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Çölün K›y›s›ndaki Cennet

KIZILDEN‹Z
Sualt› cenneti deyince akla ilk gelen yer. Dünyadaki en iyi dal›ﬂ yerleri aras›nda gösteriliyor.
Mercan resifleri, büyük sürü bal›klar›, balon bal›klar›, rengarenk melek bal›klar›,
kelebek bal›klar›, denizy›ld›zlar›, süngerler, kaplumba¤alar, yunuslar vb...
Tüm bunlar K›z›ldeniz’deki biyoçeﬂitlili¤in küçük bir parças› ve dal›c›lar taraf›ndan bilinen
yönleri. Pek bilinmeyen yönleriyse bu biyoçeﬂitlili¤inin nedenleri,
buradaki yaﬂam zinciri ve K›z›ldeniz’in jeolojik yap›s›...
Sualt›n›n güzelli¤in yan› s›ra ülkemize iki saatlik uçuﬂ mesafesinde olmas› ve bize çok yabanc› gelmeyen
kültürleri, çok say›da Türk dal›c›s›n›n
K›z›ldeniz’e gitmelerinin di¤er nedenleri. Bunun yan›nda dal›ﬂ yapan herhangi biri, dal›ﬂ hayat› süresince en az
bir kez K›z›ldeniz’e gidiyor. Zaten yaln›zca M›s›r’da günde farkl› ülkelerden
yaklaﬂ›k 3000 dal›c› suya giriyor. Biz
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de Kurban Bayram› tatilinde birçok
Türk dal›c›s›n›n yapt›¤› gibi K›z›ldeniz’e gittik. M›s›r’›n K›z›ldeniz k›y›s›nda Hurghada, El Gouna, Safaga, Dahap ﬁarm el ﬁeyh gibi dal›ﬂ bölgeleri
var. Bunlar›n aras›nda seçimimizi, Ras
Muhammed Deniz Park›’ndan dolay›
ﬁarm el ﬁeyh bölgesinden yana yapt›k.
Ad› ﬂeyhin sakal› anlam›na gelen bu
yerleﬂim yeri, Sina Yar›madas›’n›n gü-

ney ucunda. Kaptan Jacques-Yves Cousteau’nun belgeselleriyle tan›nmaya
baﬂlayan ve 1990’l› y›llarla birlikte dal›ﬂ turizminin merkezi haline gelen bir
bölge. K›z›ldeniz’in hemen k›y›s›nda
ve etraf› çöl da¤lar›yla çevrili olan ve
bundan on y›l önce küçük bir bal›kç›
kasabas› görünümündeki ﬁarm el
ﬁeyh, özellikle son zamanlardaki turizm yat›r›mlar›yla Bodrum ve Marma-
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ris gibi turizm merkezi olma yolunda
ilerliyor. Burada turizm temelini oluﬂturansa dal›ﬂ merkezleri. Tüm otellerde, çok say›daki dal›ﬂ merkezlerinin birer temsilcisi bulunuyor.
Gezimize baﬂlamadan önce öncelikle K›z›ldeniz hakk›nda genel bilgilerimizi hat›rlayal›m. Kapal› bir deniz görünümündeki K›z›ldeniz, Arap Yar›madas›’yla Afrika k›tas› aras›ndaki çöllerin ortas›nda bulunuyor. Bâb-ül Mendep Bo¤az›’yla Hint Okyanusu’na, Süveyﬂ Kanal›’yla da Akdeniz’e ba¤lanan
K›z›ldeniz, Avrupa’yla Asya’y› birbirine
deniz yoluyla ba¤layan önemli bir ticaret yolu durumunda. En geniﬂ yeri 350
km ve uzunlu¤u 2100 km olan bu iç
deniz, kuzey k›sm›nda iki kola ayr›l›r.
Do¤uda Akabe Körfezi, bat›da da Süveyﬂ Körfezi. S›cak ve kuru bir iklim
bölgesinde oldu¤undan buharlaﬂman›n çok fazla oldu¤u K›z›ldeniz’e, herhangi bir akarsu giriﬂi de yok. Tüm
bunlar deniz suyunun çok tuzlu ve yo¤un olmas›na neden oluyor. Buharlaﬂmayla kaybedilen su, Hint Okyanusu
ve Akdeniz’den giren sularla tekrar kazan›l›yor ve su seviyesinde fazla bir de¤iﬂiklik olmuyor. Tuzluluk, genel ola-

rak ‰ 40-41 dolaylar›nda. Su s›cakl›¤›
k›ﬂ›n 20°C’nin alt›na düﬂmüyor. Yaz›nsa 28°C dolaylar›nda. Gel-git olay› hemen hemen hiç görülmüyor.
K›z›ldeniz’in tamamen çöl olan çevresine bak›ld›¤›nda, kurakl›¤›n ve verimsizli¤in sualt›nda da olaca¤› gibi bir
izlenim edinilse de, suyun alt›na girdikten sonraki canl› zenginli¤i çok ﬂaﬂ›rt›c›. Ancak, bunun bilimsel nedenlerine bak›ld›¤›nda, ortama çok da ﬂaﬂ›lacak birﬂey olmad›¤› ortaya ç›k›yor.
K›z›ldeniz’deki biyoçeﬂitlili¤in zengin
olmas›n›n birçok nedeni var. Bunlardan biri, belki de en büyük nedeni, jeolojik yap›s›. K›z›ldeniz, yerbilimcilere
göre yeni oluﬂmaya baﬂlayan bir okyanusun ilk hali gibi. K›z›ldeniz'in ortas›ndaki bir yeralt› k›r›¤› boyunca Arabistan levhas›yla Afrika levhas› birbirinden sürekli uzaklaﬂ›yor. Bundan dolay› K›z›ldeniz sürekli geniﬂliyor. Aradaki boﬂlu¤u mantodan yükselen bazalt bileﬂimindeki magma dolduruyor
(lehimliyor). Yukar› ç›kan s›cak lavlar,
deniz taban›na yay›l›yor ve çok h›zl› biçimde so¤uyarak kat›laﬂ›yor. So¤uma
s›ras›nda gazlar›n d›ﬂar› ç›kmas›, lavlar›n boﬂluklu bir biçim almas›na neden

oluyor. Denizalt› yanarda¤lar›ndan
püsküren bu lavlarla birlikte mineralce zengin s›v›lar da deniz taban›na taﬂ›n›yor. Bu eriyikler, deniz ekosisteminin beslenme zincirindeki ilk halkas›n›
oluﬂturan tekhücreli canl›lar için iyi
bir beslenme kayna¤›. Yani, zincirin ilk
halkas› için her ﬂey çok uygun. Bunlar›n say›s›n›n fazla olmas›, di¤er canl›lar için de çok önemli. Yerbilimciler,
K›z›ldeniz'in Atlas Okyanusu'nun 180
milyon y›l önceki ilk haline benzedi¤ini söylüyorlar.
Biyolojik zenginli¤in fazla olmas›ndaki di¤er bir etken de su s›cakl›¤›. Sualt›nda birçok canl› üremek için yumurtalar›n aç›labilece¤i, s›cakl›¤›n
yüksek oldu¤u mevsimleri seçer. K›z›ldeniz’deyse 20 °C’nin alt›na düﬂmeyen
su s›cakl›¤› da sualt› canl›lar›n›n üreme zamanlar›n›n uzun bir döneme yay›lmas›na, dolay›s›yla daha rahat üremelerine neden oluyor. Havan›n neredeyse y›l boyu aç›k olmas›, bitkiler de
fotosentez için gerekli olan bol miktarda gün ›ﬂ›¤› anlam›na geliyor.
Yanarda¤lar›ndan püsküren lavlardan sözetmiﬂtik. Bu lavlar›n k›y›larda
boﬂluklu biçimde oluﬂmas›, birçok canMart 2005
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Bir yumuﬂakça yumurtas›

l› için yaﬂama alanlar› sa¤l›yor. Volkanik kökenli bu yap›lar›n varl›¤›, mercan poliplerinin tutunmalar› ve resif
oluﬂturmalar› için uygun zeminin oluﬂmas›n› sa¤l›yor. Mercan resiflerinin
oluﬂmas›ysa bal›klar ve omurgas›zlar
için beslenme, bar›nma ve üreme yerleri demek. Ayr›ca K›z›ldeniz’e tatl›su giriﬂi olmad›¤›ndan karasal kökenli
kum, çamur, gibi normalde resif oluﬂumunu engelleyecek, ask›da kat› madde
giriﬂi de yok.

Dal›ﬂ Bölgeleri
Sharm’da birçok dal›ﬂ noktas› var.
Tiran Adas› yak›nlar›ndaki Jackson,
Gordon ve Ras Bob resifleri, SS Thistlegorm bat›¤› (1941’de batan ‹ngiliz
gemisi) ve Ras Muhammed Deniz Park› en çok dal›ﬂ yap›lanlar. K›z›ldeniz’in
dip yap›s› genel olarak çok fazla farkl›l›k göstermedi¤inden, resifler ve bunlar›n üzerinde yaﬂam da genel olarak
birbirine benziyor. Ancak baz› resiflerde besin, ak›nt›, ›ﬂ›k gibi etkenlerden
dolay› canl›l›k yo¤un olarak görülürken, baz›lar›nda daha az görülüyor. Tiran Adas› yak›nlar›ndaki resifler de
canl›l›¤›n yo¤un olarak görüldü¤ü yerlerden biri. Bundan dolay› dal›ﬂ plan›m›z› bu bölgeye dalmak üzerine yap›yoruz. Tiran Adas›, ﬁarm el ﬁeyh merkezinin kuzeyinde kal›yor. Dal›ﬂ teknesine malzemeler yüklendikten sonra limandan ayr›l›yoruz. 1 saatlik yolculuktan sonra Tiran Adas›’na ulaﬂ›yoruz.
Burada bizden önce gelen birçok dal›ﬂ
teknesi var. Bunlar›n hepsi yan yana
gelerek ba¤lanm›ﬂ durumda. Bunun
da sualt› yaﬂam›n› korumak için oldu¤unu dal›ﬂ rehberimizden ö¤reniyoruz. K›z›ldeniz’de sualt› yaﬂam›n›n korunmas› için birçok yasak var. Yaln›zca tekneler de¤il, dal›c›lar da belli kurallara uymak zorunda. Dal›ﬂ tekneleri
suya çapa atarak demirleyemiyorlar.
Bunlar demirlemek için önceden yerleﬂtirilmiﬂ ﬂamand›ralara ya da yan yaB‹L‹M ve TEKN‹K 56 Mart 2005

Parmak mercan›
Ateﬂ mercan›

na gelerek birbirlerine ba¤lan›yorlar.
Çapa atma mercanlara ve dip yaﬂam›na
çok zarar verdi¤inden böyle bir uygulamaya gidilmiﬂ. Dal›c›lar içinse dal›ﬂ
eldiveni ve b›ça¤› kullanmak yasak.
Çünkü eldivenli dal›c›, kolayl›kla mercanlara dokunup onlara zarar verebiliyor. Ayr›ca dal›c›lar, sualt›nda hiçbir
canl›ya dokunulmamas› konusunda
özellikle uyar›l›yorlar. Bu, hem dal›c›n›n hem de sualt› yaﬂam›n›n zarar görmemesi için. Çünkü hiç fark edilmeyen
zehirli bir kaya bal›¤› ya da zehirli ateﬂ
mercan›na dokunmak, istenmeyen yaralanmalara neden olabilir. Tüm bunlar, dal›ﬂ öncesinde k›sa bir toplant›yla
dal›ﬂ rehberleri taraf›ndan aç›klan›yor.

Yaln›zca Dal›c›lar m›
Görebiliyor?
Tüm bu zengin biyolojik yaﬂam› görmek için
dal›c› olmak gerekmiyor. Maske, palet ve ﬂnorkel yard›m›yla da resiflerin üzerinde çok rahat
dolaﬂ›labiliyor. Zaten biyoçeﬂitlili¤in en yo¤un
oldu¤u ilk 10 metre. Bu derinlik de çok rahat
görülebiliyor. Üstelik bunun için tekneyle ç›kman›za bile gerek. Kald›¤›n›z otel deniz k›y›s›na
yak›nsa bu etkinli¤i rahatl›kla yapabilirsiniz. Ancak, tüplü dal›ﬂ›n avantajlar›n›n daha fazla oldu¤u da unutulmamal›.
K›z›ldeniz’e 4-5 günlük dal›ﬂ turlar›n›n fiyat› 500-600 euro aras›nda. Ülkemizde de birçok
turizm firmas› turlar düzenliyor ve bu turlar genelde sorunsuz geçiyor. Ancak, dal›ﬂ d›ﬂ›nda gidip, yaln›zca otelin önünde ﬂnorkel yapmak isterseniz çok daha uygun bir fiyat ortaya ç›kar.

Toplant›dan sonra dal›ﬂ tak›mlar›m›z›
kuﬂan›p foto¤raf makinesini de haz›rlad›ktan sonra bu bölgedeki ilk dal›ﬂ›m›za baﬂl›yoruz. Suya girdikten sonra
tüm bu kat› kurallar›n neden konuldu¤unu daha iyi anlad›k. Buras›, hiç müdahale edilmemesi gereken, oluﬂumlar› y›llarca süren ve bir palet darbesiyle
bile k›r›labilecek hassas deniz canl›lar›
taraf›ndan kaplam›ﬂ ve rengarenk bir
dünya. Resifin bir bölümü su yüzeyine
ç›km›ﬂ ve suyun hemen alt›nda (yaklaﬂ›k 1 m derinlikte) kalan k›sm›ysa geniﬂ bir düzlük halinde resifin tepe k›sm›n› oluﬂturuyor. Tepe k›sm›n›n bitiminden itibaren, resif dik bir biçimde
40-50 metrelere kadar bir duvar biçiminde uzan›yor. Ondan sonra tortul
kayalar ve kumluk alanlar baﬂl›yor ve
bu oluﬂumlar derinlere do¤ru devam
ediyor. Resifin üst k›s›mlar›n›n yüzeyi,
sert ve yumuﬂak mercanlar taraf›ndan
kaplanm›ﬂ durumda. Girintili ç›k›nt›l›
jeolojik yap› ve mercanlar da ço¤u
omurgas›z hayvanlar ve bal›klar için
uygun yaﬂam alanlar›. Mercan resifleri,
bir bölgenin sualt› yaﬂam›n›n zenginli¤inin göstergesi ve oluﬂabilmesi için
özel koﬂullar gerekiyor. Bugün dünya
denizlerindeki canl›lar›n % 25’i mercan resiflerinde yaﬂ›yor. Resiflerin
oluﬂmas› için öncelikle su s›cakl›¤›n›n
y›l boyu, 20-29 °C aras›nda olmas› gerekiyor. Resifleri oluﬂturan mercanlarla simbiyotik yaﬂam (karﬂ›l›k yarar›n
sa¤land›¤›) oluﬂturan, tekhücreli Zooxanthellae denen denizyosunlar› için
›ﬂ›k ve s›cakl›k çok önemli. Bu denizyosunlar› mercan polipinin içinde, üst
deri dokusun hemen alt›nda bir s›ra
halinde bulunuyorlar. Deri içinde olmalar›na karﬂ›n, ›ﬂ›k al›p fotosentez yapabiliyorlar. Bu yosunlar, fotosentez
için gerekli karbonu, mercanlar›n solunum sonucu ç›kard›¤› karbon dioksitten; azot ve fosfor gereksinimlerini de
yine mercanlar›n sindirim ürünü olan
amonyaktan karﬂ›l›yorlar. Denizyosun-
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Anemon ve palyaço bal›¤›

Maskeli kelebek bal›¤›

Aslan bal›¤›

Cerrah bal›¤›

lar›, bu maddeleri kullanarak oksijen,
karbondioksit ve protein üretiyorlar.
Bunlar›n büyük bir k›sm›n› mercanlar,
az bir k›sm›n› da kendileri kullan›yor.
Mercanlar da denizyosunlar›na güvenli bir yaﬂama ortam› sa¤l›yorlar. Ancak
bunlar, 50 metreden daha derin yerlerde yaﬂam›yorlar. Buradaki resiflerde
de tüm renklerini görebilece¤iniz sert
ve yumuﬂak mercanlar bulunuyor. Yüzeye yak›n yerlerde lirkuyruklu mercan bal›klar›, çavuﬂ bal›klar› sürüler
halinde. Yaklaﬂt›¤›n›z zaman belli bir
mesafeye kadar sizden korkmuyorlar.
Ancak, aradaki mesafe çok azald›¤›nda
yavaﬂça mercan kayal›klar›n aras›ndaki güvenli yar›klara girerek saklan›yorlar. Siz uzaklaﬂ›r uzaklaﬂmaz tekrar d›ﬂar›ya ç›k›p resif üzerinde dolaﬂmaya
baﬂl›yorlar. Bunlar›n yan›nda çeﬂitli
papa¤an bal›klar›n› da görmeniz mümkün. Çok güçlü çene yap›s›na sahip
olan bu bal›klar mercan polipleriyle
beslendiklerinden, devaml› olarak resiflerinden bir ﬂeyler koparmaya çal›ﬂ›yorlar. Tüm bunlar buradaki canl› çeﬂitlili¤inin çok küçük bir k›sm›.
ﬁarm el ﬁeyh’deki bir baﬂka dal›ﬂ
noktas› da Sina Yar›madas›’n›n en güney noktas›ndaki Ras Muhammed Deniz Park›. Yar›madan›n uç k›sm›, ayn›

zamanda kuzeydeki tüm ak›nt›lar›n kesiﬂti¤i bir nokta. Bu durum birçok besin maddesinin, dolay›s›yla birçok bal›¤›n buraya gelmesinin nedeni. Bundan
dolay› buradaki zengin biyoçeﬂitlilik
Ras Muhammed’in dünyan›n en iyi dal›ﬂ noktas› olmas›n› sa¤l›yor. Ras Muhammed’de dal›ﬂ yapmak için ayr›ca
bir ücret al›n›yor ve bu, deniz park›n›n
korunmas› için harcan›yor. 1983’te koruma alt›na al›nan ve 11.000 km2’lik
büyük bir alan› kaplayan bu deniz park›n›n yaln›zca % 6’luk bir k›sm›nda dal›ﬂ yapmaya izin veriliyor. Ras Muhammed’in dal›c›lar için en popüler olan
yerleriyse Köpekbal›¤› ve Yolanda resifleri. Yan yana olan bu resifleri ayn›
dal›ﬂta görmek mümkün. Ancak, burada tek günlük bir dal›ﬂ yeterli de¤il. ‹ki
gün dal›ﬂ yapt›¤›m›z bu bölge de genel
olarak, di¤er yerlerdeki benzer türler
görülmekle birlikte tür say›lar› ve
renklilik burada biraz daha yo¤un.
Mercan resifleri, özellikle deniz yelpazeleri (bir tür mercan) ve k›rm›z› renkli yumuﬂak mercanlar yaklaﬂ›k 800
metrelik bir duvar boyunca uzan›yor.
Ayr›ca dalg›çlar›n da girebilece¤i küçük ma¤aralar da var. Burada sürü
oluﬂturan büyük bal›klar› görmek de
mümkün. Özelikle ak›nt›n›n fazla oldu-

¤u yerlerde büyük sürüler oluﬂturan
ve dal›c›lardan kaçmayan barakudalar
ve yarasa bal›klar›, bunlar›n yan›nda
napolyon bal›klar›, dev mürenler de
göze çarpanlar. Dal›ﬂ rehberimizin verdi¤i bilgiye göre; bu bölge nisan ya da
temmuz-a¤ustos aylar›nda en zengin
dönemini yaﬂ›yormuﬂ. Bu dönemlerde
köpekbal›¤›, kaplumba¤a, manta gibi
canl›lar› da görmek olas›ym›ﬂ. Gerçekten de bu zamanlarda tekhücreli say›s›nda çok fazla bir art›ﬂ olur ve bunlar
k›y›ya do¤ru yaklaﬂ›rlar. Buradaki dal›ﬂlar›m›z› da bitirdikten sonra limana
do¤ru yola ç›k›yoruz. ﬁehir merkezine
yaklaﬂt›kça yeni turistik tesislerin inﬂaat halinde olmas› ve buradaki nüfusun
giderek art›yor görünmesi, bunlar›n
sualt›na yaﬂam›na nas›l etki edece¤i
sorusunu akl›m›za getiriyor. Ne kadar
önlem al›n›rsa al›ns›n denize mutlaka
kirli su, çöp gibi ﬂeyler kar›ﬂacak. Bunlar ilk olarak mercan resiflerine, dolay›s›yla da di¤er canl›lara zarar verecek.
Bunun için bunlar›n s›k› biçimde kontrol edilece¤ini umuyoruz.
Yaz› ve Foto¤raflar
Bülent Gözcelio¤lu
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