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MERHABA SEVGİLİ OKUYUCUM!
Sen bu satırları okurken, ben denizleri kurtarma mücadelemi hâlâ
sürdürüyor olacağım. Hikâyemi sana en baştan anlatmalıyım: Kalbi
deniz sevgisiyle dolu bir kaptandım ben. Bir gece seyir halindeyken,
gemim denize atılan çöplerden oluşmuş bir kayaya çarparak
battı. Hayatta kalmaya çalışırken suda nefes alabiliyor, net bir
şekilde görebiliyordum. Suyun içinde o kadar
hızlı hareket ediyordum ki arkamdan çıkan
beyaz kıvılcımlar, suyun yüzeyinde yakamoz
gibi parlıyordu. Zamanla denizdeki
canlılarla dost oldum. Kirlilik yüzünden
birçoğunu kaybettim. Geride
kalanlar ise çok zor şartlar
altında yaşamlarını sürdürmeye
çalışıyor. Yeteneklerimle onlara
yardım etmeye karar verdim ve
Kaptan Yakamoz doğdu! Buradan sana
anlattıklarım sayesinde denizi daha çok
tanımanı, sevmeni, onu koruyarak mücadeleme
ortak olmanı gönülden dilerim. Çünkü sen
olmazsan başaramayız. Haydi gel katıl aramıza!
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DERINLERDE YÜZEN SÜVARI

KILIÇ BALIĞI

Pek çoğunuz, onları üst çenelerinde bulunan ve bir kılıcı andıran
uzun, sivri uzantısından tanıyorsunuz. Gerçekten de üst çenesinde
taşıdığı kılıçla, bir süvari gibi yüzen kılıç balıkları, denizde
yaşayan canlıların en hızlısı! Üstelik boyları dört-beş metreye,
ağırlıkları ise tam 200 kiloya kadar çıkabiliyor!

Ü

st bölümleri siyaha yakın
renklerdeyken alt bölümleri açık
gümüş renginde olan kılıç balıkları,
denizin en ilginç canlılarından bir tanesi.
Adını, üst çenesinin uzun, sivri, kılıca benzer
yapısından alan bu balıklar, yumurtadan ilk
çıktığında dişlere ve deri üzerinde pullara
sahiptir. Ancak, dört yaşına geldiklerinde
bunlar kayboluyor ve artık, kılıç şeklindeki
üst çene belirginleşiyor.
Kılıç balıklarının diğer deniz canlılarından
farklı özellikleri, sadece görünüş ile sınırlı
değil. Harika bir vücut sistemleri de var.
Öncelikle, kılıç balığının suda net bir şekilde
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görebilmesi için vücudu içinde gerçekleşen
kimyasal tepkimeler, iklim koşullarına bağlı
olarak değişiklik gösteriyor. Normal şartlar
altında kılıç balıklarının gözleri, görme
işlevini, sıcak ortamlarda daha rahat bir
şekilde yerine getiriyor. Bu nedenle kılıç
balıklarının vücudunda sıcak dönemlerde çok
fazla tepkime gerçekleşmiyor. Ama soğuk
dönemlerde, iyi görebilmek için hızlı hareket
ederek vücudunu ısıtmak zorunda. İstavrit,
torik, mürekkep balığı gibi küçük balıklarla
beslenen kılıç balıkları, hızla hareket
ederken, kaslarında meydana gelen ısıyı
gözlerine iletiyor. Bu sayede su sıcaklığının

beş dereceye kadar düştüğü derinliklerde
bile keskin görme yetisine sahip oluyor,
burada mürekkep balıklarını kovalayabiliyor.
Okyanuslarda ve denizlerde yaşayan
kılıç balıkları, gezmeyi de oldukça seven
göçmen bir tür. Bazen tek başına bazen
de yakın dostlarıyla gezmeyi seven kılıç
balıkları, ülkemizdeki denizlerde eskiden
kalabalık sürüler halinde gezerdi. Ne yazık
ki bugün, onları Marmara Adası yakınlarında
görmek nadiren mümkün oluyor. Boyu iki
metreden fazla olan bu göçmen balıklar, bir
zamanlar Mayıs-Temmuz ayları arasında Ege
ve Marmara’dan Karadeniz’e çıkar, EylülKasım arasında ise Marmara’ya dönerdi.
Neredeyse 30 yıldır, aşırı avlanma ve kirlilik
gibi nedenlerden dolayı, kılıç balıklarının
sayısı çok azaldı. Kılıç balıkları bugün,
nesli tükenmek üzere olan türler arasında.
Eğer çevre kirliliği ve bilinçsiz avlanma ile
mücadele etmezsek, kılıç balığı dostlarımızı
bir daha asla göremeyeceğiz.
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BAHAMALAR’DA
PEMBE YOLCULUK

B
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ahama Adaları, coğrafi
açıdan Orta Amerika’da
bulunan ve Karayipler’e
bağlı bir adalar topluluğu…
Bünyesinde tam 700 ada ve 2 bin
400’e yakın çıplak kaya oluşumu
var. Üstelik “Yeryüzünün harikalar
diyarı” olarak tanımlayabileceğim
birçok doğal güzelliğe sahip.
Hemen şimdi gideceğimiz Pembe
Kum Sahili, bunlardan sadece
bir tanesi. Pembe Kum Sahili,
Bahama Adaları’ndan biri olan
Harbour Adası’n da yer alıyor.
Bu sahilin en önemli özelliği,
adından da anlayabileceğin gibi,
pembe kumlara sahip olması.
Sahil bu güzelliğini, foraminifera
adı verilen kabuklu dostlarımıza
borçlu. Bu dostlarımız, Harbour
Adası’nın kıyı sularında yaşıyor.
Bir salyangozunkine benzeyen
pespembe kabukları var. Bazen bir
fırtına, çoğu zaman da dalgalarla
beraber, mercan kayalıklarına
vuruyorlar, daha sonra doğal
olayların etkisiyle beyaz kumlara
karışıyorlar. Kumun için de
kalan kabuklar, zaman için de
parçalanarak, kumu da pembe
renge boyuyor.

Korsan Hikâyelerinden
Çalı Tıbbına…

Adanın etkileyici özelliği
yalnızca pembe sahiliyle sınırlı
değil. Olur da bir gün buraya
yolun düşerse sana adayı
göster meye ve adanın tarihine
dair kayıp hazine hikayeleri
anlatmaya istekli pek çok insanla
karşılaşabilirsin. Onlarla birlikte
tropikal ormanlarda yaşayan
yüzlerce kuş türünü keşfedebilir,
yerli bitkilerden ilâç yapmayı
öğrenebilirsin. Tedavi kaynağı
olarak 100’e yakın bitki türü
yetişiyor burada. Örneğin, aloe
vera, yanık tedavisinde de
kullanılan etkili bir ağrı kesicidir.
Adada yetişen yengeç çalısı, incir
yaprağı, hibiskus, gölet çalısı gibi
pek çok bitki ve çalı türü de
çeşitli hastalıkların tedavisinde
kullanılmak üzere yetiştiriliyor.

Pespembe kumlara sahip, doğa ile iç içe mükemmel bir
sahil... Adaya, korsanlara ve kayıp hazinelere dair en
fantastik hikâyeler… Konuşmayı seven neşeli bir halk ve
her derde deva bitkiler… Bahama Adaları’nda unutulmaz
bir yolculuğa çıkmaya hazır mısın?

JUNKANOO
İLE EĞLENCE
ZAMANI!

Junkanoo, adadaki
en popüler kültür
festivallerinden bir
tanesi... Adada yaşayan
binlerce insan her yıl
26 Aralık’ta ve yeni yıl
gününde rengârenk,
birbirin den süslü
kıyafetleriyle sokaklara
çıkıyor. Geleneksel
müzikleri eşliğin de hep
birlikte dans ediyor.
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GÖRÜNMEYEN SÜPER KAHRAMAN

PLANKTON

B

u sayfada seni hem denizdeki
Çünkü, denizde var olan besin zincirinin
ekosistem için hem de dünyanın
ilk halkasını oluşturuyorlar. Yani,
dengesini oluşturan döngülerin
denizdeki plankton miktarı azalırsa,
sağlıklı işlemesi için, varlığı çok büyük onunla beslenen küçük balıkların da
önem taşıyan küçük dostlarımla,
sayısı azalacak, doğal olarak küçük
planktonlarla tanıştıracağım. Plankon,
balıklarla beslenen balina gibi devasa
deniz, okyanus, dere ve akarsu gibi
büyüklükteki balıklar bile besin
sulak alanda yaşayabilen tek hücreli
bulamadığı için giderek yok olacak.
canlıların genel adıdır. Planktonlar,
Sonuçta denizdeki yaşam son bulacak.
kendi başına hareket
Sudaki canlılığın devamını
etme yeteneğine
sağlamanın yanında,
Çıplak
sahip olmadığı
planktonlar tarafından
gözlerinizle
için akıntıya
atmosfere bırakılan
bağlı olarak
bazı maddeler,
göremeyeceğiniz kadar
bir bölgeden
havadaki oksijenle
küçük boyutlarda bulunabilen
bir bölgeye
birleşerek
planktonlar, soluduğumuz
taşınır.
sülfatı meydana
havadaki oksijenin büyük bir
Bazıları
getiriyor. Sülfat
kısmını
üretiyor,
hava
kirliliğine
hayvansal
ise atmosferde
sebep olan karbondioksit miktarını
bazıları
bulunan su
azaltıyor, su döngüsünün sağlıklı
da bitkisel
buharının
işlemesine yardım ediyor ve
özellikler
yoğunlaşmasında
taşıyan
önemli bir
denizdeki yaşama kaynak
bu küçük
maddedir.
Yani,
oluyor!
dostlarımızdan,
planktonun dünyamız
bitkisel özellik
için bir başka önemi de
gösterenlere fitoplankton,
atmosfere saldığı bazı kimyasallarla
hayvansal özellik gösterenlere ise
su döngüsünün sağlıklı işlemesine
zooplankton denir. Büyük çoğunluğu,
yardımcı olmasıdır. Üstelik planktonlar,
küçük olduğu için onları çıplak gözle tıpkı karadaki bitkiler gibi güneş ışığını
göremesen de onlar, denizin içinde
doğrudan kullanarak fotosentez yapar.
bir yerlerde yaşadığımız dünyayı
Havadaki karbondioksiti kullanarak nefes
korumaya devam ediyorlar.
alabilmemiz için ihtiyaç duyduğumuz
Planktonların kendisi küçük olsa
oksijeni üretir, karbondioksit miktarını
da dünyamız için önemi çok büyük.
azaltarak havayı temizler.
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ALDIĞIMIZ İ
Kİ
NEFESTEN Bİ
Rİ
DENİZDEN

Dünyada var ol
an
oksijenin yüzde
70’i,
yani yarısından
çok daha
fazlası, karada
, ağaç ve
bitkiler tarafın
dan değil;
denizlerde, plan
ktonlar
tarafından üreti
liyor.

SUYU Y EŞİLE
BOYUYORLAR

Çoğu zaman gö
zle
göremediğimiz
planktonlar, suda
ki
sayıları arttığın
da suyun
renginin yeşil ol
masına
sebep olur.
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SADUN BORO

KALBİ DENİZ AŞKIYLA ÇARPAN BİR MACERACI
Kalbi deniz sevgisiyle doluydu, kendi yaptığı teknesiyle bütün
dünyayı üç yılda dolaştı. Sadun Boro, hepimiz için büyük bir
ilham kaynağı. İşte meraklı minikler için maceracı gezgin
Sadun Boro ve “Kısmet” adını verdiği kotrasının hikâyesi…

1

928 yılında doğan Sadun Boro,
çocukluğunu Caddebostan ve
Marmara kıyılarında geçirdi.
Küçük yaşlarından beri tam
bir deniz aşığıydı. Daha lisede
bir kış boyunca para biriktirip
ilk teknesini yaptırmış, adını
da “Dilnişin” koymuştu. Lise
yıllarından sonra eğitimine devam
etmek için İngiltere’ye gitti. Orada
çok sevdiği bir dergide gördüğü
ilân, bütün hayatını değiştirdi.
“Ling” adındaki bir kotrada Yeni
Zelanda’ya gitmek üzere tayfa
oluşturulacaktı. Hemen seçmelere
katıldı. Tam 200 denizci arasından
seçilmeyi başardı. İngiltere’den
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Karayipler’e uzanan bu maceralı
yolculuk da böylece başlamış oldu.
Hayatında ilk defa okyanustan
kotrayla geçmişti. O an kendi
yaptığı kotrasıyla dünyanın tüm
denizlerini aşmayı kafasına
koydu. Bu yüzden yolculuğu sona
erince, kendi kotrasını yapmak
için hemen çalışmalara başladı.
“Kısmet” adını vereceği kontrasını
yaparken büyük destek gördüğü
Oda ile evlendi. Birlikte yaklaşık
on buçuk metre uzunluğundaki
Kısmet’in yapımını tamamladılar. 22
Ağustos 1965’te dünya denizlerine
yolculuğuna Caddebostan’da
başlayan Sadun ve Oda Boro’yu
bütün ülke uğurladı. Kanarya
Adaları, Karayipler, Endonezya,
Singapur, Fiji Adaları ve daha
birçok ülkenin denizlerini aşan
Boro çiftine, Kanarya Adaları’nda
miço adını verdikleri bir kedi de
katıldı. Tekneye aldıkları kedi Miço,
üç yıl süren ve İstanbul’da son
bulan bu zorlu yolculukta onların
en yakın dostu olmuştu.

DALGALAR
ARASINDA ZARİF,
BİR O KADAR DA
GÜÇLÜ: KOTRA

Dalgalar arasında zarifçe
yüzüyor, en kuvvetli
rüzgârlara bile boyun
eğmiyor! Kotralar eskiden
Kuzey Denizi’nde, her
türlü kötü hava şartları
altında, kılavuz teknesi
olarak kullanılıyordu. Ama
artık daha çok gezi ve spor
için kullanılıyor. Tek direkli
olan bu tekne, büyük bir
yelkenin önünde birkaç
küçük yelkene sahip.
Kotraların hemen altında
bulunan “Salma” adındaki
çıkıntılar, kotranın ağırlık
merkezini aşağıya çekerek
fazla rüzgârlı havalarda
tekneyi alabora olmaktan
kurtarıyor. Kısmet de Sadun
Boro tarafından, yapımı
1963 yılında tamamlanan
10,5 metre boyunda bir
kotradır. Kaplamaları çıralı
çamdan; ana döşekler ve
güverte kemereleri dut
ağacından, kamara yanları
ve iç bölge ise Afrika
maunundan yapılmış.
Tüm dünya denizlerinin
dalgasına, rüzgârına
direnen Kısmet, Rahmi
M. Koç Müzesi’nde hâlâ
sergileniyor.
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DENİZLERİMİZİN PLASTİKLE
DOLMASINA İZİN VEREMEYİZ!
Kumsalda unutulan ya da denizlere atılan plastikler, doğamızı
kirletiyor, denizde yaşayan dostlarımızı öldürüyor. Onları
kaderine terk edemeyiz. Kaptan Yakamoz ve benimle birlikte
denizlerimizdeki plastik kirliliği ile mücadeleye var mısın?

ALİPOT
ANLATIYOR

D

enizlerimizdeki kirlilik
bugün, günümüzdeki en
büyük çevre sorunlarından
bir tanesi. Sadece ülkemizin
denizlerini değil bütün dünya
kıyılarını tehdit eden kirliliğin
büyük bir çoğunluğunu
ise plastikler oluşturuyor.
Denizlerimize her yıl sekiz milyon
ton plastik atılıyor inanabiliyor
musun? Üstelik deniz kıyısında
bırakılan bardak, pipet, şişe, balon
ya da denizde unutulan misinalar
gibi plastikler yüzlerce, hatta
milyonlarca yıl çözünmeden
denizlerimizde kalabiliyor. Plastik
torbalar 20 yıl, plastik bardaklar
50 yıl, misinalar ise tam 600
yıl boyunca suda çözünmüyor!
Bırakılan bu çöpler, her yıl bir
milyondan fazla deniz kuşunu,
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yüz bin memeli ve de
niz
kaplumbağasını, fok ba
lığı gibi
büyük deniz canlıların
ı öldürüyor,
zaman zaman da küçü
k parçalara
ayrılarak planktonlard
an dev
balinalara kadar uzan
an besin
zincirine girip, denizde
ki
dostlarımızın sağlığını
tehdit
ediyor. Bütün bu olanla
ra seyirci
mi kalacağız? Denizler
imizin
plastikle dolmasına, bu
plastiklerin
dostlarımızı öldürmes
ine izin
veremeyiz! Kaptan Ya
kamoz ve
benim, denizlerimizi ko
rumak ve
kirlilik ile mücadele ed
ebilmemiz
için senin yardımına iht
iyacımız
var. Güçlerimizi birleşt
irirsek
bunu başarmak o kada
r kolay
ki! Yapman gereken ilk
şey, her
zaman çevremiz ve de
nizlerimiz
konusunda daha bilin
çli, dikkatli
ve duyarlı olmak. Ardın
dan tıpkı
benim sana anlattığım
gibi, sen
de insanlara denizde
bırakılan
atıkların çevreye ve de
nizde
yaşayan dostlarımıza
verdiği
zararları anlatmalı; on
ları,
kumsallarda çöp bırakm
aması
ya da denize çöp atma
ması
konusunda uyarmalısın.
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BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?
DALGALAR NEDEN OLUŞUR?

Denizde gördüğün dalgaları oluşturan asıl
etkenin rüzgâr olduğunu biliyor musun? Rüzgâr,
denizin yüzeyinde eserken dalga üzerinde
itme kuvveti uygulayarak, dalgalardaki dönme
hareketini meydana getiriyor. Rüzgârın
etkisiyle hareket eden dalganın alt kısımları,
kumsala çarptığında sürtünmeden dolayı hızını
kaybederken üst kısımlar köpürerek devriliyor.

BALIKLAR NASIL SOLUNUM YAPAR?

Balıklar da tıpkı insanlar gibi nefes alabilmek
için oksijene ihtiyaç duyuyor. Ancak, yeryüzünde
insanların soluduğu oksijen, denizlerde
çözünmüş halde bulunuyor. Balıklar da suyu
ağızlarından vücutlarına alarak yan taraflarındaki
solungaçlardan süzüp, dışarı atıyor. Böylece,
sudaki çözünmüş oksijeni de vücuduna alarak
kanlarını temizlemiş oluyorlar.

DENİZLERİN ALTINDA
YANARDAĞLAR VAR!

Evet yanlış okumadın! Volkanik dağlar
denizlerde de bulunuyor. Bu yanardağlar, su
altında hem magmaya yakın olan hem de
denizaltı çatlakların bulunduğu bölgelerde
oldukça yaygın. Lâvlar, bu çatlak ve yarıklar
aracılığıyla yeryüzüne çıkıyor ve bu esnada
denizlerin metrelerce altında büyük
patlamalara sebep oluyor.
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HAYDİ SUYUN YOLCULUĞUNA SEN DE KATIL!
TURMEPA’nın
düzenlediği
Sualtı Atık
Sergisi ve
Eğitim Atölyesi,
sekizinci kez
kapılarını açıyor!

TURMEPA Sualtı Atık Sergisi
ve Eğitim Atölyesi, sekizinci
yılında “Suyun Yolculuğu”
temasıyla ziyaretçilerinin
karşısına çıkıyor. Sergi
ve atölye kapsamında bu
yaz çocuklar, su döngüsü,
dünyadaki su kaynakları, suyun
önemi ve su kirliliği konularında
bilinçlendiriliyor. Aldıkları eğitim
sonrasında çocuklar, dernek
bahçesinde bulunan etkileşimli
harita panosundaki ikonları
tamamlayarak kirli su ve temiz
su arasındaki farkları oyunlar

eşliğinde eğlenerek öğreniyor.
Sergi, Ekim ayına kadar minik
misafirlerini ağırlamaya devam
edecek. 90 dakika süren
ücretsiz etkinliğe 6 - 12 yaş
aralığında en az 10, en fazla
40 kişiden oluşan gruplarla
katılabilirsiniz. Hafta içi 10.00
- 11.30 veya 14.30 - 16.00
saatleri arasında gerçekleşecek
etkinliklere önceden
rezervasyon ile katılmak
mümkün. Eğitimlere katılmak için
egitim@turmepa.org.tr adresini
ziyaret edin.

KidZania VE TURMEPA’DAN ANLAMLI DAYANIŞMA
Daha yeşil bir dünya ve gelecek için çocuklara
bilinç kazandırmayı amaçlayan KidZania, “Greener
World” (Daha Yeşil Bir Dünya) etkinlikleri
kapsamında 7 Nisan’dan 5 Haziran’a kadar yeşile
büründü. Çocuklar, çevreci karakter Vita’nın
öncülüğünde çevre için neler yapabileceklerini
öğrendiler. TURMEPA ile birlikte düzenlenen
atölye ve aktivitelerde çocuklar, sürdürülebilir
enerjiyi öğrenerek farkındalık kazandılar. Küçük
çevreciler bu etkinliklerde yenilenebilir enerji
türleri, geri dönüşüm gibi merak ettikleri tüm
sorulara cevap buldular. Dünya Çevre Günü’nde
ise çocuklar Çevre Bildirgesi’ni okudu.
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