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ÇAM BURNU
Yaz› ve Foto¤raflar: Tahsin Ceylan



Denizin ruhuna uzanan
yolculu¤umuzda  özlem kokan
dokusuyla yine mavi yeflil
sularday›z.  Susam›fll›¤›m›z› bir
kez daha anlat›m gücünün
yetersizli¤ine ra¤men buluflturma
sevdas›nday›z kelimelerle.

Biliyorum ki,  kelimeler çaresiz,
kelimeler eksik, kelimeler güçsüz,
kelimeler  tafl›yam›yor derin
mavinin sessiz düflleri içerisindeki
yaflanm›fll›klar›. Ama yine de
hasretli¤imizde  sakl› kalan izlere
dokunarak, “geçen y›l ya da geçen
hafta buralardayd›k diye bafllayan
yaflanm›fll›klar›m›z ve devam›nda
keflkeli hayk›r›fllar›m›z ! “..böyledir
bizim yosun kokan sevdam›z,
içimizde yaflanmal› ve
yaflat›lmal›d›r” zaman›n tüm yok
edicili¤ine karfl›n, zamana
olabildi¤ince baflkald›rarak...
Özlemlerimiz ve hayallerimizle  tek yönlü
bir rotada ilerleyerek  ad›na “zaman”
denen  o limana çapa att›r›r›z kendimize.
Evet “zaman” hergün herkes taraf›ndan
anlaml› yada anlams›z ne oldu¤unu
yorumlamadan binlerce defa kullan›r›z.
Her derde deva olarak sunulur
hayat›m›za. Oysaki “zaman” bizden
öncede vard›, bizden sonra da olmaya
devam edecektir. Ama biz olmayaca¤›z.
Ve zaman’a b›rakt›¤›m›z herfleyin yok
olmaya b›rakt›¤›m›z oldu¤unun fark›na
bile varam›yaca¤›z.. Geçen sürelerin
yokedici etkisini genellikle iyilefltirici
alg›lama olarak kabul edip kendimizle
aldat›c› avunmalar yaflar›z. Tabiki
“zaman” denen sihirli gücün yoketti¤i
de¤erlerin varl›¤›n› da hissetmezsiniz.
T›pk› kopan bir kolunuzun a¤r›s›n› da
hissetmememiz gibi bir fleydir zaman›n
yok edicili¤ine terkettiklerimiz. Ve
biliyoruz ki zaman bize zaman
tan›m›yacakt›r. Deklanflöre dokunabilecek
bir yürek ve uzanabilecek bir kola ve ele
sahip olabilme sevdam›z bundand›r. 
Her dokunuflumuz zaman› ve mekan›
donduran tek kay›tt›r bu yaflamsal
devinim içerisinde. Ve zamana ra¤men
zamandan kopart›p ald›¤›m›z anlard›r
35x24mm.lik bir film karesine
s›¤d›rd›rabildiklerimiz. Her dokunuflta
yaflam›n renkleri aras›ndaki  kontrast›
tafl›yabilmektir kendimizi sundu¤umuz
sevdal› ruhumuza...

Yine hayallerimizle ›s›nan ve bizi
sarmalayan mavi-yeflil sularday›z.
Bodrum Sualt› Arkeoloji Müzesindeki
“SUALTINDAN TÜRK‹YE” sergisinin
aç›l›fl›n›n devam›nda Çanakkale
Bo¤az›nday›z, ruhum, ben ve kameram.
Bo¤az farkl› ekosistemiyle her zaman
cazibe merkezi olmufltur görüntüleme ve
kaydedebilme amaçl› araflt›rmalar›m›zda.
Diplerdeki geçmiflin miras› bat›klar ve
so¤uk yüzey sular› ile daha s›cak olan dip

53



sular›n›n buluflma havzas›, beraberinde
sürekli farkl›laflan ve devaml› heyecan
uyand›ran  fauna ve flora olarak zengin
populasyonlar yaratmaktad›r. Dergimiz
Temsilcisi Mehmet Günayd›n’n›n sürekli
araflt›r›sal çal›flmalar› ve Ercan’n›n bitip
tükenmez enerjisi ve de 18 Mart
Üniversitesi Sualt› Toplulu¤undan
arkadafllar›n özverili destekleri birleflince
rotam›z yine Çanakkale’ye dönüyor.
Nikon F 100’ün yan›s›ra kullan›m›na yeni
geçti¤im Nikon D 200’ foto¤raf makinam›
da  burada deneme imkan›na
kavufluyorum. Yaz›da kullan›lan tüm
görüntüler;  Nikon D 200, Nikkor 10,5
mm.fisheye lens, Nikkor 60 mm mikro,
Nikkor 105 mm.mikro lens, Sea&Sea DX

200 Housing, Sea&Sea YS 300(2 Flafl)
kullan›larak kaydedilmifllerdir.

Dal›fl Noktas› olarak seçti¤imiz bölge
ise Çam Burnu. Genifl aç› ve makro
görüntülemelerde sunabildi¤i seçenekler
oldukça fazla. 22 metreye kadar olan
yüzey ak›nt›s› oldukça flidettli ve
akabinde so¤uk su tabakas›na girmek
ayr› cazibe noktas›. Tafl›yabildikleri besin
aç›s›ndan zengin yüzey sular›n›n
ölçümlenebilir derinlili¤ini midye
tarlalar›n›n bitim noktas› olarak kerteriz
al›yoruz.  Denizin ruhuna yapt›¤›m bütün
yolculuklarda hep flansl› oldu¤umu
düflünürüm, Ruhum... hep yan›mda, bu
kez de yine farkl› olmad›. 10 metrelerde
dal›fl arkadafl›m Ercan’a bakarken

arkam›zdan bir vatoz’un esrarengiz bir
flekilde geçti¤ini farkettim, bu güzel bir
sürprizdi bir vatoz görmek diye
düflünürken 16-17 metrelerdeki s›cak-
so¤uk su tabakas› aral›¤›nda adeta sauna
ile flok havuzu aras›nda gel-git yapan 25-
30 adet vatoz’un sürü halinde dans
edifllerine tan›k oluyoruz. Raja clavata ve
Dasyatis pastinaca türlerinin
birlikteliklerini gözlemliyoruz. Kelimelerin
anlat›m›na s›¤mayacak muhteflem bir
görüntüydü. Midye tarlalar› aras›nda
dikey eksende dar bir geçit olarak 25
metrelere kadar inenen homojen kum
tabakas› usta ressam dip dalgalar›n›n
tual’lini sunuyor bize. Midye kabuklar›
aras›nda kamufle olan Scorpaena
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familyas›na ait türler ile kaya bal›klar›
hemen hemen her  viewfinder’dan
bakt›¤›mda kadraj›ma giriyorlard›. So¤uk
su tabakas›na yirmi metrelerden sonra
girdi¤imizde ise art›k farkl› bir
ekosistemle karfl› karfl›yay›z. Denizel
hayat’›n tüm konukseverli¤i ile  kendi
evreninde bizi konuk etti¤ini
duyumsuyorum. Ve ellerim boynumda
sayg›yla e¤iliyorum. Bir kez daha beni
s›cak tutmas› için denizin mavisiyle
›s›tt›m yaflam›mda unutulmaz olan tüm
de¤erlerimi...

Yaflamlar›na sessiz tan›klar olarak
giriyoruz ve sadece görüntü al›p, kabarc›k
b›rak›yoruz mavi-yeflil sulara. Otuz
metrelerde art›k Akdeniz’deki sportif dal›fl

55



limitlerindeki  noktalarda nadiren
rastlad›¤›m›z  Axinella türü süngerlere ve
birlikte yaflam sürdükleri sar› sünger
anemonlar›na (Parazoanthus axinella)
s›kça rastlayoruz. Ortam ve ortamla
bütenleflik canl›lar› görüntülemeye
çal›fl›rken beni bekleyen sürprizden

habersizdim. Axinella türü sar› dal
süngerinin ortayerinde adeta çevreyi
seyretmek için konufllanm›fl bir iskorpit
(Scorpaena sp.) ve yan›nda ayn› sevdayla
efllik eden bir yaz›l› hani bal›¤› (Serranus
scriba) bir anda heyecan›m› altüst etti. 
Ve her zaman inan›lmaz› inan›l›r olarak

yaflat›r bana ruhumdaki sevgi, deklanflöre
bir kez dokunuflumun devam›nda hani
bal›¤› “hoflçakal” der gibi uzaklafl›yor
iskorpitin yan›ndan. Ancak iskorpit birkaç
kare daha almama olanak veriyor.
Fisheye lens ile olabildi¤ince yaklaflarak
görüntülememin devam›nda yine bir
baflka iskorpite sar› sünger
anemonlar›n›n içinde tam kamufle olarak
çevreyi izlerken görüyorum. ‹skorpitin
görkemli durufluna ve çevreyi dikkatlice
süzüflüne ev sahipli¤i yapan
Parazohantos axinella ise sevgiliye
sunulan bir demet çiçek gibiydi mavi
derinliklerden. Böyle iki inan›lmaz
görüntü ardarda kadraj›ma girerken, ayn›
anda Sevgili Badym’in dal›fl ve
görüntülemeyle ilgili ifadeleri akl›ma
geliyor bir kez daha..... Suya yap›lan her
yolculuk yeni bir bafllang›çt›r asl›nda ve
insan› özgür k›ld›¤› kadar unutulmaz bir
heyecan› da içinde tafl›r daima. Üstelik
huzur, dinginlik, nefle ve coflkuyu
birarada bulursunuz yapt›¤›n›z bu
yolculukta... Yüre¤inize dokunma flans›n›
ve keflfetmenin mutlulu¤unu yaflad›¤›n›z
anlar› sunar size bir kez daha. Görüntüyü
ölümsüzlefltirecek olman›n verdi¤i
heyecan ise bilirsiniz ki sizi yine soluksuz
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b›rakacakt›r. ‹flte o an kendini her fleyden
soyutlad›¤›n› hisseder ve mavinin
getirdikleri ile tarifsiz bir bütünleflme
yaflar deklanflöre her dokunuflta... Oysa
anlafl›lmaz de¤ildir yaflananlar;
yüre¤inizdeki yans›malar›n ve renklerin
fark›na varman›z kendinize yapt›¤›n›z bir
kefliftir. Sonunda içinizde kopan alk›fllar
bunu takip eder ve tekrar denize
dönece¤iniz günleri beklemeye
koyulursunuz. ‹çinizdeki coflkunun
ço¤alarak sizi karfl›lad›¤›n›
hissedersiniz...”

‹lave edecek birfley bulam›yorum,
bana kalan yaflanm›fll›¤›n prati¤ini
özümsemektir ve o an›n heyecan›n›
ruhumda bütün görkemi ile hissetmektir.
Yaflanan da budur zaten.. Ruhumdan ak›p
gelenleri dondurarak kaydediyorum
deklanflöre uzanarak. Çanakkale Bo¤az›
anemon populasyonu aç›s›ndan da
Türkiye’de bir örne¤i daha olmayan
farkl›l›klara sahiptir. 

Anemon ile simbiyotik yaflam süren
kaya bal›klar›n›, yengeç ve karidesleri ilk
kez yine mavi-yeflil sularda
görüntülemifltim. Foto¤raf arflivimde
oldukça fazla say›da dia olmas›na ra¤men
yine de Ercan ile birlikte gözlerimiz

anemon içinde karides ar›yor.
Anemon populasyonunun yan›nda

beslenme al›flkanl›klar›n› yak›ndan
tan›d›¤›m tarak (Flexopecten glaber) 105
mm.objektifin kadraj›na adeta nazar
bocuklar› tak›yor. Bir baflka
görüntülemede ise Blenniidae ailesinden
horozbina (Parablennius tentacularis)
deklanflöre dokunabilme an›mda
kadraj›ma girerek tarak’a efllik ediyor.

Dal›fl arkadafllar›m Ercan, Bilge,
Müge, Simay, Murat ve Tufan’›n ekip

anlay›fll› çal›flmalar› ise görüntüleme
ekipmanlar› yo¤unluklu dal›fllar›m›
kolaylaflt›ran faktörlerin bafl›nda geliyor. 

Ve tüm görkemi ile an›ms›yarak
unutulmazlar› yafl›yoruz  bir kez daha
mavi-yeflil sulara ad›n› kazarken
sevdam›z›n. Selam Olsun... 

Yeni Y›lda yaflayacaklar›n›z›n
Ruhunuzdan ak›p gelenler olmas›
dile¤iyle, 

Mavide Kal›n
Sevginizi Mavide Yaflay›n...
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