Mavi-Yeflil Sevdam›z

ÇANAKKALE
Yaz› ve Foto¤raflar: Tahsin Ceylan
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Bir tutam maviye uzanmak
için bu kez Çanakkaledeyiz.
Diplerinde saklad›¤› tarihi,
farkl› ekosistemi ve özlem
kokan dokusuyla Çanakkale
bu say›daki konu¤umuz.
Objektifimizi bir kez daha
bo¤az›n gizemli dünyas›na
çeviriyoruz. Mavi-yeflil sular›n
derinliklerinde kabarc›k
b›rak›p bir tutam görüntü

almaya gidiyoruz sevdam›za.
Billur kabarc›klar›n güneflin
p›r›lt›s› ile süzülüp büyüyerek
yükselmesini duyumsamak
istiyoruz bir kez daha.
Her an› özlem-hasret kokan ve
tüm yaflanm›fll›¤›m›zda bizi
sarmalayan o görkemli mavideki
yürek hayk›r›fllar›m›z› denizden
deklanflörle tafl›y›p sunmaya
gidiyoruz sevdal› ruhumuza..
Selam Olsun ….
Her yan› keflfedilmeyi bekleyen
farkl›l›klara sahip Bo¤az’da bu kez ilk
defa dalaca¤›m›z bir noktan›n heyecan› ile
bafll›yoruz dal›fl›m›za. Görüntülemeyi
planlad›¤›m›z alan›n yaklafl›k 25-30 mt.

ilerisinden dal›p ak›nt›yla sürüklenerek
30 metrelerde bulufluyoruz bat›kla.
Bo¤az›n Sestos önlerinde 25-40 mt.
derinlikler aras›nda yeralan ve rivayete
göre Romal› General Alexsandros’un
sancak gemisi oldu¤u, Perslerle girilen
deniz savafl›nda bat›r›ld›¤› ifade edilen
amfora yüklü bat›¤’›n görsel verileri
eflli¤inde bo¤az› ve ekosistemini tan›maya
çal›flaca¤›z. Bat›k hakk›nda sa¤l›kl› bir
kayna¤a ulaflamad›¤›m›zdan ifade bazl›
de¤erlendirmelerle yetinmek zorunda
kal›yoruz.
Çanakkale Bo¤az›; geçmiflten miras
tarihsel dokusu, savafllar›, efsaneleri ve
diplerindeki gizemli dünya ile sürekli
araflt›rmaya de¤er farkl› bir ekosisteme
sahiptir. Karadeniz’i Ege’ye ba¤layan bu
geçit her dal›fl›m›zda bizi soluksuz
b›rakacak yeni kefliflerle a¤›rl›yor.
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Uluslararas› deniz
trafi¤inin yo¤unlu¤u,
beraberindeki
tehlikelerin yan›s›ra
dip fauna ve floras›n›
etkileflimi de bizlere
farkl› kap›lar
aralamaktad›r. ‹ndoPasifik ya da Atlantik
kökenli birçok canl›
türü bölge habitad›na
uyum sa¤lam›fl ve
büyük populasyonlara
ulaflm›flt›r. Kum
burnundan Çardak
Feneri’ne kadar
uzanan 94 km.lik
yeflil-mavi tarihin
sessiz tan›klar› olan
birçok bat›¤›’da
bünyesinde
bar›nd›rmaktad›r.
Bo¤az’›n en dar
noktas› 1.2 km. ‹le
Kilitbahir-Çanakkale
aras›d›r. Girintiliç›k›nt›l› k›y› oklar›
fliddetli yüzey
ak›nt›lar› nedeniyle fazla ilerleyememifl,
ancak küçük yaylar çizerek farkl›
noktalarda kumsallar oluflturmufllard›r.
Kuzey ve orta kesimlerde k›y›n›n
daralmas› akant›n›n da yön
degifltirmesine neden olmakta, k›y› oklar›
da sisli havalarda gemiler için büyük
tehlikeler oluflturmaktad›r.Bo¤az da
derinlik Dumlup›nar denizalt›s›n›nda
bulundu¤u Nara Burnu’nun kuzeyinde

102 mt.yi, Çanakkale-Kilitbahir aras›nda
ise 109 mt.yi bulmaktad›r. Daralma
alanlar›ndaki güçlü ak›nt›lar›n dip
birikimine imkan vermemesi derinliklerin
oluflmas›n› sa¤lam›flt›r. Çanakkale
Bo¤az›n›n da ‹stanbul Bo¤az› gibi derin
kesimlerinin deniz sular› alt›nda kalan
eski akarsu vadileri oldu¤u ifade
edilmektedir. Bo¤az vadisinin bu yüzey
üstüne kuruldu¤u, daha sonra yükselen

afl›n›m›n yüzeyi kollar› ile birlikte içine
gömerek bugünkü fleklini ald›¤›
belirtilmektedir. Bo¤az’›n kuzey a¤z› ile,
Ege a¤z› aras›nda yaklafl›k 20 cm.deniz
yüzeyi fark› bulunmaktad›r. ‹stanbul
Bo¤az›n’da oldu¤u gibi Çanakkale
Bo¤az›nda da üst ve alt olmak üzere iki
farkl› ak›nt› sistemi mevcuttur.
Karadeniz’den gelen ve yaklafl›k binde
16-17mg/lt. tuzlulu¤a sahip olan su
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kütlesi, ‹stanbul’dan geçerek Marmara’ya
girer. Bu ak›nt› sullar›n›n tuzluluk oran›
Marmara Denizi’nde yaklafl›k binde 22-25
mg/lt.’ye ulafl›r, yo¤unlu¤u ise 1.0175
gr/cm3 dolay›ndad›r. Bo¤az’daki su
s›cakl›¤› mevsimlere göre de¤iflir, k›fl
aylar›nda 8-10’C olan s›cakl›k yaz
aylar›nda ise 20-22 ‘C civar›nda seyreder.
Akan su miktar›; güneybat›(lodos) ve
kuzeydo¤u(poyraz) rüzgarlar›, baharda
karlar›n erimesi ile ortaya ç›kan su fazlas›
ve Karadeniz’de Akdeniz ve Ege’ye oranla
daha az buharlaflma olmas›n›n de
etkisiyle farkl›l›k göstermektedir. Bu
yüzey sular› Marmara Denizi’ni geçerek
Çanakkale Bo¤az›’na yaklafl›k 25-30
metre kal›nl›¤›nda bir üst ak›nt› biçiminde
ulafl›r. H›z› saniyede 1.5 mt.Ege’ye
ak›tt›¤› su mikar› ise yaklafl›k 12.600
m3/sn.dir. Yaklafl›k 25 metreden sonraki
derinliklerde yo¤unlu¤u 1.0295 gr/cm3,
s›cakl›¤› ise 14-16 ‘C gibi sabit de¤erde
olan daha tuzlu Ege sular› bulunur.
Tuzluluk oran› binde 39 mg/lt. Olan bu
sular saniyede 0.5 mt.h›zla Marmara
Denizi’ne geçer ve Bo¤az’›n alt ak›nt›
sistemini oluflturur.
Bo¤az’›n üst ve alt sular› O2 ve
tafl›d›klar› organik maddeler aç›s›ndan
zengindirler. O2 de¤eri 5-6 cm3/lt.dir.
Ancak Gemlik ve ‹zmit Körfezindeki
kanalizasyon ve sanayi art›klar› yo¤un
bir deniz kirlenmesi yaratmakta, bunun
sonucundaki O2 azalmas›, önceden daha
çok olan bal›k türlerinin ve miktar›n›n
azalmas›na yolaçm›flt›r. Gerek bo¤az ve
gerekse Kuzey Ege, denilebilirki sürekli
güçlü ak›nt› sistemlerine ev sahipligi
yapmaktad›r. Besleyici elementlerin
yo¤unlu¤u bölgede denizel canl›
istihdam›n› ve tür çeflitliligini sürekli
art›rmaktad›r. Bal›k türlerindeki azal›fla
karfl›n Anemon, midye, deniz
salyangozlar›, deniz telekleri ve deniz
h›yarlar›nda ciddi art›fllar
gözlemlenmektedir. K›y› habitat›ndaki tür
çeflitlili¤i Sualt› Foto¤rafç›lar›na makro ve
genifl aç› dahil bir çok çekim avantaj›
sa¤lamaktad›r.30 metre derinliklerde 1.5
mt/sn.fliddetindeki üst ak›nt› yerini 0.5
mt/sn fliddetindeki alt ak›nt›ya
b›rakmaktad›r. 30 metrenin alt›na inmeye
bafllad›¤›n›zda gün ›fl›¤›n›n etkisi
tedricen azal›yor ve kapkaranl›k diplere
do¤ru süzülüyorsunuz. Bilinmeyene
yolculuk beraberinde inan›lmaz bir
heyecan ve mutluluk yaflat›yor sizlere.
35 metreden itibaren su ortam›
farkl›lafl›yor. So¤uk su tabakas›
beraberinde sizlere karanl›k’ta olsa net
bir görüfl alan› sunuyor. Dibe
vard›¤›n›zda s›n›rl› zaman içinde tesbit
ve görüntüleme çal›flmalar›na bafll›yoruz.
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Daha öncede
belirledigimiz üzere bir
çok endemik canl› türü
habitat olarak bo¤az›n bu
so¤uk sullar›n› kullan›yor.
Bu derinliklerde
görüntülemeye çal›flt›¤›m›z
canl› türleri ise
Pennatulacca tak›m›na
ait yumuflak mercan
türleri, Cr›no›d ve
tunikatler öncelige sahip.
Bo¤az seyir trafiginin
u¤ultusunu tüm fliddeti ile
hissediyorsunuz
derinliklerde.
Bo¤az›n ekosistemi
bizce süreki incelenmeye
ve gözlemlenmeye de¤er
bir konu. Bu nedenle
özellikle bo¤az
dal›fllar›nda belli bir
uzmanl›k, deneyimli ekip
ve uygun ekipmanla
dalmak esast›r.
Dekompresyonlar›
dal›fllardan mutlak surette
kaç›n›lmas› gerklidir. Zira
dal›fl teknelerine ait
çapalar›n dip yap›s›n›n
kum ve silk olmas›
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nedeniyle sürekli tarama
yapt›¤› gözlemlenmifltir.
En ufak bir sapma ya da
kontrolsüz davran›fl,
ticaret yolu olmas›
nedeniyle büyük riskleri
de beraberinde
getirmektedir. Devasa
gemilerin sizleri
farkedebilmeleri
neredeyse imkans›zd›r.
Bo¤az dal›fllar›nda güçlü
yüzey ak›nt›s›n›n yan›s›ra
20 metreler seviyesinde
seyreden termocline
tabakas› da uygun
ekipman kullan›m›n›z›
zorunlu k›lmaktad›r.
Tedbirin tedaviden önce
geldi¤i ve daha ucuz
oldu¤u mutlak surette
dal›fl planlamas›nda
hat›rlanmal›d›r.
Ruhumuzu mavi de
y›karken dal›fl disiplinine
mutlaka özen
göstermeliyiz.
Sa¤l›kl› Dal›fllar
Dileklerimle..
Mavide Kal›n Sevgiyi
Mavide Yaflay›n...

