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Ülkemizde hemen hemen herkesin tanıdığı ve adını bildiği ünlü Deniz Kaplumbağası 
olan Caretta caretta’ nın nesli,
üreme alanlarının insanoğlu tarafından işgal edilmesinden sonra artık tehlike altındadır.



Bu yazımızda Ülkemiz sualtıcıları için Türkiye’nin Kızıldeniz’i olarak  anılan  Kaş’tayız. Hemen hemen 
her sualtıcımızın asgari birkaç kez ziyaret ettiği ve unutulmaz anıların yaşandığı bir bölge olma 
özelliğini bugünde koruyabilmektedir Kaş.“Dostları olmalı insanların aynen gemilerin limanları gibi” 
diyen şair, inanıyorum ki  liman gibi sığınacağı, kendini güvende hissedeceği dostları olan insanların 
duygularına  rehber olmuştur. Deniz bağlantılı her özgün ifade mutlak surette biz sualtıcılar için 
daha anlamlıdır. Mavi derinliklere kabarcık bıraktık,  görüntü aldık ve bu görüntüleri bugünü yarına 
bağlayan köprünün direklerine astık...  



Benim kişisel olarak Kaş’a bağımlılığımı artıran bir 
neden de aqua kültürle gelen dostluklardır. Kaş; 
kendimi mutlu hissettiğim, yüreğimi parmaklarımın 
ucuna taşıdığım bir çok yaşamsal devinimime ev 
sahipliği yapmıştır.

Antik Likya uygarlığının yerleşim alanında yeralan 
Kaş; Ksanthos, Patara, Myra ve    Antiphellos 
kalıntılarını bünyesinde barındırmaktadır. Noel 
Baba olarak bilinen Aziz Nikolaos’un Patara 
da doğup, Myra da(Demre) yaşadığı mitolojik 
olarak ifade edilmektedir. Bölge bir dönemde 
piskopos eğitim merkezi olarak da kullanılmıştır. 
Yunanistan’a ait Meis adasının tam karşısında ve 
yüzme mesafesinde yeralan Kaş; sualtı kültürünün 
oldukça yoğunlaştığı ve bu alandaki toplumsal 
duyarlılığın üst sınırda yaşandığı bir bölgemiz 
olma özelliğini taşımaktadır. Liman çıkışında sağ 
tarafa yöneldiğinizde; başta Hidayet Koyu olmak 
üzere Güvercin Adası, Üç Kayalar, Çapa Banko 
ve Gürmenli’ye doğru, sol tarafa yöneldiğinizde 
mağara bir ve mağara iki ile fener burnuna, direk  
yöneldiğinizde ise  başta  Flying fish Reefi, Asia 
Adası ve Kanyon’a ulaşırsınız.  Kanyonun üst 
zeminine çapa attığınızda 3 metreden süzülerek  
önce 22 metreye oradanda 42 metreye doğru  
gidebilirsiniz.  Doğanın bizlere sunduğu bu görkemli  
manzara tam anlamıyla mavi büyünün rüyası olarak  

ifade edilebilir. Kanyon girişi mavinin büyüleyici 
tonlarına sahip olup, bellekten bir daha silinmeyecek 
görsel bir menü oluşturmaktadır. 20.metrelerde 
kanyonun kum-kaya zeminine ulaşıp hemen dipte 
yeralan mini mağarada,  karanlık ortamı kendine 
mesken edinen sünger, tüplü formlar, anemon, 
yengeç v.b kabuklulara bolca rastlamak mümkündür.

20. metreden  sağ tarafı izleyip derinlere doğru 
süzüldüğünüzde ise  kanyonun büyüleyici 
güzelliğine, aynı görkemde bir batık görüntüsü 
ilave ediyorsunuz. 30 metreden başlayıp 42 metreye 
kadar inilen derinlikte yeralan batık, herkesçe 
Pamuk Batığı olarak  bilinmektedir. 1967 yılında  
kanyonun üst tarafındaki sığlığa çarpıp, baş tarafı 
kanyonun sağındaki bölgede 3 metrede, diğer kısmı 
ise kanyonun dibinde yeralan  pamuk yüklü Yunan 
bandıralı batık  olduğu öğrenilmiştir. Sisli bir günde 
tam yüklü olarak 2,5-3 mt.lik sığ bir alanda karaya 
oturan batık, Kaş ve Meis’ ten  gelen teknelerin 
yardımıyla yükünü tamamen boşaltmış, aldığı 
hasarın telafisi ciddi maliyet oluşturunca 50 metrelik  
kuru yük gemisi  hurdaya satılmıştır. Geminin pamuk 
balyalarından oluşan yükü kazanın hemen akabinde  
Kaş’lı kaptan Halil Şener tarafından Meis Adası’na 
taşınmıştır. Hurdaya satıldıktan sonra gemiden 
yaklaşık 250 ton sac alındığı ifade edilmektedir. Kuru 
yük gemisinin motoru da Kaş’dan dalgıç Mustafa 

Kızıldeniz göçmeni olan Sokarbalığı’nın (Siganus 
rivulatus) tür populasyonu Akdeniz ve Ege kıyılarında 
hızla artmaktadır.



Çütre Balığı (Balistes capriscus ) kumlu zeminde 
yumurtalarını açtığı bir çukura bırakır ve sürekli yanında 
durarak  hem oksijen, hemde koruma sağlar.Bilmeden 
yanına yaklaşan dalgıçlara saldırdığı gözlemlenmiştir.

Tunç Çağına ait Dünyanın bilinen en eski batıklarından 
olan Uluburun batığının imitasyonu olarak inşa edilen batık, tarihe 
yolculukta mutlaka görülmeye değerdir.



tarafından sökülüp çıkartılmıştır. Dimitri adlı bu 
gemi şimdi ülkemiz sualtıcılarına  mutlak ziyaret 
edilmesi gereken bir batık olarak hizmet vermektedir. 
Batık birçok denizel canlıya da yaşam  habitadı 
oluşturmaktadır. Sualtı Fotoğrafçıları açısından geniş 
açı ile batığı görüntülemek mümkün olup, ayrıca 
macro olarak da tüp formlar, deniz tavşanları ve 
kabukluları da görüntülemek olasıdır. Zaman zaman 
akyalar  tarafından  da ziyaret edilen batığın yeraldığı 
kanyonun, yaklaşık 200 metre güney batısında yeralan  
Flying Fish reefinin derinliklerinde ise II.Dünya 
Savaşı sırasında düşen İtalyan  bombardıman uçağı 
bulunmaktadır. Reef,  Kaş’ın en yoğun orfoz ve 
lahos populasyonuna da ev sahipliği yapmaktadır. 
İkinci Dünya savaşı sırasında Ege denizi semalarında 
yaşanan yoğun hava savaşının bir kurbanı olan 
bu uçak, 21 metre kanat uzunluğu 16 metre gövde 
uzunluğu ve 3 adet 610 hp güç üreten motoru ile 5 
mürettebatlı, 1935 model İtalyan yapımı Savoia-
Marchetti SM 79 “Sparviero” bombardıman uçağı idi. 
3 MG 12.7 mm ve 2 MG 7.7 mm makinalı tüfeklerini 
kendini koruma amaçlı kullanırken altındaki bomba 
kızaklarında taşıdığı muhtelif bombalarla müttefik 
kuvvetlerinin yer hedeflerine saldırılar düzenliyordu. 
İkinci dünya savaşının en başarılı bombardıman 
uçaklarından biri olarak kabul edilen bu uçak altında 
taşıdığı torpilleriyle de Ege denizinde rastladığı 
müttefik savaş ve destek gemilerine oldukça zaiyat 

vermeyi başarmıştı.  Muhtemelen Rodos’taki bir 
hava üssünden havalanmış ve verdiği mücadeleden 
yenik ayrılarak Meis açıklarında sulara gömülmüştü. 
Kaş’lı yaşlı balıkçıların anlattıklarına göre o zamanlar 
yaklaşık 14.000 nüfusun yaşadığı Meis adasındaki 
ingiliz üslerini bombalarken ve Meis limanındaki 
İngiliz gemilerini torpidolamaya çalışırken açılan 
uçaksavar ateşi sonucu düşen üç uçaktan biriymiş. 
Uçaklardan biri Kaş’ın dağlarına düşmüş (Türk 
makamları enkazı kaldırmış) diğeri ise Meis liman 
girişinde sulara gömülmüş. Aldığı hasar sonucu 
düşmekte olan bizim uçaktan ise paraşütle atlayan 
pilot, Meis’ten açılan uçaksavar ateşi ile havadayken 
öldürülmüş. Uçaktan hiç kurtulan olmamış ve 
Kaş’a gömülen pilotun cesedi daha sonra  İtalyan 
askeri yetkilileri tarafından çıkartılarak İtalya’ya 
götürülmüş. 

Kaş’ın Altındaki Gözler:

Bu  bölümde  mavi büyünün içinden bizleri tanımlamaya 
çalışan denizel  canlıların gözlerini  kısmen de olsa 
anlamaya çalışacağız. Konu başlığımıza uygun olarak  
Kaş’ın sualtı makro görüntülerinden oluşan bir 
menüyü sizlerle paylaşma arzusundayım.  Konu gözler 
olunca herbirimizin belleginde  bir çok anı ya da ifade 
mutlaka mevcuttur. Gözlerin ifade gücüne duyarlılık 
her zaman sözsel ifadelerin önünde yeralmıştır. 
Yaşamsal iletişim sürecinde  ise gözler hayatımızdaki  

Decapoda(on ayaklı) sınıfı üyesi olan Yengeç (Dardanus 
callidus)  krustaselerin en büyük populasyonunu oluşturmaktadır.



Flying fish reefinin derinliklerinde bulunan 
bu batık, II.Dünya savaşına ait bir İtalyan 
Bombardıman uçağıdır.



en etkili  anlatım gücünü oluşturmuşlardır. Korkuyu, 
sevgiyi, güveni hep gözlerde tanımaya çalışmışızdır. 
Bazen bütün mutluluğumuz bir gözün gizemindeki 
büyüde ifadesini bulmuştur. Görüntülemeye 
çalıştığımız her cisimde de gözler hep dikkatimizi 
çeken ögeler olmuşlardır. Kameranın vizöründen ideal 
görüntüyü yakalayabilme telaşı içinde olduğumuzda, 
karşımızdaki canlının tedirgin bakışlarına hep tanık 
olmuşuzdur. Bazen saniye sınırında bir görüntüyü 
yakaladığımız bazen de kaçırdığımız olmuştur. 
Denizel canlılarla  kıyaslandığında ise insanoğlunun 
gözü daha az bir görüş açısına sahiptir. Yukarıya 
doğru 50’, iç kısıma doğru 60’, aşağıya doğru 70’  ve 
santral görüş olarak 90’ lik bir açıya sahiptir.

Kurustaselerde Görme;
Yengeç, İstakoz, karides, böcek, kerevit  v.b canlı 
türlerinden oluşan Kurustaselerde (Kurusta  latincede 
“crusta” yani kabuk kelimesinden üretilmiştir)  iki 
farklı tipte göz bulunur. Tepe göz ve birleşik göz. 
Birleşik gözler en yaygın olan göz tipidir. Bu gözler 
yengeçlerde hareket  etme yetenegi olan bir göz sapının 
ucunda bulunur. Birleşik gözler özellikle hareket eden 
objeleri tesbit etmede uzmanlaşmışlardır ve polarize 
ışığı analiz edebilirler. Ayrıca 200 derece (veya üstü) 
gibi yüksek bir görme alanına da sahiptirler. Bu 
gözlerin yapısına bağlı olarak birçok krustase yaşadığı 
ortama göre ya parlak yada loş ışığa  adapte olmuştur. 
Bazı türler her iki tür ışığa da uyum gösterebilirler. Bu 
özellikleri göz önünde bulundurarak, fotoğraf çekmek 
veya başka bir amaç için  dakikalarca bir krustaseyi 
ışığa maruz bırakmanın kabuklu dostumuz açısından 
ne kadar rahatsızlık verici olabilecegini lütfen 
unutmayalım. Kurustaselerin önemli bir bölümünü 
oluşturan ve decapoda (on ayaklılar)  grubu içinde 
yeralan karideslerle ilgili ülkemizde  Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanlığı Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü 
kayıtlarına göre 61 türün tespiti yapılmıştır. 
Beslenme alışkanlıkları itibariyle omnivor (hem etçil 
hem bitkisel) olan karideslerin göz yapıları türlerine 
göre farklılık göstermektedir.  Bazı türlerin göz sapı 
üzerinde  tüberkül bulunmasına karşın bazı türlerde 
bu hiç yoktur.   
Balıklarda Görme Duyusu;

Tipik bir balık gözünde korneanın kırma indeksi 
(1.36 - 1.38), yaklaşık olarak suyunkine (1.33) eşit 
olduğundan, ışınlar korneadan hemen hemen hiç 
kırılmadan geçerler.

Genel olarak kıkırdaklı balıkların (köpekbalıkları 
ve vatozlar) “hipermetrop”, kemikli balıkların 



ise “miyop” oldukları kabul edilir, ancak 
kemikli balıklarda gözün merceği tipik olarak 
küresel biçimde olsa da, arka odacık ve retina 
elopsoidal olduğundan, balığın yan taraflarındaki 
oldukça uzakta bulunan cisimlerin odağı ayarlı, 
yakındakilerin ise değildir. Yani balık, yan taraftaki 
uzak cisimleri net olarak görebilir, yakındakileri 
göremez.

Bazı balık türleri, irisin kontraktil (kasılabilir) 
olması nedeniyle göze giren ışık şiddetini kontrol 
edebilirler. Pek çok vatoz ve yassı balık (dil ve pisi 
balıkları) türünde, göz bebeğine gelen ışığın fazlasını 
önleyen bir gözbebeği operkulumu (kapağı) vardır. 
Köpekbalıklarının bazı türlerinde bulunan göz 
kapağı da (membrana niktikans) aynı işlevi görür.

Balıkların yaşamında görmenin önemi çok büyüktür; 
çünkü balıkların çoğunda besin arama, çiftleşmeyle 
ilgili sinyalleri alma, barınak bulma vb. birçok 
davranış görmeye bağlıdır. Görmeye bağımlılıkla, 
gözlerin göreli büyüklüğü arasında yakın bir 
ilişki vardır. Besinlerini gündüz ve görme yoluyla 
arayan balıkların göz çapı oldukça büyüktür.  Buna 
karşın geceleyin etkin olan veya derin denizlerde 
yaşayan, fakat besinlerini görme yoluyla değil de 
tat alma, koklama vb. yardımıyla bulan balıklarda 
küçüktür. Bazı mağara balıklarında gözler oldukça 
indirgenmişlerdir, hatta kimilerinde gözler dıştan 
hiç görülmezler.

Yapılan deneyler, sığ sularda yaşayan balıkların 
birçoğunun insana yakın bir biçimde renk 
gördüklerini, hatta kimilerinin mor renkleri 
insandan daha iyi algıladıklarını ortaya koymuştur. 
Bir çok tür balığın son derece keskin görme 
duyusuna sahip olduğu da deneysel olarak 
kanıtlanmıştır. 

Görüntüleme; hissetiklerimin  yoğunlaşmış bir 
ifadesi olarak hayatımdaki öncelikli konumunu 
korumaktadır. Bakınca görebilmek, gördügünü 
hissedebilmek ve kayıt altına alabilmek yaşamsal 
sürecimizde herkese nasip olmayan bir olgu, bir 
farkındalıktır.

Gözler vardır ayışığında yıldızları taşır yüreginize,

gözler vardır dalgaların sesini duyumlarınızda 
ölümsüzleştirir,

gözler vardır bir içim sudur susayan dudağınıza,

bir can tılsımıdır, bir alacakaranlık şafağıdır doğacak her 
gününüze

ve gözler vardır büyüsü ile sarar bedeninizi üzerinde 
tanımlanmamış dünyalar taşırcasına... 

KAYNAKLAR :
Uçak ile ilgili teknik bilgiler için Sevgili Ozan Çokdeğer’in sitesinden
http://www.ozancokdeger.com/ UCAK%20BATIGI%20-%20KAS.htm
yararlanılmıştır.

Karidesler genellikle geceri aktiftirler ve beslenmelerini 
bu dönemde sağlarlar.Işığımızdan rahatsız olduklarında 
da kumun içine gömülmeyi ve böylece saklanmayı tercih 
ederler.


