azalması bundan sonraki süreçte de
mutlak olarak bekleniyor.
Engelsiz Deniz Projesinde Sevgili Ufuk Koçak’ın
azmi ve başarıları ile rol model üstlenimi birçok

İskorpit ekonomik değerinin
yüksekliği nedeniyle yoğun av
baskısına maruz kalmaktadır.

insana umut oluyor. Her şeye rağmen yaşama
pozitif bakış ve beraberinde getirdikleri azmin zaferi
olarak yüreklerde abideleşiyor. Dalışlara Ufuk’un
kullandığı bot’la gidip yine kendisinin renberliğinde
dalışlarımızı yapmak büyük bir keyif.
Yukarıda bilgilerini vermeye çalıştığım popülasyonu
Değirmendere ve İzmit Körfezi’nde DESSAT
eğitmenleri ile yapacağınız dalışla da görmeniz
mümkün. Farklı bir dalış deneyimi olan Batık Şehir
Dalışı ise (Şimdi bu kısmı okuyan sevgili okuyucu
bana biraz kızacak belki neden “Batık Şehir”i
anlatmadım diye. Bunu da sizler dalarak öğrenin.)
sizin çok farklı duygular yaşamanıza neden olacaktır.
Bizlere İzmit Körfezi’ni geri vermek için çaba sarf
eden ve bu maksatla 24 saat görev başında olan
başta TCSG-10 bot personeline, Kocaeli Büyük
Şehir Belediyesine ve bölgedeki tüm yerel yönetim
yetkililerine, her türlü ticari kaygıdan uzak bölge
halkına, dalışı ve denizi sevdirmeyi amaç edinerek
faaliyet gösteren DESSAT eğitmen ve dalıcılarına bir
kez daha teşekkür ederim.
Bu yazıda yazılanları okuyan değerli okuyucu,
yazılanların gerçekliğini gözlerinizle görmek ve farklı
deneyimler yaşamak isterseniz Değirmendere’deki
su altı ve deniz tutkunları sizleri misafir etmekten
mutlu olacaklardır.

