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BAŞKANDAN
Merhabalar Denizci Öğrenciler Derneği ailesi.

Ali Fatih Yazar

Piri Reis Üniversitesi

Ben Ali Fatih Yazar. Piri Reis Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi 
Makineleri Mühendisliği 4.sınıf öğrencisiyim. Öncelikle, Denizci 
Öğrenciler Derneği 22. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı olarak, 
derneğimizin kuruluşundan bu zamana kadar değerli vakitlerini 
bizlere ayıran ve ayırmaya devam eden DÖDER ailesinin siz değerli 
üyelerine, temsilcilerine ve yöneticilerine teşekkürlerimi borç 
bilirim.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi "...Denizcilik 

sadece ulaştırma işi değil, iktisadi iş olarak anlaşılacak ve 
tersaneler, gemiler, limanlar ve iskeleler inşa edilecek, deniz 
sporları kulüpleri kurulacak ve korunup geliştirilecektir. Çünkü: 
Toprakların ucu deniz olan bir ulusun sınırını, halkının, kudret ve 
yeteneğinin hududu çizer. En uygun coğrafi konumda ve üç 
tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye endüstrisi, ticareti ve sporu 
ile en ileri bir denizci ulus yetiştirmek yeteneğindedir. Bu yete-

nekten yararlanmasını bilmeliyiz. Denizciliği Türk'ün büyük 
ulusal ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalı-
yız..." Kurulduğu günden bugüne bu bilinç ile hareket eden Deniz-

ci Öğrenciler Derneği, düzenlediği delegasyonlar, turneler, eğitim-

ler, sosyal sorumluluk projeleri, sektör söyleşileri gibi etkinliklerin 
yanı sıra ülke çapında büyük ses getiren Denizkızı Kongreleri ile de 
biz öğrencilerin hayatına dokunmakta, kazanımlar sağlamaktadır. 
4 yıl önce başlayan dernek serüvenimde fark ettim ki; DÖDER bün-

yesinde yer alan herkes ülkesini seven, bu ülkeye inanan ve bu 
ülke için bir şeyler yapmak isteyen insanlardan oluşmakta. Eleştir-
mek değil, geliştirmek için ve kişisel gelişimden önce toplumsal 
gelişim için mücadele eden bu insanlar ile çalışmak paha biçile-

mez. Derneğe girdiğim zamandan bu zamana kadar sektörden 
tanıdığım sayısız insanların vizyonundan, misyonundan yararlan-

maya ve kendime yol çizmeye gayret ettim. Bu yolda yanımda yer 
alan, birlikte çalıştığım arkadaşlarımla projeler üretmeye çalıştık. 
Bu projeler sayesinde bir öğrenci arkadaşımızın dahi hayatına 
olumlu yönde dokunup, onu yönlendirebildiysek bu doğrultuda 
amacımıza ulaşmışız demektir. 
Yaşanan pandemi süreci sebebi ile hayal ettiğimiz birçok etkinliği, 
eğitimi gerçekleştirememenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ancak bu 
dönemde çalışmalarımıza ara vermeyip online etkinlikler, sosyal 
medya içerikleri ve elbette Denizden dergimizin yeni sayıları ile 
sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Sizlerin katılımı ile ataca-

ğımız her yeni adım ülkemiz denizciliğine bir katkı olacaktır. Unut-
mayın; dünyayı değiştirebilecek güce ve vizyona sahibiz. Önemli 
olan birlik olmak ve üretmektir. Mustafa Kemal Atatürk’ün biz 
gençlere söylemiş olduğu bu sözü hissederek yaşamanız dileğiy-

le... 
“Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz 
kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz”
Herkese sağlıklı günler ve iyi okumalar diliyorum…
Saygılarımla…



Değerli ‘DENİZDEN’ okurları, 

Erkan Gündoğdu
Piri Reis Üniversitesi

EDİTÖRDEN

Pandemi sürecinde olduğumuz şu zamanda gelecek günlerin; 
tüm insanlığa barış, başarı, sağlık, mutluluk ve huzur gibi tüm 
iyilikleri getirmesini diliyoruz. 

Denizci Öğrenciler Derneği E-Dergi komisyonunun emekleriyle
oluşturduğumuz ‘DENİZDEN’ dergimizin 8.Sayısı ile karşınızdayız. 
Bu sayımızda sizlere daha çok kültürel içeriklerle ulaşmak istedik. 
Bunları sektörden değerli isimlerin deneyimlerini ve çeşitli konu-
larda bilgilerini aktardıkları içeriklerle birleştirdik. İstanbul Teknik 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Ömer Gören ile Kavitasyon 
Tüneli projesi hakkında değerlendirmelerde bulunduk. Ülkemiz 
için çok önemli olan bu projenin başından bu zamana kadar geçen 
süreci, şu an ki durumu, denizcilik sektörüne etkileri bu sayıda 
sizlerle birlikte.

Ayrıca denizci öğrencilerin hazırladığı farklı konulardaki kültürel ve 
ilgi çekici içeriklerimizi de severek okuyacağınızı umuyoruz. 
Denizci Öğrenciler Derneği’nin, 21. Döneminde ciddi bir büyüme 
gerçekleştirmesi vesilesiyle dergimizin daha fazla kişiye ulaşacak 
olması bizleri fazlasıyla heyecanlandırıyor ve yaptığımız çalışma-
lar esnasında bize ekstra motivasyon sağlıyor. Sektörel paylaşımı 
arttırmak, paydaşlar arası ilişkileri güçlendirmek amacıyla ve 
başarıya ulaşmanın ancak 7’den 70’e herkesin katkı sağlamasıyla 
mümkün olacağı inancıyla yol almaya devam ediyoruz. Denizden 
uzakta kalmamak, denizle bütünleşmeyi sağlamak için çaba gös-
teriyoruz.

Bir deyiş vardır ya; “İnsan sevdiği denizin fırtınasını da göğüs-

ler.”

Bizler de gerçek ve mecazi anlamda denizi her şeyden çok seviyo-
ruz ve ona tutkuyla bağlıyız. Bu sebepten karşımıza ne kadar 
büyük zorluklar çıkarsa çıksın tüm fırtınaları göğüslemeye devam 
edeceğiz ve hep birlikte hedeflediğimiz limana sağ salim ulaşaca-
ğız.

DÖDER ailesinin bir ferdi olmanın ayrıcalığını yaşamanız dileğiyle 
keyifli okumalar diliyoruz.

Arca Çapraz

İstanbul Teknik Üniversitesi
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1891 yılında İngiltere’de Trawler balıkçık 
gemisi Rüsumat Vapuru Osmanlı tarafından 
1913’te satın alındı. 1 yıl Osmanlı Gümrük Dai-
resi adı altında çalıştı.1914’te iki adet 37mm’lik 
seri ateşli top makinesi monte edildi. 1.Dünya 
savaşında mayın tarayıcı ve karakol gemisi 
olarak görev aldı.1916 – 1918 yılları arasında 
Marmara denizindeki limanlar arasında kömür, 
cephane, yemek ve asker taşıdı. Gemi kurtar-
ma görevi aldı.6 Kasım 1918’de Vergi Müdüri-
yetine teslim edildi. 10 Haziran 1920’de kaçak-

çılığı durdurmak üzere Karadeniz Ereğli’ye yol 
alan gemi Milli Hakimiyet emrine girdi. 4 Kasım 
1920’de ilk deniz seferinden Trabzon’a 632 
tüfek, 615 kasatura ve 1180 sandık cephane 
taşıdı. Bu geminin son komutanına gözü kara 
ve soğukkanlı lakabıyla ‘’Paskal’’ denir. Adı 

Dünya tarihinde batırıldıktan sonra çıkartılıp yeniden savaşan 
tek gemi, halk diliyle ‘’Ölüp Dirilen Gemi’’ Rüsumat Vapuru.

Yüzbaşı Galatalı İsmail Mahmud bin Ahmed 
Efendi olarak bilinir. Rüsumat Vapuru batıya ilk 
seferi yapan vapurlar arasındadır. Sakarya 
Savaşı’nın başlamasına 1 hafta kala 
Batum’dan Batı cephesine harp malzemelerini 
taşımak için gemiler sıraya girdi. Rüsumat 
vapuru da bunlar arasındaydı.
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16 Ağustos 1921 tarihinde iki adet 88 mm’lik 
İngiliz topu ve 354 cephane sandığı Batumlu 
Türkler tarafından Rüsumat vapuruna yüklen-

di. Bu sırada iki Yunan gemisi sürekli Rüsumat 
vapurunu arıyordu. Rüsumat vapuru 
Batum’dan Trabzon’a giderek oradan alacağı 
talimatla yükünü Anadolu limanına boşalta-

caktı. Gece,  batıya doğru harekat başladı. Fark 
edilmemek için gece gemide sigara içmek bile 
yasaktı. 17 Ağustos’ta yakalanmadan Trabzon 
limanına vardılar. Trabzon’dan muhtelif ikmal 
maddelerini gemiye yükleyen Rüsumat vapuru 
İnebolu’ya doğru yola çıktı ama Yüzbaşı aldığı 
bilgi üzerine Ordu Limanında Rüsumat vapu-

runu durdurdu. Ereğli Baba Burnundan doğuya 
doğru düşman kuvvetleri gelmekteydi. Bir emir 
üzerine Rüsumattaki tüm cephaneler boşaltı-
lacak ve emniyete alınacaktı. Herkes kara kara 
düşünürken halktan kişiler kayıklarını yan yana 
koyarak vapurla kıyı arasına bir köprü yaptı. 
Rüsumat vapurundaki mürettebata yardım 
eden halk, akşam olmadan cephaneleri 
boşalttı.
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Komutanın aklından geçen bir şey vardı. Bu 
gemiyi gerekirse batırırdı ama düşmana teslim 
etmezdi. Zaten kendisine verilen emirler de bu 
yöndeydi düşmana asla bir şey teslim edilme-

yecekti. Artık karar verilmişti ‘’Savaş Aldatma-

sı’’ yapılacaktı. Geminin içindeki araç -gereç, 
harita, resmi belgeler, özel eşyalar kıyıya taşın-

dı. Gemiyi batırmak için 8 kinistin valfinden 6’sı 
açılmaya hazır hale getirildi. Gemiye yanıp kül 
oldu imajını vermek için başüstüne gaz yağı ve 
yanıcı maddeler de depolandı. Düşman filosu-

nun yanaştığını görülünce şehirde telaş başla-

dı. Aldatma harekatı başlıyordu. Çok yaklaş-

mışlardı. O sırada Yüzbaşı Amasyalı Arif bin 
Mehmed Efendi makine dairesine giderek 

kinistin valflerini açtı. Gemi batmaya başladı 
ve baş tarafında bilerek yangın çıkartıldı. Görev 
tamamlanmış düşman donanması buna inan-

mıştı. Düşman donanması o çevreden ayrıldık-

tan sonra şehirde hareketlilik yeniden başladı. 
Vapura personeller ve halk tekrardan dönerek 
yangının söndürülmesi sağlandı. Makine 
dairesinde sular silindir kaverlerine kadar yük-

selmişti ancak gemiyi harekete geçirecek asıl 
kısımda sorun yoktu. Vapurun kinistin valfleri-
nin tekrardan yerine takılması gerekiyordu. O 
sırada yüzmeyi çok iyi bilen Hamdi adında bir 
kahraman ortaya çıktı. Arif bin Hamdi’den valf-
lerin nasıl takıldığını öğrendi ve suyun içine 
girip valfleri yerine oturtturmayı başardı. 
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Rüsumat vapurunun boşaltılmasında ve yüzdürülmesinde başta Hamdi Karadeniz, Batı cephesi 
koordinasyonunu sağlayan Nezir Efendi, Ali Reis, Hakkı Reis, Civan Ali ve Dursun Reis’in katkıları 
çok büyüktür. Gemi tamir edildikten sonra Trabzon’a yola çıktı. Trabzon’da Rüsumat vapuruna 
‘’Gazi’’ sıfatı takılmıştır.

6

Kaan Koç

Piri Reis Üniversitesi
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Hocam öncelikle sizi tanıyalım. Kısaca 
kendinizden bahsedebilir misiniz?

1979 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi 
Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları bölümün-

den mezun oldum. Mezuniyetimden sonra 
bir süre Ata Nutku Gemi Model Laboratu-

varında çalıştım. Çalışırken mühendis 
olarak yüksek lisansımı yaptım. Ardından 
1985 yılında doktoramı tamamladım. Daha 
sonra 86-87 yılları arasında Kanada Uni-
versity of British Columbia’da doktora son-

rası araştırmacı olarak çalıştım. 1987 
yılının sonunda öğretim üyesi olarak 
İTÜ’deki görevime başladım ve görevime 
devam ediyorum.
Çok önemli bir projeyi yönetiyorsunuz, 
bize Kavitasyon Tüneli Projesini açıklaya-

bilir misiniz?

Kavitasyon Tüneli Projesi’nin kısa adı KAT-

MANSİS’dir. Proje, kavitasyon tüneli ile iki 
moddan oluşan manevra deney sistemini 
içeriyor. Bu projenin fikri 2006 yıllarında 
MİLGEM Türk Korvet Projesi diye anılan 
çalışmalar sırasında gündeme geldi. 
Çünkü o zamanlar MİLGEM Korveti’nin 
deneylerini sevk sistemini, pervanesinin 
deneylerini ve kavitasyon testlerini yapa-

cak bir kavitasyon tünelimiz yoktu. Bunun 
üzerine bu sistemlerin gereğini Deniz Kuv-

vetleri’ne ve Savunma Sanayi Müsteşarlı-
ğı’na anlatmaya başladık, onlar da bu 
imkânın Türkiye’ye kazandırılmasına 

söyleşİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ

kavİTASYON TÜNELİ
ÖMER GÖREN

destek oldular. Çünkü bu sistemlerin ve 
deney olanaklarının Türkiye’de bulunma-

ması nedeni ile gizli sayılabilecek birtakım 
bilgiler yurtdışına gidiyordu. Milli bilgilerdi, 
dolayısıyla bunların da yurtiçinde kalması 
için bu sistemlerin yapılması büyük uğraş-

lar sonucunda kabul gördü ve ciddi bir 
bütçe ile desteklenmesine karar verildi. 
Kavitasyon tüneli, dünyada boyut olarak 
karşılaştırıldığında gerek test kesitindeki 
devir hızı gerekse test kesitinin boyutları 
açısından ilk ona girebilecek dünya klasın-

da bir tesis olacaktır. Ülke olarak zor gün-

lerden ve koşullardan geçiyoruz, dolayısıy-

la bir finansman eksiğimiz var, onu bekli-
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söyleşİ
yoruz. Bunun tamamlanmasıyla 3-4 ay 
içinde kavitasyon tünelinin devreye girece-

ğini düşünüyoruz. Manevra deney sistem-

lerimiz test edildi ve yürürlüğe girdi. Şu 
anda ulusal projelerin hizmetinde bulunu-

yor. 
Peki bundan sonraki süreçte beklentileri-
niz neler? Tamamlandığında ne bekliyor-
sunuz ve nasıl bir durum ortaya çıkacak?
Bu tesisin kazandırılması çok önemli bir 
aşamadır. Ancak tesisin kazandırılmasıyla 
iş bitmiyor çünkü doğru bir şekilde işletil-
mesi gerekiyor. Dolayısıyla bu sistemlerin 
doğru ve etkin bir biçimde işletilmesi, aynı 
zamanda yeni projeler kazandırılması önü-

müzde yeni bir görev aşaması olarak bulu-

nuyor.  Ancak bu konuda bir sıkıntımız ola-

cağını zannetmiyorum. Örnekler vererek de 
ilerleyebilirim: Savunma Sanayi Müsteşar-
lığı’nın projeleri, Roketsan’ın projeleri, Asel-
san’ın ticari olarak da kullanabilecek dina-

mik konumlandırma sistemi ile ilgili projesi, 
Aselsan’ın diğer başka projeleri tünelin 
devreye alınmasını beklemektedir. Öte 
yandan akademik çalışma olarak Prof. 
Emin Korkut’un yönettiği bir Avrupa Birliği 
projemiz, aynı zamanda Tübitak kanalıyla 
ikili anlaşma çerçevesinde Polonya ile 
yürüttüğümüz bir başka projemiz var. 
Bütün bunlarla en azından yakın gelecekte 
bu sistemlerin etkin bir şekilde kullanımını 
sağlamayı hedefliyoruz. Bundan sonra 
gerek akademik çalışmalar, gerek uygula-

malı AR-GE çalışmalarıyla dünyada önde 
gelen bir araştırma kurumu olmamız lazım. 
Önümüzdeki hedef, sistemin etkin bir şekil-
de işletilmesi ve Savunma Sanayi sektörü-

ne katkılarını maksimize etmektir.
Proje için net bir tarih verebilme şansınız 
var mı?
Salgın süreci olumsuz bir şekilde etkiledi, 
öte yandan finans akışında da bazı zorluk-

lar oldu. Dolayısıyla bize ödenmesi gereken 
finans paketini de aldıktan sonraki 4 ay içe-

risinde tüm sistemi tamamen servise ala-

cağımızı düşünüyoruz.

Bu projenin Türkiye’ye ve denizcilik sek-

törüne etkileri neler olacak? 
Her şeyden önce yurtdışına giden ve gizlilik 
içeren projelerin yurtiçinde kalmasını, yerli 
katkıyla yapılıyor olmasını sağlayacak. 
Bunun yanında burada yapılan araştırma-

ların, yenilikçi buluşlarla, bilimsel literatüre 
katkılarla akademik etkinliğimizde sıçrama 
yaratmasını da bekliyoruz. Bu şekilde ilgili 
mühendislik alanına yenilikçi çözümler 
sunan, kuvvetli bir oyuncu olma ihtimali-
miz artıyor. Burada en büyük görev biz 
öğretim üyelerine düşüyor. Donanımlı 
öğrenciler yetiştirmeliyiz, çünkü biz de bu 
görevi layığıyla yapabiliyorsak bunu bizi 
eğitenlere borçluyuz. Bizden sonra da yeti-
şen öğrencilerin de daha güzel şeyler 
yapabileceğine inanıyoruz. Newton’un Ho-

oke’a söylemiş olduğu bir sözü vardır: 
“Eğer ben daha ilerisini gördüysem, 
benden önceki devlerin omuzlarına basa-

rak yükseldiğim içindir.” Bu başarı sadece 
bu projeyi yönetenlerin veya projeye destek 
olanların değildir. Eğer bizden önceki 
devler olmasaydı biz bu başarıyı göstere-

meyecektik. Onların adlarını da burada yad 
etmek isterim; Prof. Ata Nutku’lar, Prof. 
Ratip Berker’ler, Prof. Sabuncu’lar, Prof. 
Kafalı’lar, yakın zamanda kaybettiğimiz 
Prof. Yücel Odabaşı (özellikle Türkiye’ deki 
ilk Milgem Projesi’ni kavram olarak başla-

tan kişi olarak da anabiliriz), benim çok şey 
borçlu olduğum Prof. Çalışal… Bu değerli 
isimler olmasaydı, bu projeyi yapamazdık. 
Bunu gelecek için de söylemek mümkün. 
Bizden sonraki kuşaktan yetişecek gençler 
giderek devleşerek biz cücelerin omuzları-
na basarak daha ileriyi görecekler ve daha 
güzel işler yapacaklardır, buna inanıyoruz.
Tünelimizde ne tip ve hangi boyutlardaki 
modelleri kestirebiliyoruz?
Tünelimizin boyu yaklaşık 5 metre, en 
kesiti de 1,2 metreye 1,5 metre olan bir test 
kesitimiz var. Dolayısıyla 5 metreye yakın 
blokaj etkisini de göz önüne alacak şekilde, 
sadece boyunu değil, bir de genişliğini 
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söyleşİ
düşünmek lazım. Genişlik olarak da 43 
santimetre çapa kadar pervane deneyebi-
leceğiz. Boy olarak da 4,5 – 5 metreye 
kadar kesitin boyutuyla uyumlu modeller 
deneyebileceğiz.
Modelin kavite olmasında ne gibi faktör-
ler bulunuyor?
Kavitasyon; cismin akış içinde bulunurken 
ortaya çıkardığı akış rejimine bağlı olarak 
cismin etrafında herhangi bir noktada, 
basıncın, suyun buharlaşma basıncının 
altına düşmesi durumunda ortaya çıkan bir 
hadisedir. Dolayısıyla bunu hesaplamalı 
yöntemlerle belirli bir yaklaşıklıkla tespit 
edebiliyoruz. Ama sonuçta deney, en azın-

dan hesaplamalı yöntemleri sağlama, 
geçerleme aracı, hem de belki de birçok 
hesaplamalı analizde göremeyeceğimiz 
fiziksel fenomenlerin ortaya çıkarılmasını 
sağlayacak niteliktedir. Pervane dizaynın-

da ortaya koyduğumuz herhangi bir perva-

ne geometrisini sonuçta kavitasyon 
yönünden de kontrol etmemiz gerekir. 
Ayrıca kavitasyon sadece pervanede 
yaşanmaz, dümende de başkaca su-üstü, 
su-altı cisimlerinde de yaşanabilir. Bazı 
durumlarda da kavitasyon olsun isteriz. 
Sürat teknelerinde geometrik düzenleme-

lerle kavitasyon yaptırabiliyor ve teknenin 
hava ile altını besleyebiliyorsak, direncin 
azalmasına olumlu bir katkı yapmış olabili-
riz. Çünkü teknenin su ile temasını kesip 
araya hava tabakası koyup kayma gerilme-

sini su ile tekne arasında göreceğimize 
hava ile tekne arasında yapmış oluyoruz. 
Keza süperkavitasyon pervaneleri yüksek 
hızlı devir sayılarında tercih edilen ve bir 
kavitasyon bulutu içinde çalışan pervane-

lerdir.
Tasarım içerisinde bulunan daralmalar 
akımın kalitesini ne düzeyde arttırdı?
Tünelde bir daralma seksiyonu bulunmak-

tadır. Bu daralma bölümü gerek projede 
bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi’ndeki 
araştırmacı arkadaşlarımız tarafından 
gerekse de tünelin yapısal tasarım ve detay 

tasarımını yapan Polonyalı araştırma 
grubu CTO tarafından optimize edildi. 
Bizim meslektaşlarımız da hidrodinamik 
analizleriyle buna ciddi bir katkı verdiler ve 
bu optimize edildi. Nasıl optimize edildi? 
Test kesitine gelen akımı mümkün seviye 
düzgün dağılı olacak ve gelen akımın gerek 
türbülans şiddetinin gerekse de gürültü 
seviyelerinin istenen seviyenin altında 
olacak şekilde optimize edildi. Keza test 
kesitinde, kesitin içindeki akımın da düzgün 
olması ve sınır tabakadan mümkün merte-

be fazla etkilenmemesi için bazı düzeltme-

ler yapıldı. Bütün bu düzenlemeler için de 
yani hidrodinamik tasarım safhasının 
içinde, bizim ekipteki hidrodinamikçi arka-

daşlarımız ciddi katkılarda bulundular. 
Difüzör nedir ne işe yarar bizim tünelimiz-

de bunu ne gibi bir şekilde kullanıyoruz?
Difüzör, açılarak giden bir geometriye 
sahip yapısal bir eleman. Tabi bu açılarak 
giden geometride ayrılma hadisesinin 
olmaması gerekiyor. Dolayısıyla bu ayrılma 
hadisesinin olmaması için difüzörün 
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söyleşİ
birdenbire açılarak gitmesi yerine tedrici 
olarak genişleyerek gitmesi gerektiği sonu-

cuna varıyoruz. Bu açıkçası bizim maliyeti-
mizi etkileyen ve arttıran bir husus oldu. 
Çünkü akım ayrılma hadisesini engelleye-

bilmek için difüzörün boyunun bizim ilk ön 
tahminlerimizden daha fazla uzamasına 
neden oldu. 
Bu projenin bir prototipi daha öncesinde 
yapıldı mı? 
Hayır yapılmadı. Bu proje tamamen Savun-

ma Sanayi Başkanlığı’nın isteklerine uygun 
eşsiz bir tasarımdır. Ancak bir kavitasyon 
tünelinin genel özelliklerine de sahiptir. 
Boyutları, daralma kesiti, difüzör gibi özel-
liklerin boyutları açısından dünyada tektir. 
Ayrıca özgün bir tasarımı vardır. 
Kavitasyon tünelinde ne gibi ölçümler 
yapılıyor?
Buradaki ölçümleri iki şekilde değerlendir-
mek gerekir. Biri, lazer tabanlı deneysel 
aygıtlarla yapılan hız ölçümleri ve akım 
görüntüleme çalışmalarıdır. Diğeri ise, 
satın aldığımız dinamometrelerle yapılabi-
lecek direnç ölçümleridir, pervanelerin itme 
ve tork ölçümleridir. Ayrıca edinilen hid-

ro-akustik ölçüm altyapımızla akış ve per-
vane gürültüsü gibi hadiseler incelenebile-

cektir.
Tünelin servis hızı ne kadar belirlendi? 
Maksimum ve minimum hız aralıkları 
nedir?

Sıfır hıza çok yakın hızlara kadar kontrol 
etmemiz mümkün. Detaylara çok gireme-

yeceğim. Ama hızı söyleyebiliriz. Test kesi-
tinde 15 m/s gibi çok yüksek bir hıza ulaşa-

cağız ve bu bize büyük olanak yaratacak. 
Çok hızlı sualtı cisimlerinin test edilmesine 
olanak sağlayacak bir hız düzeyidir. 15 m/s 
dünya standartlarına göre gayet yüksek bir 
hızdır. 
Dizayn oluşturulurken ne gibi temel fak-

törler göz önünde bulunduruldu, neler baz 
alındı, neler önemli kriterlerdi?
Biricik bir dizayn yapıyoruz; bir koster, bir 
konteyner gemisi yapılmasına benzemiyor. 

Çünkü size tonajı ve hızı belli olan bir gemi 
dizayn etmek görevi verildiği zaman eliniz-

de literatürden elde edebileceğiniz bilgiler 
var. Dolayısıyla farklı bir gemi yapıyor olsa-

nız bile bu geminin maliyetini, maliyetiyle 
ilgili giderlerini proje öncesinde hesaplaya-

bilirsiniz. Ancak proje bütçesi belli olan ve 
henüz dizaynı yapılmayan bir işin içine 
girdik. Bu yüzden önceden tahmin ettiği-
miz ağırlığın ciddi bir şekilde üstüne 
çıkmak zorunda kaldık. Dolayısıyla AR-GE 
ve dizayn çalışmalarının bütçesi bu kadar 
diye ayırıp; iki safhaya bölüp, ondan sonra 
dizayn sonucunda ortaya çıkan ürünün 
kaça çıkabileceğini artık rahatlıkla hesapla-

yabilir, buna göre bir bütçe çalışması yapa-

bilirdik. Bu şekilde daha az sıkıntı çekilebi-
lirdi. 
Kavitasyon tünelinde kavite noktalar tam 
olarak nasıl tespit ediliyor ve bu noktalara 
model üzerinde ne gibi çözüm ürünleri 
bulunabiliyor?
Hareketli cisim üzerinde tabi bu cisim sabit 
tutulan üzerine akım yollanan bir cisimde 
olabilir. Örneğin, süper kavitasyonlu bir su 
altı cismi ya da dönen pervane gibi bir 
cisim olabilir. Bunları gerek görsel olarak 
gerekse kavitasyon gelişimini akım görün-

tülemenin yanında nicel ölçümler yapmak 
suretiyle tespit edebiliriz. Kavitasyonu 
minimize etmenin bilinen yolları var. Kısıtlı 
zamanda kolay anlatılmayacak geniş bir 
konu. Lisans düzeyinde aldığınız derslerde 
de öğretim üyeleri bu konuyu işleyecekler-
dir.



DALIŞ VE DENİZ
ARKEOLOJİSİ
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Tarihte bilinen ilk dalgıçlık Yunanlılar tara-

fından M.Ö. 500 yıllarında hayvan derilerin-

den oluşmuş tulumlarla olmuştur. Tarih 
boyunca dalgıçlık birçok farklı konuya 
hizmet etmiştir. Dalgıçlığın günümüzdeki 
tüplü dalış haline evrilmesinin temelleri 
1943 yılında Jacques-Yves Cousteau’nun 
icat ettiği regülatör ile atılmıştır. Dalgıçlık 
sporunun gelişmesinde temel etken insa-

noğlunun avlanma isteğinden gelir. 
Dalgıçlık çeşitleri:
1.Hobi Dalgıçlığı: Belirli bir eğitim aldıktan 
sonra eğitmen eşliğinde başlayarak hobi 
olarak yapılan dalgıçlık türüdür. Belirli top-

luluk veya kulüplere üye olarak yapılabilir. 
Keyifli vakit geçirmek, su altı dünyasını 
yakından tanımak için ideal bir aktivitedir. 
Öncelikle eğitmenler eşliğinde dalmaya 
başlanır ve dalgıçlığın yıldız seviyeleri 
vardır. Bu tür dalgıçlık, serbest keşiflerden 
rekor denemelerine kadar birçok konuyu 
içerir.
2.Bilimsel Dalgıçlık: Bu teknik dalgıçlıkta 
dalgıçların amacı su altı araştırmaları ve 
keşifleri, liman inşaatı, batık çıkartma, gemi 
kurtarma gibi çalışmaları kapsar. Bu yazı-
mızda da asıl ilgilendiğimiz kısım bu dal-
gıçlık tipi ve batık operasyonlarıdır. 
3.Ticari Dalgıçlık: Bu dalgıçlık tipinde 
şahıslar profesyonel halde mesleki olarak 
dalarlar. Yeni dalgıçlara eğitim verilmesi, 
su altında kaynakçılık gibi ticari sebeplerle 
yapılan dalgıçlık tiplerini kapsar. 
Görüldüğü gibi, dalgıçlık günümüzde 
birçok farklı amaçlara hizmet veriyor. Bu 
aktivite, hem eğlence odaklı olanlar için iyi 
bir spor olurken hem de tarihsel araştırma-

lar için bir cevher niteliğinde. Yeryüzünün 

Arca Çapraz

İstanbul Teknik Üniversitesi

%70’inin sulardan oluştuğunu göz önünde 
bulundurduğumuzda denizlerin insanlık 
için hala keşfedilmeyi beklediğini anlıyoruz. 
Deniz arkeolojisi insanların deniz, göl, nehir 
ve denizcilik kültürü ile kurduğu ilişkilerin 
tamamını kapsayan ve arasındaki ilişkiyi 
araştıran, bunlarla ilgili tüm alanları kapsa-

yan arkeolojik alana denir. Deniz arkeoloji-
sinin gemi batıkları, fiziki kalıntılar, antik 
gemilerdeki inşa yöntemleri, insan kemik-

leri, liman yerleşimleri gibi konuları incele-

yen ve değerlendiren arkeolojinin alt dalı 
olan su altı arkeolojisi alanı ile arasında 
kuvvetli bir bağlantı vardır. Deniz arkeoloji-
sinin spesifik olarak sadece tekne ve gemi-
lerin inşa yöntemleri ile ilgilenen dalına 
gemicilik arkeolojisi denilir. Denizcilik ve 
batık tarihi, bulunduğumuz coğrafyanın 
avantajıyla ülkemizde köklü bir konumda.



SPOR VE KÜLTÜR

ANTALYA’DA TARİH ÜSTÜNE TARİH YAZILIYOR
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Dünya tarihinde bilinen en eski gemi batık-

ları 1960 yılında Antalya’da bulundu. Bu 
batıklar aynı anda birçok ilke imza atmış-

lardır. Uluburun ve Gelidonya Burnu olarak 
isimlendirilen bu batıklar deniz dibinden 
tümüyle çıkarılan ilk eski gemi batığıdır. 
Aynı zamanda ilk dalgıç arkeologlarla, 
karada yapılan kazılar gibi düzenli yapılan 
ilk kazı özelliğini de taşımaktadır. Ticaret 
gemisi kılığındaki bu gemi günümüzden 
3300 yıl kadar önceye dayanmaktadır. 
Bulunan batıklarda çeşitli kargolar da 
bulunmuştur. Bu kargolar içerisinde bir 
tondan fazla külçe, silahlar, bakır aletler ve 
benzeri buluntular keşfedildi. 
 Ancak kaydedilen buluşlar bunlarla sınırlı 
kalmıyor ve Antalya’da tarih üstüne tarih 
yazılıyor! Antalya’nın batısında şu ana 

kadar bilinen en eski ticaret gemisi batığı-
nın ardından yine Antalya’da 3600 yıllık bir 
ticaret gemisi batığı daha keşfedildi. Yapı-
lan araştırmalarda geminin bulunduğu 
yerin yaklaşık 50 metre derinlikte olduğu ve 
en az 1500 kilo ağırlığında külçe bakır yükü 
bulunduğu ispat edildi. Antalya valisi Münir 
Karaoğlu bu gelişmeyi “Karada yapılan 
arkeolojik kazılarda ‘Göbeklitepe’ tarihin 
sıfır noktası olarak alınıyor. Sualtı arkeoloji-
sinde de bu yeni batık sualtının Göbeklite-

pesi'dir.” İfadelerini kullandı. 14 metre 
boyundaki bu batık hakkında Prof. Dr. 
Hakan Öniz, “Batık günümüzden 3 bin 600 
sene önce Kıbrıs Adası'ndan Ege'de bir böl-
geye giderken yolda fırtınaya yakalanarak 
batıyor. Muhtemelen dünyanın ilk en erken 
endüstriyel ürünlerini taşıyan bir gemi.” 
Dedi. 



13

SPOR VE KÜLTÜR
İSTANBUL’UN GÖBEĞİNDE ŞANS ESERİ KEŞİF
Ülkemizdeki denizcilik üzerine keşifler bun-

larla da sınırlı kalmayıp gün geçtikçe listeye 
bir yenisi ekleniyor. İstanbul Yenikapı’da 
Marmaray metrosu için başlatılan kazı 
çalışmalarında beklenmedik bir keşif yapıl-
dı. Yapılan kazılarda Bizans İmparatorlu-

ğundan Osmanlı İmparatorluğu dönemine 
uzanan geniş zaman dilimlerine yayılmış 
antik dünyanın bilinen en büyük limanların-

dan biri keşfedildi. Bizans İmparatorluğu 
dönemine ait liman duvarı, 34 gemi ve 
insan yerleşim yerlerini gösteren M.Ö. 4. 
yüzyıl Neolitik döneminden, M.S. 11. Yüzyıl 
Osmanlı dönemine uzanan tarihin en 
büyük Bizans gemi topluluğunu meydana 
getiriyor. Eski dönemlerde İmparator The-

odosius’un limanı olan bu yer, balıkçı tek-

nelerini, Bizans ticaret gemilerini ve çoğun-

luğu iyi durumda olan eşyaları barındırıyor. 
Ayrıca bu kazılar sayesinde daha önce 

örneklenmemiş tipte “galea” diye bilinen 
dört sıralı savaş gemileri ve farklı bir sürü 
çeşit deniz aracı bulunuyor. Kazı çalışma-

ları limanın önceleri doğal bir koyda oluştu-

rulduğunu sonrasında Lykos (Bayrampa-

şa) deresinden gelen alüvyonlarla dolup 
günümüzdeki sahil şeridinden 300 metre 
geride kaldığı saptanmıştır.



GAZİ ALEMDAR GEMİSİ
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Ümit Berat Taşçı

Bülent Ecevit Üniversitesi

1898 yılında Danimarka’nın Kopenhag tersanelerinde yapıl-
mıştır bu gemi. 49.475m boyunda, 7.95m eninde, 363 
GRT-192 NET tonajında olup, çift kazanlıdır. Motor gücü 750 
HP olan geminin saatteki hızı on iki deniz milidir. 

TARİHİMİZDEKİ ÖNEMİ
9 Şubat 1920’de İstanbul’dan kaçırılan Alemdar'ı Karadeniz 
Ereğli limanına getiren Çarkçıbaşı Osman Efendi ve berabe-

rindeki vatanseverler gemiyi karaya oturtmuşlardır.  Vatan-

severlerin Karadeniz Ereğli'ye sığındıklarını öğrenen Fransız-

lar, kenti ele geçirmek istemişlerdir. Ancak Karadeniz Ereğli 
halkının mücadelesi sonucu Fransızlar şehri ele geçireme-

mişlerdir. Şehrin hastanesi ve kıyıya yakın olan bölgeleri 
denizden bombardımana tutan Fransızlar, Alemdar gemisi-
nin Çarkçıbaşı Osman Efendi ve beraberindeki vatanseverler 
tarafından gizlice yüzdürülmesi sonucunda karşı saldırıya 
maruz kalmıştır. 1921 18 Haziran Karadeniz Ereğli halkı tara-

fından esir alınan bazı Fransız komutan ve askerler, henüz 
kurulmamış olan Türkiye Cumhuriyeti ile anlaşma imzala-

mak zorunda kalmışlardır. Bu anlaşma, Türkiye'nin Kurtuluş 
Savaşı'ndaki ilk uluslararası anlaşması olmuştur ve Milli Kur-
tuluş Hükümeti'nin kabul edildiğinin bir göstergesidir. Kurtu-

luş Savaşı sırasında Karadeniz Ereğli halkının mücadelesi 
sonucu elde edilen bu başarı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kazan-

dığı zaferlerin temelini oluşturmuştur. Bu şekilde, Kurtuluş 
Savaşı'nın ilk ve tek deniz savaşı Karadeniz Ereğli'de gerçek-

leşmiştir. Kurtuluş Savaşı’nın ilk ve tek deniz şehidi Alemdar 
Gemisi Serdümeni Rizeli Recep Reistir.                                                                                                                                                                            
Tarihi önemi olan bu olayı yaşatmak için Gazi Alemdar Gemi-
si’nin birebir örneği yapılarak 08.08.2008 tarihinde müze 
olarak hizmete açılmıştır. 

ATATÜRK DİYORKİ;
‘’Arkadaşlar! En güzel coğrafi vaziyette ve üç tarafı denizle çevrili 
olan Türkiye; endüstrisi, ticareti ve sporu ile en ileri denizci millet 
yetiştirmek kabiliyetindedir. Bu kabiliyetten istifade edebilmeliyiz; 
denizciliği, Türk’ün büyük ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zaman-

da başarmalıyız!’’



15

Doğal dengenin bozulmasında önemli etkenlerin başında çevre kirliliği gelmektedir. 
Oksijen kaynaklarımızın büyük bölümünü oluşturan deniz kirliliği ise önlem alınmazsa 
geri dönüşü olmayan boyutlara ulaşabileceği öngörülmektedir. Dünya Ekonomik Foru-

mu'nun verilerine göre, her yıl ortalama 8 milyon ton plastik okyanus sularına karışıyor 
ya da atılıyor. Tabi denizlerdeki tek kirlilik kaynağı plastik değil.  Ancak en önemli kirlilik 
kaynağı yine de plastikler. Bu maddelerin deniz canlılarına ve diğer canlılara şu tip zarar-
ları vardır. 

Bu ve başka nedenlerle dünya sularındaki 
balıkların %75’i tükenmiş durumda. Üstelik 
plastik kirliliğinden doğrudan etkilenen 
canlılar sadece balıklar da değil. Örneğin 
kuşlar plastik atıkları sadece yuva yapımın-

da kullanıyor. Bu maddeleri yutan kuşların 
sindirim sistemi tıkanıyor ve ölüyor. Deniz-

leri sadece plastikler kirletmiyor. Deniz 
kıyıları boyunca kurulmuş bulunan yerle-

şim merkezleri ve sanayi tesisleri, hava 
yolu araçları, denizlerde kurulmuş plat-
formlar ve boru hatları, gemi ve deniz araç-

Plastik bir poşetin doğada çözünmesi 20 
yıl sürüyor. Plastik şişelerinse 450 yıl. 
Misina 600 yıl, çocuk bezi 450 yıl, lastik 
ayakkabı tabanı 50-80 yıl, naylon kumaş 
30-40 yıl çözünmeden denizde kalabiliyor. 
Sizce de bu süreçler fazla değil mi? Bu kirli-
lik beraberinde bir çaresizliği de getiriyor.

Dünya'nın En Büyük Çöp Kutusu!
denİZCİLİKTE ÇEVRE KİRLİLİĞİ

larında meydana gelmektedir. Gemi sayıla-

rı arttıkça atık alım miktarı da doğru orantı-
da artıyor. 2005 yılında gemilerden topla-

nan petrol türevli atıkların ekonomiye 
kazandırılması amacıyla Haydarpaşa Atık 
Kabul Tesisi kurulmuştur. Marpol EK-I 
kapsamındaki petrol türevli atıklar, ek yakıt 
elde edilmesi amacıyla susuzlaştırılarak bu 
tesise gönderilmektedir. Yaklaşık 20.000 
ton/yıl atık yağ ekonomiye geri kazandırıl-
maktadır. 



Denize atılan plastik bir poşet parçasını yutan bir balık zararlı kimyasalları bünyesine 
katmış oluyor daha sonra o balık soframıza kadar geliyor. Böylelikle plastik maddeden 
açığa çıkan kanserojen, Bisfenol A ve Dioksin maddelerinin insan vücuduna karışması 
kaçınılmaz hale geliyor.

    Okyanuslardaki plastik atık miktarı hiç görülmemiş bir düzeye ulaştı. Öyle ki Büyük Okyanus’ta 
ülkemizin yüzölçümünden daha büyük bir çöp adası yüzüyor.

Rüzgâr ve akıntıyla bir araya gelen 
atıklar, Büyük Okyanus’un kuze-

yinde, Atlas Okyanusu ve Hint 
Okyanusu’nda çöpten adalar 
oluşturdu. Bu çöp adalarına bazı 
bilim insanları plastik çorba adını 
veriyor. Bunların en büyüğü Büyük 
Okyanus’ta yer alıyor. 1.600.000 
km2 ve1.8 trilyon parça plastik 
bulunduruyor. 80.000 ton ’dur. 

Sağlıklı bir deniz kuşu ve okyanusa 
dökülmüş petrole bulandıktan sonraki hali.

KATI ATIKLAR İNSAN SAĞLIĞINI DA CİDDİ ŞEKİLDE ETKİLİYOR, NASIL MI?
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denİZ”CİLİKTE ÇEVRE KİRLİLİĞİ



Hammadde verimliliğini ve pet şişe kirliliği-
ni azaltacak en kalıcı çözüm içme ve kul-
lanma amaçlı suyun musluklardan temin 
edilmesidir.  Daha az plastik üretimi ve 
tüketimi, plastik yerine çözülebilirliği 
yüksek malzemeler kullanmak, tekrar ve 
tekrar kullanmalıyız, geri dönüşümü teşvik 
edici ve kolaylaştırıcı çalışmalar yapmak, 
tek kullanımlık ürünler yerine tekrar kullanı-
labilir ürünler üretmek gibi daha birçok 

Ocean Cleanup isimli bir şirket 7 yıldır 
okyanuslarda biriken tüm plastik atıkların 
toplanabileceği bir cihaz üzerinde çalıştı. 
Hollandalı bilim insanları Ekim 2019'da ilk 
kez Büyük Pasifik Çöp Alanı'nda bir cihaz 
sayesinde suyun dibinde bulunan mikro 
plastiklere kadar bütün atıkları toplayabilen 
bir cihaz geliştirdiler. Geliştirilen cihazın U 
şeklinde bir seti suyun dibine ağ gönderi-
yor. Hızlı hareket eden nesneleri de yakala-

Peki, ne yapmalıyız?

Mikroplastikleri Dahi Toplayabilen Gemi

Oğuzhan Özcan
Bülent Ecevit Üniversitesi

denİZCİLİKTE ÇEVRE KİRLİLİĞİ
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çözüm yöntemleri var ve bunların hepsini 
birden uygulamak gerekir. Piyasanın kaygı-
ları değil de insani ve ekolojik kaygılar ön 
planda tutulduğu sürece yol almamız 
mümkün olacaktır. Günümüzde alınan 
çeşitli önlemlerden bazılarında deniz 
temizliği ekipmanları üretimi, uluslararası 
görev yapan çevre koruma örgütleri, çevre 
bilincini aşılamaya çalışan gönüllerden yal-
nızca birkaçıdır. 

yabilen ağın şu ana kadar balıklara bir zarar 
vermediği bir cihazdır. Özellikle mikro plas-

tikler okyanus diplerine çöktüğü için top-

lanmaları uzun yıllardır aşılmaya çalışılan 
bir sorundu.
Tüm bu gelişmelere rağmen dünyayı daha 
iyi bir yer haline getirmeye çalışan insanla-

rın başarılı olacağına inanıyorum ve mavi 
dünyanın temiz olması dileğiyle. 



Aquila ve Vega

MİTOLOJİ’DE
YILDIZLAR
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İnsanlığın ilk zamanlarından beri insanlar 
etraflarındaki dünyayı anlamlandırmaya ve 
anlamaya çalışmışlardır. Bilimin bilgilerin-

den oldukça uzakta geçen bu yıllarda 
insanlar, doğadaki olayları da yine mitsel 
ögelerle bezeli hikayelerle açıklamışlardır.
Bugün artık yüzyıllar sonra bile hangi 
konumda olacaklarını çok ince matematik-

sel hesaplarla bildiğimiz seyir yardımcıları-
mız yıldızlar, ilksel çağlarda yine mitolojik 
anlatımların vazgeçilmez birer parçası 

olmuşlardır. Sayısız anlatımları olan bu gök 
cisimlerinin, dilden dile en çok dolananları-
nın birkaçını sizinle paylaşıyoruz. İyi oku-

malar…
Sümer Mitolojisi’nde yıldızların çoğu birer 
tanrıdır. Bir kısmı da tanrıların oturduğu 
yıldızlardır. Bu denli parlak olmalarının 
nedeni de işte bu tanrısal yönleridir.
Dogon Mitolojisi’nde ise gökyüzünde beli-
ren bir yıldızın, Nommo’nun yeniden dirilişi-
ni haber vereceği söylenir.

Çin Mitolojisi’ne göre Güneş Tanrısı, kızı 
Vega’yı şimdiki kötü davranışlarından uzak, 
daha iyi bir yaşam için Samanyolu kıyısın-

da sığır güden bir komşusuyla evlendirmek 
istedi. 
Fakat Vega, günden güne artan delice 
aşkıyla, daha kötüye gitmeye başladı. Gü-

neş-Kral bunun sebebini kocasına bağla-

yarak çifti ayırmaya karar verir. Öfkeli baba, 
kocaya yıldızlar nehrinin diğer tarafına 
gitmesini emreder ve kızıyla yılda yalnızca 
bir kez buluşmaları gerektiğini söyler. Böy-

lece üzüntülü koca yola koyulur, kız ise 
işinin başına koyulur ve gündelik hayatını 
sürdürürken buluşacakları günün hayalini 
kurar.
Buluşacakları gün yaklaşırken Vega’nın 
içine bir korku düşer: Ya yağmur yağarsa? 
Çünkü nehir öylesine doludur ki, düşen bir 

damla dahi köprüyü bile götürecek bir sele 
neden olurdu. Fakat o gün geldiğinde 
yağmur yağmadı. Vega, her yıl o gün koca-

sını ziyaret etti.
Bu yüzden her yıl insanlar yedinci ayın 
yedinci gecesi, havanın açık olmasını dile-

yip bunu kutlarlar.



Sirius

Akrep ve Orion

19

Müge Selek
Galatasaray Üniversitesi

Dogon Mitolojisi’ne göre cennetin kapısına 
ulaşmak için yola çıkan dört kardeşten yal-
nızca biri yolun sonuna varabildi. Bu en 
küçük kardeş tüm bir yolu köpeğiyle yürü-

yerek cennetin kapısına gelmiş fakat köpe-

ğini cennete sokmasına izin verilmemiştir. 
Cennettekiler tüm kardeşlerini kaybedip de 
nasıl olup da köpeğini buraya kadar getire-

bildiğini sorduklarında, kardeşlerinin kendi 
kaderlerine sahip olduğunu, fakat zavallı 
köpeğin tüm kaderinin ona bağlı olduğu 
cevabını vermiştir. Bu cevabın üzerine cen-

nettekiler, köpeği gökyüzündeki en parlak 
yıldıza çevirirler; Sirius, köpeğin kalbi…

Grek Mitolojisi’ne göre zamanında çok 
büyük bir avcı olan Orion, “uçan kaçan her 
şeyi” avlarmış. Aynı zamanlarda yaşayan 
ve kimsenin kendisini öldüremediği, fakat 
cesaret eden herkesi Hades’e gönderen bir 
de akrep varmış.
Orion’un akrepten haberi olunca elbette 
onu öldürebilecek güçteki tek canlının ken-

disi olduğunu düşünerek ona saldırmış. 
Orion, ölümcül darbesiyle akrebi öldürmeyi 
başarmış ama tam o sırada akrep de ölüm-

cül zehrini Orion’un damarlarına gönder-
miş. 
Hikayenin sonunda ikisi birden ölen kahra-

manlarımız, o gün bugündür gökte hep ayrı 
düşerler, yeryüzündeki tek bir noktadan 
ikisini aynı anda gökyüzünde görmek 
imkansızdır.



Türkiye'nin önemli turizm yerlerinden olan ölü deniz rivayete göre iki aşık hikayesidir.
ŞİMDİ SİZLERLE BU EFSANEYE YOLCULUK YAPALIM;
Eskiden gemide seyahat edenler içme suyu almak için sandallarla kıyıya giderlermiş. 
Bir gün yaşlı kaptanın genç ve yakışıklı oğlu kıyıya su almaya gitmiş ve burada Belce-

kız isimli güzeller güzeli bir kız görmüş.  İki genç orada aşık olmuş ama genç erkek 
vakti az olduğu için hemen dönmek zorundaymış. Gemi uzaklaşıp gitse de Belcekız 
her gün o genç denizciyi beklermiş. Genç adam her fırsat bulduğunda kızı görmeye 
gidiyormuş. Sadece bu şekilde görüşüyorlarmış. Bir gün denizde büyük bir fırtına 
çıkmış ve oğul babasına yakınlarda sakin kıyı olduğunu söylemiş. Fakat baba bunun 
oğlunun gönül eğlendirmek için söylediğini düşünerek reddetmiştir. Sonra baba ile 
oğul arasında şiddetli kavga çıkmış ve baba oğlunu denizin şiddetli sularına bırak-

mıştır. En sonunda kıyıya ulaşmış gemi gerçekten de kıyı çok durgunmuş lakin her 
şey için çok geçmiş. Kıyıda sevgilisinin öldüğünü gören Belcekız da kendini kayalık-

lara bırakmış ve o da orada ölmüştür. Oğlanın öldüğü yere Ölüdeniz kızın öldüğünü 
yere ise Belcekız denmiş. Gün içerisinde denizdeki renk değişimine bu iki aşığın 
resimleri denirmiş. 

Dünyanın Etrafını Dolaşan İlk Denizci Olarak 
Zenci Henry Yerine                 
Macellan’ı Tanıyanlar  Olarak Yanıldık MI?
Dünyanın etrafını dolaşan ilk denizci 
olarak Ferdinand Macellan bilinir. Ancak, 
bu bilgi yanlıştır. Dünyanın çevresini 
dolaşan ilk insan, Macellan’ın kölesi ve 
tercümanı olan Zenci Henry’dir. Dünya 
etrafında tek seferde ilk kez dolanan kişi 
ise Juan Sebastián Elcano ve geri kalan 
mürettebatıdır. Macellan, çıktığı dünya 
turunu aslında tamamlayamadı. Turunun 
yarısındayken öldürüldü. Fakat, bu yarım 
kalan tur ile birlikte dünyanın etrafını bir 
kişinin dolanmış olmasını sağladı. 
Bu kişi de 1511’de Portekiz’den Hint 
Okyanusu üzerinden Uzakdoğu’ya yaptı-

İLGİNİZİ
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ğı seyahatte Malezya’daki köle pazarında 
satın aldığı Zenci Henry, bundan sonra 
yaptığı tüm seyahatlerde yanından ayrıl-
mayan Zenci Henry oldu. Macellan 1519 
yılında dünya turuna çıktı. Sürekli batıya 
gitti. Bu seyahatinde 1520 yılında Macel-
lan Boğazı’nı buldu. Atlas Okyanusu’n-

dan ismini verdiği Pasifik Okyanusuna 
geçerek 1521 yılı Mart ayında Filipin ada-

larına ulaştı. Ancak, burada yerlilerle 
çıkan bir çarpışmada öldü. Macellan’ın 
dünya turu yarım kalmış olsa da, Zenci 
Henry, 1511 ve 1519’da yaptığı yolculuk-

la birlikte dünyanın etrafında dolanan ilk 
insan olma ünvanına erişti. 



Ozonsfer veya Ozan tabakası olarak bilinen 
ve Stratosferin üst kısımlarında yer alan ve 
yaşamımızın kaynağı olan yıldızımız 
güneşten gelen mor ötesi UV-B ve UV-C 
gibi ölümcül ışınlardan bizleri koruyan 
koruma kalkanımız hızla iyileşiyor. Sanayi 
Devrimi’nden beri kontrolsüzce saldığımız 
sera gazlarının yanında ozon tüketen mad-

deler” olarak da bilinen ve buzdolapları, 
klimalar, yangın söndürücü gibi aletlerde ve 
havacılık, denizcilik, tarım, elektronik gibi 
sektörlerde yaygın olarak kullanılan klorof-
lorokarbonlar (CFC) ve hidrokloroflorokar-
bonlar (HCFC), stratosferdeki koruyucu 
kalkanımız üzerinde çok ciddi tahribatlara 
yol açtılar. Ozon tabakasında oluşan 
tükenme başta cilt kanseri olmak üzere 
birçok rahatsızlığın temel kaynağı da olsa 
aslına en basit tek hücreli canlılardan en 
kompleks canlılara kadar dünya üzerindeki 
yaşamın devamını çok ciddi bir şekilde 
tehdit etmektedir. Neden olduğumuz küre-

sel tehdide karşı Birleşmiş Milletler 
1987’de ozon tabakasındaki deliklere 
neden olan CFC ve HCFC gibi kimyasalların 
kullanımını yasaklayan Montreal Protoko-

lü’nü yürürlüğe soktu. 1987’den günümüze 
kadar 30 yılı aşan süre zarfında ozon taba-

kasının her on yılda yüzde bir ila 3 oranında 
kapandığı tahmin ediliyor. Son yıllarda 
yapılan bilimsel araştırmaların sonuçları 
ise çok daha ilginç ve umut verici sonuçlar 
ortaya koydu. Hatta Güney Kutbu’nun üze-

rindeki ozon tabakası o kadar çok iyileşti ki, 
1988'den bu yana en küçük seviyeye geri-

Ozon Tabakası Deliniyor Mu Yoksa İyileşiyor Mu?
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lediği ve tabakanın git gide kalınlaşmaya 
başlaması ile Güney Yarımküre atmosfe-

rinde görülen endişe verici değişimlerin 
çoğu normalle döndü. 23 Mart 2020 tari-
hinde Kopernik Atmosfer Gözlem Servisi 
Kuzey Kutbu'nda ozon tabakası üzerinde 
gözlenen en büyük deliğin kapandığını 
açıkladı. Normal şartlarda kutuplarda 
oluşan yüksek basıncın etkisiyle soğuk 
havanın kutup bölgelerine yoğunlaşması 
gerekiyor ancak 2019 yılında kutup bölge-

sinde havada oluşan girdap sebebiyle artı 
20 dereceye varan iki farklı sıcak hava dal-
gası meydana geldi ve bunun sonucunda 
ozon tabakasındaki delik kapandı. Araştır-
malara göre 2000’li yıllardan bu yana ozon 
tabakasındaki deliklerin düzenli olarak 
küçüldüğü ve 2019 Eylül'ünde ozon taba-

kasındaki deliğin son 30 yılının en düşük 
seviyesine ulaştığı açıklandı. Yapılan araş-

tırmalarda ozon tabakasının iyileşmeye 
devam ettiği ve tamamen onarılma potan-

siyeline sahip olduğu ifade edildi. BM ve 
NASA’nın verilerine göre kuzey yarımküre 
ve orta enlemdeki ozon tabakasının 2030 
yılına kadar, güney yarım küredeki ozon 
tabakasının 2050 yılına kadar ve kutuplar-
daki ozon tabakasının da 2060 yılına kadar 
tamamen iyileşmesi bekleniyor. Ancak tüm 
bu olumlu gelişmelerin arkasına Montreal 
Protokolü olduğunu unutmamız gerek-

mekte ve korucuyu kalkanımızı korumaya 
yönelik aldığımız tedbirleri arttırmaya 
devam etmeliyiz.



Leonardo da Vinci başta olmak üzere 
hemen hemen herkes en az çocukluğunda 
bir kere su üzerinde yürümeyi hayal etmiş-

tir. Leonardo da Vinci’nin çizimlerinden 
etkilenen Deniz kuvvetlerine bağlı genç ve 
mucit ruhlu bir yüzbaşı olan Atilla Hülagü 
bu hayali gerçekleştirmek ister. Atilla 
Hülagü bu hayalini gerçekleştirmek ve su 
üzerinde yürüyen ilk insan olmak için 2 
sene boyunca eşiyle birlikte onun su üze-

rinde yürümesini sağlayacak ayakkabıları 
tasarlamaya çalışırlar. 3 temel fizik kanunu 
olan Arşimet, güç ve denge kanunlarının 
rehberliğinde mucit yüzbaşını üretimi yap-

tıracağı tenekeciye “bana içi boş gemi gibi 
iki ayakkabı yapacaksın, ayak sokmak için 
iki delik açacaksın, alüminyum plakayı 
20’ye bölüp 10’ar 10’ ar altlarına dizeceksin 
demiş. Ayakkabılar için,2.9 metrekare 
teneke, 50 gram lehim, iki el içi boyutunda 
bez parçası, 3 metre lastik, 1 metrekare 
alüminyum plaka kullanarak projeyi 
tamamlamıştı.150 santimetre uzunluğun-

Yürüyerek Denizleri Aşan Adam:
Atilla Hülagü. 
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Ahmet Alp Zembat

Piri Reis Üniversitesi
Hulusi Yiğit Cüceli

Piri Reis Üniversitesi

da ufak çaplı bir su ayakkabısındaki alü-

minyum plakalarla, yürüyüşü kolaylaştıra-

cak bir mekanizma tasarlamıştı, "Padıl" 
olarak adlandırdığı plakalar, suya basınca 
açılıyor, kaldırınca kapanıyordu.Yaptıkları 
buluş Da Vinci’nin çiziminden bile daha 
gelişmişti çünkü ayakkabılar dışında her-
hangi bir materyale ihtiyaç duyulmuyordu. 
Yaptığı ayakkabıları ilk önce Astsubay oku-

lunun önündeki havuzda denendi ve başa-

rılı olunca İstanbul Boğazı’ndaki testlere 
başladı. Boğazın kuvvetli akıntısı nedeniyle 
2 defa başarısız olan Atilla Hülagü pes 
etmiyor ve 30 Temmuz 1961 tarihinde 
Balta Limanı’ndan Anadolu Hisarına kadar 
yürümeyi planyan Hülagü bu sefer akıntıyı 
doğru hesaplayarak kuzeye doğru yönelir 
ve 2200 metrelik yolu 56 dakikada ve 4452 
adım atarak adını tarihe su üzerinde yürü-

yen ilk insan olarak yazdırdı. Atilla Hülagü 
bu buluşu şov amaçlı olarak yapmadı, ica-

dını denizcilikte faydalı olabileceğini 
savunduğu için tasarımı aynı kalarak daha 
küçük boyutlardaki üretiminin deniz piya-

delerinin kullanımına sunulmasını istedi. 
Ancak bu fikri yeterli desteği göremedi. 
Dünya kamuoyunun ilgisini çekebilmek 
adına Manş Denizi’ni geçmeyi planladı 
ancak bu hayalini gerçekleştiremeden 
1982 yılında aramızdan ayrıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR!
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DENİZDEN ÖNERİYOR

KİTAP

FİLM

Kitap Adı: Yaşayan Deniz
Yazar: Barış Akçalı, Şükran Cirik, 
Tahsin Ceylan
Yayınevi :Naviga

Kitap Adı: Büyük Deniz 
‘Akdeniz’de İnsanlık Tarihi’
Yazar: David Abulafia
Çevirmen:Gül Çağalı Güven
Yayınevi: Alfa Yayıncılık

Kitap Adı: Atlantis Tarihi
Yazar: Stephen P. Kershaw
Yayınevi :Salon Yayınları

Film Adı: 1917
Yönetmen:Sam Mendes
Oyuncular:George MacKay, 
Dean-Charles Chapman, Mark 
Strong
Yıl:2019
Tür:Dram,Tarihi,Savaş

Film Adı: Milyonluk Bebek
Yönetmen: Clint Eastwood
Oyuncular: Clint Eastwood, 
Morgan Freeman
Yıl: 2005
Tür:Spor/Dram

Film Adı: Outlaw King
Yönetmen: David Mackenzie
Oyuncular: Chris Pine, Florence 
Pugh, Aaron Taylor-Johnson
Yıl: 2018
Tür: Aksiyon/Dram

Uğur Kaya
İstanbul Üniversitesi



DENİZCİ SANRISI
Gaipten mi geliyor bu çalkantılı ses?
Kulaklarıma çağlayan şu esrarlı çan sesleri!
Kurşuni mavi çehresi var durgun denizin,
Gözlerimizi alaca boyar yalın bir gemide.
Şu gördüğümüz dalgalar ne de büyük bir enkaz!
Bir geminin intiharı elbet.
Demir attığımız bu dipsiz su, 
Uzak medeniyetlerin karmaşasından
Daha derin şayet.
Rüzgar ne zaman esse tayfalara doğru,
Hasretlik türküleri fısıldar kulaklarına.
Bu türkü sarar onların hasretlik yaralarını,
Denizden yükselip bordaları aşan; 
Ne de güzel yürek sızlatan bir çağrı.
İki mavi çehrenin aradındaki tek engel biziz.
Biz ayırıyoruz gök ile denizi, 
Birbirine kavuşacak iki sevgiliyi.
Ah yosun tutmuş denizlerin izbe sahibi,
Nereye dolmakta bu engin ve yüce su?
İhtişamını nereye saklar akşam olunca?
Mavisini çekip yas karalarına bürünen, 
Evhamı dehşet çağıran şu esrarlı su.
Demirden ağırlıkları geçirdik sabaha.
Karinada türlü balıkların çizdiği resimler,
Kemerede lostromonun aşk mektupları,
Tersanede bir geminin çocukluk hatıraları.
Süvari iç çekiyordu kamarasında,
Aklında bir dostluğun özlemi...
İskele ayaklarıyla çiğniyor kıyının bağrını.
Koca vinçlere saldırırken martılar,
Liman traktörünün dumanı;
Ciğerlerini tırmalıyor ardiye şefinin.
Hep bir telaş! 
Kimse dostunu bekletmek istemez.
Kardeşçe ayrılıkların beşiği olan liman,
Şen kahkahaların poligonu olmuştur bazen.
Bekleyen ve görülmeyen.
Hep bir veda...
Yaklaşan gemiden geliyor şu kadife çan sesleri!
Pruvada türlü dalgaların ıslak dudak izleri...
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