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NESİMİ OZAN VERYERİ
Çevre Bilimleri Uzmanı 
Sualtı Araştırmaları Derneği  

Sualtında oksimoron

“Son dönemde Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde çapalamanın sualtı 
ekosistemine verdiği zararların yumuşatılması amacıyla mapa ve şamandra sistemine 
geçilmiştir. İlk başlarda yerel halk ve denizcilerin yer yer tepkisini alan bu sistemin 
oturması için gerek sivil toplum örgütleri ve gerekse resmi kurumlar ciddi emek 
harcıyor.” Yazarımız Nesimi Ozan Veryeri, bu sözlerle çapalamanın sualtındaki 
canlılara zarar verdiğine dikkat çekerek, bu durumu gerçek bir çelişki olarak 
nitelendiriyor. ‘Oksimoron’u önlemek çok da zor değil. Sadece çapalama yapmadan 
önce doğayı ve denizi doğru okuyarak Ozan Veryeri’nin makalesinde sıraladığı 
ipuçlarına dikkat etmeniz bile birçok şeyi değiştirebilir…
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Türk Kızılayı’nın yetkilendirilmiş gönüllüsü olarak 
depremzedelere yardım amacıyla Van, Erciş’teydim. 
Görsel Belgeleme ekibi ile birlikte çalışıyoruz. Gün boyu 
koşuşturmaca ardından gece bitkin vaziyette çadıra 
geliyor, verilerin bilgisayarlara aktarımı ardından, uyuyor, 
sabah erken kalkıyoruz. Çadırımızın içi uzay üssü gibi, her 
tarafta elektronik aletler, kameralar, tripodlar,  kablolar… 

Ve bir gece yer yatağıma uzanmak üzere iken 
karanlıkta ayağım bir şeye takılıyor. Ben gümmm, 
yatağa devriliyorum. Yere dengeli bir düşüş sağlamaya 
çalışırken elimin altında kalan bir şeyden “ çatırt” diye 
bir ses geliyor… Elimizdeki cihazların hiçbirinin alternatifi 
yok ve her biri stratejik öneme sahip.

Işığı açıyorum, cihaz diz üstü bilgisayarım.  Tüm 
fotoğraflarım, videolarım onda depolanıyor. Sıvı kristal 
ekran kırılmış, ekranda palmiye ağacına benzer bir 
görüntü var. Bilgisayar çalışıyor, ekranda görüntü yok. 
Çocuklar gibi ağlamak istiyorum ama utanıyorum.

Hemen Kızılay ekibinin teknik elemanlarından yardım 
istiyorum… Kızılay bünyesinde çok enteresan ve 
değerli kişilikler var. Ellerine imkan verilse Mars’a roket 
yollayabilecek kabiliyette insanlar.

Parça kodunu almak amacıyla bilgisayarım narin ellerde 
açılıyor. İlk defa içini görüyorum. Yüzlerce devre, belki 
binlerce parça, narin ve kırılgan ilişkiler, hepsi birbirine 
bağlı biri olmazsa diğeri olmuyor, çalışmıyor. Bir bütünü 
oluşturan ilişkiler ağını bu kadar net ve çıplak görmek 

ne müthiş. İnsanoğlu ne müthiş… Yaratım ve tasarım, 
ve yaratımın ruhu,  ilişkilerin ilişkileri… 

Ve gümmmm diye kocaman bir sesle indi aşağıya, tüm 
bu ilişkiler uyumunun ortasına…

Geleceğini haber vermişti zaten “ molaaa, molaaaa, 
balık yerine geldikkkk” diye seslenmişti kaptan…

Çapa, o güzel, yakışıklı, mağrur, güçlü çapa ırgatından 
kurtardı kendini. Masmavi, koyu koyu, ve türküler 
çağırarak indi derine…

Çapa laptopun entegre devrelerinin üstüne düşmüştü 
adeta…

Çapanın düştüğü yer denizin rahmi sayılan Deniz Çayırları 
“Posidonia oceanica” entegre sisteminin üstüydü. Çapa, 
deniz dibi sakinlerine deprem gibi geldi, bu sefer aşağıdan 
değil yukarıdan gelen bir deprem…  Önce bir toz bulutu 
kalktı. 40 metreden.
 
Düşen çapanın 20 metre kadar uzağında yuvası olan 
kara, Efe Orfoz, (Epinephelus marginatus),güneşin ince 
ve zayıf ışık hüzmelerinde 25 metrede beyaz kum 
aynalığında, gerinerek güneşleniyordu. Gümbürtüyü 
duyunca “ Bu hafta bana rahat yok” diye homurdandı. 
İki akşam evvel gece tüple yasadışı avlanan iki hırsız 
dalgıcın elinden yüzgeç payı kurtulmuştu.  Agresif ve 
ürkekti. O da ikinci bir toz bulutu çıkardı. Karanlık ve 
derin kovuğuna geri döndü.  Adabeyi, 40 metrenin 
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40 yaşı kadar yaşlı, kılını kıpırdatmadı. Sadece baktı… 
Janjan yanaklı dragonyalar bulundukları yerden biraz 
daha derine, saklandılar kumun içine… 

Aptal ve bir o kadar meraklı hanoz balıkları bomba gibi 
düşen çapanın bulunduğu yere ilk gelen ve hiç durmadan 

konuşarak incelemeler yapan ilk ziyaretçilerdi… Tüm 
balıklar yavaş yavaş saklandıkları yerden uzanarak, ürkek, 
neler olduğunu anlamaya çalıştılar. Deniz çayırı içinde 
kuyrukları ve kafalar az dışarıda…

Turistik ve gezi tekneleri, sportif ve diğer kategori 
tekneler, yelkenlilerimiz, balıkçılarımız, binlerce, ve 
dışarıdan gelen tekneler ile onbinlerce  tekne… 
Sularımızda özellikle yaz sezonunda aktif.

Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta bizlerin 
genellikle çapalama aktivitesini nesli tehlike altında 
tür kategorisindeki Pina, (Pinna nobilis), Deniz 
Çayırları,(Posidonia oceanica) gibi türlerin yaşadığı 
“Littoral Zon” yani ışık geçirgenliğinin olduğu bölgelerde 
yapıyor olmamızdır. Çapalama bu canlılara verdiği zarar 
ile onları bizden ayıran bir birliktelik bağı sualtıyla. 
Bu gerçek bir çelişki, günümüzde yaygınlaşan ifade ile 
“Oksimoron”.

“Canım, trol varken “çapa”nın etkisi de nedir ki ?”  
diyenlerimiz olabilir. Trolün yasadışı uygulanması 
halinde deniz ekosistemine olumsuz etkisinin çok 
yüksek boyutlarda olduğu, 24 metrede avlanma hakkı 
olan gırgır teknelerinin de yer yer dip yapısına zarar 
verme potansiyelleri bulunduğu ifade edilmektedir. 
Ancak özellikle ışık geçiren 40 metreye kadar olan 
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derinliklere çapalama olumsuz etkileri birçok bilimsel 
kaynakta kuvvetle ifade edilmektedir. Hiçbir trol ve 
gırgır aktivitesinin olmadığı Kaş-Kekova Özel Çevre 
Koruma Bölgesi iç deniz alanında dip yapısında ve 
ekosistemde yıllar içinde çapalama neticesinde çok 
önemli ekolojik hasarlar ve değişimler olduğu bilim 
insanlarınca maraton izleme çalışmalarıyla ispatlanmıştır. 
Bu durum, ekolojik olduğu kadar sualtı turizmi ve yerel 
balıkçılık ekonomisinde önemli kayıpların ayrıca ifadesidir.

Çapalama kıyı ile olan ilişkisi noktasında da dikkat 
gerektiren bir aktivitedir. Özellikle üreme döneminde 
Akdeniz foku ve deniz kuşlarının bulunduğu kıyılara 

yakın noktalarda çapalama yapmanın bu türler üzerinde 
ileri seviyede etkisi vardır. Çapalama yapılacak alanın 
kıyıya mesafesi ve/ veya çapalama süresi kıyıya bağımlı 
hassas türlerin üreme başarısını etkilemektedir. Örneğin 
Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde,  Akdeniz foku 
(Monachus monacus ) ve Tepeli karabatak (Phalacrocorax 
aristotelis desmarestii), Küçük kerkenez (Falco naumanni) 
gibi insan varlığına çok duyarlı türler bulunur. Denizcinin, 
bu canlıların beslenme, üreme alanı olan adalara seyir ve 
çapalama mesafesi çeşitli kriter ve kurallarla belirlenmiştir. 
Bizim için çok sıradan görünebilecek bir karabatak veya 
martı aslında Akdeniz’e endemik hassas bir tür olabilir. 
Dikkatli bakınca ayakları yeşil ve gaga ucu kırmızı bir 
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martı mı gördünüz ? Siz bir ada veya adacık yakınındasınız 
ve nesli tehlike altına girme sınırında bir martıya, Ada 
martısı’na (Larus audouinii),   bakıyorsunuz. Havalandı 
ve uçtu ise rahatsız olmuş olduğu düşünülebilir. Ve 
tepenizde dolaşıp duruyor ve nazik çığlıklar atıyor ise 
“ Kaptan biraz daha uzağa çapalama yap, yavrularım 
var, güneşin altında kaldılar , senden korkuyorum ve 
izninle yuvama konmak istiyorum” demek istiyor olabilir.

Bu tür hassas bilgilerin yaygınlaşması için yerel mülki 
idare ve resmi birimlerin ilgili alanlarda bilgilendirici 
levha, yönlendirici şamandra uygulamalarına önem 
vermeleri gerekmektedir. Ayrıca bu tür hassasiyetlerin 
ilgili haritalara da işlenmesi denizcilik aktivitelerinin 
ekolojik etkilerinin yumuşatılmasında her zaman ileri 
seviye katkılar sağlamaktadır.Suyun üzerinde, denizde 
olmak isteyen bizler çoğalıyoruz. 2008 yılında Foça 
Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde yapılan bir araştırmaya 
göre alanda yaklaşık 700 deniz aracı olabileceği tespit 
edilmiştir. Sadece 5-8 m. arası boy grubundaki teknelerde 
15 sene öncesine göre günümüzde kaba bir hesapla 
yaklaşık % 215 bir artış meydana gelmiş veya başka bir 
deyişle eskisine göre yaklaşık 3 katından fazla tekne 
Foça ve civarını kullanmaya başlamıştır. 

Son dönemde Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde 
çapalamanın sualtı ekosistemine verdiği zararların 
yumuşatılması amacıyla mapa ve şamandra sistemine 
geçilmiştir. İlk başlarda yerel halk ve denizcilerin yer 
yer tepkisini alan bu sistemin oturması için gerek sivil 

toplum örgütleri ve gerekse resmi kurumlar ciddi emek 
harcamaktadırlar. Özellikle hassas denizel alanlar ve deniz 
koruma alanlarında uygulamaları yaygınlaşan mapa ve 
şamandralama sistemlerinin bakım, işletme ve kullanma 
alışkanlığı yaratma gibi uygulama zorlukları bulunuyor. 
Bulunduğumuz alanda çapalama yapmadan önce doğayı 
ve denizi okuyarak şu ip uçlarına dikkat edebiliriz. 
Çapalama yapacağımız nokta bakir ada veya kıyı alanına 
yakın ise

-Kıyıda kolonileşmiş kuş sürüsü var ise kıyıdan en az 
50 metre ve mümkünse daha uzak kalacak mesafede,( 
kuşlar havalanmamalı ve rahatsızlık belirten sesler 
çıkarmamalılar)
-Bilinen veya tahmin edilen bir fok mağarası var ise, 
teknede gürültülü aktivite olacak ise 150, gürültülü 
aktivite olmayacak ve kısa süreli mola verilecek ise 
mağaraya en yakın 100 m. mesafede,
-Derinlik, hava şartları, teknenin tonajı, tipi, çapanın 
tipi, zincir uzunluğu, rüzgar yön değişiminde kıyı ve 
diğer teknelerle emniyet mesafesi dikkate alınarak 
çapanın tarama yapmasına izin vermeyecek kadar 
kalama bırakarak,
-Biliniyor veya görülüyor ise deniz çayırları ve resifleri 
haricinde bir alana çapalama yapmaya özen göstererek, 
çapalamanın olumsuz etkilerini azaltabiliriz.

Ekosistemin korunmasına sorumlu ve duyarlı yaklaşan, 
doğa ve insan ilişkilerini araştıran, sorgulayan tüm 
denizcileri saygıyla selamlıyorum. Fo
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