Marmara’da
yaﬂam savaﬂ›

Marmara Denizi son zamanlarda
do¤al olarak alt›ndan geçen fayla gündemde. Bu fay k›r›l›rsa oluﬂabilecek kay›plar› düﬂünmek bile insan› huzursuz
etmeye yetiyor. Bu arada unutulan,
Marmara’n›n kirlili¤i ve bu kirlili¤in
canl› kaynaklar üzerine olan etkileri.
Bu etkilerin sonuçlar›n› yak›ndan belirlemek için Marmara denizine bir dal›ﬂ
planl›yoruz. Marmara’da yap›lacak dal›ﬂ için en uygun zamansa Temmuz ve
A¤ustos. Dal›ﬂ için planlar›m›z› yapt›k
ve Marmara dal›ﬂ› için yola ç›k›yoruz.
Dal›nacak uygun yerlerden biri Sivriada bölgesi. Buraya gitmek için Kabataﬂ vapur iskelesinden tekneyle hareket ediyoruz. Tekne, Sivriada’n›n do¤u
taraf›nda küçük bir limana demirliyor.
Biz de dal›ﬂ için haz›rl›klar›m›za baﬂl›yoruz. Foto¤raf makinesine film takt›ktan sonra dal›ﬂ tak›mlar›n› kuﬂan›yoruz. S›ra dal›ﬂa geliyor. Bu arada yüzey suyu 26 °C olmas›na karﬂ›n, biz oldukça kal›n ve baﬂl›kl› bir elbise giyiyoruz. Art›k dal›ﬂa haz›r›z. Kal›n elbise
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teknede terlemeye neden oluyor ve bu
durum oldukça rahats›z edici. Ancak
tekneden suya atlad›ktan sonra rahatlayabiliyoruz. Dal›ﬂ öncesi kontrollerimizi tamamlay›p dal›ﬂa baﬂl›yoruz. ‹lk
1-2 m, yukar›dan göründü¤ü gibi. Görüﬂ yok denecek kadar kötü. Bu durum, dal›ﬂa baﬂlad›¤›m›z yerin küçük
bir liman olmas›ndan kaynaklan›yor.
Ama hemen bu alandan uzaklaﬂ›p adan›n güney taraf›na do¤ru hareket ediyoruz. Aç›k olan o tarafta görüﬂün daha iyi olaca¤›n› düﬂünüyoruz. 5 metreye indi¤imizde görüﬂ biraz daha düze-

liyor ve Marmara ilk sürprizini yap›yor:
Bir deniz i¤nesiyle (Syngnathus sp.)
karﬂ›laﬂ›yoruz. Normal dal›ﬂlar s›ras›nda çok ender rastlanan bu canl›ya Marmara’da rastlamak, Marmara’n›n biyolojik çeﬂitlili¤i aç›s›ndan oldukça iyi.
Birkaç foto¤raf karesi ald›ktan sonra
dal›ﬂa devam ediyoruz. Görüﬂ hâlâ çok
kötü. Nedeniyse, suda ask›da duran organik-inorganik kökenli kat› maddeler
ve planktonlar. Ask›da duran maddeler
do¤al kaynakl› olabildi¤i gibi, (akarsularla, rüzgarla taﬂ›nan) evsel ve endüstriyel kaynakl› da olabilir. Bulan›kl›¤a
neden olan bu maddeler, canl› yaﬂam
için de olumsuz etkiler yapar. Bal›klar›n yüzme hareketlerinin k›s›tlanmas›na, solungaçlar›n t›kanmas›na ve hastal›klara karﬂ› dirençlerinin azalmas›na
neden olabilir. Zamanla çöken bu maddelerden dolay› bal›klar, yumurta b›rakmak için bu tür yerleri tercih etmezler ve bu sular› terk ederler. Kat› maddeler ayr›ca sudaki ›ﬂ›k geçirgenli¤ini
azalt›r. Bu durum, sualt› bitkilerinin

büyümesini, planktonlar›n ço¤almas›n›
engeller. Dolay›s›yla bunlarla beslenen
canl›lar›n besin kaynaklar›n› azalt›r.
Planktonik bulan›kl›k, sularda planktonlar›n aﬂ›r› üremesinden kaynaklan›yor. Say›lar› artan planktonlar, suyun
renginin de kahverengi, k›z›l gibi renklere dönmesine neden olur. K›z›la dönmesi “Noctiluca miliaris” türü planktonlar›n aﬂ›r› ço¤almas›ndan. N. miliaris ayr›ca asidik bir ortam oluﬂturur
ve di¤er planktonlar›n ço¤almas›n› engeller. Planktonlar›n artmas›, bunlarla
beslenen canl›lar için iyi. Fakat say›n›n
çok artmas›, oksijen azalmas› gibi
problemleri de beraberinde getirir.
Bulan›kl›¤›n aras›nda dal›ﬂa devam
ediyoruz ve zeminin büyük bir k›sm›n›n makro alglerle (büyük deniz yosunlar›) kapland›¤›n› görüyoruz. ‹lk 10
metrelik bölümde zeminin büyük bir
k›sm›, bir yeﬂil alg türü olan deniz maruluyla (Ulva lactuca) kapl›. Kirlilik indikatörü (belirleyicisi) olan bu türün
fazlal›¤›, ortamdaki azot ve fosfordan
dolay›. Azot ve fosfor mikroorganizmalar ve deniz algleri için önemli besin
kayna¤›. Marmara’da da evsel, endüstriyel ve tar›msal ilaçlamadan dolay›,
azot ve fosfor miktar› oldukça fazla.
Bu da alglerin aﬂ›r› büyümesine ve ço¤almas›na, dolay›s›yla biyolojik bir kirlili¤e neden oluyor. Alglerin aﬂ›r› ço¤almas›, hem habitat›n büyük bir bölümünün bunlar taraf›ndan iﬂgal edilmesine,
hem de ortam›n oksijeninin fazla miktarda tüketilmesine neden olur. Bazen
de yaﬂam ortam›nda çeﬂitli zehirlerin

aç›¤a ç›kmas›na neden olur. Alglerin
aras›nda gözümüze çarpan di¤er bir
ﬂey de, lapin (ot bal›¤›) say›s›n›n oldukça fazla olmas›. Lapinler Akdeniz ve
Ege’deki kardeﬂlerine göre oldukça iri
ve ürkekler. Lapin d›ﬂ›nda kayabal›¤›na (Gobius sp.), papaz bal›klar›na
(Chromis chromis) ve birkaç tane hani
bal›¤›na (Serranus sp.) rastl›yoruz. Dal›ﬂ serisi boyunca görebildi¤imiz bal›klar bunlardan ibaret.. Hâlâ 10 metrelik
k›s›mda dolaﬂ›yoruz. Bu defa önümüze
deniz analar› (Aurella aurita) ve tarakl› bir medüz olan Mnemiopsis leidyi ç›-

k›yor. Her iki tür de Marmara Denizi
ekosistemi üzerinde oldukça önemli
rol oynuyor. Bu iki türün toplu ölümleri sonucu jelimsi vücut yap›s› dibe çöker, dibe ba¤l› yaﬂayan türlerin oksijensiz kalmas›na ve dip yaﬂam›n›n sona
ermesine neden olur. Türkiye denizlerine gemilerin balast sular›yla geldi¤i
tahmin edilen, yabanc› bir tür M. leidyi, bal›k yumurtalar›yla da beslendi¤inden, bal›k populasyonlar›na oldukça
zarar vermekte.
Biraz daha devam ettikten sonra,
deniz alglerinin aralar›nda küçük de
olsa bir yaﬂam alan› bulan deniz kestaneleri (Echinus sp.), saçakl› y›ld›zlar
(Antedon sp.) ve midye populasyonlar›n› (Mytilus sp.) görüyoruz. Midyeler deniz suyunu süzerek beslenir. Marmara’da yaﬂayan midyeler beslenirken, sudaki a¤›r metallerin bir k›sm›n› vücutlar›nda biriktirirler. Bu nedenle bu
midyelerin yenmemesi gerekir. Uzmanlar›n sürekli uyarmas›na karﬂ›n, midyelerin hem avc›l›¤› yap›lmakta hem de
fazla miktarda tüketilmekte. Bu durum
Marmara’da midye bitinceye kadar devam edecek gibi görünüyor. Marmara’n›n de¤iﬂik bölgelerinden toplanan
midyelerde yap›lan Hg (c›va) analiz sonucuna göre, ‹zmit Körfezinde (0.56
mg Hg/Kg) ve Haliç’te (0.50-0.60 mg
Hg/Kg) c›va kirlenmesi çok fazla, Erdek (0.06 mg Hg/Kg) ve Band›rma’daysa (0.10 mg Hg/Kg) daha az.
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Midyelerin üzerinde, bunlarla beslenen
ve say›lar› oldukça fazla olan denizy›ld›zlar› bulunuyor. Denizy›ld›zlar›, yavaﬂ hareket etmelerine karﬂ›n çok iyi
avc›lar. Midyeler de bunlar için oldukça iyi bir besin kayna¤›. Dengeli bir
ekosistemde bu tip y›rt›c› hayvanlar›n
say›s› çok az olur. Fakat Marmara’dan
denizy›ld›zlar›n›n larvalar›yla beslenen
bal›klar›n uzaklaﬂmas›, bu hayvanlar›n
say›lar›n›n artmas›na neden olmuﬂ. Ortamdaki besin bollu¤u, suyun s›cakl›k
ve fizikokimyasal de¤erleri de denizy›ld›zlar›n›n say›lar›nda patlamaya yol açm›ﬂ. En çok görülen türler, yabanc› bir
tür olan Asterias rubens ve Marthasterias glacialis. Bu iki türün midyeler
üzerindeki av bask›s› o kadar fazla ki,
sistemin dengeye gelmesi midyelerin
ortadan kalkmas›yla mümkün olacakm›ﬂ gibi görünüyor. Bu durumun iyi taraf›, Marmara’dan ç›kart›lacak midye
kalmayaca¤› için zehirlenmelerin önlenecek olmas›. Ama Marmara’n›n do¤al
yaﬂam›nda ve ekosisteminde önemli bir
yeri olan midyelerin yok olmas›, beraberinde bir sürü yeni sorun getirecek.

Dal›ﬂa devam ediyoruz ve 10 metreyi geçti¤imizde, termoklin tabakas›na
(so¤uksu tabakas›) rastl›yoruz. 26
°C’lik bir sudan 11 °C’lik bir suya giriﬂ,
tüm vücudun bir anda titremesine neden oluyor. ‹lk ﬂoku atlatt›ktan sonra
h›zla aﬂa¤›ya do¤ru gidip bu tabakadan kurtulmaya çal›ﬂ›yoruz; ama bulundu¤umuz yer hemen derinleﬂmedi¤i için aﬂa¤›ya bir türlü geçemiyoruz.
Bu tabakada daha fazla kalamayaca¤›m›z için tekrar yükseliyoruz dik ve uygun bir yerden sonra yeniden deneyerek tabakay› geçtik. Bu tabaka 18 metreye kadar devam ediyor. 18 metreden
sonra Akdeniz kökenli sulara giriyoruz
ve s›cakl›k tekrar yükseliyor (17-18
°C). Bu derinlikten sonra dip yaﬂam›n-
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ni taﬂ›r. Deniz suyunun oksijeninin büyük bir k›sm›
atmosferden sa¤lan›r. Bu nedenle yüzey sular›n›n
oksijeni bol olur. Dikey ak›nt›lar ve kar›ﬂ›mlarla oksijen alt tabakalara iletilir. Marmara’daysa yüzey tabakas›yla alt tabaka aras›nda dikey olarak bir kar›ﬂ›m yok denecek kadar az. Bu durum atmosferden
suya kar›ﬂan oksijenin yaln›z yüzey tabakas›nda kalmas›na neden olur. Haliç, ‹zmit ve Gemlik Körfezleri gibi ak›nt›n›n az oldu¤u yerlerde, çözünmüﬂ dip
oksijeni s›f›ra yak›n de¤erlere kadar düﬂer. Bu durumda canl› yaﬂam›n devam etmesi oldukça zor
olur. Bu bölgelerde bazen hidrojen sülfür (H2S) gaz› oluﬂumu da görülür. H2S, bazen suyun üst tabakalar›na ç›kabilir. Bu da üst sulardaki bal›klar›n toplu halde ölmelerine neden olur. Tüm bunlar Marmara’n›n do¤al durumu ve son 5000 y›ld›r bu ﬂeklide
devam ediyor. Yani yaﬂam, Marmara’da eskiden bu
yana çok zor. Bir de bunlara insan kaynakl› kirlili¤in
(evsel ve endüstriyel at›klar, petrol, tar›msal faaliyetler sonucu oluﬂan kirlilik vs.) eklenmesi, zor olan yaﬂam› daha da zorlaﬂt›rmakta.

Bundan 12-18 milyon y›l önce Akdeniz ve Karadeniz’le ba¤lant›s› oluﬂan Marmara Denizi, Çanakkale Bo¤az›yla Akdeniz’e, ‹stanbul Bo¤az›’yla da Karadeniz’e ba¤l› olan bir iç deniz.
Bilindi¤i gibi, Karadeniz az tuzlu (% 0.19-0.20),
Akdeniz’se çok tuzlu (% 0.38) bir deniz. Marmara’n›n suyu, her iki denizin kar›ﬂ›m›ndan oluﬂan iki
tabakal› bir sistem gibi düﬂünülebilir. Marmara’ya
‹stanbul Bo¤az›’ndan giren düﬂük yo¤unluktaki Karadeniz suyu, Marmara’n›n yüzey suyunu oluﬂturur.
Ortalama kal›nl›¤› 20-25 m olan yüzey suyu, güneye do¤ru gittikçe alt tabaka suyuyla kar›ﬂmaya baﬂlar. Alt tabaka suyunu, Akdeniz’den gelen (Çanakkale Bo¤az› giriﬂli) yüksek yo¤unlukta tuzlu sular oluﬂturur. Bu su, daima altta olup Karadeniz’e ‹stanbul
Bo¤az›’ndan ç›kar. Akdeniz’den gelen bu su, zemine ba¤l› yaﬂayan canl›lar için suda çözünmüﬂ oksijeB‹L‹M ve TEKN‹K 96 A¤ustos 2003

da da oldukça farkl› türler ortaya ç›kmaya baﬂl›yor. Yüzey tabakas›n›n üst
k›sm›nda yer alan türlerin ço¤una da
art›k rastlanm›yor. Burada deniz alglerinin say›s› yok denecek kadar az. M.
leidyi ve yüzeyde gördü¤ümüz bal›klar
da görünmüyor. Plankton ve ask›da
duran maddeler de azald›¤›ndan görüﬂ
mesafesi 7-8 metreye kadar ç›k›yor. Bununla beraber ortamdaki tür say›s›nda
da azalma meydana geldi. En çok görünen türlerse deniz h›yarlar› ve yumuﬂak mercanlar. Zeminin bu canl› yap›s›,
so¤uk su tabakas›ndan itibaren baﬂl›yor ve aﬂa¤›ya do¤ru devam ediyor. 34
metre derinli¤e kadar iniyoruz. De¤iﬂik
bir ﬂey olmad›¤› için dönmeye karar veriyoruz. Yavaﬂ yavaﬂ yükselmeye baﬂlad›k. So¤uk su tabakas›n› tekrar geçme
düﬂüncesi bile insan› yeterince üﬂütüyordu. 18 metreye gelip tabakaya giriyoruz. Bu defa alt taraf›n s›cakl›¤›n›n
fazla olmamas› nedeniyle bir ﬂok yaﬂamad›k. Dal›ﬂ kurallar› gere¤i tabakay›
h›zla geçemiyoruz (yukar› ç›k›ﬂ h›z› dakikada 10 m). Yaklaﬂ›k 1 dakikal›k bu
süre 1 saat kadar uzun geldi. Bu tabakay› da geçtikten sonra tekrar 26
°C’lik bölgeye girip 2-3 dakika kadar
dinleniyoruz. Görüﬂ yine düﬂüyor. Karmakar›ﬂ›k yaﬂamla tekrar karﬂ›laﬂ›yoruz. Deniz marullar›n›n aras›ndan geçerek tekneyi buluyor ve dal›ﬂ› bitiriyoruz. Marmara’da dalmak, hem Karadeniz hem de Ege ve Akdeniz’de dal›ﬂ
yapmak gibi. ‹lk 20-25 m, Karadeniz’e
özgü bir su ve canl› yap›s›, bu derinlikten sonra da Ege ve Akdeniz’e özgü
daha tuzlu bir su ve canl› yap›s› karﬂ›n›za ç›k›yor.
Marmara, biyolojik yaﬂam için, b›rakal›m gelece¤i, bugün bile tehlike sinyalleri veriyor. Ama tüm olumsuzluklara
karﬂ›n, bu denizde yaﬂam hâlâ sürüyor.
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