
yazı ve fotoğraflar: MURAT DRAMAN

KAŞ'A

KIZILDENİZ
GELEN

Kızıldeniz’in suları yavaşça Akdeniz’e akıyor. Sualtını 
renklendiren canlılar Kızıldeniz’den Akdeniz’e saçılıyor. 
Uzun yıllar Kaş ve yöresinde dalışlar yapan sualtı fotoğrafçısı 
Murat Draman, Süveyş’i geçip Akdeniz’den Kaş’a gelen 
Kızıldeniz canlılarını anlatıyor.

Kızıldeniz kalamarı (Sepioteuthis lessoniana), bölgede 
50 - 60 santimetrelik dev boyutlarda görülebiliyor. Ahtapotlar gibi 
kalamarlar da derilerindeki binlerce renkli noktayla renklerini çok 
hızlı değiştirebilen kamuflaj ustaları... Geceleri sualtı fenerlerinin 

ışıklarının arkasına saklanarak fotoğraflarını çekmek oldukça 
kolay; kameraların yakaladığı renklerse benzersiz...
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Kızıldeniz üzgün balığı (Synchiropus sechellensis), Akdeniz’de ilk kez görüntülendi. 
Boyları 6 - 7 santimetre civarında olan Kızıldeniz üzgün balığını görmek için sabır ve 

dikkatle kumluk ortamları aramak lazım (solda).
Çifte halkalı doris (Ganiobranchus annulatus) 4 - 5 santimetre boylarında. Oldukça 

nadir gözlenen bu tür renkli beneklere ve halkalara sahip. 
Sırtının arka tarafındaki solungaçları laleyi andırıyor (üstte).
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Başka yengeçlerin yırtıcısı olabilecek kadar büyük bu yüzücü mavi yengeç 
(Portunus segnis), deniz canlılarıyla ilgilenenlerin favorisi (solda). 

Karanlık basınca ortaya çıkan, halk dilinde boyundan dolayı 
jumbo karides olarak adlandırılan Penaeus semisulcatus’un gözleri ve kirpikleri 

hipnotize edici... Gece dalışlarının yıldızı olan bu karidesi görmek için sualtı 
fenerlerimizle deniz çayırlarını tarıyoruz. Işığımız renkli bir şeye çarparsa bunun 

karides olma olasılığı yüksek (üstte)...
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Genç bir liseli olarak 
1977 yazında arabay-
la Antalya’dan Kaş’a 
ulaşmaya çalışıp da-

racık yolun dinamitle açılıp te-
mizlenmesini defalarca beklerken 
Kaşlıların süper nine diye seslen-
dikleri manevi teyzem Türkan’dan 
dinlediğim hikâyeler aklıma gel-
mişti. Kaş’a sadece denizden ula-
şılabilen yıllar, postayı ve çocukla-
ra leblebiyi at sırtında Elmalı’dan 
getiren postacı Hançer, ev yapar-
ken su olmadığından deniz suyu 
katılarak yapılan harçlar... Teke 
Yarımadası’nın kıyılara kadar va-
ran sarp dağlık yapısı yüzünden 
karayoluyla ulaşımın ancak yet-
mişli yıllarda gerçekleşmesi Kaş-
lılara uzun mahrumiyet yılları ya-
şatmıştı ama bizce bu sayede Kaş, 
karasal ve sualtı doğal zenginlikle-
rini bugüne kadar koruma ve “ge-
cikmiş gelişme” şansını yakaladı. 

Toros Dağları’nın dik yamaçla-
rından Kaş’a doğru baktığımızda 
Çukurbağ Yarımadası, Meis Ada-
sı ve önündeki bizlerin şimdi Kaş 
Arşipeli diye adlandırdığımız ada-
cıklar gurubu tarafından kuşatıl-
mış minik, dalgakıranı olmayan 
bir sahil köyü görmüştük. Balıkçı 
barınağına inip sandalların içinde 
yarım metrelik kılıç yavrularını gö-
rünce de hem bölge denizinin zen-
ginliğine hem de içimiz burkularak 
insanoğlunun denizle olan tüketici 
ilişkisine şahit oluşumuzu dün gibi 
hatırlıyorum. Yıllar sonra bu böl-
gede paydaş olarak sürdürülebilir 
bir turizm politikası uygulamak 
için bir deniz koruma alanı kurma 
çalışmalarına girmenin tohumları 
herhalde o an atılmıştı.

Yıllar boyu bölgede yaptığımız 
dalışlarda kıyıdan yükselen sarp 
kayalıkların sualtında aynı eğim-
le hemen derinleştiğini ve derin 

suyu tercih eden balıklara büyük 
dolaşım alanları sağladığını fark 
etmiştik. Derin denizden yükselen 
ve bir krateri andıracak şekilde da-
iresel halde dizilmiş Arşipel adala-
rının dış yüzlerinde duvar ve dö-
küntüler, ortalarındaki sığ alanda 
kumluklar ve deniz çayırları, biz 
dalıcılara Türkiye sularında şim-
diye değin görmediğimiz bir canlı 
cümbüşü sunuyordu. Kaş’ın açık 
denize bakan konumu sayesinde 
hiç eksik olmayan, plankton ve 
besin yükleriyle kıyıyı ve adaları 
yalayıp geçen akıntılar ve kıyının 
süngerimsi karstik yapısının su-
altında yarattığı mağaraların içle-
rinden yıl boyu denize sızan soğuk 
Toros suları, sualtının biyolojik 
çeşitliliğini davet eden unsurlardı. 
Denizel fauna ve floranın çok zen-
gin olması için bundan daha ideal 
bir ortam olamazdı. 

Yıllar sonra Kaş bölgesinin da-
yanılmaz çağrısına direnmekten 
vazgeçip buraya yerleşerek Dra-
goman Dalış ve Outdoor Merke-
zi’ni kurmamız, bölgeye paydaş 
olarak sahip çıkma amacına da-
yanıyordu. Buranın renkli doğal 
hayatı, barındırdığı Akdeniz ke-
şiş foku (Monacus monacus), pina 
midyesi (Pinna nobilis), baltabaş 
deniz kaplumbağası (Caretta ca-
retta) ve yeşil kaplumbağa (Chelo-
nia Mydas) gibi türler ciddi göze-
tim ve korumayı gerektiriyordu. 
Tüm paydaşların ortak kararla-
rıyla Kaş - Kekova Deniz Koruma 
Alanı’nın ilanı bölge ve bizler için 
dönüm noktası oldu.

Dalıcılar olarak her dalışımız-
da zengin Akdeniz ekosistemine 
tüm öğeleriyle şahit oluyoruz. Bü-
yük sürüler halinde parıltılı minik 
plankton yiyici gümüş balıkları ve 
sardalyeler sağa sola koşuşturur-
ken pelajik predatör balıklar güne-
şi arkalarına alarak dalıyor; kaya-
ların gölgesinde saklanan orfoz ve 
lahoslar da onlara! Işık giremedi-
ğinden fotosentez yapan yosunla-
rın barınamadığı, karstik yapının 
yarattığı tünel, mağara, kanyon ve 
kaya kovuklarının girintili çıkıntılı 
duvar yapısında düğme mercanlar 
ve kırılgan yosun hayvancıkları, 
sünger ve anemonlardan oluşan 
zengin bir ortam buluyoruz. Sığ-
larda kayaları didikleyen otçullar, 
derinlerde pembe berber balıkları, 

Renkten renge girebilen kamuflaj ustası dikenli çütre’nin (Stephanolepsis diaspros) gözleri bağımsız olarak hareket edebiliyor. Deniz çayırları arasına 
saklanan bu tür, ağzıyla su fışkırtarak eşelediği kumların içinde yiyecek arar (üstte solda). 

Narin temizleyici karides (Urocaridella pulchella) balık ve ahtapotların üzerindeki parazit ve çöplerle beslenme uzmanıdır. Fotoğraftaki müren gibi 
temizlenmek isteyen canlılar gelip karidesin yuvasının içinde durur (üstte sağda). 

Kaş adalarında ilk defa 2012 yılında gördüğümüz cüce balon balığı (Torquigener flavimaculosus) artık derin veya sığ her türlü kumluk alanda karşımıza 
çıkabiliyor. Boyunun küçüklüğüne aldanmayın, kuma saklanan tüm ufak yaratıkları bitiren etkin bir yırtıcıdır (altta solda). 

Yapışkan tüp denizhıyarı (Synaptula reciprocans) (altta sağda).

Bölgede yoğun 
olarak yayılım 
gösteren pembe 
deniz tulumu 
(Herdmania 
momuz), büyük 
ağzından suyu 
emip küçük 
ağzından dışarı 
itiyor. Bir çeşit 
filtreleme yöntemi 
uygulayan bu 
tür, ittiği sudaki 
küçük canlılardan 
besleniyor.
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kovuklarda mürenler ve değişik 
deniz tavşanı türleri gibi irili ufak-
lı canlılar bizlere burada yaşamayı 
niye seçtiğimizi hatırlatıyor. Gece 
dalışlarında gördüğümüz canlılar 
gündüzleri saklanmak zorunda 
olan karides ve yengeçlerle rahatça 
avlanan ahtapot ve kalamarlar... 
Ama bölgenin can alıcı bir özelli-
ği daha var... Tüm bu Akdeniz bi-
yolojik çeşitliliğinin yanında dalış 
eğitimi verdiğim insanları özel bir 
sürpriz daha bekliyor! 

Doksanlı yıllardaki Ege ve Ak-
deniz dalışlarımda kayaların al-
tında saklanırken gördüğüm bazı 
koca gözlü balıkların Kızılde-
niz’den geldiğini işitmiştim. O za-
man az sayıda balık türüyle sınırlı 
bu duyum bile, istilacı türler ka-
palı bir deniz olan Akdeniz’in de-
viniminde çok etkin olacağından, 
bilimcilerin ilgisini çekmeye baş-
lamıştı. Bugünse yanımdaki dalı-
cıların gördükleri canlıların büyük 
kısmı, artık İndo-Pasifik kökenli 
olabilir. Bunlar Süveyş Kanalı ara-
cılığıyla Kızıldeniz’den göç eden 
ve kanalın mimarı Ferdinand de 
Lesseps’ten dolayı “lesepsiyen” 
tabir edilen türler. Bölgemizde 
çalışan akademisyenlerin söyledi-
ğine göre Akdeniz’de biyoçeşitlili-
ğin yüzde altısını temsil eden bin 
kadar yabancı tür tespit edilmiş; 
bunlardan çoğunluğu, lesepsiyen 
olan dört yüzden fazlası Türkiye 
kıyılarında görülmüş. 

Akdeniz balıklarının yüzde yir-
miden fazlasının yabancı kökenli 
ve balıkçılık bağlamında ekono-
mik değerleriyle önem kazanarak 
azalan Akdeniz türlerinin boşlu-
ğunu doldurup mesleğin devamına 
imkân sağladığını görüyoruz. Kaş 
bölgesinde de balıkçıların ağlarına 
takılan balıkların büyük çoğun-
luğu Kızıldeniz kökenli. Yılların 
balıkçısı Osman’ın sepetine baktı-
ğımızda Akdeniz balığı olan birkaç 
iskarozun dışında bol miktarda 
Kızıldeniz kökenli sokar ve sincap 
balıkları görüyoruz, başka çeşit 
yok. Sepette, yemeye yeni yeni ce-
saret edilen flüt balıklarından da 
birkaç tane var. 

Bu yenilerin bazılarıysa balık-
çıların başlarının belası olmuş. 
Bölgede sıkça görülmeye başla-
yan balon balıkları muazzam diş-
leriyle ağları paramparça ediyor, 

sonucu oluşan bu göç, Doğu Ak-
deniz sularının artan sıcaklığı ve 
avcı tür baskısının azlığıyla uygun 
ortam bulan yeni türlerin başarılı 
şekilde bölgeye yerleşmesi ve Orta 
Akdeniz’e doğru yavaş yavaş iler-
lemesiyle sonuçlanıyor. Fransız 
dalıcılarla yaptığımız sohbetlerde 
bazı türlerin kendi kıyılarında da 
görülmeye başladığını söyledi.

Lesepsiyen türler göç olgusu-
nun ilk gözlemlendiği günlerden 
beri bilimcilerin, belgeselcilerin 
ve dalıcıların ilgi kaynağı. Profes-
yonel olmayan ama akademik ça-
lışmalara ilgili dalıcı grupların bile 
düzenli olarak bu canlıları takip 
etmek üzere Kaş’a gelmesi önem-
li bir olgunun yaşandığının işa-

paraketelere yakalanan balıkları 
alıyor. Ayrıca etleri zehirli oldu-
ğundan balon balıkları yenmiyor, 
yakalanan koskoca balıklar denize 
atılıyor. Osman’ın etrafında koşu-
şan çocukların söylediğine göre 
kedilerin bile etini yemediğini bu 
balıkların zehrini değerlendirmek 
amacıyla araştırmalar yapan bi-
limcilerin bir sonuç elde etmesini 
tüm kalbimizle diliyoruz.

Kızıldeniz sularının yavaşça 
Akdeniz’e akması, Süveyş Kana-
lı’nın içindeki çok tuzlu, canlıların 
geçişine engel oluşturan göllerin 
etkilerini zamanla yitirmesi, Assu-
an Barajı’nın açılmasıyla Nil Neh-
ri’nin kanal ağzında yarattığı tatlı 
su engelinin de ortadan kalkması 

retleri. Bizler yıllardır bu türlerin 
çeşitlenen ve yoğunlaşan varlığını 
meraklı gözlerle ve bazen kaygıyla 
izliyoruz... Dalıcılarımız açısın-
dansa tropik türleri görebilmenin, 
lesepsiyen göçün farkına varmanın 
ve etkilerini düşünmenin sualtı 
ekosistemleri hakkında bilinçlen-
meleri açısından olumlu bir etki 
yaratığını düşünüyoruz. Görmeyi 
ummadıkları canlılarla “ilk defa” 
karşılaşmalarının heyecan verici 
olduğu ve bölgede dalışa ilgiyi ar-
tırdığı da bir gerçek. 

Bölgeye özel karşılaşmalar say-
makla bitmez. Akdeniz’de bir baş-
ka benzeri olmayan sembiyotik bir 
ilişki yaşayan Kızıldeniz kumba-
lığı ve yandaş karidesi dalıcıların 

tropik sularda görmeye alıştıkları 
bir ikili: Kumbalığının tedirgin gö-
zetimi altında, neredeyse kör olan 
karides, yuvanın çöken duvarları-
nın molozunu, bir iş makinesi gibi 
devamlı olarak dışarı atıyor. Tehli-
ke sezdiğindeyse balık bir kuyruk 
darbesiyle karidesi yuvaya yol-
luyor, kendisi de arkasından yok 
oluyor. İkilinin resmini çekmek 
istiyorsan yuvanın önünde sabırla 
bekleyip gözlerini mutlaka kame-
ranın arkasında saklamalısın. 

Başka bir örnek, bölgede ye-
rel benzer türlere baskın hale 
geldiğini gördüğümüz sokarlar. 
Çok büyük sürüler halinde do-
laşırken görülüyorlar ve aynı 
ortamı paylaştıkları sarpaların 

Filamentli lapin 
(Pteragogus pelycus) Yanağının 
yanındaki yuvarlak leke, deniz 
çayırlarında saklanan 5 - 6 santimetre 
boyundaki ufak filamentli lapinin 
özelliği (üstte en solda).
Yaprak salyangoz 
(Elysia grandifolia) Büyük yaprak 
salyangoz, yediği yeşil bitkilerden 
alıp vücudunda biriktirdiği klorofil 
sayesinde güneş ışınlarını kullanarak 
kendisine enerji üretir. Siyah - sarı 
kenarlı yeşil derisinin tüm alanını 
yüzeye doğru açıp güneşlenir 
(üstte solda). 
Mısırlı karides (Metapenaeopsis 
aegyptia) Kırmızı lekeleri ve mavi 
gözleri sayesinde deniz çayırları 
arasında kolayca fark edebilirsiniz 
(en solda).
Amphisorus hemprichii Sualtındaki 
kumların büyük kısmını ölü 
foraminiferlerin kalker kabukları 
oluşturuyor. Amphisorus hemprichii, 
tek hücreli bir yaratık olan 
foraminiferlerin lesepsiyen ve disk 
şeklinde bir örneği (solda).

Dikenleri açık 
haldeyken boyu 35 - 40 

santimetreye ulaşan 
taçlı deniz kestanesi 
(Diadema setosum), 

güneş ışığından uzak 
kayaların altında yaşamayı 

sever... Kestanenin üst 
tarafında göze benzeyen 

küre biçimli organ, aslında 
sindirim sisteminin 

en uç noktasıdır.
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azalmasına yol açıyorlar. Benzer 
şekilde sincap balıklarının kü-
çük kırmızı kardinalleri, bulun-
dukları kaya altlarından kovmuş 
olduğunu görüyoruz.

Dalgaların vurduğu sığlıklarda 
ve yirmi metrenin altına inildiğin-
de genelde kayaların yüzeyinde sık 
bir yosun halısı bulunmasına rağ-
men kıyı şeridinin bazı bölgelerin-
de ve bankoların sığ kısımlarında 
hiç yosun yok. Kaş’a üç senede 
bir gelip değişimi takip eden bir 
Fransız deniz biyoloğunun deyi-
miyle buraları âdeta ayın yüzeyini 
andırıyor... Yıllardır burada dalan 
eskilerin gözlemlerine göre bu du-
rum son on beş - yirmi yılın eseri... 
Kayaların “çıplak” halinin sebep-
leri, baskın yeni otçul balıkların, 
onlardan geriye kalan yosunları 
yiyen istilacı minik minarelerin ve 

avcıların yokluğundan yararlanıp 
aşırı çoğalan deniz kestanelerinin 
yaygın oldukları sığ bölgelerde yo-
sunları tüketmeleri olabilir. Ayrıca 
bölge deniz suyundaki kimyasal 
ve ısısal değişimlerin de etkisi göz 
ardı edilemez.

Akdeniz’de ilk olarak 2014 yılın-
da trolden çıkan Kızıldeniz balığı 
Synchiropus sechellensis örneğin-
de olduğu gibi nadir ve görülmesi 
zor olan bu türün ilk resimlerinin 
2015 yazında Kaş’ta çekilmesi su-
altı biyologlarını ve sualtı fotoğ-
rafçılarını heyecanlandırdı. Avru-
pa’da “dragonet” diye adlandırılan 
aileden olan bu balık, dalıcıların 
güzelliklerine bayıldığı tropikal 
mandarin balıklarının da akraba-
sı. Bir mandarin çiftinin tam gü-
neş ışıkları kaybolmak üzereyken 
buluşmalarını ve yükselerek icra 
ettikleri çiftleşme törenini fotoğ-
raflamanın her sualtı fotoğrafçısı 
için çekilmesi gereken yirmi olay-
dan biri olduğuna eminim... Biz, 
üzgünlerin de benzer bir davranı-
şı olup olmadığını araştırmak için 
aynı saatlerde dalıyoruz ama çok 

daha hızlı ve ürkekler, görebilmek 
zaten mesele…

Bölgede aslan balığıyla ilgili 
gerçekleştirdiğimiz gözlemse çok 
daha önemli. Karayip Adaları’nın 
tropik sularında çok hızlı çoğalan 
ve başarılı avcılığıyla yerel fau-
naya çok ciddi zarar veren Pte-
rois volitans, bölgemizde 2015 
yılında görülmeye başlandı. Sırt 
yüzgeçlerinin ucundaki dikenler 
zehirli olduğundan predatörü yok 
denecek kadar az olan balığın Ka-
rayiplerde her türlü araç gereçle 
hatta tüplü dalış aracılığıyla avı 
serbest bırakılmış. Hatta dalıcı-
ları dikenlerinden korumak için 
özel av malzemeleri tasarlanmış, 
avına özendirmek için yemek ta-
rifleri üretilmiş. Kuş tüylerini an-
dıran renkli yüzgeçleriyle seyri 
çok hoş olan bu balık için deniz 
ekosistemimizi korumak amacıy-
la benzer uygulamalara girişmek 
konusunda geç kalmamamız ge-
rektiğini biliyoruz.

Zararlarını kolay kavrayamaya-
cağımız özel türler bilimcilerimiz 
tarafından yakından takip ediliyor. 

Örneğin burada sualtında kumluk 
olarak gördüğünüz ortamlar aslın-
da çoğunlukla foraminifer adı veri-
len tek hücreli yaratıkların ölünce 
geriye kalan kalkerli kabukların-
dan oluşuyor. Kızıldeniz kökenli 
foraminiferlerin kabuklarının aşı-
rı miktarlarda birikerek kayaları 
örtme eğiliminin devam etmesi 
bu araştırmacılara göre bölgenin 
sualtı habitatını geri dönülemez 
şekilde değiştirip kayalıkları kulla-
nan tüm fauna için felaket olabilir. 
Kumların seviye değişikliklerini 
uzun süreler içinde takip etmek 
amacıyla bölgede kumlara cetvelli 
kazıklar çakıldı.

Lesepsiyen türler artık Kaş’ta 
sualtının, bölgenin dinamik yapı-
sının yerleşik bir parçası. Tür sa-
yısı ve bireyler artarken bu yeni 
ziyaretçilerin Akdeniz’in dengele-
rini de değiştirdiğini görmeye baş-
lıyoruz. Meraklı dalıcılarımızın 
ayrıntılı kayıtlar yaptığı gözlemle-
rini ve birer “yurttaş bilimi” şek-
lindeki katkılarını, deniz koruma 
alanımızın bilinçli şekilde izlen-
mesi açısından önemsiyoruz. 

Aslan balığı 
(Pterois volitans), 
çarpıcı güzelliğe 

sahip çok başarılı 
bir avcı, sırt 

dikenlerindeki zehir 
taşıyor. İlk defa on 

yıl önce görüldüğü 
Karayip Denizi’nde 
kısa zamanda çok 

hızlı çoğalarak 
etrafındaki tüm 

ufak balıkları 
bitirip ekosistemi 

çökertmesiyle 
tanınıyor (üstte).

Saçaklı 
deniztavşanının 

(Bursatella leachi) 
vücudu ince 

yapraklara benzer 
deri kıvrımlarıyla 

kaplı. Bu sakin 
yaratıklar, yuttukları 

kumun içindeki 
bakteri ve alglerle 

beslenir, tehlike 
sezerlerse mor bir 

mürekkep saçabilir 
(solda)...
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