
Denizin ça¤r›fl› ile bu kez
Erdek’teyiz. Erdek’ten  uzak
diyarlara uzanan yollarda bu
kez hasret vard›. K›y›lardan
seslendiginizde ulaflt›¤›ndan
emin olursunuz deli hasretin

dalgalarla uzak diyarlara
gitti¤inden… ‹skeleye çarpan
deniz dalgalar› olursunuz birden.
Ve yaflama dokunursunuz
olabildigince yürekli, yetmez…
Onu soluyabilmek için içine
dalars›n›z mavinin, sanc›lanm›fl bir

b›çak gibi kan›n›z› difller, geçmifle
uzanan yollardaki tüm görüntüler.
Sizi sarmalayan yürektenlik art›k
film karelerine tafl›mak ister
yaflam›n görünmeyen gerçek
yüzünü. Deklanflöre uzand›¤›n›zda ise
zamana dokundu¤unuzu hisedersiniz
olabildigince anlat›ml› ve cesur. Zaman›n

Sualt› Yaflam›yla

ERDEK
Yaz› ve foto¤raflar: Tahsin Ceylan

Gobius cruentatus Yengeç Eriphia verrucosa

Deniz tavflan› Flabellina affinisDeniz ‹gnesi  Syngnathus acus

40



yokediciligine karfl›  görüntüleyenin
üstünlügüdür deklanflöre basabilmek ve
ona ra¤men sürekli yaflayacak olan anlar›
dondurabilmek. Anlat›m tekniginin en
güçlüsüne sahipsiniz flimdi, flansl›s›n›z,
onu anlatmay› baflarabiliyorsan›z e¤er. 

Buraya bizi çeken ise y›llar›n miras›na
olan sayg›d›r. Do¤an›n ve yaflamsal
devinimin yokedici etkisine karfl›n bugünü
belgeleyebilmek ve gelece¤e tafl›makt›r
tüm sevdam›z. Bir tutam mavidir amans›z
sevdam›za sundu¤umuz.

Erdek, Marmara Denizi’nin ve
Kap›da¤ Yar›madas›’n›n  güney bat›s›nda
yer alan berrak denizi ve büyüleyici do¤al
yaflam›yla her zaman çekicilige sahip
flirin bir ilçedir.  Bugün Erdek ilçesinin
s›n›rlar› içinde kalan bölgede tarih
boyunca K›z›kos (Kap›da¤) – Artake
(Erdek) ve Prokonesos isminde üç site
flehir devletinin bulundu¤u ifade
edilmektedir. Ünlü Tarihçi Heredot
Kap›da¤ Yar›m Adas›ndaki (Arkatonesos)
flehir devletlerinden bahsederken K›z›kos

ve Arteka'n›n Kap›da¤ yar›m adas›
üzerinde Prokonesos'un ise önce
Paflaliman'› adas›nda daha sonrada
Marmara adas›nda kuruldu¤unu bildirir.
K›z›kos flehri bir kolu ile do¤udan
(Panaromos) Band›rma körfezinin mavi
denizini öteki kolu ile de bat›dan (Artake)
Erdek körfezinin berrak sular›n› kucaklar.
Bizans döneminde zeytin, flarap ve bal›k
deposu olarak kullan›lan Erdek, art›k dün
oldu¤u gibi bugün de o geçmifl görkemli
mazisine yak›fl›r bir flekilde h›zla geliflip
büyüyen, üstündeki bütün do¤al ve tarihi
kaynaklar› da ortaya ç›kararak tan›t›m›n›
yapma gayretleri içerisinde olan bir
yerdir. 

Erdek’deki sualt› yaflam›n› tan›tmay›
kendine misyon edinmifl, Sevgili dostum
Alladdin Bapuççu’yu ziyaret ettigimizde
tan›flt›¤›m›z Lutfi Dede’yi bu kez  sualt›
dünyam›za tan›tmay› hedefliyoruz. 1924
do¤umlu olan Lutfi  Beken (Dede), 1952
y›l›nda Can Tosun Sezen ve
arkadafllar›n›n nargile dal›fl›n›
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süngercilere tan›tmak için geldikleri
Ayval›k’ta dal›flla tan›flm›fl, o dönemin
bölgedeki ünlü süngercileri Selam, Ali ve
Zeki Süngerci kardefllerlerin yan›nda
dal›fl hayat›n› ilerletmifltir. Halen 82
yafl›nda olan Lutfi Dede dal›flla geçen
y›llar›n ard›ndan flimdi Erdek’te As isimli
teknesi ile hergün denize ç›k›yor. Teknede
2 kiflinin ayn› anda kullan›m›na uygun
nargile dal›fl sistemi mevcut ve aktif.
Deniz ona hayat veriyor, o da denize
s›ms›k› ba¤l›.
Lutfi Dedeyi tan›y›nca akl›ma ünlü
yazar›m›z fiükran Kurdakul’un dizeleri geldi;

Kendi denizlerimin dalg›c›y›m ben
Bir al›flkanl›¤› sürdürür gibiyim belki…
Gidiyorum içimdeki sesin peflinden.

Denizi kirletenlere  ve bilinçsiz
avlananlarla sürekli mücadele ediyor ve
güncel sualt› haberlerini izleyebilmek için

Sualt› Dünyas› Marine Photo dergisini
sürekli  takip ediyor. ‹ki gün boyunca
Lutfi Dede’nin teknesinde nargile dal›fl
yap›yoruz. Denizsiz bir yaflam
düflünemiyor. K›z›n›n ad› ‹nci, o¤luna
Deniz, torununa ise Ada isimlerini vermifl.
Art›k haf›zalarda kalan görüntüleri bize
aktard›¤›nda ise hüzün kesiliyor birden.
Hemen hemen hergün fok görürlermifl,
k›y›ya kadar yaklafl›rm›fl. Bal›klardan ise
mercan, sinagrit ve barbun art›k Erdek
k›y›lar›nda göremediklerinden. Bu
yokoluflu ise Alagarna ve Triol ile
avlanman›n yokedici etkisine ba¤l›yor.
Skin dal›fl ile avlanmaya ise en s›cak
bakanlardan Lutfi Dede. Gençlik
y›llar›nda da sürekli avc›l›k yapm›flt›r.
Halk E¤itim Merkezin’de ‹ngilizce
ö¤retmenli¤i yapan Alladdin  ise tam bir
deniz tutkunu. Kendi çabalar› ile yapt›¤›
video housingi  ile sualt› yaflam›n›

görüntülüyor. Haz›rlad›¤›
video kliplerle
Erdek’deki sualt›
yaflam›n› tüm Dünyaya
tan›t›yor.

Video  housing ise
kelimenin tam anlam›yla
inanm›fl bir insan›n ve
eme¤inin bileflkesi.
‹nan›lmaz mekanik ve
elektronik bilgi
birikimiyle her gün yeni
tasar›mlara  imza at›yor.
‹ki sad›k yard›mc›s›
Sermin Han›m ve
Okan’›n deste¤iyle de
çal›flmalar›nda tam
entegrasyona geçmifl
durumda.

Erdek’de dal›fl
noktalar› canl›
populasyonu aç›s›ndan
oldukça zengin. En uzak

dal›fl noktalar›ndan biri Pafla Liman›
Adas›. Fauna ve flora aç›s›ndan buras›
görkemli noktalardan biri. Eflkina, hani
bal›klar›, deniz i¤nesi, deniz analar›  ve
vatozlar görüntüleyebildiklerimizden
baz›lar›. Rivayete göre; 1571’den önce
K›br›s’› fetheden ve o tarihte ‹stanbul’a
gelen K›br›s fatihi Lala Mustafa Pafla,
komutas›ndaki gemilerle Marmara
Denizine gelince büyük bir f›rt›naya
tutulur ve ‹stanbul’a gidemeyecek kadar
tehlikeli bir durumla karfl›lafl›r. Çare
arayan Paflaya gemiden bir asker ç›k›p
gelir ve Paflaya biraz ilerde sa¤da bir
adan›n oldu¤unu ve k›y›s›nda çok kuytu
bir liman oldu¤unu ve donanmay›
alaca¤›n› ifade eder. Lala Mustafa Pafla
da  Marmara Adal› olan askeri dinler  ve
onun klavuzlu¤unda donanmay› koylara
al›rlar. Sabah yanaflt›klar› koyda hiçbir
yerleflim olmad›¤›n› gören Pafla; komuta
etti¤i geminin ana yelken dire¤inin
kesilerek bir cami ve çeflme yap›lmas›n›
dire¤in de caminin ortas›na dikilmesini
emreder ve buraya Pafla Liman› ad›
verilir. 

Dal›fl yaparak görüntüledi¤imiz di¤er
önemli bir nokta da Tavflanl› Adas›d›r.
Erdek’e en yak›n noktalardan biri olan
adada 20 metrelerde bol miktarda istakoz
görebilme imkan› oldu. Eflkina, kikla, hani
bal›klar›, deniz tavflanlar› ve yengeçler en
yo¤un türler aras›nda. Geçmiflte adada
yaflam›n› sürdüren  tavflanlardan ad›n›
alan adan›n hemen hemen her taraf›
farkl› canl› populasyonuna sahiptir.

Y›llar›n geçmiflini ve miras›n›, bu kez
Erdek’de belgeleyerek veda ediyoruz
deniz dostlar›na. 

Yine görüflürüz... 
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