
-10 Ekim 1944- ‹kinci Dünya Sava-
fl›’n›n denizde, karada ve havada tüm
insanl›¤› esir ald›¤› günlerdi. 23 Nisan
1944’te denize indirilen Amerikan de-
nizalt› gemisi BLOWER ilk cephe gö-
revi için, Florida sahillerinden Pana-
ma’ya do¤ru gece karanl›¤›nda seyir
etmektedir. Pasifik’te Japonlara karfl›
savaflmak için sis ve f›rt›nayla bo¤ufla-
rak yol alan denizalt› gemisi, aniden
bir teknenin çarpmas›yla fliddetle sar-
s›l›r. Denizalt›ya çarpan bir Amerikan
devriye botudur. USS Blower’›n gü-
verte bafl bodoslamas›nda koca bir
yara aç›lm›fl, denizalt› daha ilk görevi-
ne gidemeden acil havuzlanarak de-
nizlerdeki serüvenine çok flanss›z bir
bafllang›ç yapm›flt›r... 
Bat›l inançlar› kuvvetli olan denizciler
için bu kötü bafllang›ç hiç de iyi olma-
yan bir sonun habercisidir...
Savafltan sonraki y›llarda A.B.D. müt-
tefiklerine silah ve teknik yard›mlara
bafllar; savafl gazisi olmufl bu denizal-
t› gemisi de Marshall yard›m› kapsa-
m›nda 1950 y›l›nda Türkiye’ye veri-
lir... 16 Kas›m tarihinde A.B.D.’nin
New London denizalt› üssünde 4 Nu-
maral› iskelede yap›lan devir teslim tö-
reninde Dumlup›nar ad›n› alacak 325
borda numaral› bu geminin yan›nda,
ad› Çanakkale olacak 333 borda nu-
maral› Bumper denizalt›s›ndaki Ame-
rikan sanca¤› da Türk sanca¤›na yer
vermek üzere inmektedir. Her iki ge-
mi üzerlerinde ay ve y›ld›z dalgalan›r-
ken Türk komutanlar›na teslim edilir. 
Baflar›yla tamamlanan tecrübe ve e¤i-
timlerin ard›ndan New London deniz
üssüne ba¤l› halatlar son kez 30 Ka-
s›m günü saat 11:00’de fora edilir.
Türk denizalt›c›lar ilk okyanus ötesi se-
ferlerine bu gemilerle ç›kar ve Türk ta-
rihinin en parlak zaferlerini üzerlerin-

de ad olarak tafl›yan bu yeni gemiler,
19 Aral›k 1950’de ‹stanbul - Dolma-
bahçe’de  Amiral Gemisi YAVUZ’un
top at›fllar›yla karfl›lan›rlar. Çanakkale
ve Dumlup›nar denizalt› gemilerine,
ulusumuza adlar› gibi flanl› zaferler
yaflatmalar› temennisiyle Çanakkaleli-
ler ve Dumlup›narl›lar nam›na ipek
fleref bayraklar› hediye edilir. 
Uzun yolculuk boyunca Dumlup›nar
için tek s›k›nt› Marmara’da patlayan
f›rt›na olmufltur. Okyanus aflan mü-
rettebat› ilk kez deniz tutmufltur...
1953 y›l›na gelindi¤inde Türk denizci-
lik tarihinin en korkunç facias› da
Dumlup›nar denizalt›s›nda Çanakka-
le’de yaflanm›fl ve tüm Türkiye bu de-
nizalt›da kaybetti¤i körpe Leventleri
için günlerce gözyafl› dökmüfltür. Ça-
nakkale’nin sevinç ve hüzünlerle dolu
tarihinin en manal›, en düflündürücü
sayfas›n› yazan kalemin mürekkebi
Dumlup›nar’›n dümen suyu olmufl-
tur.  Tarihimize ‘Dumlup›nar facias›’
olarak geçen kazada, çaresizlik içinde
yitirilen sadece denizalt›daki canlar
de¤il, kenetlenmifl bir ulusun umutla-
r›d›r da...
3 Nisan’› 4 Nisan’a  ba¤layan gece
Dumlup›nar denizalt›m›z Ege’de kat›l-
d›¤› Blue Sea I(Mavi Deniz) adl› Nato
tatbikat›ndan geri dönüfl yolunda Ça-
nakkale Bo¤az›’ndan içeriye girmek-
tedir. Sisli ve rüzgarl› gecede su üs-
tünden seyreden denizalt›n›n rotas›
Gölcük’teki Denizalt› Komutanl›¤› ana
üssüdür. Dumlu manevralar boyun-
ca iki gün sualt›nda kalm›fl, üstün ba-
flar› gösteren gemi personeli yerli ya-
banc› tüm komutanlar›n takdirini ka-
zanm›flt›r. Denizalt›n›n içi gurur ve
mutlulukla doludur. Ve art›k Denizci-
ler, yeni bir görev verilinceye kadar
sevgilisi olduklar› denizden ve gemile-
rinden ayr›l›p, efllerine, ailelerine ka-
vuflman›n heyecan› içindedirler. 
Saat 02:15’de Nara Burnu dönülür-
ken, Dumlup›nar’›n köprü üstündeki
denizciler sisler aras›ndan dev bir göl-
ge gibi üzerlerine do¤ru gelen bir ge-
miyi fark ederler. Nara Burnu’nun ya-
r›m mil aç›¤›nda 358 derece rotas›n-
da seyir halinde olan Dumlup›nar’a
Akbafl fenerinden yar›m mil aç›kta,
250 derecede seyreden bu gemi teh-
likeli bir flekilde yaklaflm›flt›r. Vardiya
Amiri Üste¤men Hasan Yumuk der-
hal sancak 15º emrini verir. Bu anda
ilerideki Nara s›¤l›¤›n›n Dumlup›nar
için bir tehdit oluflturaca¤›n› gören
gemi komutan› Yüzbafl› Sabri Çelebi-
o¤lu emir komutay› alarak iskele ala-
banda emrini verir. Dumlup›nar son
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h›zla üzerlerine do¤ru gelen Nabo-
land adl› bu geminin ya önünden at-
lay›p karfl› tarafa geçecek veya tornis-
tan edip geriye çekilecektir. Ancak
ak›nt›yla çok h›zl› bir flekilde bo¤az›n
tam ortas›nda seyreden Naboland
Dumlup›nar’› tam ortas›ndan biçmek
üzereyken, Dumlup›nar’da verilen
son yol tornistan emri, çal›nan müsa-
deme alarm› ile bafl k›s›mdan gelen
müthifl bir çarp›flma sesi ayn› anda
yank›lan›r. ‹sveç band›ral› yük gemisi
Naboland Dumlup›nar’a çarpm›fl,
çi¤neyip alt›na alm›fl, yol almaktad›r.
Dumlup›nar’›n tamamen parçalanm›fl
bafl bodoslamas›ndan hücum eden
karanl›k sular, içeride hapsolmufl  81
denizciyle koca denizalt›y› bafl› üstü-
ne diker ve birkaç dakika içerisinde
Çanakkale Bo¤az›’n›n ak›nt›l› sular›
Dumlup›nar’› yutar. S›rt›na z›pk›n ye-
mifl yaral› bir balina gibi ac› dolu ses-
ler ç›karan denizalt› son dal›fl›n› yap-
m›flt›r.
Saat 02:30’da ‹sveç Band›ral› Nabo-
land gemisi S.O.S. iflaretleri vermifl,
telsiz mesaj›yla Çanakkale’nin 3 mil
aç›¤›nda hangi millete ait oldu¤unu
bilmedi¤i bir denizalt› ile çarp›flt›¤›n›,
denizalt›n›n batt›¤›n› ve acil yard›m is-
te¤ini bildirmifltir. Çarp›flman›n gürül-
tüsünü duyan 10 no’lu  gümrük mo-

toru da hemen olay
yerine gelmifl, Nabo-
land’dan indirilmifl bir
filika ile çarp›flman›n
fliddetiyle köprü üstün-
den denize savrulmufl
olan gemi komutan›
Sabri Çelebio¤lu, Üs-
te¤men Kemal Ünver,
Hasan Yumuk, Astsu-
bay Hüseyin Ak›fl ve
Hüseyin ‹nkaya’y› sa¤ olarak kurtar-
m›fllard›r. Naboland’›n fosforlu can si-
mitleriyle denizde 1-1.5 saat ak›nt›yla
sürüklenmifl kazazedeler, yaflad›klar›
korku ve so¤u¤un flokunu atlatmala-
r› için hemen battaniyelere sar›l›p, iç-
ki verilerek ›s›t›lmaya çal›fl›lm›fl ve ar-
d›ndan da tedavi için sahile götürül-
müfllerdir. Ancak Ezine’de bir iki gün
önce yaflanan deprem felaketi sebe-
biyle devlet hastanesinin koridorlar›n-
da bile yer bulamayacaklar ve hemen

Çanakkale askeri hastanesine nakil
olacaklard›r. Di¤er sa¤ kurtulanlarla
birlikte denizalt›n›n köprü olan gözcü
erler Veysel Sayg›l› ve Enver Uçar’›n
hayatlar› ise sa¤ düfltükleri denizde
Naboland’›n pervanelerinde korkunç
bir ölümle çoktan noktalanm›flt›r.
Ama ya di¤erleri? Karanl›k, so¤uk ve
korkuyla sar›lm›fl, derinlere tutsak ol-
mufl denizalt›daki 81 kifli ne yap›yor-
du?
Naboland’›n yola devam etmesine
izin verilmemifl ve kaptan› Lorent-
zon’dan kaza yeriyle ilgili al›nan bilgi-
ler sonucunda saat 06:40’› gösterir-
ken denizalt› batt› flamand›ras› bal›kç›-
lar taraf›ndan bulunmufltur. 
‘TCG DUMLU burada batt›. Kapa¤› aç
telefon içeridedir. Telefonun dü¤me-
sine basarak konufl. Telefonla konu-
flamazsan en yak›n limana haber ver.
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Botunu flamand›raya ba¤lama’ 
Dumlup›nar ile tatbikattan dönen 1.
‹nönü Denizalt›s› 20 dakika sonra ka-
za mahalli olan Nara önünde demir-
lemifltir. Ve e¤er yafl›yorlarsa, Dumlu-
p›nar’›n içindekilerden ilk haber iflte
flimdi al›nabilecektir. ‹lk konuflmay›
10. numaral› gümrük motorunun
çarkç›bafl›s› Selim Yoludüz yapar, ar-
d›ndan Çanakkale Deniz Kumandan›
Albay Zeki Adar afla¤›dakilere moral
verici konuflmalar yapar, onlar› kurta-
racaklar›na ve kendi bafllar›na ç›k›fl ifl-
lemine geçmemelerine dair tembihte
bulunur. Ve sonra 1. ‹nönü denzialt›-
s› ikinci komutan› Üste¤men Suad
Tezcan, Dumlup›nar’›n batt› flamand›-
ras›na giderek kazazede geminin ve
arkadafllar›n›n durumunu ö¤renmek
için flamand›ran›n kapa¤›n› açar ve
telefonu eline al›r. 

"- Alo afla¤›dan alo Dumlu
- Evet Dumlu
- Ben Üste¤men Suad.
- Evet efendim ben Selami
- Selami nas›ls›n›z biz geldik flimdi ba-
na durumu anlat.
- Efendim dizellerden yara ald›k, ma-
nevra dairesinde yang›n ç›kt› batarya-
y› s›f›ra alarak k›ç torpido dairesine
geçtik flimdi manevra dairesi su ile
dolu.
- Kaç kiflisiniz orada
- 22 kifliyiz.
- Di¤er dairelerle irtibat›n›z var m›.
- Yar›m saat evvel k›ç batarya dairesi
ile konufltum flimdi cevap vermiyor-
lar.
- Merak etmeyin 'Kurtaran' geldi biz
buraday›z.
- Efendim manometre 267 kadem
gösteriyor do¤ru mu?
- Selami Kurtaran geldi flimdi kurtar-
ma ifline bafllan›yor.
- Ben biraz sonra yine gelirim.
- Peki efendim.

Dumlup›nar denizalt›s›n›n elektrik su-
bay› Selami Özben’le yap›lan bu ko-
nuflma, geminin feci halini tamam›yla
ortaya koymaktad›r, yavafl yavafl su
alan bölmelerde kalanlar›n hayatlar›
korkunç bir sonla noktalanm›fl ve flim-
di k›ç torpido dairesinde s›k›flm›fl 22
kifli can pazar› yaflamaktad›r. Her fle-
yin sonunu asl›nda kontrol panelin-
deki manometre göstermektedir. ve
Selami astsubay ‘Efendim manomet-
re 267 kadem gösteriyor do¤ru mu?’
diye sorarken asl›nda bu derinlikten
sa¤ kurtulman›n imkans›zl›¤›n› sorgu-
lamaktad›r...

Denizalt›n›n içindekiler asl›nda gemi-
lerine tam olarak ne oldu¤unu bilmi-
yor, yaran›n dizellerden al›nd›¤›n› sa-
n›yor, t›pk› hastanedeki befl kazazede
gibi cevab› olmayan sorulara cevap
ar›yorlard›...
Üste¤men Suad Tezcan durumu ge-
misine rapor ettikten sonra Selami
Özben’le tekrar konuflarak morallerini
takviye etmek ve tavsiyelerde bulun-
mak üzere flamand›raya döner:

- Alo Dumlu Selami
- Evet Dumlu
- Selami nas›ls›n›z.
- Efendim hava biraz fenalaflt›.
- Morallerinizi bozmay›n o hava size
daha iki gün yeter, sen çocuklar› yat›r
sigara içmeyin.
- Yok efendim hepsi yat›yor sigara da
içmiyoruz ›fl›k da yok karanl›ktay›z
- ‹htiyaç lambalar›n› kullanmay›n ileri-
de laz›m olacak.
- Kullanm›yoruz zaten birinin ›fl›¤› çok
zay›flad›."

Tek ümit ›fl›¤› olan Kurtaran gemisi
Boz Burun’dan hareketle kazadan 10
saat 25 dakika sonra 4 Nisan Cumar-
tesi günü saat 12:25’de kaza mahalli-
ne ulafl›r. Bu s›rada denizalt› batt› fla-
mand›ras›ndan duyulanlar ise insan›n
yüre¤ini parçalayan dualar ve iniltiler-
dir.
Tüm Türkiye’nin kalbi art›k Çanakka-
le’de Dumlu’nun içindeki yüreklerle
atmaktad›r. Kaza haberlerini radyo
tebli¤lerinden ve gazetelerden ö¤re-
nen denizalt›da yak›nlar› olanlar, Ça-
nakkale’ye ak›n etmifller, Eceabat ve
Çanakkale sahilinde ac›kl› bir kalabal›k
toplanm›flt›r.
Ancak hava ve ak›nt› durumu gibi Mil-
li Savunma Vekaletinin yay›nlad›¤›
tebli¤ler de kurflun gibi a¤›rlaflmakta-
d›r. Çok h›zl› akmakta olan zamana
karfl›n umutla beklenen ilerleme bir
türlü sa¤lanamamaktad›r. Ancak de-
nizalt›n›n içindekilerle birlikte Al-
lah’tan ümit kesilmez diyerek radyo
bafl›ndaki yüz binler de kederli bekle-
yifllerini sürdürmektedir.
Kurtaran gemisinin; ‹mroz tahlisiye
gemisi, Turgutalp maçunas›, Kald›ray,
A¤ 1, A¤ 2 yard›m gemileri, 3 K s›n›f›
ve 2 A s›n›f› may›n taray›c› gemi, Ga-
ziantep ve Sultanhisar muhripleri ile
saat 15:00’da bafllayan flamand›ra at-
ma ve gemiyi flamand›ralara ba¤la-
ma çal›flmalar› ancak ertesi gün saat
03:30’da tamamlan›r. Kazadan 25 sa-
at 15 dakika sonra Kurtaran Dumlup›-
nar’›n üzerinde ancak sabitlenmifltir.
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fiiddetli ak›nt› ve f›rt›naya karfl› verilen
bu zorlu mücadelede tarayan demir-
ler yerine muhripler demirletilmifl ve
Kurtaran’dan bu gemilere verilen 10
burgatal›k halatlar›n üzerine binme-
siyle ayn› gün saat 17:00’da denizal-
t›n›n batt› flamand›ras› kopmufltur. 
fians›zl›klar bununla da bitmiyordu:
Dumlup›nar’da çan k›lavuz teli de
yoktu! Gemi k›sa bir süre sonra Ame-
rika’ya gidecek ve tadilat görecekti.
Batt› flamand›ras› batan gemiye sade-
ce 184 metre uzunlu¤unda bir tele-
fon kablosu ile ba¤l›yd›. Bunun için
çan›n k›lavuz teli dalg›ç taraf›ndan
denizalt›n›n k›ç kaportas›na tak›lmal›
ve afla¤›ya indirilecek çan k›ç torpido
dairesi ç›k›fl kapa¤›na kenetlenmeliy-
di. Böylece Kurtaran’daki çan denizal-
t›ya indirilebilecek ve k›ç torpido da-
iresindekiler 7 flerli gruplar halinde
kurtar›lacakt›. Bu can pazar›nda art›k
her fley dalg›çlara ba¤l›d›r.
5 Nisan 1953 günü saat 05:16’da ilk
dalg›ç Üstçavufl Adil Çorbac› suya in-
dirilmifl ancak daha 50 metreye ine-
meden 100 metre sürüklenmiflti. 10
Nisan saat 21:00’a  kadar 5 defa ha-
va, 4 defa helyum oksijen ve iki defa
derin su dalg›ç cihaz› ile olmak üzere
11 dal›fl denemesi daha yap›lm›flt›r.
Ancak dalg›çlar Yarbay Vedat Dora
idaresinde 27 Eylül 1958 tarihinde
yap›lacak Dumlup›nar dal›fllar›na ka-
dar bu kutsal enkaza ulaflamayacak-
t›r. 
Bo¤az’›n güçlü ak›nt›s› karfl›s›nda 90
metre afla¤›daki denizalt›n›n yerini bi-
le bilmeden dibe inmeye çal›flan dal-
g›çlar birer yaprak gibi savrulurlar.
Öyle ki dalg›ç Astsubay Nurettin Er-
soy, Dumlup›nar’›n yan›na ulaflmay›
baflarsa da aniden kendini kaybeder
ve hemen yukar› al›n›r. Ersoy tam 15
saat bas›nç odas›nda tedavi görür.
Kendisine geldi¤i zaman ilk sordu¤u
fley k›lavuz telinin Dumlup›nar’a ba¤-
lan›p ba¤lanamad›¤›d›r. Olumsuz ya-
n›t üzerine de Kurtaran’da bulunan
denizalt› filo komutan›na flöyle der:
‘Emret Amiralim yine dalay›m’... Nu-
rettin Ersoy’a ‘Sen s›ran› savd›n evlat
di¤er arkadafllar›n da çal›flmak ister’
diyen y›llar sonra Cumhurbaflkan› kol-
tu¤unda görece¤imiz Tu¤amiral Fah-
ri Korutürk’tür.
6. Filo’ya ait bir muhriple kurtarma
çal›flmalar›na kat›lan Amiral Hughes
ve beraberindeki dalg›çlar, dalg›ç Nu-
rettin Ersoy için ‘Ölümle aras›nda hiç
mesafe kalmam›flt›r’ derler...
Ancak o gün dalmay› deneyecek
olan bir baflka dalg›ç Y›lmaz Süsen gi-

bi daha pek çok dalg›c›n dönem ar-
kadafllar› denizalt›n›n içerisindeydi ve
kurtar›lmay› bekliyorlard›.
Böylece sonuçsuz kalan denemeler
ard› arkas›na devam etti...
7 Nisan 1953 saat 02:15’te 72 saatlik
sürenin sonuna gelinmifl ve radyoda
yay›nlanan 7. tebli¤ ile tüm persone-
lin hayat›ndan ümit kesildi¤i aç›kla-
mas› yap›lm›flt›. Bundan sonra tebli¤
neflredilmeyecekti ve Kurmay Albay
Hakk› Burak ile bafllay›p, Göreleli er
Hasan Kelleci’ye uzanan 81 denizci-
nin adlar› flehitler listesine eklenmiflti. 
‹natla akan sular kazanm›fl, umutla
kurtar›lmay› bekleyen denizcilerimiz
ma¤lup olmufllard›...
7 Nisan 1953 saat 15:00’da belki de
denizalt›n›n içindeki son nefesler da-
ha henüz tükenirken Nara’da Bafla-
ran fabrika gemisinde hazin bir tören-
le 81 denizciye ve Nara’ya veda edil-
di, denize çelenkler b›rak›ld›...
50 y›l›n ard›ndan ünlü sualt› araflt›r-
mac›lar› ile Dumlup›nar’› yatt›¤› yerde
ziyaret etmeyi ve 50 y›ll›k yaln›zl›¤›na
son vermeyi kararlaflt›rd›k. Mart ay›n-
da Türkiye’nin en geliflmifl sualt› arafl-
t›rma gemisi DETEK SALVOR ve bera-
berindeki 3 destek gemisinin rotas›
Çanakkale Nara burnu idi. Dumlup›-
nar önce geliflmifl sualt› görüntüleme
sistemleri kullan›larak incelendi. Uzak-
tan kumandal› robot kamera ile al›-
nan bu görüntüler denizalt›n›n pozis-
yonu, çarp›flma an›ndaki manevras›
ve aç›lan yaran›n büyüklü¤ü gibi pek
çok soru iflaretini de ayd›nlatm›fl oldu.
Ve ard›ndan derin su dalg›c› Enes
Edis Türkiye’de ilk kez sat›htan destek-
li kar›fl›m gaz ile dalarak bat›¤a ulaflt›
ve Dumlup›nar’›n "batt› flamand›ra-
s›"n›n yuvas›n› bularak "Vatan Size
Minnettard›r" yaz›l› bir plaket b›rakt›.
Bu araflt›rma ile bat›¤a ulaflmak ya-
n›nda Dumlup›nar’›n ruhuna da ulafl-
may› amaçl›yorduk. 50 y›l önce yafla-
nan faciadan sa¤ kurtulan ve bugün
hala hayatta olan iki Gazi, Emekli Ast-
subay Hüseyin ‹nkaya ve Hüseyin
Ak›fl, hayatlar›n›n kurtuldu¤u Nara’ya
geri dönerek Dumlup›nar’›n içerisin-
deki flehit arkadafllar›n› ziyaret ettiler. 
Çok küçük yaflta babas› Sait Y›ld›r›m’›
Dumlup›nar’da kaybeden Berke ‹nel,
flehit babas›n›n silah arkadafllar›ndan
Dumlu’nun ve çok özledi¤i babas›n›n
hikayesini dinledi. 
Dönemin kurtarma çal›flmalar›na kat›-
lan Emekli Donanma dalg›c› Y›lmaz
Süsen, denizalt›n›n içerisindeki s›n›f
arkadafllar›n› kurtarmak için  yar›m
as›r önce yapt›¤› Dumlup›nar dal›fl›n›,

Dumlup›nar’dan son sözleri
duyulan flehit astsubay

Selami Özben

12



yaflad›¤› zorluk ve imkans›zl›klar› an-
latt›. 1958 y›l›nda Yarbay Vedat Do-
ra’n›n ekibinde de Dumlup›nar’a da-
lan Süsen sualt› araflt›rmam›zda bizle-
re yol gösterdi.
Dumlup›nar’dan duyulan son ses ola-
rak tarihe geçen kahraman denizalt›-
c› Astsubay Selami Özben’in erkek
kardefli Haflim Özben ve k›z kardefli
Günayd›n Tezbulut flehit a¤abeyleri-
nin çelik tabutunu ilk kez gördüler. 
50 y›l›n ard›ndan Dumlup›nar’da ya-
flanan büyük bir kavuflmayd›. Ve bu
anlaml› buluflman›n hazin öyküsü bir
belgesel olarak çok yak›nda CNNTürk
ekranlar›ndan sizlere ulaflacak...

Araflt›rmac› dalg›ç olman›n en güzel
yan›, bilinmeyeni keflfetmek, bu yol-
da tarifi mümkün olmayan heyecan-
lar duymak, ve birbirine can›n› teslim
etmekten çekinmeyen bir ekip ile bir-
likte yeniden var olmakt›. Dumlup›nar
araflt›rmas›n›n amaçlar›n›n bafl›nda,
tarihi ve kültürel de¤erlerimize sahip
ç›kmak, 21. yüzy›lda art›k Türk dalg›ç
ve deniz araflt›rmac›lar›n›nda, dünya-
daki meslektafllar› gibi profesyonel,
donan›ml› ve ayn› derecede kabiliyet-
li oldu¤unu kamuoyuna göstermekti.
Özellikle Dumlup›nar araflt›rmas› De-
tek ekibi için iyi bir çal›flma noktas›
olacakt›. Ekipte, Dumlup›nar denizal-
t›s›ndaki flehitlere y›llar sonra ilk ziya-
reti gerçeklefltirecek olanlar›n yine ay-
n› dünyaya gönül vermifl deniz emek-
çisi Türk dalg›çlar›n olmas› gerekti¤i
inanc› hakimdi. Çünkü dalg›çlar ile
deniz alt›c›lar aras›nda  birbirine çok
benzeyen ac›lar,sevinçler,uzun ayr›-
l›klar, heyecanlar ve bir kader benzefl-
mesi vard›. Detek ekibi, y›llar sonra
Çanakkale bo¤az›n›n derinliklerindeki
kabirlerinde yatan sualt›na gönül ver-
mifl büyüklerini ziyaret edecek olma-
n›n getirdi¤i ve sadece bu yola bafl
koymufl insanlar›n anlayabilece¤i, ta-

rifi mümkün olmayan duygular içeri-
sinde görevlerine haz›rlan›yorlard›.
Bu sessiz dünyaya yap›lacak ziyarette
herkes sayg›l› ve mümkün oldu¤u ka-
dar sessiz kalmal› idi.

Bu proje, 3 sene önce Savafl Kara-
kafl’›n Enes Edis ile bir sohbeti s›ras›n-
da ortaya ç›km›fl. Amaç senelerdir
dal›namayan Dumlup›nar  deniz alt›-
s›na dal›p, flehitlerimizi flehitliklerinde

ziyaret etmek  ve bu güne kadar hiç
görüntülenemeyen flehitli¤in  belge-
selini haz›rlamak. 
Bu dal›fl›n planlar› derin su dalg›c›
olan Enes Edis ( Detek Deniz Tekno-
lojisi Ltd.fiti nin sahibi ) ve O¤uz Kur-
to¤lu ( Operasyon Müdürü – R.O.V
operatörü – Santa Barbara City Colla-
ge Marine Tecnology  nin ilk Türk me-
zunu  ) nun y›llar süren planlamalar›
sonun da 2 ayr› metot üzerinde çal›fl-
maya karar k›l›nm›fl. Bunlardan biri
R.O.V ile ( Remote Operated Vehicle
– uzaktan kontrollü cihaz  ) sualt› çe-
kiminin yap›lmas›, di¤er bir metot ise
dalg›ç taraf›ndan bat›k deniz alt›ya
ulafl›l›p,  flehitlerin ziyareti an›s›na "

VATAN S‹ZE M‹NNETTARDIR "  plake-
tinin konulmas›  ile düflünce aflamas›
tamamlan›r. 
Dumlup›nar dal›fl›nda kullan›lacak Ka-
r›fl›m Gaz Dal›fl Mani foldu  ve Dora II
isimli ak›nt› asansörü nün  yap›m›na
bafllan›r. Dal›fl Manifoldu nun  yurt d›-
fl›na siparifl ile yapt›r›lmas› uzun süre
alaca¤› için malzemelerin bir k›sm› (
BORfiEN – HAMLET  firmas›ndan ) te-

min edilip , ofiste temiz bir ortam da
O¤uz Kurto¤lu taraf›ndan tasarla-
nan, plan› Rauf Tankal taraf›ndan çizi-
len  ve profesyonel  bir ekip taraf›n-
dan  tamamlan›r. Sat›htan beslemeli
bu  Kar›fl›m Gaz Manifoldu Türkiye de
ilk defa  Detek Deniz Teknolojisi tara-
f›ndan  Dumlup›nar Ekspedisyonun-
da kullan›lm›fl.  
Detek Atölyesinde ise,  1958 y›l›nda

Albay Vedat Dora taraf›ndan ak›nt›
için planlan›p  kullan›lan "Dora ak›nt›
asansörü "  örnek al›n›p gelifltirilerek
Ali Bat  ve teknik ekibi taraf›ndan ya-
p›l›r ve onun an›s›na ithafen  " Dora II
"  ismi verilir. 4 ton a¤›rl›¤›ndaki asan-
sörde ak›nt› ayar kanatlar› bulunur.
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Dumlup›nar seyir s›ras›nda



Kaza sonras› 
Dumlup›nar’a 
yap›lan ilk dal›fl.
Güvertede heyacan
son safhada.
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Bu çal›flmalar sürerken O¤uz Kurto¤-
lu taraf›ndan hesaplamalar› yap›l›p
oranlar› belirlenen kar›fl›m gazlar›n (
Heliox - % 13,8 Oksijen- % 86,2 Hel-
yum  ) ( Nitrox - % 50 Oksijen  - %50
Azot )  siparifli BOS firmas›na verilir.
Dalg›ç ekibi ise, tüm ekipmanlar›n
testlerini  yap›p derin su dal›fl›  için ha-
z›rlan›r. Bir yandan da dal›fl ile ilgili
tüm brifingler yaz›l›r. 
Dal›fltan önce çekimde  kullan›lacak

R.O.V  (  uzaktan kontrollü cihaz ) sör-
vey s›n›f› bir cihaz olup 6 adet sat›h-
tan h›zlar› ayarlanabilen motora sa-
hip, çekim s›ras›nda ortam› ayd›nlat-
maya yarayan 4 adet 100 Watt l›k ha-
lojen projektörü ile, 330 mt kadar da-
labilir, 6 mm 40 derece genifl aç›l› 70
derece hareket edebilen objektife sa-
hip R.O.V ayn› zaman da  bulundu-
¤u yerin mevkii, derinli¤i, ve su s›cak-
l›¤›n› bildirebilen bu teknolojik cihaz,
Özel sektör de ilk defa DETEK DEN‹Z
TEKNOLOJ‹S‹  fiirketi taraf›ndan 4 y›l
önce sat›n al›n›p, çeflitli projelerde
kullan›l›r.  
Tüm monitörler, kay›t cihazlar›, ve
R.O.V cihaz› n›n denemeleri Sedat
Senyücel ve ekibi taraf›ndan test ka-
y›tlar›  yap›l›p haz›rlan›r.  
Yüzer ekipman olarak;  Detek Salvor

Römorkörü ( 33 mt boyunda, 2 adet
towing  ›rgat›, 2 adet teleskopik  vinç,
2 adet bafl çapa, 4 adet 3 er tonluk
Stevin ve Danfort  çapa , alçak ve
yüksek bas›nç kompresörleri, 3 adet
jeneratör, Navtex , 2 adet radar ciha-
z›, VHF , SSB , GPS, Side Scan Sonar
ile donan›ml› ), Detek – 1 gemisi ( 18
mt boyunda, radar, VHF, Radyo Tele-
fon, GPS, Echosounder, Raytheon
presicion fathometer  sonar, 2 adet
kompresör, jeneratör ve 1 adet çift
kabinli 2 kiflilik bas›nç odas› ), Kat›r -1
ç›karma botu ( Detroit  270 hp, VHF
) ve 22 kiflilik gemi personeli ve 13 ki-
flilik dalg›ç ekibi  ile sevk ve idaresin-
den sorumlu Hasan Akkufl ve Musta-
fa Çankaya kaptanlar  ile  görev da¤›-
l›m› yap›lm›fl, haz›r halde Çanakkale
Liman›na demirler.
‹stanbul’dan  gelen,  Dora II ak›nt›

asansörü, kar›fl›m gaz istasyonlar›, ile
Pakistan’daki biten flantiyeden   gelen
3 kiflilik  çift kabinli   Bas›nç  Odas›
konteyn›r › ; Detek Salvor gemisine
çok say›da merakl› ziyaretçi nin bak›fl-
lar› aras›nda güverte ye al›n›p  Mobi-
lizasyon ifli tamamlan›r. 
Ertesi gün, haz›rl›klar yap›l›rken çok
say›da bas›n mensubuna  Dumlup›-
nar Ekspedisyonunda  görev alacak
yüzer araçlar ile kullan›lacak çekim ve
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Bas›nç odas› önünde gazetecilere brifing verilirken

Telefon cihaz› ile Dumlup›nar üstündeki dalg›çla görüflme

fiehitlerin an›s›na Dumlup›nar’›n üstüne çelenk at›l›rken

fiehit yak›nlar› ve kazazedeler ekip ile beraber



dal›fl ekipmanlar› n›n tan›t›m› yap›l›r.   
Mevki ve sörvey çal›flmalar› için Selçuk
Kolay ›n Botnia teknesine Side Scan
Sonar cihaz› monte edilir. Sörvey eki-
binde Selçuk Kolay, O¤uz Kurto¤lu
ve  Okan Taktak’›n çal›flmalar› sonun-
da Dumlup›nar bat›¤›n›n noktasal
olarak yeri tespit edilir. 81 mt de bafl-
l›yan DUMLUPINAR, 105 mt ye kadar
inmekte ve sanca¤a 15-20 derece
meyille yatmaktad›r. Bu dip görüntü-
leri ka¤›t ç›kt›lara al›n›rken  Saki U¤ur-
lu taraf›ndan çal›flmalar kayda al›n›r. 

Ertesi gün erken saatlerde Liman-
dan ayr›lan Detek Salvor gemisi nin
12 kiflilik misafiri de bulunmaktad›r.
Misafirler kazadan sa¤ kurtulan Hüse-
yin ‹nkaya ve Hüseyin Ak›fl ile 1958 y›-
l›nda  dal›fl› gerçeklefltiren derin su
dalg›c› Y›lmaz Süsen ve kazada yak›n-
lar›n› kaybeden flehit aileleridir. Dum-
lup›nar fiehitli¤inin üstüne gelindi¤in-
de denize çelenk at›larak sayg› duru-
flunda bulunulur. Çok duygulu anlar
yaflanmaktad›r ve Savafl Karakafl’›n 10
kiflilik belgesel film ekibi çekim yap-
maktad›r.Detek Salvor gemisinin Kap-
tan Köflkünde  yap›lan röportajlarda
ise duygu dolu anlar yerini göz yaflla-
r›na b›rakm›flt›r. Bu duygusal saatler-
den sonra Limana yanafl›larak  misa-
firlerini u¤urlarlar. fiehit yak›nlar› ilk
defa  Detek Salvor ile flehitliklerini ge-
zerler ve anlat›lmas› zor duygular ile
yüklü olarak gemi personeliyle veda-
lafl›rlar. Ertesi sabah erken saatlerde
bat›¤›n üzerine Four Point Anchoring
( 4 nokta çapalama  ) sistemi ile ko-
nuflland›r›l›r. Bu çal›flmalarda 3 er
tonluk 2 adet Stevin 2  adet  Danfort
çapa kullan›l›r. Detek firmas›na ait 2
yard›mc› gemide konuflland›rmada
görev al›r. Di¤er yandan da Nara
Burnunda bulunan Bat›¤›n konumu
tam Bo¤az trafi¤inin gidifl – gelifl yo-
lu aras›ndad›r. Bunun için Uluslar ara-
s›  gündüz ve gece iflaretleri kullan›l›r-
ken geçifl yolu üzerindeki risklere kar-
fl› emniyet tedbirleri al›n›r. Kaptanlar
taraf›ndan gemi Jurnali tutulurken,
Çanakkale Trafik Kontrol, Çanakkale
Liman Baflkanl›¤› ve Sahil Güvenlik
Komutanl›¤› ile telsiz muhaberat› sa¤-
lan›r. 13 gün sürecek bu çal›flmalar s›-
ras›nda Bo¤aza girip – ç›kan gemiler
çok yak›n seyrederler Detek Salvor
gemisine. 
R.O.V  cihaz› ile operasyon çal›flmala-
r›, ve sualt› görüntüleri  kaydedilmeye
bafllan›r. R.O.V cihaz›n›n bat›k üstün-
de herhangi bir yere tak›lma riski ol-
mas›na ra¤men problemsiz tamamla-
n›r. Ve  20 saatlik kay›t gerçeklefltirilir

. Bu arada Detek Salvor un salonuna
kurulan kay›t cihazlar› ve  3 adet mo-
nitörden,   görüntüler masada bulu-
nan Amerika’dan  Prodüktör Savafl
Karakafl  taraf›ndan getirtilen Dumlu-
p›nar’›n projeleri üzerinde kaydedilen
yerler belirlenir ve ona göre Dumlup›-
nar’›n tüm kapaklar›, kulesi, uskundu-
ralar›, flaft›, pervaneleri, "denizalt› bat-
t› flamand›ras›" ndan kopup denizalt›-
n›n üstüne düflen kal›n irtibat kablosu
ve flamand›ra yuvas› görüntülenir.
Denizalt›n›n üstündeki güverte tahta-
lar› bile çok net flekilde kayda al›n›r.
K›ç taraftan bafllanan görüntüleme
operasyonu,  bafla kadar devam eder
bu arada çarp›flmada yara alan k›s›m
görüntülenir. Gece devam eden çe-
kimlerde R.O.V nin ›fl›klar›na çok say›-
da bal›k, ve kalamar  toplan›r. 
Dal›fl operasyonu bafllamadan önce,
13 kiflilik dalg›ç ekibi taraf›ndan Kirby
Morgan Superlite  17B ve Kirby Mor-
gan  18B Band Mask dal›fl bafll›klar›-
n›n son kontrolleri yap›l›r, dalg›ç ile
sat›h  aras›ndaki telekomünikasyonu
sa¤layacak olan ve  özellikle kar›fl›m
gaz dal›fllar›nda kullan›lmak için tasar-
lanm›fl AMCOM II marka  telefon ciha-
z›n›n   ses ba¤lant›lar› n›n son kontrol-
leri yap›l›r. Bu sat›htan beslemeli kar›-
fl›m gaz  dal›fl›nda, Commercial Pro-
cedür  kullan›lacak  ve U.S. NAVY
mix-gaz  deko tablosu uygulanaca¤›
Operasyon müdürü taraf›ndan bildi-
rilir.                       
Dal›fl günü sabah›n erken saatlerinde
bafllayan hareketlilik ve heyecan da-
ha da artar.Son dakika brifinginde,
dal›fl›n zor flartlar›, ak›nt›, görevlerin
eksiksiz tamamlanmas› vurgulan›r.Da-
l›fl boyunca DETEK SALVOR yede¤in-
de bulunan DETEK-1 gemisinin  içer-
sindeki di¤er Bas›nç odas› da haz›rla-
narak ek önlem al›n›r.( Kuzey denizin-
de yaflanan platform kazalar› örnek
al›narak Detek Salvor gemisinin baflka
bir gemi ile çarp›flmas› durumunda
afla¤›daki dalg›ç satha geldi¤inde 2.
bas›nç odas› ba¤›ms›z olarak bekle-
mektedir. )  Bu çal›flmalar yap›l›rken
Gemi Doktoru  Sualt› Hekimi Do¤u
Çankaya ya dalg›ç ‹smail Kocakuflak
sa¤l›k çal›flmalar›nda yard›mc› olur,
al›nmas› gerekli tedbirleri ve kullan›la-
cak cihazlar›n  kontrollerini yaparlar. 

S›ra Enes Edis in gerçeklefltirece¤i
yüzey destekli kar›fl›m gaz dal›fl› için
dal›fl ekipmanlar›n›n giydirilmesine
gelir. Heliox kullan›lmas›ndan ve de-
nizin so¤uk olmas›ndan dolay› vücut
›s›s› çabuk düflece¤inden kuru elbise
içersine polar giysiler giyer.  Bu anlar
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da  tüm ekip profesyonelli¤i ile son
derece dikkatli çal›flmalar›n› sürdürür.
Dal›fl›n yap›laca¤› Nara Burnun da
gemi trafi¤inin  yo¤unlaflmas› ve 3
ayr› yönde dip ak›nt›s› olmas›ndan
dolay› 5 ci Stevens çapa da at›larak
geminin taramas›  önlenir.  
Enes Edis haz›rlan›r ve Dora II dal›fl

asansörüne biner, bale – out ( s›rt tü-
pü ) Heliox doldurulmufltur.  Dumlu-
p›nar denizatl›s›nda denizcilerimizin
flehit olduklar›  bölüme inecek ve eliy-
le " denizalt› batt› flamand›ras› " n›n
yuvas›na  " VATAN S‹ZE M‹NETTARDIR
" plaketini b›rakacakt›r. Bu dal›fl s›ra-
s›nda stand-by dalg›ç olarak Fatih Ak-
su  haz›r bekletilir. Vinç in çal›flmas›y-
la, dal›fl asansörü  ve  dalg›ç yavafl ya-
vafl Nara Burnunun koyu renkli ak›n-
t›l› sular›nda dal›fla bafllar. Kar›fl›m gaz
mani foldu ve telefon cihaz› bafl›nda
O¤uz Kurto¤lu bulunur. Devaml› ola-
rak  DIVEX Oksijen Analizörü  ile Heli-
ox – Nitrox  incelenir. Tüm dal›fl kay›t-
lar› yaz›l›rken, dalg›ç ile aradaki ba¤-
lant›y› sa¤layan Umb›l›cal ( hortum
demeti ), haberleflme kablosunun
kontrolleri dalg›ç Barç›n Akkoca ve
Davut Uygun taraf›ndan  kontrol edi-
lir. Dora II asansörünün alt›ndaki
1000 watt( VIKING - AQUABEAM  ) l›k
›fl›k kayna¤› ile yavafl yavafl  Dumlup›-
nar deniz alt›s› ayd›nlanmaya baflla-
m›flt›r. Dalg›ç›n bafll›¤›na ba¤l› kame-
ra ile çekti¤i görüntüler monitörler-
den  izlenmeye bafllam›flt›r.  Asansör
Dumlup›nar’›n yak›n›nda durur dal-
g›ç asansörden iner ve denizalt› üze-
rinde ilerleyerek plaketi b›rakmas› ge-
reken yere b›rak›r. ‹flte tarihi an bu
and›r. Görüntüleri izleyenler aras›nda
derin bir sezsizlik olmufl tur. Elim bir
deniz kazas›nda fiehit olan Deniz alt›-
c›lar›m›z  flehitliklerinde ziyaret edilir
ve  Dumlup›nar denizalt›s›n›n tüm
görüntüleri çekilir. Yap›lan bu Dumlu-
p›nar Ekspedisyonu, Savafl Karakafl ›n
uzun araflt›rma ve çal›flmalar› sonu-
cunda ,  DETEK DEN‹Z TEKNOLOJ‹S‹
LTD.fiT‹ nin  modern ekipmanlar› ve
profesyonel ekibi ile gerçe¤e dönüfl-
müfl olur. 
Dal›fl›n bitmesi ile dalg›ç tekrar asan-
söre döner ve ç›k›fl ifllemleri bafllar.
Dal›fl, 270 ft / 20 dk olarak uygulan-
m›fl t›r. 0 – 60 ft aras› hava dal›fl›, 60
– 270 ft aras› ise Heliox dal›fl› yap›lm›fl-
t›r. Dip zaman› 60 ft de bafllat›lm›flt›r.
Ç›k›flta normal prosedür e göre 100 ft
veya 100 ft de deko dura¤› yoksa en
yak›n ilk stop ta Nitrox a geçilmifltir,
bu dal›flta 90 ft deki deko dura¤›nda
%50 - %50 oran›ndaki Nitrox a geçil-

mifltir. 
Duraklar› ise flöyledir.
120  ft 7  dk
90   ft 2  dk  
80  ft 6  dk
70  ft 6  dk
60  ft 8  dk
50 ft 10   dk
40 ft 78  dk  

olarak yap›lm›flt›r. 50 ft deko dura¤›n-
daki deko süresinin 1.5 kat ve 40 ft
deko dura¤›ndaki tabloda 50 ft deko
süresinin 2 kat› kadar sürelerde deko
yap›l›p oksijen dekosu yapt›r›lmak
üzere dalg›ç satha getirilip 3.5 dk
içersinde bas›nç odas›-
na al›n›r. 40 ft derinlik-
te medikal oksijen so-
lutularak sat›h dekosu
na  bafllan›r. 
Deko süresi bitip ba-
s›nç odas›ndan ç›kan
Enes Edis  duygu ve
düflüncelerini flöyle
anlat›r.
Gazi ve flehit yak›nlar›
ile geçirdi¤imiz yo¤un
günlerde denizalt›nda-
ki flehitlerin hikayeleri-
ni, karakterlerini dinlemek, yazd›klar›
fliirleri okumak beni bir hayli  duygu-
land›rm›flt›. Dal›fl öncesindeki günler-
de ekibin, bana bak›fl›n›n de¤iflti¤ini
küçük esprilerle" patron maafllar› öde
de öyle dal" esprileri
bile içlerindeki korku-
lar› yans›t›yordu. 30
senedir hemen he-
men her gün tehlikeli
bat›klarda çal›fl›p dün-
yan›n tüm denizlerin-
de dalmama ra¤men,
bu dal›fl›n heyecan›n›
bir türlü bast›ram›yor-
du. Dr. Do¤u muaye-
nelerimi yap›p" abi is-
temiyorsan vazgeçebi-
lirsin, bu çok normal
bir fley" dedi. Ama ben bu dal›fla Ha-
yat Mecmualar›nda Vedat Dora ve
ekibinin 1958 senesindeki yapt›klar›
dal›fllar,› çocuklu¤umda gördü¤üm
gün haz›rlanm›flt›m.  Polar›m› ve kuru
elbisemi giydim, KIRBY MORGAN SU-
PERLITE 17B bafll›¤›  kullanmaktan,
elimde kal›n eldiven oldu¤u için acil
bir durumda emniyet mandal›n› aç-
mak sorun olaca¤›n› düflündü¤üm
için vazgeçtim. Ve 18 B bafll›¤› tercih
ettim. Umbilicam da bir demet hor-
tumdan olufltu¤u için (çap› 10 cm)
ak›nt› faktörü etki edince sat›hta  iki
hortumcu ( tender ) nun zor zapt

edece¤ini  biliyordum.Bu flartlarda
afla¤›da bu hortumu tutmam müm-
kün olmayaca¤› gibi, ak›n›tn›n   beni
yüzeye atabilece¤ini bildi¤imden biri-
si 15 metrede di¤eri 5 metrede 2 ka-
rabina y› hortuma ba¤lad›m,  bütün
yük bu ba¤lara biniyor. Fazla hortu-
muda asansörün  içine roda et-
tim.Bafll›k kameras›n›n  son ayarlar›
yap›ld›. Denizalt› üzerine  koyaca¤›m
plaketi   ak›nt›da uçmas›n diye çan›n
içine ba¤lad›m ve telefondan "OKEY "
komutu gelince bende "MAYNA"  ko-
mutu verdim. " MAYNA" komutu ile
asansör suya girince ak›nt›yla döndü,

üç metrede tekrar her fleyimi kontrol
ettim. Evet  50 SENE ÖNCES‹NE YOL-
CULUK  bafllam›flt›. Asansör  afla¤›ya
do¤ru a¤›r a¤›r etraf›nda ak›nt›dan
girdaplar oluflarak iniyordu. ‹ndik-

cede su kararmaya bafllam›flt›. 60 ft e
geldi¤imde asansör durdu ve
telefonda saymaya bafllad›m. Buçuk
1, buçuk 2, buçuk 3 Heliox un bana
ulaflmas› zaman alaca¤› için, havalan-
d›rma valf›n› açarak Heliox un süratli
gelmesini sa¤l›yorum ve sesim
de¤ifliyor. Art›k Heliox solumaya bafl-
lad›m. Orta sulara geldi¤im zaman
anafor ak›nt›lar› bafllad›. Eski y›llarda
Çanakkale’de çal›fl›rken bu anaforlar›
biliyorduk ama Nara Burnu bir baflka,
Asansör sa¤a sola yalpalamaya ve
inan›lmaz girdaplar  etraf›mda dön-
meye bafllad›. " Asansör çok iyi ifl
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görüyordu Bravo Vedat Dora’ya "
diye içimden geçirdim.. Asansör tek-
rar hareket ediyor. Sular karard›kça
karar›yordu  afla¤›ya bakan 1000
wattl›k Viking’i  yakt›r›yorum ve may-

naya devam ettiriyorum, su karanl›k
ve karanl›k oldu¤u kadar da berrak
afla¤›larda gri balinaya benzeyen
dev cüsse  beliriyor.‹flte Dumlu 50
sene sonra en yak›n›ndaki insan
benim, planlad›¤›m›z gibi tam uskun-
duralar›n üzerine iniyor asansör,
sesim ç›km›yor. Nerdeyse " HOP "
demeyi unutuyordum, asansör
duruyor ak›nt›y› kontrol ediyorum.
Ak›nt› fena de¤il, karabinam› çözüyo-
rum, plaketi al›yorum ve uskun-

duralar›n üzerinden denizalt›ndan
son sesinin  geldi¤i  sat›h ile irtibat
kurdu¤u k›ç torpido dairesinin üzer-
ine iniyorum. ‹çerideki flehitlerle
aramda sadece Dumlunun güverte

tahtalar› ve karina
saç› var, denizal-
t›n›n üzerinde sep-
hiyemi a¤›rlafl-
t›rarak denizalt› ya
dokuna dokuna
ilerliyorum ve k›ç
torpido dairesi
kapa¤› na geliyo-
rum iflte bunun al-
t›nda flehitlerimiz
var içim ürperiyor.
Kapa¤›n üzeri
çeflitli deniz can-
l›lar› ile  kaplanm›fl
ve çok da misina
var. Yavafl yavafl
geminin sanca¤a

yat›k güvertesinden bafl tarafa do¤ru
ak›yorum. Daha önce R.O.V. la
çekimlerini yapt›¤›m›z menholler
güverte hepsi tan›d›k planlardan
kafama kaz›nm›fl gibi torpido yük-
leme kaportas›n›n biraz daha farkl› ol-
mas› gerekiyor ve iflte kaporta. Onun
üzerinden geçerek hedefime iler-
liyorum. Etraf›ma bak›yorum. 1000
wattl›k viking ve bafll›k lambas›n›n ay-
d›nl›¤›ndan baflka etraf zifiri karanl›k
her taraf misina bir tanesine tak›lmay›

akl›mdan bile geçirmek istemiyorum.
Denizalt›n›n iskele taraf›nda batt›
flamand›ras›n›n bofl yuvas› hayal
meyal beliriyor ilerliyorum ve batt›
flamand›ras›n›n kopan kablosu üstü
deniz canl›lar›yla kapl›, 50 senedir
sessiz duruyor ve bana teslim edilen
plaketi batt› flamand›ras›n›n yuvas›na
b›rak›yorum. GÖREV TAMAM.
Yukar›dan             " Asansöre dön ç›k›fl
bafll›yor " sesini duyuyorum. DUMLU
yu tutmak, dokunmak, hissettiklerimi
herkesle paylaflmak istedi¤im fakat
tarif edecek kelimeleri biraraya getir-
menin mümkün olmad›¤› bir duygu.
O¤uz’un telefonda sesi duyuluyor."
120 ft dekosu "  ilk deko da hem 50
sene sonra Dumluya dokunman›n
gururu, gazilerin ve flehit yak›nlar›n›n
bana dokunufllar›n› afla¤› tafl›mam ve
Türkiye’de kendi profesyonel ekibim,
kendi profesyonel dalg›c›m kendi
profesyonel denizcimle yapm›fl ol-
du¤umuz yüzey destekli kar›fl›m gaz
dal›fl›n›n mükemmel sonuçlanmas› ar-
t›k gelsin bundan sonraki deko stop-
lar›.....

fiEH‹TLER‹M‹Z‹N RUHLARI 
fiAD OLSUN  

Bu belgesel May›s ay›nda CNN TÜRK
kanal›nda 2 bölüm halinde
yay›nlanacakt›r.
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