




 Bahar aylarının eşiğinde olduğumuz bu günlerde tüm in-
sanlık adına sağlıklı, mutlu, huzurlu, barış dolu, sevdiklerinizle bera-
ber geçireceğiniz bir yıl dileriz. 
 Denizci Öğrenciler Derneği E-Dergi Komisyonu ekibiyle beraber yayımladı-
ğımız 12. Sayımız ile karşınızdayız. Bu sayımız ile birlikte bizler için büyük bir yenilik 
daha gerçekleşecek. Uzun yılların ardından Denizden dergimizin Türkçe sayısını tekrardan 
basacak olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu süreçte emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza min-
nettarız. Dergimizin bu sayısıyla birlikte denizciliğin çeşitli alanlarından, konusunda uzman 
kişilerle beraber hazırladığımız güncel içeriklerimizle karşınızdayız. Umarız ki dergimizi 
okurken yeni ufuklar keşfeder aynı zamanda okurken eğlenirsiniz. 
Dergimizin 12. Sayısıyla beraber Türk denizciliği için yeni çağ açan bir proje, denizlerimizin 
otonom koruyucusu, ARES Tersanesi İnsansız Sistemler Proje Yöneticisi Onur YILDIRIM Bey 
tarafından kaleme alınan “ULAQ Projesi” konulu makalemiz bu sayımızda sizlerle olacak.
 TEDx Konuşmacısı, inci kefalini kurtaran adam lakabıyla tanınan Sayın Prof. Dr. Mus-
tafa SARI ile gerçekleştirdiğimiz; denizlerimiz için kritik bir problem, toplumun doğaya ver-
diği zararın bir göstergesi olan “Müsilaj Sorunu” konulu röportajımız Denizden dergisinin 12. 
Sayısında okuyucularıyla buluşacak.
NASA’dan iş teklifi alan, birinci sınıf dalgıç ve dalış amiri Sayın Mustafa TUNÇ ile denizlerin 
derinliklerinde farklı disiplinlerde çalışanların mesleği “Sanayi Dalgıçlığı” konulu röportajı-
mız yeni sayımızda sizlerle olacak.
 Derneğimiz bünyesindeki denizci öğrencilerin hazırladığı denizciliğin çeşitli alanları-
na değinen tarih, kültür, sanat dolu içeriklerle birlikte yeni sayımızı severek okuyacağınızı 
umuyoruz. Gün geçtikçe büyüyen Denizci Öğrenciler Derneği ailesi olarak, derneğimizin 23. 
Dönemindeki çalışmaların ülkemiz genelinde çok daha yaygın takip edilmesiyle beraber der-
gimizin daha büyük kitlelere ulaşacağını bilmek bizleri oldukça heyecanlandırıyor ve çalışma-
larımızda ekibimize motivasyon kaynağı oluyor. Sektörel paylaşımı artırmak, paydaşlar arası 
ilişkileri güçlendirmek amacıyla ve başarıya ulaşmanın ancak 7’den 70’e herkesin katkı sağla-
masıyla mümkün olacağı inancıyla yol almaya devam ediyoruz. Denizden uzakta kalmamak, 
denizle bütünleşmeyi sağlamak için çaba gösteriyoruz.
 Bir deyiş vardır ya; “İnsan sevdiği denizin fırtınasını da göğüsler.” 
 Bizler de gerçek ve mecazi anlamda denizi her şeyden çok seviyoruz ve ona tutkuyla 
bağlıyız. Bu sebepten karşımıza ne kadar büyük zorluklar çıkarsa çıksın tüm fırtınaları göğüs-
lemeye devam edeceğiz ve hep birlikte hedeflediğimiz limana sağ salim ulaşacağız. 
 Sayımızda emeği geçen herkese tüm kalbimizle teşekkür eder, siz değerli okurlarımıza 
DÖDER ailesinin bir ferdi olmanın ayrıcalığını yaşamanız ümidiyle keyifli okumalar dileriz.

Değerli “Denizden” 
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 Ben Kadir IŞIK. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Deniz Ulaştırma İşletme Mühen-
disliği 3. sınıf öğrencisiyim. Denizci Öğrenciler Derneği 23. Dönem Başkanı olarak önce-
likle derneğimizin kuruluşundan bu zamana kadar desteklerini hiç esirgemeyen, mezun 
olan ve güncel üyelerine, yönetiminde emek veren yöneticilerine ve temsilcilerine şük-
ranlarımı sunarım.
 Denizci Öğrenciler Derneği, ülke denizciliğinin cumhuriyet hedeflerine ulaşma-
sı için çalışacak öğrencilerin gelişimine katkıda bulunmayı; öğrencilere sektör için tek-
nik, psikolojik altyapıyı ve bunun yanı sıra her türlü desteği sağlamayı hedeflemiştir. Bu 
çizgide devam eden Denizci Öğrenciler Derneği sene içerisinde birçok etkinliğe imza 
atmaktadır. Başta öğrencilere iş ağı sağlamak adına çeşitli delegasyonlar, kahvaltılar ve 
sektör buluşmaları olmak üzere; eğitim, sosyal sorumluluk projeleri, her dönem sonu 
gerçekleştirilmesi hedeflenen ve 20 senedir yapılan Denizkızı Kongresi gibi etkinlikle-
re de imza atmaktadır. DÖDER, projelerini gerçekleştirirken öğrenciyi merkeze alan ve 
"fayda" odaklı hedeflerine ilerleyen bir kurumdur. Aynı zamanda kurulduğu günden iti-
baren sektörün gelişimi için STK ve diğer kuruluşlarla da temas halinde olmaktadır.
 Bundan iki yıl önce tanıştığım Denizci Öğrenciler Derneği'nde bulunmaktan bü-
yük onur duyuyorum. Dernek ile tanışmamdan sonraki kısa zaman içerisinde sektör bü-
yüklerim ve ekip arkadaşlarımla çok iyi ilişkiler kurdum. Burada fikirlerimi sunduğumu, 
değerlendirdiğimi ve hayata geçirdiğimi gördükten sonra ekip olup birlikte birtakım so-
rumlulukları üstlendiğim için başarıya bir adım daha yakın olduğumu hissettim. İnanı-
yorum ki biz denizci öğrenciler çalışmayı, emek vermeyi bırakmadığımız sürece hem bu 
kurumu hem de ülke denizciliğini hak ettiği yere getireceğiz çünkü bugün bizimle birlikte yetişen 
öğrenciler hakkında biliyoruz ki yarın her biri ülke için kritik kararlar alacağı yerlerde buluna-
caklardır. Şimdi ise hedefimiz denizciliğin tersane, gemi inşa, lojistik, güverte, balıkçılık, turizm, 
su altı teknolojileri ve ticaretinde görev alan tüm denizci öğrencilerin teknik gelişimine katkı sağ-
lamaktır. Bugüne kadar bildiğimiz ve yaptığımız en iyi şeyi yapmaya devam edeceğiz. Daha çok 
çalışacağız! Bir emanet olarak aldığım 23. Dönem Denizci Öğrenciler 
Derneği Yönetim Kurulu Başkanlık görevini kalbim ferah ve hür bir 
şekilde teslim etmek en büyük temennim olacaktır. Umutsuzluğa 
düşmeden, her daim Türkiye Cumhuriyeti’nin sağlam temeller 
üzerine kurulduğunu hatırlayarak yolumuza devam edecek ve 
bu bilinci genç kardeşlerimize de aktaracağız. Ulu Önderimiz 
Mustafa Kemal ATATÜRK'ün de dediği gibi:
 ‘’Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikir-
lerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür 
fikirler uygulamaya geçtiği vakit, Türk Milleti yükselecektir.’’
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Bununla birlikte, kendisi ile eş veya farklı yapıya sahip diğer SİDA’larla operasyon yapma, İHA, 
SİHA ve TİHA’lar ile entegrasyon, insanlı hava araçları ile topyekün müşterek harekat kabiliyetle-
rine sahip olacaktır. Diğer yandan sadece uzaktan kontrol edilen bir insansız deniz aracı olmanın 
çok ötesindeki ULAQ, yapay zekası ve otonom davranış özellikleri ile üstün ve çağın ilerisinde ye-
teneklerle donatılmaktadır.

ULAQ Mobile Coastal 
Control Station

 Değişen stratejik konjonktür farklı ba-
rış, gerginlik, harp dönemleri ihtiyaç-

ları; teknolojinin deniz unsurlarındaki kullanım 
alanlarının çeşitliliği gibi birçok neden alternatif 
platformların dizayn edilmesini ve üretilmesini 
zorunlu hale getirmiştir.
 Bu sebeple; “Çeşitli harp nevileri için farklı 
tipte silahlı/silahsız deniz araçları dizayn etmek, 
üretmek ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Kol-
luk Kuvvetlerimizin hizmetine sunmak” hedefi 
ile yola çıkılmıştır.
 Bu projeye ait çalışmalar 2018 yılının ikin-
ci yarısından itibaren başlamıştır. Bu kapsamda 
dünya üzerinde benzer faaliyet alanında tecrübe-
si ve uygulaması yapılmış deniz araçları incelen-
miş, ürün çeşitlilikleri dikkate alınmış, platform-
ların taşıdıkları faydalı yüklerin tipleri ile etkileri 
incelenmiş ve başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak 
üzere insansız deniz aracı kullanım alanı olan di-
ğer kurumların ne tip istekleri olabileceği öngö-
rülmeye çalışılmıştır. 

ULAQ’ın ortaya çıkış hikayesi

 Ülkemiz envanterine katılan İHA ve SİHA’ların yurt içi ve yurt dışında yapmış olduğu 
faaliyetlerde elde etmiş olduğu başarıların aynısını, üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde Mavi 
Vatan sınırları içerisinde de yakalayabileceğimizi ve İHA, SİHA ve TİHA’lar ile müşterek hare-
kat icra edebileceğimizi hayal ettik. Bu doğrultuda SİDA konseptini oluşturarak ULAQ projesi-
ne hayat verdik.
 ULAQ, kadim Türk kültürümüzde Orta Asya’dan itibaren devleti her alanda temsil eden 
ve sahip olduğu tüm özelliklerle kendilerine hayran bırakan devlet görevlisi elçilere verilen 
isimdir. ULAQ’lar zeka ve tecrübelerinin yanında savaşçılıkları ile de ön plana çıkmışlardır. 
Geliştirdiğimiz İnsansız Deniz Araçları da bu anlamda ismi ile müsemmadır.

Denizden Makale
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PROJESİ

ULAQ Projesi
 Savunma Sanayisinde milli sermaye ile faali-

yet gösteren Antalya merkezli ARES Tersane-
si ve Ankara merkezli Meteksan Savunma, birkaç yıldır 
devam etmekte olan araştırma geliştirme faaliyetleri 
neticesinde Silahlı İnsansız Deniz Araçları (SİDA) ala-
nında; ülkemizin ilk insansız muharip deniz aracı çö-
zümünü hayata geçirmiştir. Silahlı İnsansız Deniz Ara-
cı (SİDA), “ULAQ” serisinin ilk platformudur.
 400 kilometre seyir menziline, saatte 35 deniz 
mili sürate, gündüz/gece görüş kabiliyetine, milli krip-
tolu haberleşme altyapısına sahip ve gelişmiş kompo-
zit malzemeden üretilen ULAQ; Keşif, Gözetleme ve İs-
tihbarat, Su Üstü Harbi (SUH), Asimetrik Harp, Silahlı 
Eskort ve Kuvvet Koruma, Stratejik Tesis Güvenliği gibi 
görevlerin icrasında karadan mobil araçlarla ve karar-
gah komuta merkezinden veya uçak gemisi, fırkateyn 
gibi yüzer platformlardan kullanılabilmektedir.
 Sürü halinde operasyon yeteneğine sahip ULAQ 
SİDA’lar, üzerine yerleştirilecek çeşitli faydalı yükler 
ile çok farklı görevler icra edebilmektedir. Milli krip-
tolu haberleşme altyapısına sahip ULAQ, elektronik 
taarruza karşı dirençli olup aynı zamanda her türlü ko-
şulda görev yapabilmesi için gündüz/gece görüş kabi-
liyetine sahiptir.
 2021 Mayıs ayında mühimmat atış testleri ya-
yınlanan ULAQ, deniz yüzeyinden ateşlediği füzeyle 5 
kilometre uzaklıktaki kara parçasındaki hedefi başa-
rıyla vurdu ve 2022 Ocak ayında Koralp 12.7 mm UKSS 
ile tüm deniz testleri tatmin edici bir şekilde tamam-
lanmıştır. Deniz Kuvvetleri envanterine kabul edilen 
ve seri üretimine başlanan ULAQ’ların başka modelle-
ri de geliştirilmektedir. 
 SİDA; farklı operasyonel harekât ihtiyaçlarına 
cevap verebilecek şekilde füze sistemlerinin yanı sıra, 
elektronik taarruz, jamming yani karıştırma gibi farklı 
tiplerde faydalı yükler ve farklı haberleşme ve istihba-
rat sistemleri ile donatılmaktadır. 

ULAQ
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Projenin başarıları 
ve ilkleri

 ULAQ projesi savunma sanayisinde milli sermaye ile 
faaliyet gösteren Antalya merkezli ARES Tersanesi 

ve Ankara merkezli Meteksan Savunma’nın ortak ürünüdür. 
Projenin temelinde bu iki firmanın yıllara sari bilgi birikimi 
ve tecrübesi mevcuttur. Bu iş birliğinin ürünü olan ULAQ ül-
kemizin ilk silahlı insansız deniz aracı olmasının yanında dün-
yada da güdümlü füze atışı yapabilen ilk ve tek platform, RWS 
sistemi ile fiili silah denemesi yapan ilk platform olma özellik-
lerine sahiptir. 

 ULAQ’ın üzerinde çok önemli keşif gö-
zetleme, sensor sistemleri var. Üze-

rindeki silah sistemleri olsun, keşif gözetleme 
sistemleri olsun hem Mavi Vatan’ın korunması 
hem de göçmen botlarının tespitine yönelik ola-
rak ULAQ 7/24 denizlerde görev alabilecektir.  
Kullanıcı sisteme belirli noktalar belirleyerek 
ön tanımlama yapabilmektedir. ULAQ bu nokta-
larda, Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü kural-
ları çerçevesinde, otonom olarak, yakıt limitleri 
içerisinde intikal edebilmekte ve görev yazılı-
mına girilen görev ne ise onu tamamlayıp yine 
otonom bir şekilde geri dönebilmektedir. Görev 
sırasında denizde eğer bir durum tespit edilirse, 
bunun bilgisini operatöre ve/veya karadaki is-
tasyona aktarabilmektedir.
 Tabii tüm bu sistemlerin yanında emni-
yetli seyir için gereken tüm yedekli donanım 
ve akıllı yazılımı da kendi bünyesinde barındır-
maktadır. Örneğin acil bir durumda yapılacak 
olan tüm eylemler için ULAQ mevcut fiziki du-

rumunu otonom olarak değerlendirmekte ve 
acil durum senaryosu işletilmektedir. 
 2021 Mayıs Denizkurdu-2021 Tatbikatın-
da ve 2022 Ocak aylarında ULAQ serisi Silahlı 
İnsansız Deniz Aracı (SİDA) atış testlerini ger-
çekleştirerek hedefini başarıyla vurdu. Atış test-
lerinin tamamlanması ile artık dünyanın en iyi 
insansız deniz araçlarını geliştirme ve bu alanda 
Türk Mühendisleri olarak 
dünyaya öncülük etme ga-
yesindeyiz. Tıpkı insansız 
hava araçlarında olduğu 
gibi insansız deniz araç-
ları alanında da ülkemizi 
dünyada trend yaratan bir 
öncü ve müttefik ülke ko-
numuna getirmeyi hedef-
lemekteyiz ve bunu başa-
racağız. 

Yapay zeka ve otonom davranış kabiliyetleri

Denizden Makale
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 Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin 
Mavi Vatan savunmasının, deniz kıta 

sahanlığımızın ve münhasır ekonomik bölge ko-
runmasının ne kadar elzem olduğunu son yıllar-
da ortaya çıkan gelişmeler ile bir kez daha anlı-
yoruz. 
 Sıfır kayıplı savunma modelinin icra edil-
mesi ile birlikte personeli riske atmayan ve ya-
kın muharebe imkânı sağlayan insansız sistem-
ler, sadece havada değil karada ve denizlerde 
de zorunlu hale gelmiştir. Gelişen teknoloji ile 
otonom sistemlerin kullanımına yönelik yapı-
lan milli atılımlar, mevcut insanlı platformların 
icra ettiği görevleri insansız sistemler kullana-
rak; can kaybının olmadığı, insan fizyolojisinin 
sınırladığı koşulların dışında da görev icrasını 
mümkün kılan yeni harekât konseptlerinin kul-
lanımına imkan sağlamaktadır. 

 Mavi Vatan sınırları içerisinde durumsal 
farkındalığın arttırılması için Deniz Kuvvetle-
ri Komutanlığımız tarafından yoğun ve yorucu 
görevler icra edilmektedir. Personelden ari bir 
platformun bu görevi kesintisiz bir şekilde icra 
edecek olması birçok konuda bizlere avantaj 
sağlayacaktır. En kıymetli varlığımız olan perso-
nelimizin can güvenliği riske atılmayacak olup, 
7/24 kesintisiz bir şekilde görev yapabilecek-
tir. İşletme maliyeti bakımından avantajlı olan 

ULAQ’lar sarf edilebilir olması sebebi ile de risk-
li bölgelerde güvenle görev icra edebilecektir. 
Milli Veri Ağı sayesinde harp unsurlarımız ile 
müşterek harekât icra edebilecek olması, Mavi 
Vatan sınırında bizleri daha etkin ve güçlü hale 
getirecektir. 
 SİDA’nın, karadan olduğu gibi, uçak ge-
misi, firkateyn, çıkarma gemileri gibi yüzer 
platformlardan da denize atılması ve kumanda 
edilmesi kullanım esnekliği sağlayacak ve ha-
rekât sahasında ülkemize muazzam ilave yete-
nekler kazandıracaktır.
 ULAQ Deniz Kuvvetleri Komutanlığımı-
zın hali hazırda insanlı ve çok değerli su üstü 
platformlarının da gerçekleştireceği birçok 
göreve talip durumdadır. Bunlardan birkaçını 
saymak gerekirse; su üstü harbi, hava savunma 
harbi, mayın karşı tedbirleri, deniz altı harbi 
kapsamında da birçok görevi gerçekleştirecek 
şekilde tasarlanmaktadır.
 Tabii bu görevler üzerine entegre edile-
cek olan faydalı yüklere göre değişkenlik gös-
termektedir. ULAQ’ın temel özelliklerinden en 
önemlisi değiştirebilir faydalı yük kabiliyetidir. 
Örneğin; keşif gözetleme ve istihbarat amaçlı 
bir görev icra edilecek ise modüler yapısı ile o 
göreve özel faydalı yükler (Örneğin Yüksek Çö-
zünürlüklü Kamera ve 12.7mm RWS) entegre 
edilmekte, deniz altı savunma harbine yönelik 
görev icra edilecek ise o göreve özel faydalı yük-
ler entegre edilerek göreve gönderilebilmekte-
dir.

Projenin ülkemiz ve 
dünya için önemi

MakaleDenizden
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 Mürekkep Türk Donanması Kalyonlar Kaptanı sıfatı ile Hüseyin Paşa, 7-8 Şubat 1695 yılında 
Venedikliler Sakız Adasını işgal edince kırk dört gemiden oluşan donanma ile Eski Foça önünde-
ki Orak Adasından kalkarak Venedik donanmasının bulunduğu Koyun Adalarına gitmiştir. Burada 
60'dan fazla gemiden oluşan Venedik donanmasını bozguna uğratıp birçok gemilerini batırarak 9 
Şubat 1695'te büyük bir zafer kazanmıştır. Bu savaşta, Venedik Amirali Benedetto öldürülmüş ve 
Venedikliler püskürtülmüştür. Venediklilerin sekiz harp gemisi ve bir cephanesini zapt eden Koyun 

Adaları zaferi kumandanlarından Kalyonlar Kaptanı Meza-
morta Hüseyin Paşa tekrardan Kaptan-ı Deryalığa yüksel-
tilmiştir. Venediklilerin Sakız Adasına tekrar saldırmasıyla 
Mezamorta Hüseyin Paşa, 15 Eylül 1695'te düşmanı çekil-
meye zorlamıştır. Venedik donanmasını takip eden Hüse-
yin Paşa 18 Eylül 1695'te Midilli'nin Zeytinburnu açıkların-
daki deniz muharebesinde de parlak bir zafer kazanarak 
düşmanın on üç gemisini daha tahrip etti.
  Hüseyin Paşa başarılı bir denizci olmasının yanı 
sıra başarılı bir ıslahatçıydı da. 1701 yılında Osmanlı tari-
hinde ilk kez Sadrazam Amcazade Hüseyin Paşa ile birlikte 
Bahriye Kanunnamesi’ni hazırladı. 21 Temmuz 1701 yılın-
da görevi başında vefat etti. Rivayetlere göre mezarı Eğri-
boz Adası’na defnedilmiştir. 

Denizden Denizcilik Tarihi

BÜŞRA ŞAHİN
Mersin Üniversitesi

CAN ADNAN TAYLAN
Mersin Üniversitesi 11MART
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MEZAMORTA
HÜSEYİN
PAŞA

 Osmanlı donanmasında iki kez Kaptan-ı Deryalık 
yapan devlet adamıdır Hüseyin Paşa. Türk asıllı 

ya da Hristiyanlıktan dönerek Müslüman olduğu düşünülen 
Moyarkalı bir denizcidir. İspanyollarla yapılan bir savaşta al-
dığı yaralar sebebiyle öldüğü sanıldığından, kendisine yarı 
ölü anlamına gelen “Mezamorta” lakabı verilmiştir.
 Garp ocaklarında yetişen Hüseyin Paşa, 1674 yılında 
denizciliğe korsanlık faaliyetleri ile birlikte başladı. Hüseyin 
Paşa kısa zaman içinde kendini Cezayir halkına sevdirme-
yi başardı ve Cezayir’in en önemli korsanları arasına adını 
yazdırdı. Duquesne kumandasındaki Fransız donanmasının 
Cezayir’e saldırması üzerine anlaşmaya boyun eğen Cezayir 
Dayısı Hasan Baba tarafından 1683 yılında amiral gemisine 
rehin olarak gönderildi. Hüseyin Ağa’dan kurtulduğunu dü-
şünen Hasan Baba ise Fransızların istediği savaş tazminatını 
halktan toplayamadı. Bunun üzerine savaş tazminatını halk-
tan kendisinin toplayabileceğini Fransız amiraline inandıran 
Hüseyin Paşa serbest bırakıldı. Daha sonra limana çıktığında 
kendi gibi savaş yanlısı olan reislerle iş birliği yaparak önce 
Hasan Babayı öldürüp iradeyi ele aldı, sonra ise Fransızlara 
karşı tekrar savaş açıp Fransız donanmasına karşı büyük bir 
zafer elde etti. Bunun sonucunda İstanbul’dan donanma ile 
gelen kapıcıbaşı ve Fransız heyeti ile bir barış antlaşması im-
zaladı. 
Hüseyin Paşa altı yıl boyunca hem dayılık hem beylerbeyi 
namıyla valilik yapmıştır. 1689 yılında Hasan Paşa dayılıktan 
ayrılmış ve dördüncü Cezayir dayısı olarak İbrahim Hoca gö-
reve geçmiştir fakat Hüseyin Paşa beylerbeylik görevini ko-
rumuştur. 1688-1689 yılları arasında ilk kez Kaptan-ı Deryalık 
görevini yapmıştır. Bu sırada Osmanlı - Kutsal İttifak Savaşla-
rının deniz kısmında olan Venedikliler, Atina’yı ele geçirmek-
te iken Hüseyin Paşa bir yandan veba salgını ile uğraşıp bir 
yandan da Osmanlı donanmasıyla uğraşmaktaydı.

 Nisan 1689 yılında Mora Yarıma-
dası’na çekilen Venedik donanması, 
daha sonra Morosini komutanlığında 
Eğriboz Adası’na büyük bir çıkartma 
yaparak kaleyi kuşattı fakat Osmanlı 
kuvvetleri saldırıyı püskürtmeyi ba-
şardı. Venedik ordusu veba salgını-
nın etkisiyle dokuz bin kişi zayiatla 
adadan çekildi. Venedikliler bundan 
sonra Monemvasia Kalesine de sal-
dırdı fakat başarılı olamadı. Bu savaş-
lardan sonra Hüseyin Paşa, Kaptan-ı 
Deryalık görevinden alındı ve yerine 
Mısıroğlu İbrahim Paşa getirildi.
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2. Eğer zamanda geri gidebilseydiniz yine bu mesleği seçer miydiniz?

 Tabii kesinlikle, hiç tereddütsüz bu 
mesleği seçerdim. Ben kendimi 

şanslı hissediyorum açıkçası, kendi hobimi yıl-
larca meslek olarak yaptım. İnsanın en büyük 
ideallerinden biri budur. Bu mesleği yaparken 
de kendime kısa, orta ve uzun dönemli plan-
lar yaptım. Yaptığım bu planların hemen he-
men hepsini gerçekleştirdim. Aslında onu da 
yapsaydım dediğim tek bir şey var. Houston’a 
ilk geldiğimde, dalış okulunda çalıştıktan iki 
yıl sonra, artık oradan canım sıkılmıştı. Biraz 
daha farklı bir sektörde çalışmak istiyordum. 
O sırada iki yerden teklif almıştım; bir tane-
si Phoenix International. Benim son iki yıldır 
çalıştığım şirket, dünyanın en büyük dalış şir-
ketlerinden biri. Diğeri de NASA. Bilmiyorum 
biliyor musunuz ama NASA, Houston’ da. İçinde 
astronot eğitimlerinin olduğu bir dalış havuzu 
var. Bu dalış havuzunda astronotlar astronot el-
bisesi giyip, suyun altında yerçekimsiz ortam 
yaratıyorlar. Başka bir şekilde yerçekimsiz or-
tam yaratılamıyor, suyun altında uzaydaymış 
gibi işlerini yapabiliyorlar. Orada bu astronot-

ların yanında emniyet dalgıçları var. Emniyet 
dalgıçlarından olma şansım vardı, ikisinden 
birini seçmek zorunda kaldım. Ben açıkçası 
parayı seçtim. Phoenix International’a gittim. 
Sadece o ortamı görmek için orada part time 

olarak haftalık 15 - 20 saat çalışma fikri şu an 
bile aklımda. Aklımda kalan tek şey o, onun ha-
ricinde yaptığım her şeyden fazlasıyla memnu-
num. Geriye dönsem yine aynılarını yapardım.

3. Yurt dışı projelerinde yer aldınız mı? Eğer aldıysanız projenin gelişim ve uygulan-
ma süreci hakkında bilgi verebilir misiniz?  

Regülatör bakım-onarım gibi her türlü dalış 
malzemelerinin bakım onarımını da yapıyor-
duk. Bu süre zarfında birçok markanın tek-
nisyenliğini de yapmaya başladım. Tabii mezun 
olduktan sonra Deniz Kuvvetleri’nde çalışırken 
elektronik geçmişim olduğu için Atmospheric 
Diving System (ADS) diye bir sistemde çalışma-
ya başladım. Bundan dolayı dalgıçlığın teknik 
kısmına birazcık ağırlığımı koydum ve dalışın 
elektronik kısımlarında kendimi biraz daha 
geliştirdim, dalış da yaptım tabii. Bu rekreas-
yonel dalış şirketinde iki yıl çalıştıktan sonra bu 

ADS’nin çalışma imkânı olan büyük ticari bir 
şirkette çalışmaya başladım. Orada hem proje 
yönetiminde, hem de offshore’a gittiğimizde ADS 
teknisyeni olarak çalışmaya başladım. İki yıl da 
o şirkette çalıştım, yaklaşık iki ay önce endüstri-
yel dalgıçlığımı sonlandırdım. Hala sportif dal-
gıçlık eğitimi veriyorum, hatta dünden önceki 
gün birisine özel ders ve sertifika verdim. Ama 
endüstriyel dalgıçlığı artık yapmıyorum, kendi 
şirketimi kurdum Amerika’da. Şu an Texas’ın 
Houston şehrinde yaşıyorum. Kendimle ilgili 
söyleyeceklerim bu kadar.

 Birçok projede bulundum. Phoenix 
International aslında ciddi anlamda 

büyük bir şirket, üç tane bölümü var. Bunlardan 
bir tanesi Navy Operations diye geçiyor. Ame-
rikan Deniz Kuvvetleri’nin Search and Rescue 
(SRVRS) adında birçok deniz altı kurtarma sis-
temleri var. Bu sistemi Phoenix yapıyordu ge-
çen seneye kadar. Geçen sene Oceaneering diye 
bir şirket aldı ihalesini. Navy Division da aynı 
zamanda batık çıkarma operasyonları içeriyor. 

Amerikan Deniz Kuvvetleri’nin kendi dalgıçları 
var ama birçok işi dış kaynaklardan gerçekleş-
tiriyorlar yani başka şirketlere veriyorlar. Pho-
enix’de bunlardan biriydi. Dünyanın her yerin-
de Amerika’nın gemileri var. Gemide bir arıza 
çıktığı zaman bizim şirket gidip arızayı onarı-
yor, kendi dalgıçlarını göndermiyorlar. Bu tarz 
operasyonlarda çok bulundum. Yanlış hatırla-
mıyorsam 2013 yılında Hatay ve İskenderun’un 
alt tarafında bir tane uçak düşmüştü, F16 ya da 
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1. Kendinizi tanıtır mısınız?

 Ben 1984 yılında Çanakkale’nin 
Gökçeada ilçesinde doğdum. İlkoku-

lu ve ortaokulu Gökçeada’da bitirdikten sonra li-
seyi Beylerbeyi Deniz Astsubay Hazırlama Oku-
lu’nda okumaya başladım. Liseyi orada bitirdim. 
Daha sonra Gölcük’te de okulu bir sınıf okuduk-
tan sonra elektronik teknisyeni olarak Marma-
ris’te bir fırkateynde görev yapmaya başladım. 
Kariyerime Türk Deniz Kuvvetleri’nde başladım. 
Dört yıl Marmaris’te elektronik teknisyeni ola-
rak görev yaptım. Gökçeada doğumlu olduğum-
dan dolayı her zaman dalgıçlığa bir ilgim vardı 
açıkçası. Çocukluğumdan beri zıpkınla balık 
avcılığına gidiyordum. Hep dalgıç olmak isti-
yordum. Fakat dalgıçlık ihtisas kursuna baş-

vurmak için 
Deniz Kuv-
v e t l e r i ’ n i n 
ö n c e k i 
k a n u n l a r ı -
na göre min-
imum üç yıl 
görev yap-
mak gereki-
yordu. Üç 
yıl bittikten 

sonra başvurumu yaptım. Mülakatları geçtik-
ten sonra Deniz Kuvvetleri’nde dalış kursuna 
başladım. Bu kurs İstanbul’ da oluyor. Türk 
Deniz Kuvvetleri’nde olan SAT, SAS, Dalgıçlık 
Özel İhtisas Kurslarını duymuşsunuzdur büyük 
ihtimal. Sualtı Taarruz, Sualtı Savunma ve Bi-
rinci Sınıf Dalgıç olarak geçiyor. Bu söyledikle-
rim beş hatta altı yıl öncesinin bilgileri, şu an 
değişmiş olabilir kanunlar sürekli değişiyor. 
Ben altı yıl önce hala Türk Deniz Kuvvetleri’nde 
aktif görev yaparken on aylık bir yatılı dalış eği-
timi vardı. Bu SAT, SAS ve dalgıçlar içinde geçer-
li. Bu on aylık kursu bitirdikten sonra da birinci 
sınıf dalgıç olarak mezun oldum. Yaklaşık on 
bir yıl Deniz Kuvvetleri’nde Birinci Sınıf Dalgıç 
olarak çalıştım. Amerika’da dalış amirliği kur-
suna geldim, buradaki dalış amirliği kursunu 
bitirdikten sonra tekrar Türkiye’ye dönüp Tür-
kiye’de yine dalış amirliği kursunu aldım. Bu 

süre zarfın-
da aynı za-
manda hem 
C M A S ’ d a n 
hem de PA-
DI’den spor-
tif dalış eğit-
menliği belgelerimi aldım. 2016 yılının ocak 
ayında Amerika’ya taşınma kararı aldım. Aske-
riyedeki mecburi hizmetim de dolmuştu o za-
man. Ocak ayında Amerika’ya taşındım. Ameri-
ka’ya taşındıktan sonra her ne kadar ben bütün 
dalış belgelerimin Deniz Kuvvetleri’ndeyken 
denkliğini alsam da ilk başta direkt bir sektöre 
giriş zor oluyor tabii. Sportif bir dalış okulunda 
çalışmaya başladım burada. Sportif dalış okulu 
dediğim Scuba dersi veriyoruz sivil insanlara. 
Orada hem eğitmenlik hem de mağaza içinde 
regülatör, yüzerlilik dengeleyici yelek gibi mal-
zemelerin satışını yapıyordum. Haftada 20 saat-
lik süreçte part time çalışmaya başlamıştım. Ta-
bii o zamanlar hiçbir yerel iş geçmişi olmayan 
biri için Amerika’da iş bulmak ilk başta biraz 
zor. Bu yüzden part time başladım ama tabii in-
sanlar senin kalifikasyonlarını anladıktan sonra 
,özellikle Amerika’da, sana karşılığını veriyor-
lar. Çok hızlı bir şekilde o dalış okulunda yük-
seldim ve yak-
laşık altıncı 
ayımda müdür 
yardımcısı old-
um. Sekizinci 
ve dokuzun-
cu aylarım-
da da okulun 
müdürü ol-
dum. Orada 
iki yıl boyun-
ca okulun 
müdürü ola-
rak devam et-
tim. Yaklaşık 22 tane dalış öğretmenimiz vardı. 
Aynı zamanda orada yüzme dersi de veriyor-
duk, yaklaşık on küsur tane de yüzme hocamız 
vardı. Aynı şekilde teknik kısmımız da vardı. 
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Avrupa’da ve Afrika’da iş yapmayı planlıyorsan 
IMCA sertifikası alman lazım. Onun haricinde 
Avustralya’da dalış yapmak istiyorsan ADAS ser-
tifikası alman lazım. Spesifik bölgelerin spesifik 
sertifikaları var. Ama son yıllarda bu üç sertifi-
ka birbirlerini tanımaya başladı. Sanırım iki yıl 
önceden itibaren ADCI ve IMCA birbirini tanı-
maya başladı. ADAS ve IMCA zaten önceden de 
birbirini tanıyordu. Senin bir IMCA sertifikan 
varsa, ADCI sertifikan varmış gibi tanınıyor 
artık. Bunlar, alınan eğitimi bir standarda oturt-
turdular. Neredeyse hepsi aynı eğitimi veriyor. 
Sen hangi sertifikayı aldıysan onunla devam 
ediyorsun. Benim yaşadığım en büyük prob-
lem Türkiye’de aldığım sertifikanın denkliğini 
alamamak. Ben ADCI sertifikası aldım Ameri-
ka’dayken ama ADCI sertifikası almamın en 
büyük nedeni Amerikan Deniz Kuvvetleri’nden 
aldığım eğitimi onaylamalarıydı. Fakat Türki-
ye’de aldığım eğitimle bana ADCI sertifikası 
vermezlerdi. Eğitim iyi veya kötü değil, onlar 
öyle bakmıyor. Eğitimin standardına bakıyor, 
onun standardı benim standardımla uyuşuy-

or mu uyuşmuyor mu diye bakıyor. Örnek ola-
rak; dalgıç olabilmek için 80 metrede minimum 
6 dalış yapman lazım ve her dalışın 20 dakika 
olması lazım. Mesela ADCI’de 80 metre demez, 
82 metre der. 82 metreye 5 dalış yapmanı ve 
minimum 15 dakika olmasını ister. Belki arada 
2 metre var ve senin zamanın daha fazla ama 
o 82 metre dediği ve standartlar birbirleriyle 
direkt uyuşmadığı için kabul etmez. Yoksa biri 
iyi biri kötü olduğu için değil. Şu anda bu üçü; 
ADAS, ADCI ve IMCA birbirlerine denkliği olan 
sertifikalar. Bunlardan IMCA’yı birçok Avrupa 
ülkesinde gidip kendin alabilirsin. Norveç’te ise 
Norveç’in NYD isminde bir okulu var. ADAS’yi 
Türkiye’de Boğaziçi Su Altı Araştırma Merkezi 

veriyor böylelikle yurtdışına gitmeden kendiniz 
alabilirsiniz. Ama tabii her sertifikanın da sevi-
yeleri var; Seviye 1, Seviye 2, Seviye 3 diye. Bun-
lardan en basitleri 30 metreye kadar hava dalışı, 
30 metreye kadar aletli dalışlardır. İşte ondan 
sonra şu metreye kadar karışım gaz dalışı ve-
saire hepsi adım adım gidiyor. 

5. Kariyeriniz boyunca hiç kazalarla karşılaştınız mı, karşılaştıysanız ne sıklıkta 
karşılaştınız?

 Dekompresyon teorisi, hâlâ teori oldu-
ğu için araştırmaları devam eden 

bir konu. Nedeni tam olarak bulunamamış ve 
çözüm yolları da tam kesinlik kazanmamış bir 
teori. Bundan dolayı sen istediğin kadar dalış 
kurallarına uyuyor olsan da bazı zamanlar de-
kompresyon hastalığına yakalanma ihtima-
lin olabiliyor. Güncel dekompresyon tabloları, 
dekompresyon algoritmaları aşırı korumacı 
şekilde yapılmış. Seni limitlerinin çok çok daha 
altında tutmaya çalışıyorlar ve sportif dalış li-
mitlerinin de içinde kaldığında herhangi bir ka-
zayla karşılaşma ihtimalin azalıyor. Hatta yüzde 
birden bile az. Sportif dalışın bu yüzde birlik 

kısmında kendi vücudundaki problemlerden 
dolayı dalış hastalığı yaşanabiliyor. Bu problem-
ler nedir mesela; Patent Foramen Ovale (PFO) 
diye bir hastalık var, yanlış hatırlamıyorsam 
Türkçesi “kalp kapakçığının açık olması”. Her 10 
kişiden 3 kişide PFO var. Eğer PFO varsa senin 
vücudunda istediğin kadar kurallara uy, yaşar-
ken etkilemiyor ama suyun altında büyük tehlike 
teşkil ediyor. PFO varsa Dekompresyon Hasta-
lığı riskini otomatik olarak arttırıyorsun. Bu tarz 
hastalıklar haricinde dalış kurallarına, dalış 
tablolarına, dalış bilgisayarlarına ve algoritma-
lara uyum sağlayarak dalışlarını sürdürdüğün 
sürece gayet güvenli bir spor. Türkiye bir sosyal 
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4. Bir dalgıcın yurt dışı projelerinde 
çalışabilmesi için ekstra sertifikalara ya da 
eğitimlere ihtiyacı var mı? Ekstra eğitimler 
ya da sertifikalar bir dalgıcın mesleki olarak 
önünü açar mı? 

 Kesinlikle. Yurtdışında çalışmak isti-
yorsan zaten Türkiye’de uluslararası 

geçerliği olan bir sertifikamız yok maalesef.  
Türkiye’de liman başkanlığından aldığın kartın 
dünyada hiçbir karşılığı yok. Gitmeyi plan-
ladığın ülkeye göre dalış sertifikası alman lazım. 
Mesela Amerika’ya gelmek istiyorsan ADCI, 

eğitim uçağı tam bilmiyorum. 3000 fit yakınına 
düşmüştü. Derinlik çok fazla olduğundan ve 
elimizde o uçağı çıkartacak bir sistem olmadığı 
için benim çalıştığım şirket oraya gelip o cihazın 
enkazını çıkarmıştı. Bu tarz işleri de yapıyorlar. 
İkincisi, su altı teknolojileri mühendisliği bölü-
mü. Petrol şirketlerine su altı mühendislik hiz-
metleri veriyorlar. Yani mühendislik satıyorlar; 
mesela bir boru imha edilecek, işte şu metrede 
imha yapılacak, bu işleri yapıyorlar. Üçüncü-
sü de, bu benim çalıştığım bölüm, endüstriyel 
dalış kısmı. Ben endüstriyel dalış kısmında bir-
çok projede yöneticilik ve planlama kısımların-
da çalıştım. Kendi içimizde de üçe ayrılıyordu 
yaptığımız iş. Ship Husbandry diye geçiyor bir 
bölüm, Türkçede tam karşılığı yok çünkü bizde 
böyle bir niş alan yok. Gemiyle alakalı dalış iş-
leri gibi. Mesela bazı gemilerin altında testlerin 
yapılması lazım, bu testlerin yapıldığı bir bölüm 
var. Su altında boya testi yapılıyor, metal kalın-
lık testi yapılıyor, pervane testi yapılıyor, bun-
ları yapan bir bölüm var. Bir de karasularında 
dalış yapan bir bölüm var. Mesela Amerika’da 
tren sistemi çok büyük, bu tren sisteminin göl-
lerden veya nehirlerden geçerken ayaklarının 
muayenesi yapılması lazım. Neredeyse her yıl 
muayeneleri yapılıyor. Üçüncü alt bölümümüz 
offshore petrol platformlarının muayenesini ve 
onarımını yapıyordu. Bunun için 150 fite kadar 
normal dalgıçla dalış yapıyorduk. Özellikle bu 
yaz 3 ay boyunca offshore da dalış yaptım. Bu 
projelerde her petrol platformunun belli yıl ara-
lıklarında bir kontrol mekanizması var. Bu mua-
yenelerin tip 1, tip 2, tip 3 diye seviyeleri var. 
En basitinden gözle etrafına bakıyorsun veya 
bir üst seviye olarak kaynak analizi yapıyorsun, 
kaynakları kontrol ediyorsun. Bir tanesinde 
metal kalınlıklarına bakıyorsun, buna göre bir 
rapor oluşturuyorsun. O raporun sonucunda da 

sana bu platform 5 yıl daha gider, 10 yıl daha 
gider, 20 yıl daha gider tarzında bir rapor çıkar-
tılıyor. 150 fitin altında da ADS ile dalış yapıyor-
duk, Atmospheric Diving Suit – atmosferik dalış 
kıyafeti diye geçen bir atmosfer dalış elbisesi. 
İnternetten ADS diye yazarsanız zaten önünüze 
çıkar, çok değişik bir uzay elbisesi gibi. Bu el-
bise bizim 1200 fite kadar 1 atmosfer basınçla, 
atmosfer basınç farkı olmadan dalış yapan bir 

elbise. Avantajı; çok hızlı bir şekilde suyun altı-
na inip dekompresyon ihtiyacı olmadan suyun 
üstüne çıkabilmesi ve derin dalışlar yapılabil-
mesi. Kontrollerimizi bu şekillerde yapıyorduk. 
Bu yaz bir tane platform derinliği 1200 fitti ve 
problemsiz bir şekilde muayene yaptık. Benim 
Amerika’da en yoğun çalıştığım sektör hep ins-
pection olarak geçti. Suyun altında Christmas 
Tree yani yılbaşı ağacı diye bir sistem var. Aslın-
da yukarıdan gelen petrol borusunun bağlantı 
yapıldığı, çok büyük ve bir sürü kontrol ünitesi 
olan bir yer. Basınç ayarlayan, başka yerlere ile-
tim sağlayan kontrol edici bir sistem. Biz bunla-
rı çıkartıp yenisini de takabiliyoruz. Hem ADS 
ile hem de dalgıçla iki kere bu işi yapmıştık. On-
lar da zevkli işlerdi. 
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6. Satürasyon dalışı konusunda bilginiz var mı? Hiç yaptınız mı ya da bize bu konu-
da neler anlatabilirsiniz?

 Çok detaya girmek istemiyorum ama 
Dekompresyon Teorisi aslında vücut-

taki hücrelerin doygunluğuna göre hesaplanır. 
Vücudu 6 farklı hücreye göre inceliyorlar, her 
hücrenin satüre olma yani doygunluğa ulaşma 
süresi farklı. Bu teorilerde yarı zaman olgusu 
kullanılır. Mesela beyin hücreleri iki dakikalık 
yarı zamanlı hücrelerden en hızlı satüre ve de-
satüre olan hücrelerden biri. Onun haricinde 
yağlı “fat tissue” dediğimiz dokular satürasyonu 
uzun olan hücreler var. Kemik hücreleri satüras-
yonu en uzun olanlardan, belki yarı zamanı 12 
saat. Bu yarı zamanı şöyle düşünün, mesela 
beyin iki dakika yarı zamanlıysa, iki dakikada 
beyinin hücresinin yarısı bulunduğun derinlik-
teki basınca göre dolar. Kalan iki dakikada ka-
lan %50’nin %50’si dolar. Yani dördüncü dakika-
da %75’i. Bir sonraki iki dakikada kalan %25’i 
dolar. 6t’ ye yani 6 yarı zamana ulaştığında o 
hücre %100 satüre olarak kabul edilir. Mesela 
100 metreye daldığında beynin satüre oluyor 
veya 4 zamanlıklar, 5 zamanlıklarda oldu ama 
vücudundaki bütün hücreler satüre olmuyor. 
Mesela 12 yarı zamanlı 12t bir hücre satüre ola-
maz çünkü böyle bir hücrenin satüre olması 
için yaklaşık 3 gün geçmesi lazım. Normal 
dalışta o hücre satüre olmadan satha çıkıyor-
sun aslında. Satürasyon dalışında seni belli bir 
derinlikte tutuyorlar ve o derinlikte senin tüm 
hücrelerini satüre ediyorlar. Satüre olması de-
mek vücudun daha fazla nitrojene doymuyor 
demek. Nitrojen vücutta sıvıya dönüşüyor, ciğer 
ve kalpler vasıtasıyla bütün vücuduna yayılıyor 

ve sıvı bir şekilde vücudunda duruyor. Şu anda 
vücudumuzda 1 atmosfer basınç altında 0.79 o-
ranında sıvı şeklinde bir nitrojen var. Derine in-
diğimizde bunun oranı artmaya başlıyor. Zaten 
Dekompresyonun problemi bu, yukarı çıkarken 
hızlı çıkarsan ve ciğerlerinden atılmayıp damar 
yolunda kabarcığa dönüşürse Dekompresyon 
Hastalığına yakalanıyorsun. En basit açıklaması 
bu. Satürasyon dalışında bütün hücrelerini 
satüre ediyorlar. Mesela 3 gün sonra satüre oluy-
orsun, ondan sonra o derinlikte istersen 1 ay kal, 
istersen 10 ay kal seni o derinlik hiçbir şekilde 
dezavantaj olarak etkilemiyor. Çünkü dokuların 
satüre, doymuş oluyor. Satürasyon dalışının 
amacı bu. 100 metrede 10 dakikalık bir dalış 
yaptıysan, 10 dakikalık dalış için 2 saat Dekom-
presyon yapman lazım. Bu Us Navy tabloların-
da böyle. Şirketler; “bu 10 dakikalık dalış için 
neredeyse 3 saatimi harcıyorum ve bu adamdan 
10 dakika faydalanabiliyorum.” diyor. “Bu ad-

ası vermem gerekiyordu ancak bunun yerine 
ona bir tane dalış bilgisayarı hediye ettim. Dalış 
bilgisayarı olmadan dalıyordu. Zaten kuralları 
bilmiyordu kuralları bilip bilmediğini de bil-
miyorum. “Sana gaz ücreti vereceğime bir dalış 
bilgisayarı vereceğim, kurallara uy.” dedim. 
“Bilgisayarı izle ve beni bir daha dalış turuna 
çağırma çünkü seninle bir daha gelmeyeceğim.” 
dedim. Aynı kişi bir petrol platformundayken, 
benim verdiğim dalış bilgisayarına uymamış 
hatta hiçbir şeye uymamış ve AGE olmuş yani 
Arteriyel Gaz Embolisi. Dalışta olabilecek en 
kötü şey, sonucu ya ölüm ya da felç oluyor. Ney-
se ki daldıkları platform aktif bir platformmuş. 
Platformlar aktif ve pasif olarak ayrılıyor. Aktif 
platformlarda üzerinde insanlar var. Hemen 

oradan birine ulaşıyorlar, sahil güvenliğe haber 
veriyorlar. Sahil güvenlik helikopterle geliyor 
ve hastaneye götürüp hayatını kurtarıyorlar. Bu 
tarz olaylar dalışın bir parçası. Ben neredeyse 
20 yıldır dalıyorum, başıma çok ciddi bir olay 
gelmedi ama dediğim gibi konfor bölgesinin 
dışına çıkmamak çok önemli dalışta. Seni bir 
yerde rahatsız eden bir şey varsa, senin konfor 
bölgenin dışına çıkıyorsa o dalışı durdurmak 
veya hayır demek çok önemli. Peer Pressure, 
Türkçe’de akran baskısı diye geçiyor bu. Yani 
etrafındaki insanların ne düşüneceğini düşün-
meden ben bu dalışı yapmak istemiyorum de-
yince bunlar beni ayıplarlar mı demeden kon-
for bölgesinin dışına çıkan dalışları devam et-
tirmemek en sağlıklı yöntem bence.
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devlet olduğu için devlet bize sağlık sigortasını 
ücretsiz sağlıyor. Amerika’da böyle değil, sağlık 
sigortasını ya kendin alıyorsun ya çalıştığın 
şirket sana sağlıyor ancak Amerika’da hiçbir 
sağlık sigortası dalış hastalıklarını sigorta kap-
samına almıyor. Çünkü dalış riskli sporlar içe-
risine giriyor. Yıllardır dalış yapıyorum nere-
deyse almadığım belge kalmadı ama en basit 
dalışta bile aklımda hep bir soru işareti vardır. 
Hiçbir zaman kendimi yüzde yüz rahat hisset-
miyorum dalış yaparken. Bu zihin yapısında 
olduğun sürece kazaları minimuma indirirsin. 
Ben bu işte çok iyiyim, bana artık suda ölüm 
yok tarzı bir mantalitede olduğunda bu kaza-
ları da peşinde getirir. Ben hayatımda bir kere 
Tip-1 Dekompresyon Hastalığına yakalandım. 
Bunun nedenini bilmiyorum, tamamen kural-
lara uygun hareket etmiştim. İtalya’da denizaltı 
kurtarma tatbikatında denizaltı üzerinde dalış 
yaptıktan yaklaşık bir gün sonra kolum ağrıma-
ya başlamıştı. Tip-1 aslında en basit Dekomp-
resyon Hastalığı, sanırım bana tedavi tablosu 
5 uygulandı. Zaten bizim dalış gemisinin üze-
rinde basınç odası vardı. Orada tedavi tablosu 
5 uygulandı ve ben problemsiz devam ettim. 
Onun haricinde birebir kendim dalış hastalığı 
yaşamadım ama benim etrafımda gördüğüm 
birçok dalış hastalığı yaşanan olaylar oldu. Bun-
lardan bir tanesini söyleyeyim arkadaşlara da 
örnek olması için. Dalışı meslek olarak yapan-
lar için en iyisi başkalarından edinilen tecrübe-
dir. Su yüzeyine çıkarken bir arkadaşın yüzünü 
pervane kesti. Bu aslında en büyük dalış riskle-
rinden biridir. Dekompresyon ile hiçbir alakası 
yok, ama dalışın en büyük risklerinden biri. Su-
yun yüzeyine çıkarken etraftaki motor seslerini 
dinleyerek çok dikkatli olunması lazım. Dalış 
ve alfa bayrağının her zaman gemiye çekil-
miş olması lazım, bunlar işte dalışın kontrol 
listelerinin en başlarında gelen şeyler. Bunlara 

ciddi anlamda dikkat edilmeli. Satıhtan ikmali 
dalışlarda bir dalış başlığı kullandığın için hava 
akışını kendin ayarlayabiliyorsun, hava akışını 
artırabilirsin azaltabilirsin. Yorulursan hava 
akışını arttırırsın, yorgunluğun gidene kadar 
rahat rahat hava alırsın. Regülatörle yapılan 
scuba dalışlarında su altında kendini çok yo-
rarsan ve suyun altında yüksek güç gerektiren 
bir iş yaparsan regülatörünün sana ihtiyaç duy-
duğun hava akışını sağlayabilmesi lazım. Eğer 
regülatörün kaliteli değilse senin nefes alma 
sıklığına karşılık veremeyebilir. Nefes almanı 
çok arttırıyorsun ama regülatörün birinci ka-
demesi sana yeterli havayı istediğin kadar hız-
lı bir şekilde sağlayamıyorsa durup nefesini 
azaltmazsan bu ölüme neden olabilir. Çünkü 
Hiperventilasyon, karbon monoksit ya da kar-
bondioksit zehirlenmesine de yol açıyor. Bu 
benim başıma geldi. O durumda en kritik şey 
durup nefesini ayarlamak, eğer regülatörün iyi 
değilse bu gerçekten büyük problem yaratabi-
lir. Bundan dolayı hayatını kaybeden dalgıçlar 
olduğunu biliyorum. Kurtarma operasyonları 
gerçekten çok büyük ve detaylı plan gerektiren 
operasyonlar, dalış işi tamamen satıhta yapılan 
planla doğru orantılı. Planı ne kadar detaylı ne 
kadar iyi yaparsan dalış o kadar sağlıklı geçer.  
 Şimdi anlatacağım şey Türkiye’de pek ol-
muyor. Genellikle Amerika’da oluyor bu. Ameri-
ka’da insanların malzemeye ulaşımı çok kolay ve 
alım güçleri fazla olduğundan bir dalış okuluna 
gidip regülatör, yüzerlilik kontrol yeleği vs. içe-
ren standart dalış kitini alıp dalışa gidebiliyor. 
Geçen seneydi sanırım, burada arkadaşımın 
teknesiyle bir dalış liderliği yaptım. Teknenin 
sahibi dalış kurallarını yüzde yüz hiçe sayan bir 
insandı ve alakasız şeyler yapıyordu. Bu durum 
beni çok rahatsız etti, söylememe rağmen din-
lemiyordu. Ona da yaklaşık 200 dolar gaz par-
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 Türkiye açısından cevap veremeye-
ceğim çünkü bilmiyorum. Ameri-

ka’da yeni mezun olan bir insan istediği kadar 
dalış eğitimi alsın dalgıç olarak başlayamıyor. 
Seni tender olarak başlatıyorlar. Ve iki yıllık 
bir süren var, iki yıl boyunca maksimum fiziki 
işleri sana yaptırıyorlar. Mesela dalış yaparken 
hortumun tutulması, fiziki olarak yorucu bir iş. 
İki yıl boyunca tenderler bu işi düşük maaşla 
yapıyor. İki yıl sonra ikinci seviye olanlar diver/
tender yani hem dalgıç hem tender oluyor. Ara-
da enderlik yapıyor arada dalıyor. Bu şekilde de 
iki yıl daha çalışıyor. Sonra diver oluyor, gerçek 

dalgıç olu-yor. Bu sefer hiçbir fiziki işi yapmıyor, 
sadece kenarda oturuyor. Zamanı gelince mask-
esini, başlığını takıp dalışını yapıyor. Ameri-
ka’daki süreç böyle ve bu süreçte çoğu dalgıç ilk 
bölümde iptal oluyor. Yani diver tender bile ola-
mıyor çoğu çünkü birçoğu tender olarak kalıyor. 
Çünkü iş gerçekten ağır fiziki iş. Ve çocuklar 
daha yeni mezun olup geliyor. 17, 18 yaşındaki 
çocuklar kendilerine dikkat etmiyorlar. Mesela 
hortumu yanlış çekiyorlar. Bel fıtığı oluyorlar 
bellerini sakatlıyorlar. Ve 30 gün boyunca her 
gün yaptığınızı düşünün. Her gün saatlerce bu 
işi yaptığınızı düşünün. Yani Türkiye’de bir dalış 
yaptığımızda bizim dalış bir saate bitiyor. Çünkü 
bizim dalışta su altında o kadar çok iş olmuyor 
açıkçası. O hortumu tutmak bir problem değil, 
ama her gün 11-12 saat dalış yapılan bir plat-
formda o hortumu sürekli indir kaldır yapmak 
çok büyük bir iş. Birçok kişi ya sakatlanıyor ya 
da diyor ki ben bu işi yapacağıma giderim McDo-
nalds’da çalışırım daha iyi diyor ve işi bırakıyor. 
Amerika’daki sektörde ya çok genç insanları 
görüyorsun ya da çok yaşlı insanları görüyor-
sun yani böyle orta seviye, orta yaşlı insan 

bulmak çok zor. Türkiye’de nasıl olduğunu bil-
miyorum, dalgıç ilk mezun olduğu zaman dalış 
yaptırıyorlar mı yaptırmıyorlar mı bilmiyorum. 
Ama Amerika’da ilk dalışını büyük ihtimal 
iki yıl sonra yapıyorsun. Tabii bu sürede dalış 
yapıyorsun ama 20 fite dalış yaptırıyor, 30 fite 
dalış yaptırıyorlar. Böyle ciddi dalışlar değil, çok 
basit dalışlar yaptırılıyor. Gerçek dalışlarını 4 yıl 
sonra yapmaya başlıyorsun Ameri-ka’da. Ve bu 
süreçte de ayakta kalabilmen lazım. Maaşlar 
çok ciddi değişiyor yani bir tender maaşıyla bir 
dalgıç maaşı arasında 3 kat civarı fark var. Ben 
sektörü bildiğim için ikisinin de ne kadar maaş 
aldığını biliyorum. Tender günlük 200 dolar 
alıyorsa dalgıç günlük 550 dolar ile 800 dolar 
arasında para alıyor. Bu da yaptığı dalışa göre, 
yaptığı derinliğe göre bir baz fiyatı var. Bir de 
temel fiyatının üzerine daldığı fite göre her fit 
başına bir dolar alıyor. Mesela 100 fite dalış yap-
mışsa fit başına 1,5 dolar alıyor, 150 dolar ekstra 
oradan alıyor. 200 fite dalış yapmışsa 2 dolar 
alıyor, fit başına 400 dolar oradan alıyor. Bir de 
temel maaşı var 550 dolar, böylece maaşı cid-
di anlamda yükseğe çıkıyor. Ama tender dalış 
yapmadığı için 200 dolar alıyor, dalsa da dal-
masa da. Yanındaki adam belki 800 dolar alıyor, 
oturuyor hiçbir iş yapmıyor. Öbürü fiziki olarak 
çok çalışıyor ama dalış yapamıyor. Çok düşük 
maaş alıyor ve bu parayı birçok sektörde de ala-
bildiği için çıkıp başka bir sektöre geçiyor. Ama 
dayanabilen ve bu sektörde uzun süre kala-
bilen de çok iyi paralar kazanıyor. 

8. Sizce yeni mezun olan bir öğrenciyi nasıl bir süreç bekler?

MUSTAFA TUNÇ
Birinci Sınıf Dalgıç & Supervizör
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amdan 10 dakika faydalanacağıma 100 metreye 
bunu indiririm, orada bırakırım. Satüre ederim, 
satürasyon dalışı yaparım ve 4 saat, 5 saat, 8 saat 
daldırırım” diye düşünüyorlar. Genelde satüras-
yon çemberlerinde 3 kişi olur; bir tane dalgıç, 
bir tane tender, bir kişi de istirahat eder. Bunlar 
sürekli kendi aralarında tekrar eder. 8 saatten 
24 saat ve üzerine kadar çalışırlar. Suyun altında 
seni 10 dakika çalıştıracağına 8 saat çalıştırıyor. 
Yani birçok işi zaten 10 dakikada yapamıyor-
sun, istesen de yapamazsın. Fakat satürasyon 
dalışı, dalgıçların vücudunu olumsuz bir şekil-
de etkilemediğinden dalgıçları böylelikle su al-
tında daha uzun süre çalıştırabiliyorsun. Bunun 
şirketlere yararı çok ama dalgıçlar için uzun 

vadede sağlık sorunlarına yol açabilir. Uzun 
süre yapılabilecek bir dalış değil, sürekli basınç 
altındasın. Tamam, belki vücudun satüre olu-
yor ama senin kemiklerin, vücudun o atmos-
ferde ve o derinlikte yaşamaya programlı değil. 
Programlı demek belki doğru terim değil, belki 
biz orada doğmuş olsak bu zamana kadar evrilm-
iş olabilirdik. Ama şu an o seviyede olmadığımız 
için kemik ölümü oluyor. Birçok hastalığın başı 
oluyor yani satürasyon dalgıçlığı.Uzun dönem 
yapılması sakıncalı ama birçok kişi kısa dönem 
yapıyor. Şöyle söyleyeyim adam 20 yılda kazan-
acağı parayı 2 yılda kazanıyor, o parayla yaşıyor. 
Ama riskli bir iş. Suyun altında günler geçirmek 
kısmına gelirsek basınç odasını gördüyseniz 
onun çok daha büyüğünü düşünün, onu suyun 
altına koyuyorlar. Senin orada yatağın var. Za-
ten 3 günde belki seni satüre ediyorlar sonra 
seni daldırıyorlar sen orada aylarca kalıyorsun. 
Aylarca duruyorsun, belki bir ay, iki ay, üç ay 
orada duruyorsun. Burada senin yatağın var, 
televizyonun var, telefon hakkın var. Yani eşini 
dostunu arayabilirsin, kitap okuyabilirsin ve 
yemeğini de sürekli gönderiyorlar. Evinde nasıl 
yaşıyorsan orada da yaşıyorsun,  tabii daha ufak 
ve kısıtlı bir yerde. Konfor olarak büyük bir 
problem yok yani. 

7. Batık çıkarma / salvage operasyonlarından bahsedebilir misiniz?

 Batık çıkarma olayı, suyun altına inip 
verilen görevi yapmak. İşte şuraya 

zinciri koy, şuraya şunu yap, buraya bunu yap. 
Batık çıkarmanın en büyük faktörü, su üstünde 
yapılan planlama. Eğer su üstünde yapılan plan-
lama, hem mühendislik olarak hem de dalış tec-
rübesiyle bir arada yapılmazsa kurtarma ope-
rasyonu başarısız olur. Ya birisi sakatlanır ya da 
kurtarılacak şey çıkarılamaz. Bunların çok iyi 
planlanması lazım. Bir aracın suyun altından 
çıkartılması çok basit, bir tane balon vururum 
çıkartırım dersin. Aslında bu bile planlaması 
önemli olan bir şey işte. Kayışları nereye geçire-
ceksin? Arabanın en kuvvetli yeri neresi? Ara-
banın üreticisini arayıp arabanın ağırlığını he-
saplayıp her kayışı vuracağın yerin o ağırlığı 
kaldırıp, kaldıramayacağını hesaplayabilmen 
lazım. Mesela arabayı kaldırırken kayışı tak-
tığın yer kopabilir. 30 metrelerde olan bir ara-
bayı kayış koptuğu için 50-60 metrelere indirip 
operasyonu daha da zorlayabilirsin. Onun için 
su üstündeki planlama çok önemli. Planlamayı 
yapan kişi der ki, “Şu arabaya in şunun şurasına 

kayışı vur, balonu şöyle yap. Bunlara dikkat et, 
göz önünde bulundur.” Dalgıcın işi çok büyük 
değil suyun altında ama planlama çok daha 
önemli. Planlama düzgün yapılmazsa zaten 
başarısız olur.
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 Adada iki devlet olmasına rağmen 
tek başkent vardır. Ortadan ikiye BM 
Barış Gücü tarafından atılmış olan Yeşil 
Hat tarafından ikiye bölünen Lefkoşa, 
hem KKTC (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri-
yeti)’nin hem de GKRY (Güney Kıbrıs 
Rum Yönetimi)’nin başkentidir. Tarihi 
yerler bakımından zengin olan Lefkoşa 
hatırı sayılır ölçüde turist ağırlamaktadır. 
Lefkoşa’da başlıca gezilmesi gereken yer-
ler arasında Büyük Han, Arasta Sokak, 
Bedesten, Lüzinyan Evi, Mevlevi Tekke 
Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi, Venedik Sütunu, Kumarcılar Hanı ve Girne 

Kapısı vardır.

 Plajlarıyla, doğasıyla ve tarihiyle ilgi 
çeken Girne de Kıbrıs’ın önemli liman şe-
hirlerinden biridir. Özellikle, Antik Yat Li-
manı ve Girne Kalesi görmeye kesinlikle 
değecek yerler arasındadır. Bölgede çeşit-
li lokal restoranlar ve eğlence mekanları 
da vardır. 

        Kıbrıs’ın diğer bir liman şehri 
olan Gazimağusa, bir ticari liman 
şehridir. Limanı dışında görülmesi 
gereken en önemli yerlerinden biri 
Salamis Antik Kenti’dir. Tarihi size 
hissettirecek olan bu antik harabeler, 
yıl boyu ziyaretçi çekmektedir. Lala 
Mustafa Paşa Camii, Othello Kalesi 
ve Namık Kemal Zindanı ve Müzesi; 
Gazimağusa’nın görmeye değer diğer 
güzellikleridir.

 KKTC’nin diğer bir şehri olan İskele, 
Karpaz Yarımadasını komple içermek-
tedir. Kanakaria Kilisesi, Philon Kilise-
si, İskele İkon Müzesi ve Kral Mezarları 
İskele’de görülebilecek turistik yerler ara-
sındadır.

GİRAY CAN OVACILLI
İstanbul Teknik Üniversitesi
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AKDENİZ’İN YILDIZI
KIBRIS

 Yunanca Κύπρος, Kipros; Arapça'da Kubrus (Kubruş); Hitit 
kaynaklarında Alaşya; Mısırlılarca Asi; Asurlularca Yatnana; 

İbrani halklarınca Kittim; batı ülkelerinde Cyprus, Cypre, Chypre, Gipros ve 
Cypern olarak isimlendirilen Akdeniz’in en doğusunda ve en büyük üçüncü 
adası olan Türkçe ismiyle Kıbrıs, ilk olarak İyonyalı araştırmacı olan Homeros 
tarafından ‘’Kypros’’ 
adıyla anılmıştır. Antik 
Yunan tanrılarından 
olan Afrodit’in adanın 
Baf Bölgesi'nde doğduğu 
söylenmektedir ve bu 
yüzden ada Afrodisia 
ve Amatosia olarak da 
anılmaktaydı.

Günümüzde kuzey 
kısmında Türklere, 
güney kısmında ise Rumlara ev sahipliği yapmakta olan Kıbrıs, çağlar boyu 
birçok milletin ve birçok devletin eline geçmiş; birçoğuna ev sahipliği 
yapmıştır. Bu yüzden turistik açıdan çok fazla tarihi yere sahiptir. Türk ve Rum 
kesimi olmak üzere ikiye ayrılan ada, bu halini 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı ile 

almıştır.

  Maki bitki örtüsüne sahip olan 
Kıbrıs, turunçgillerce ve zeytin 
ağaçlarıyla zengin bir tarım 
hacmine sahiptir. Servi, Çam, 
Meşe ve adaya Avusturalya’dan 
İngilizler tarafından adadaki 
bataklıkları kurutmak için 
getirilen Okaliptüsler adanın 

genel ağaç popülasyonunu oluşturmaktadır. Doğasından bahsederken 
Karpaz Yarımadası eşeklerini ve adaya sıkça uğrayan Caretta Carettaları da 
unutmamak gerekir. Adanın en doğusunda bir iğne ucu gibi uzanmış olan parça 
Karpaz Yarımadası, Eşek Cenneti olarak da 
isimlendirilmektedir. Bölgeye özgü olan bu 
eşek popülasyonu, yerli ve yabancı insanlar 
tarafından ilgi görmektedir. Akdeniz’de 
sayılı sahillere, yumurtlama zamanı  
çıkan Caretta Carettaların yüzde doksanı 
Türkiye’ye ve Kıbrıs’a çıkmaktadırlar. 
Kıbrıs’ta KKTC sınırları içerisinde olan 
Alagadi Kaplumbağa Plajı’na çıkan Caretta 
Carettalar, yumurtlama zamanı koruma 
örgütlerince korunmaktadırlar.
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 Geminin bölümlerin-
den daha ayrıntılı bahsedecek 
olursak; Savaş Harekât Merke-
zi (SHM), yedi askeri personel 
bulundurur ve olası harp duru-
munda bütün atış kontrollerinin 
ve stratejik planların yapıldığı 
bir kontrol merkezi niteliği taşı-
maktadır. Bu bölümde ilk ASROC 
Güdümlü Füzesi’nin atıldığı atış 
kontrol ünitesi ve Gyro Repeater’ı 
sergilenmektedir.
       Köprü üstünde bulunan ve 
ilgimizi çeken bir diğer ekipman ise ge-
minin elektrik ya da telsiz sıkıntısı olması 
durumunda makine dairesine komut veri-
lebilmesini sağlayan “Kirpiç” ti. Art arda 
sekiz atış yapabilen ve her bir topu 75 kg 
ağırlığında olan ilk ASROC Güdümlü Füze-
si’ni atmasıyla bilinmesine ek olarak seyir 
halindeyken yakıt ikmalini karşılayan ilk 
gemi olması, Gayret’i diğer gemilerden 
farklı kılan özellikleri arasında yer almak-
ta.         
 Üç adet cephane portujuna sahip 
bir Uçaksavar topunu ve hava araçlarını 
imha etmek için kullanılan G7-A Torpido-
su ’nu bünyesinde bulunduruyor. G7-A Tor-
pidosu, içinde 55 kg’lık TNT bulunduran 

ve su yüzeyinde hareket kabiliyetine sahip 
olan ilk torpido olması Pelikan’ı ayrıcalıklı 
kılıyor. Bayrağa tekrar selam vererek hü-
cumbottan ayrılıyoruz ve keyifli gezimizi 
burada sonlandırıyoruz.
 Ardından TCG-Pelikan’a geçiş ya-
pıyoruz. Kartal sınıfı bir hücumbot olan 
Pelikan, 1969’da Almanya’da üretilmiş ve 
2016 yılına kadar Türk sancağında görev 
yapmış. 2016 yılından sonra hizmet dışına 
ayrılmış ve müze gemisi olmuş. Sergile-
nen kısımları hakkında bilgi verecek olur-
sak; toplamda dört adet Penguin güdümlü 
mermisi bulunsa da müzeye çevrilmesi 
sırasında iki adeti platformdan sökülmüş. 
Penguin güdümlü füzesi deniz araçlarının 
imha edilmesi için kullanılıyormuş.

 Bu müzeye 
gelerek toplamda se-
kiz katlı olan Gayret 
Gemisi’nin mutfa-
ğını, çamaşırhane-
sini, Savaş Harekât 
Merkezi’ni, kaptan 
kamarasını ve köprü 
üstünü görme şansı-
nı yakalıyoruz. 

Müze Yazısı

GÖKÇEN BİLGİN
İstanbul Teknik 
Üniversitesi

FİKRETTİN BULUT
Piri Reis Üniversitesi
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 1973 yılına kadar Amerikan Pasific Donanması’nda görev yapmış, Kore ve Viet-
nam Savaşları’na katılarak gösterdiği üstün başarı sayesinde toplamda yedi ödül almış 
ve köprü üstünde gördüğümüz “Excellent Arması’’nı almaya hak kazanmıştır. 11 Tem-
muz 1973’te, Eversole Türkiye’ye satılmış ve Türk Deniz Kuvvetlerinde ‘’TCG Gayret (D-
352)’’ ismi ile göreve başlamıştır. Osmanlı döneminde halktan toplanan yardım saye-
sinde dört adet savaş gemisi alınmıştır, bunlardan ilkinin adı olan Gayret-i Vataniye’ye 
izafeten geminin adı Gayret konulmuştur. Gayret 1995 yılında emekliye ayrılmış ve 20 
Ağustos 1997 tarihinde İzmit’te Türkiye’nin ilk müze gemisi olarak hizmete açılmıştır.

GAYRET
GEMİ M

ÜZ
ES
İ

 Kocaeli’nin İzmit ilçe-
sinde bulunan Gayret 

Gemi Müzesi, 1997’den bu yana 
hizmet veriyor. Müzeye girdiği-
mizde bizi ilk olarak Yavuz Zırh-
lısı’nın Hartuç’u (önceden monte 
edilmiş ateşli silah mühimmatı) 
karşılamakta.  Yavuz Zırhlısı, Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün naaşını An-
kara’ya götürülmek üzere İzmit’e 
kadar taşımıştır. 1950 yılında aktif 
hizmetine son verilerek 1960 yılın-
da sergiye açılmıştır. 
 Ardından sıra Gayret Gemisi’ne 
geliyor. Gemiye giriş sırasında, 
Türk Tüzüğü’nün Madde 23 kuralı 
neticesiyle gemiye giriş ve çıkış-
larda bayrağa selam vermenin zo-
runlu olduğunu ve sivillerin baş 
selamı, askerlerin ise el selamı 
vermesi gerektiğini öğreniyoruz; 
selamımızı verip Gayret Gemisi’ne 
giriş yapıyoruz.  Gayret Gemisi, ilk 
adını Midway Savaşı’nda hayatını 
kaybetmiş olan donanma pilotu 
Teğmen John T. Eversole’dan alan 

Gearing sınıfı muhrip, 1946 yılında Amerika’da üretilmiş ve 10 Mayıs 1946’da B. P. Ross 
komutasında göreve başlamıştır.

 Gayret Gemisi’nin genel karakteris-
tiklerinden bahsedecek olursak; deplas-
manı 3.516 t, uzunluğu 119.2 m, genişliği 
12.45 m, draftı ise 4.37 m’dir. 35 knot hızı-
na çıkabilen Gayret; 6 adet 5” /38 kalibre 
silah, on iki adet 40 mm AA silah, on bir 
adet 20 mm AA silah, on adet 21” (53 cm) 
torpido tüpü, altı adet su altı bombası pro-
jektörü, iki adet su altı bomba parçasına 
sahip olmakla beraber pervanelerinden 
her biri dört kanatlı ve 8.5 ton ağırlığında.  
Azami menzili 13 km olan, 270 derece dö-
nebilen her biri 50 kg ağırlığında iki topa 
sahip.  Kişi kapasitesi üç yüz otuz altı ol-
makla birlikte toplamda iki yüz elli kişilik 
askeri personel bulundurabilmekte. 
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bunlar? Birinci-
si küresel iklim 
d e ğ i ş i k l i ğ i n e 
bağlı deniz 
yüzeyi sıcak-
lıklarının art-
ması, yüksek ol-
ması gerekiyor. 
Marmara Denizi 
2021 yılında 40 

yıllık ortalamada yaklaşık 2,5 derece daha sı-
cak oldu. Yani iklim değişikliğine bağlı yüzey 
sıcaklığı artışı var. Tabii iklimden bahsedince 
müthiş bir rahatlama oluyor. “Çok şükür bizden 
değilmiş, iklimdenmiş. Zaten iklime karşı ne 
yapalım? Yapacak bir şey yok” diyoruz. Arka-
daşlar, iklim evet böyle küresel bir ölçekte 
maruz kaldığımız zaman bir felaket ve bir kriz 
ama buna da biz neden olduk. İklim de kendi 
kendine değişmedi herhalde, uzaylılar değiştir-
medi. Yani müsilajın nedenlerinden birincisi 
bu yüzey sıcaklıklarının artması. İkincisi Mar-
mara Denizi’nin orijinal yapısı. Marmara ori-
jinal bir deniz. Kuzeyde az tuzlu, soğuk, besince 
zengin Karadeniz suları var. Güneyinde Akde-
niz’den gelen çok tuzlu, sıcak ama besince fa-
kir oksijence zengin Ege suları var. Yoğunlukları 
ve sıcaklıkları farklı iki su kütlesi iki tane boğaz 
aracılığıyla Marmara Denizi’nde karşılaşıyorlar. 
Karşılaşınca ne oluyor? Marmara Denizi’nde 
sürekli kuzeyden güneye doğru Karadeniz’in 
suları yüzeyden akıyor. Alttan da Akdeniz’in 
suları Çanakkale Boğazı’ndan girerek kuzeye 
doğru dipten Karadeniz’e doğru akıyor. Bu iki 
akıntı sistemi yukarıda az tuzlu, aşağıda çok 
tuzlu. Yukarıdaki Karadeniz suyu soğuk, besin 
ve oksijen yönünden zengin; aşağıdaki Akdeniz 
suyu ise sıcak, besince fakir, oksijen yönünden 
değişken özelliklere sahip. Bu iki farklı su taba-
kası bir geçiş tabakasıyla birbirinden ayrılıyor. 
Dolayısıyla bu Marmara Denizi’nde kararlı bir 
yapı ortaya çıkıyor. Bu ne yapıyor peki? Diple 
yüzey arasındaki karışımları sınırlandırıyor. 
Diple yüzey arasındaki karışım sınırlandırılın-
ca deniz durağan hale geliyor. Müsilaj bu du-

rağan, kararlı şartları seviyor. Marmara Deni-
zi’nin orijinal yapısı müsilaj oluşumuna çok 
uygun. İkinci tetikleyici bu. Üçüncü tetikleyici 
ise yüksek besin elementi. Ne demek yüksek 
besin elementi? Azot ve fosfor başta olmak 
üzere bu inorganik besin elementlerinin müsi-
lajın patlayabilmesi için deniz suyunun içinde 
yüksek olması gerekiyor. Yüksek mi? Yüksek. 
Nereden geliyor peki? 25 milyon insan yaşıyor 
Marmara Denizi’nin çevresinde. Bu 25 milyon 
insanın bütün atıkları yıllardır doğru düzgün 
arıtılmadan Marmara Denizi’ne yönlendirili-
yor. Marmara Denizi’nin çevresinde kümelen-
miş, Türkiye’nin yarısına mal ve hizmet sunan 
bir endüstri var. Onların atıkları da Marmara’ya 
geliyor. Yoğun tarımsal faaliyetler var. Onların 
kullandıkları gübreler, zehirler de Marmara 
Denizi’ne geliyor. Gemicilik atıkları bir koridor. 
Sürekli çalışır vaziyette bu koridor. Bunlar ve 
diğer bütün atıklar doğru düzgün arıtılmadan 
Marmara Denizi’ne gönderilmeye devam edi-
yor. İşte bu üçlü tetikleyici bu sene bir araya 
geldi. Yani kirlilik yükü kırk yıldır hep yüksekti 
zaten. Marmara Denizi’nin orijinal yapısı bunu 
tetikliyordu zaten, buna çok uygundu. Küresel 
iklim değişikliğine bağlı sıcaklık artışı anomali-
si çok yükseldiğinde birden bunların hepsi faa-
liyete geçmiş oldu. Dolayısıyla müsilaj bu şekil-
de ortaya çıkmış oldu. Tekrar edecek olursak 
iklim değişikliği dediğimizde rahatlamayalım. 
İklimi biz değiştirdik. Yani Marmara Deni-
zi’nin orijinal yapısını çok iyi biliyorduk ve 40 
yıldır denizin sihirbaz olmadığını da bilme-
miz gerekiyordu. Ön arıtmadan geçirmeden, 
doğru düzgün arıtmadan yükü arttırdık. İklim 
değişikliği de diğer iki parametreyle birleşince 
müsilaj korkunç bir şekilde bizi karşıladı. Deni-
zin sihirbaz olmadığını hepimiz öğrendik. At-
tığımız atıkların bir yere gitmediğini hepimiz 
öğrendik. Şimdi kara kara düşünüyoruz ne 
yapacağız diye.

Suyun içerisinde 
tül gibi uzanıyor.

Röportaj
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1. Prof. Dr. Mustafa Sarı kimdir? Bize kendinizden bahsedebilir misiniz?

 Ben Mustafa Sarı, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üye-
siyim. Uzun yıllar Van 100. Yıl Üniversitesi’nde çalıştım. 23 yıl 1992-2016 yılları arasında 

Van’da çalıştım. Van Gölü İnci Kefali’nin korunmasıyla ilgili modeller geliştirdim. Orada geliştir-
diğim modelleri Oxford Üniversitesi başta olmak üzere dünyanın bir sürü üniversitesinden davet 
alıp gidip oralarda anlattım. Yaptığım işler bir sosyal girişim sayıldı. Dolayısıyla sosyal girişimci-
likle ilgili çok sayıda ödül aldım bununla ilgili. 100’den fazla makalem var. Şimdi ise mesleğimle 
ilgili çeşitli konularda 12 tane de kitabım var. Mustafa Sarı, hayatında hocalığı her şeyin önünde 
değerlendiren bir akademisyen.

 Müsilaj, denizde 1729 yılından beri 
bilim dünyasının bildiği Akde-

niz Havzası’ndaki denizlerde görülen bir doğal 
ekolojik olay. Denizde fitoplanktonik organiz-
malar var. Aynı karadaki bitkiler gibi denizde 
minicik mikroskobik çoğu tek hücreli bitkiler 
var. Bunlar fotosentez yapıyorlar. Işıklı bölgede 
denizdeki yaşamın devamı için şu anda soludu-
ğumuz havanın içindeki oksijenin yarısı bu fito-
planktonik organizmalar tarafından üretiliyor 
aslında. Çünkü denizler en büyük karbonhid-
ratlar. Bu fitoplanktonik organizmalar bizim 
denizle olan yanlış ilişkimiz sonucunda aşırı 
çoğalmaya başlıyor. Nedir bu yanlış ilişki? Atık 
yükünü ve denizin sıcaklığını arttırıyoruz. On-
dan sonra yine insan etkisine bağlı olarak deniz 
daha kararlı ve durağan bir hale geldiğinde fi-
toplanktonik organizmalar, bu bizim arıtmadan 
denize gönderdiklerimizi hızla tüketip denize 
yardım etmek istiyor. Hızla çoğalıyorlar ama 
denize gönderdiğimiz azotu, fosforu bir anda 
tüketemiyorlar. Birini daha hızlı tüketiyorlar, 

mesela fosfor daha hızlı tükeniyor. 
Bu durumda organizmalar strese giri-
yor. Strese girdiklerinde kendilerini 
korumak istiyorlar ve bir salgı üreti-
yorlar. İşte bu ürettikleri salgı jelimsi 
yapıda, çoğunluğu basit şekerlerden 
oluşan polisakkarit gibi bir salgı; şeffaf, 

sümüksü yapıda. Aynı zamanda bakteriler de 
böyle ortamları çok seviyor. Hemen bakteriler, 
virüsler ve diğer mikroorganizmalar da küme-
leniyor. Böylece denizin içerisinde kilomet-
relerce uzayan şeffaf, efendim tül gibi yapılar 
düşünün. İşte müsilaj bu. Ama müsilaj Marma-
ra Denizi’nin ışıklı bölgesinde yani yüzeyle dip 
arasındaki bölgenin ilk 30 metresinde. 30 metre-
den daha aşağısı Akdeniz suyu. Dolayısıyla oraya 
da müsilaj çöküyor ama orada müsilaj bulun-
muyor. Müsilaj yüzeye çıkmış olan köpüklerden 
ibaret değil. O toplam müsilajın 1000’de 1’inden 
bile daha az. Peki ne müsilaja neden oluyor? Biz 
akademisyenleri bir araya getirir de müsilajın 
nedenlerini tartışın derseniz 100’den fazla para-
metre sayarız. Ama üç tane temel tetikleyici var. 
Bunların içinden üç tetikleyici bir arada olduğu 
zaman müsilaj bu seneki gibi çok artıyor. Ne 

2. Müsilaj nedir ve nasıl oluşur? Müsilajı arttıran unsurlar nelerdir?

“Kıyıda gördüklerimiz buzdağının tepesi,buzdağı aşağıda”“Kıyıda gördüklerimiz buzdağının tepesi,buzdağı aşağıda”
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 Şimdi bir şey bizim 
cebimize dokun-

mazsa onun zararını varsay-
mıyoruz biz zaten. Ya ben deni-
ze girecektim, müsilaj oldu 
nasıl denize gireceğim? Ben 
balık yiyecektim ama müsilaj 
var, ben nasıl balık yiyeceğim? 
İşin ekonomik boyutu benim 
cebime dokunduğu anda daha 
iyi anlamaya başlıyorum bana 
olan, topluma olan zararını. 
Müsilajın ekolojik etkilerin-
den azıcık bahsettik. Ekono-
mik, sosyal, kültürel alanlarla 
beraber denizcilik sektörüne 
olan etkileri ise önümüzdeki 
yıllarda daha net ortaya çıka-
cak. Bakın, balıkçılıktaki 
kayıplar %40’ın üzerinde. 
Yani şu anda çalışmalar de-
vam ediyor, net rakamlar o za-
man ortaya çıkacak ama 
sınırlı gözlemle söylüyorum 
%40’ın üzerinde. Balıkçı müsi-
lajın olmadığı bir sezona göre 
%40 zarar etti bu sene. Deniz-
cilik sektörü çok büyük kayıp 
yaşadı. Neden kayıp yaşadı?  
Küçücük bir motor yat liman-
dan çıktı bir saatlik seyrüse-
fer sonunda filtreleri tıkandı. 
Yani çok daha hızlı filt-
re değiştirmeleri gerekti. Çok 
fazla filtre temizliği yapmaları 
gerekti. İlk önce bunun farkı-
na varamayanların motorları 
kilitlendi, zarar gördüler. O 
büyük gemilerin boyumuz ka-
dar olan filtreleri tıkandı ar-
kadaşlar. Sonra ne oldu peki? 
Çanakkale Boğazı, İstanbul 
Boğazı gibi güzergahlardan 
bu gemiler geçerken belli hız-
larda geçmek zorundalar. 
Ama müsilaj yüzünden filtresi 
tıkanıyor, tıkandığı için daha 
yavaş geçmek zorunda kalıyor. 
Bu sefer diyorlar ki; “Daha 
yavaş geçiyor ve deniz güven-

liğini tehlikeye atıyorsun, 
kılavuz almak zorundasın.” 
Kılavuz almak ne demek? İlave 
para demek. Armatörler gemi-
ler boğazlardan geçerken para 
ödemek zorunda kaldı. Biz, 
Peru ve Avustralya arasındaki 
El-Nino, La-Nina olaylarından 
biliyoruz ki orada El-Nino yıl-
larında hamsi popülasyonun-
da çok ciddi ölümler oluyor. 
Bu ölümler sonucu ortaya çı-

kan atıklar o bölgede çalışan 
gemilerin boyalarına zarar 
veriyor, kararmaya neden 
oluyor. Şimdi bizim gemi-
lerin boyalarında kararmalar 
ortaya çıkacak. Henüz daha 
kimse bunun farkında değil 
ama önümüzdeki yıl göre-
cekler. Üç yıl için yaptıkları 
bakımın bir yıl sonra ya da 
bir buçuk yıl sonra aslında 
döneminin, devrinin geçtiğini 
görecekler. Turizm sektörü 
çok büyük zarar etti. Çünkü 
insanlar köpük köpük kıyıya, 
sahile vurmuş müsilaj içinde 
denize girmek istemediler. 

Hatta biliyorsunuz ben sürek-
li televizyonlarda yayınlara 
katıldım. Turizmciler bana 
çok kızdılar. Dediler ki; “Hoca 
bir gün de çık de ki müsilaj 
yok.” E var ama? “Olsun, sen 
yok de.” dediler. “İnsanlar hiç 
olmazsa gelsin denize girmi-
yorsa da otelde kalsınlar. 
Hep rezervasyonlarımız ip-
tal oluyor. Sen mi ödeyecek-
sin parasını?” dediler. Sanki 

yıllardır Marmara Denizi’ni 
ben kirletmişim gibi sorum-
luluğu bana yüklediler. Ben 
de onlara sordum ki; burada 
oteliniz var ama arıtma tesisi-
niz var mı? “Ama biz beledi-
ye değiliz.” Peki belediyeye 
arıtma tesisi yok diye müra-
caatınız var mı? Bana bir 
tane dilekçe örneği gösterin. 
Ben denizi kirletmek istem-
iyorum, benim atıklarımı 
arıt dediniz mi? Su faturası 
ödüyorsunuz, ödediğiniz fa-
turalardan atık arıtma bedeli 
ödüyorsunuz, gelip bir bele-
diyenin yakasına yapıştınız 
mı? Benim yakama yapışmak 
istiyorsunuz şimdi. Bunların 
hiçbirine cevap veremediler 
tabii. Balıkçılıkta çok ciddi 

kayıplar oldu. Turizmde, de-
nizcilik sektöründe kayıplar 
oldu. Tabii bu sektörler ekono-
mik olarak kayıp yaşayınca 
şöyle düşünün; bir eğlence sek-
törü vardı Erdek’te. Nerede? 
Olamamış oldu o dönemde. 
Sosyal ve kültürel hayata da 
etki etti. Avşa Adası, Marmara 
Adası, Prens Adaları bunların 
hepsinde müsilajın çok boyut-
lu etkileri oldu. Önümüzdeki 
yıllarda rakamlarıyla bunları 
daha net bir şekilde görmüş 
olacağız.

4. Müsilajın çevreye ve insanlığa olan zararı nedir?

Denizden Röportaj
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3. Müsilaj, denizdeki ekosistemi nasıl etkiliyor?

 Müsilajı biz yüzeye çıktığı zaman an-
ladık, fark ettik. Oysa ben geçen yıl 

21 Kasım’da açıklama yaptım. Dedim ki: “De-
nizde müsilaj var, balıkçılar bundan çok şika-
yetçiler müsilaja karşı önlem alalım.” Duydu 
mu kimse? Duymadı. Kimseden kastım sen, 
ben, ondan bahsetmiyorum yani yöneticiler 
ya da kamuoyu farkındalığı anlamında kastedi-
yorum. Duyuldu mu? Duyulmadı. Gazetelerde, 
internette şöyle minicik bir cümle olarak 
geçiverdi bir yerde kimin umurunda? Denizde 
müsilaj varmış. Aman müsilaj ne ki? Ne za-
man ki nisan ortasında müsilaj köpükler 
halinde yüzeye çıkınca hepimiz birden korktuk. 
Eyvah, bizim dairenin fiyatı düştü mü acaba? 
Yazlık? Tam da satacaktık ne olacak şimdi? Aca-
ba bu sene denize girebilir miyiz? Eyvah tam 
da yaz geliyordu ya denize girebilecek miyiz 
acaba? Plajlar ne olacak? Balık yiyebilecek mi-
yiz?  Ben balığı çok severim. Ne zamanki bizim 
bireysel dünyamıza temas ettiyse müsilaj, işte 
nisanda yüzeye çıktı, o zaman biz müsilajı fark 
ettik. Arkadaşlar, müsilajı yangına benzetebili-
riz. Bir senedir Marmara Denizi yanıyor, suyun 
altı yanıyor. Deniz ekosistemine böyle bir zararı 
var. Yanıyor ama kimse bir şey görmüyor. Kim-
ler görüyor? İşte az sayıda dalan varsa, onlar 
fotoğraf veya video çekerse ve bunu paylaşır-
sa medya da bunu alır kullanırsa siz bundan 
haberdar oluyorsunuz. Bakın kıyıdan itibaren 

yüzeyden 30 metre derinliğe kadar olan bütün 
Marmara Denizi’nin çevresindeki bölgelerde 
sünger topluluklarının tamamı öldü. Bizim 
temizlemediğimiz o atıkları süngerler temiz-
liyor. Temizleyen organizmalarla deniz patlı-
canları öldü, midyeler öldü, istiridyeler öldü, 
pinalar öldü. Ama bir tane pina saatte 6 litre 
deniz suyu temizliyor. Biz temizleyebilir miyiz 
6 litre su? Var mı böyle gücümüz? Hiçbirimizde 
yok. Tüplü kurtlar öldüler peki başka? Balıklar? 
Hocam balıklara ne oldu? Balıklar ilk etapta 
nisan ayında çok yoğun şekilde öldüler. Fakat 
hareketli organizmalar oldukları için çok hız-
lı adapte oldular. Balıklarda ölüm yok. Lakin 
balıkların tam üreme zamanıydı. Yumurtalarını 
suya serbest bırakan balıklarda, o yumurta 
kümeleri müsilaj kümeleriyle birlikte yüzeye 
çıktı. Bir kısmı da öldü. Bu saydığım organiz-
maların ölüşünü önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde 
peyderpey göreceğiz. Dolayısıyla ekosisteme 
çok büyük zarar verdi. Müsilaj, temmuzdan 
itibaren azaldı, ağustostan itibaren tamamen 
yüzeyde gözükmez oldu. Ama biz yüzeydeki 
müsilajı görmediğimizde, su kolunda kalmadı 
müsilaj oh be ya kurtulduk müsilajdan zanettik. 
Hayır. Dibe çöktü müsilaj. Çamur olarak halen 
şu anda oksijeni tüketmeye devam ediyor. Dip-
teki organizmaların üzerini yorgan gibi örttü. 
Onlara etkisi hâlâ ne yazık ki devam ediyor.
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azaltmak zorundayız. Nasıl 
azaltacağız? Yarım bardak bile 
olsa kızartma yağını lavabodan 
dökmezsek, bir damla bile olsa 
çamaşır suyunu az kullanırsak, 
bir damla bile olsa, bir tatlı 
kaşığı kadar bile olsa çamaşır 
deterjanını, bulaşık deterjanını 
ya da yüzey temizleyicilerini 
az kullanırsak denize yardım 
etmiş olacağız. Bunun için de 
komple bilinçlenme kampan-
yaları, farkındalık kampan-

yaları düzenlememiz lazım. 
Bunu hep dile getiriyorum ama 
henüz buna yönelik olarak kap-
samlı bir çalışma olmadı. Ümit 
ederim ki vakit geçmeden hızlı 
bir şekilde burada yol alırız. 
Çünkü Marmara Denizi kendi 
kendine bu hale gelmedi. Siz 
İstanbul’da yaşıyorsunuz, ben 
Bandırma’da yaşıyorum; sa-
bahleyin uyandığımızda hepi-
miz sifona bastık, bastığımızda 
atıklarımız Marmara Denizi’ne 

gitti; arıtılmadı. Bunun bilin-
cinde olacağız, o zaman az 
atık çıkartmalıyım ben. Deni-
zin vakti kalmadı. Denize 
yardım etmemiz lazım. Bunun 
için de hepimize sorumlu-
luklar düşüyor. Size de, bana 
da, sokakta kestane satan Ah-
met Abi’ye de, evinde bulaşık 
yıkayan Ayşe Abla’ya da, plaza-
da şirketini yöneten Yusuf Bey’e 
de, herkese görevler düşüyor. 
Hepimiz, hep beraber el ele 
vereceğiz. Bir tane denizimiz 
var, kurtarmak için harekete 
geçmemiz gerekiyor.

 Müsilaj bir ekolojik felaket aslında. 
Felaketin ardışık boyutlarını hesap 

etmemiz lazım. 2020’de İzmir’de deprem oldu 
değil mi? Evet, evleri geçtiğimiz sene devlet 
yaptı ve deprem konutu olarak teslim etti. Al-
lah razı olsun onlardan, teslim edenlerden. Peki 
çocuğunu kaybeden Ayşe Abla’nın acısını telafi 
etmek mümkün mü? Peki kardeşini kaybeden 
ya da kolunu kaybeden, anılarını kaybeden? 
Hiçbir şeyini kaybetmedi ama evi yıkıldı bütün 
anıları onun içinde kaldı, onu geri getirmek 
mümkün mü? Arkadaşlar müsilajı böyle düşün-
memiz lazım. Yani müsilajı telafi edilebilir bir 
ekolojik felaket olarak düşüneceğiz tabii ki, 

her şey ekosistemin içerisinde telafi edilebilir. 
Eğer biz bugün atıkları azaltırsak, beş yıl içeri-
sinde atıkları kesersek simülasyonlar Marmara 
Denizi’nin eski haline döneceğini gösteriyor. 
Bu güzel bir şey ama bu sene kaybettiklerimiz 
gitti. Yani yeni yerine koyacağımız şeyler Mar-
mara Denizi’nde yeni oluşacak sistem, şu anda 
kaybettiklerimizin birebir aynısı olmayacak. 
Lakin Marmara Denizi, bütün ekosistemler; 
yaşayan, sibernetik ve öz denetimli sistemler-
dir. Dolayısıyla tekrar eski dengesine kavuşurlar 
ama kaybettiklerimizin bir kısmını asla yerine 
koyamayacağımızı bilmemiz lazım.

6. Marmara Denizi’nde müsilajın etkileri ne zamana kadar 
sürmesi öngörülüyor?

Denizden Röportaj

29MART
2022

 Mustafa Hoca ya da 
bir sürü akade-

misyen, aktivist, kıymetli çevre 
gönüllüsü insan konuşup uya-
rıyor toplumu. Eğer bizim tu-
rizmcilere sorarsak, onlar di-
yorlar ki; “Siz konuşmazsanız 
böyle bir sorun yok, müsi-
laj her sene olur zaten. Ge-
lir geçer.” Bir kere, böyle bir 
kolaycılığa kaçmamalıyız. 
Müsilaj ilk çıktığı andan iti-
baren biz ne yaptık? Dedik 
ki, bir acil eylem planı yap-
mamız lazım. 4 - 6 Haziran 
arasında Marmara Denizi’nin 
çevresindeki 7 ilde bulunan 
bütün sivil toplum kuruluşları, 
devlet kuruluşları, üniversite-
ler, aktivistler, herkes bir araya 
geldi ve çalıştaylar yapıldı. 
Bu çalıştaylar sonucunda 6 
Haziran’da Çevre Şehircilik 
ve İklim Değişikliği Bakanı, 
Marmara Denizi Koruma Ey-
lem Planı’nı açıkladı. Bu koru-
ma eylemi planında hepimiz-
in katkısı var, bu plan bizim 
planımız. Çevre Bakanlığı’nın 
tek başına yaptığı bir şey 
değil. Tabii ki organizasyonu 
onlar yaptılar, Marmara Bele-
diyeler Birliği yaptı ama hepi-

mizin planı. Bir koruma ey-
lem planı çıktı, 22 maddeden 
oluşan eylemler hedeflendi. 
Neydi bunun ruhu? Şuydu; 
iklimi ve Marmara Denizi’nin 
orijinal yapısını değiştire-
mediğimizden dolayı tek yap-
mamız gereken Marmara’nın 
atık yükünü azaltmaktı. Onun 
için bu eylem planıyla Mar-
mara Denizi’nin çevresindeki 
bütün atıkların ileri arıtmadan 
geçirilmesi hedeflendi. Mar-
mara Denizi’ne bir koruma 
statüsü kazandırmamız gere-
kiyordu. Marmara Denizi, 
özel çevre koruma bölgesi ilan 
edildi. Efendim diğer taraftan 
bilinç oluşturulması, farkın-
dalık kazandırılması gere-
kiyor komple bu bölgedeki 
insanlarımıza. Onun için bir 
eylem hedeflendi. Balıkçılığın 
sürdürülebilir hale getirilme-
si için, iyi tarım uygulama-
larına geçilmesi için, denizci-
lik sektöründen kaynaklanan 
atıkların sürdürülebilir çevre 
yönetim standartlarına getiril-
mesi için hedefler konuldu. 
Deşarj limitlerinin düşürül-
mesi, efendim, atık arıtma te-
sislerinden çıkan suların de-

nize gönderilmesi yerine 
tarımda, sulamada, başka 
amaçlar için soğutma suyu 
olarak kullanılması üzerine 
hedefler konuldu. Bunları, 
bu 22 maddelik eylem planı 
ile hedefledik. Çok harika. 
Ama yani, planlar güçlerini 
yazıldıkları metinden almazlar 
ki; uygulamadan alırlar. Uygu-
ladık mı bunu? Kolay olanları 
hızlıca yaptık. Komisyon kur-
mak çok kolay, kurullar kur-
duk yani bunları yaptık. Baş-
ka? Yasal düzenleme gereken 
hızlı, bakanlığın yapabileceği 
düzenlemeler vardı; onların 
bir kısmı yapıldı. Koruma 
bölgesi, Marmara Denizi’ni 
bir özel çevre koruma bölge-
si olarak ilan ettik ama ileri 
atık arıtma tesislerini yapa-
madık. Cebimiz para dolu olsa, 
belli bir zaman alacak onları 
yapmak ve işletmeye almak. 
Onun için aslında bu konuda-
ki sorunuz için çok teşekkür 
ediyorum. Hepimize görevler 
düşüyor. Toplumun katkısını 
istemek zorundayız, 25 mil-
yon insan yaşıyorsa bu deni-
zin çevresinde o zaman denize 
gönderdiğimiz atık yükünü 
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en çok karşılaştığım sorulardan birisi “Ege’de 
de, Akdeniz’de de, Karadeniz’de de müsilaj 
olur mu?’’ Evet, olabilir lakin Marmara kadar 
yoğun bir müsilaj oluşumunun oralarda geniş 

alanları etkilemesini beklemiyoruz. Ama iklim 
değişikliği trendi böyle devam ettiği sürece çok 
kirletilen, akıntısı az koy ve körfezlerde, Ege’de 
de Karadeniz’de de müsilajı görmek mümkün.

 Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz, 
artık şöyle bir yola girmiş olduk; 

klasik öğrenme ya da klasik tecrübe edinme 
yolları tarihe karışıyor. İşte bir Covid-19 çık-
tı, bir buçuk sene üniversitelerimizi açama-
dık. Biz hocalığı, siz öğrenciliği unuttunuz. 
Klasik hocalığı ve klasik öğrenciliği unut-
tunuz. Hepimiz makinelerin karşısında 

yaşamaya başladık; biz oradan ders anlatmaya başladık, siz oradan ders dinlemeye başladınız. Bu 
aslında bize yeni bir perspektifi de göstermiş oldu, yani dünyanın değişen yüzünü bize göstermiş 
oldu. Öğrencileri sınıflara doldurup akşama kadar onlara bir şeyleri ezberletmeye çalışmanın artık 
gerekli olmadığını da anlamış olduk. Tabii ki yüz yüze olalım, tabii ki hoca öğrenci birlikte olsun 
ama gençlerin daha çok yaşayarak öğrenmesi gerekiyor. Yaşam çünkü asla başkasının tecrübesiyle 
öğrenilmeyecek bir şey. Anneleriniz babalarınız size neler anlatıyorlar, ne tecrübeler anlatıyorlar? 
Biz hocalarınız olarak her gün, her derse girdiğimizde size kendi tecrübelerimizden bahsediyoruz. 
“Çocuklar böyle yapmayın” diyoruz. Duyuyor musunuz? Duymuyorsunuz. Biz de sizin yaşınızdayken 
hiç duymadık, yaşadık. Yanlış olduğunu gördük, acısını çektik ondan geri döndük. Şimdi mademki 
böyle bir yol var, gençlerin yaşayarak öğrenmesi gerekiyor. Denizci öğrenciler bir dernek kurdu-
larsa örgütlenmeyi öğreniyorlar demektir. Eğer efendim dergi çıkarıyorlarsa demek ki iletişimin 
önemini fark etmişler, topluma duyarsız kalmıyorlar. Toplumun sorunlarıyla ilgileniyorlar ve bunu 
kendi bünyelerindeki arkadaşlarına iletmeye çalışıyorlar demektir. Ben böyle bakıyorum, böyle 
değerlendiriyorum. Çok iyi, doğru şeyler ama bir uyarıyı yapmadan edemeyeceğim. Bizim gibi 
ülkelerde gençler çok yüksek enerjiye sahip oldukları için heyecanla böyle işlere kalkışıp hemen 
bir siyasi grup ya da klik bir ideolojik saplantı yükler, bir bagaj yüklerler sırtına. Sonra başlarsınız 
o gözlükle bakmaya, at gözlüğüyle bakmaya. Bu bizden mi, değil mi? Bütün ekosistemin üyeleri 
olarak biz biriz, benim sizden sizin benden farkınız yok. Onun için Denizci Öğrenciler Derneği’ne 
de deriz ki, aman siyasi bagajlardan uzak durun; kimseye özgürlüğünüzü, demokratik haklarınızı 
kaptırmayın. Yani bütün siyasi partiler bizim. Siz akıllı insanlarsınız bütün ideolojileri görüyor-
sunuz ama o bagaja bir kere kapılırsanız, o 
bagajı bir kere sırtınıza alırsanız hayatınızın 
sonuna kadar taşımak zorunda kalabilirsiniz. 
Aman dikkat edin diyorum.
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7. Müsilaj sorununun çözümü için ne gibi yollar izlenebilir? 

 Çözüm aslında çok şeyde gizli yani 
müsilajın nedenlerinde gizli. Üç tane 

tetikleyici saydık: Birincisi, iklim değişikliğine 
bağlı sıcaklık artışı. Denizleri soğutmamız 
mümkün mü? Bu mümkün değil. İkincisi Mar-
mara Denizi’nin orijinal yapısı. Değiştirmek 
mümkün mü? Bu da mümkün değil. Üçüncüsü 
denizin besin yükü azaltılabilir mi? Evet azaltıla-
bilir. Denize gönderdiğimiz atıkları bizim azalt-
mamız gerekiyor. Bunun için Marmara Denizi 
Koruma Eylem Planı’nı amasız, fakatsız, lakin-
siz, acilen uygulamamız lazım. Bu plan çevre 
bakanıyla beraber, farklı siyasi partilerden yedi 
ilin belediye başkanı ve valisi tarafından da ortak 

olarak imzalandı. Hepimizin planı; bir partinin, 
bir görüşün, bir kurulun değil bu plan. Hepi-
mizin planı. O zaman hep beraber buna destek 
olup uygulamamız lazım. Bunu yapmadığımız 
sürece müsilaj ile biz hep karşılaşacağız. Yani 
bu sene müsilajla karşılaşma ihtimalimiz hâlâ 
var, bu sene olmadığını varsaysak önümüzdeki 
yıl ya da başka bir yıl yine müsilaj karşımıza 
çıkacak. Ne zamana kadar? Biz denizin yükünü 
azaltıncaya kadar. Denizin yükünden kastet-
tiğim ne? Denize gönderdiğimiz atıklar. Onları 
azaltmadığımız sürece müsilajla karşılaşma ih-
timalimiz hep olacak.

8. Müsilaj hangi sularda daha sık görülür? Geçmişte görülen örnekleri nelerdir? 

 Müsilaj, Akdeniz Havzası’ndaki bütün 
denizlerde görülebilen doğal bir 

ekolojik olay. Konuşmanın en başında da belirt-
tiğim gibi, bilim dünyası 1729 yılından beri bunu 
biliyor, 18. yüzyılın başından beri bunu biliyor. 
Ama bunu biliyor olmamız müsilajın her şe-
yini biliyor olduğumuz anlamına gelmiyor. Nasıl 
ki Covid-19 çıktı bütün tıp dünyası, bu alanda 
bilinmeyeni keşfetmek için yola çıktı, müsilaj 
konusu da biraz öyle aslında. Yani başına gelen 
sadece bununla yoğun şekilde uğraşıyor. 2007-
2008’de Adriatik Denizi’nde bu ortaya çıktı ve 
orada altı tane ülke bir araya geldiler, aynen 
şu anda bizim yaptığımız acil eylem planı gibi, 
Marmara Denizi’ni Koruma Eylem Planı gibi 

bir plan hazırladılar. Uluslararası formlardan 
da yararlandılar. Altı ülke denize gönderdikleri 
atıkları azaltmaya başladılar. Evet bu yıl onlarda 
da müsilaj oldu ama bizdeki gibi olmadı. Onlar 
aldıkları tedbirin sonuçlarını görmüş oldular. 
Bizim de aslında yapmamız gereken bu. Onun 
dışında Meksika Körfezi’nde bir petrol platfor-
mu patlaması olmuştu hatırlarsanız, çok büyük 
petrol atığı yayılmıştı etrafa. O bölgede o yaz 
müsilaj patladı. Çünkü orada ekstradan azot, 
fosfor girmiş oldu sisteme. Onu temizlemek, 
onu yok etmek için müsilaj yapan alg grupları 
daha yoğun çoğalmaya başladı; müsilaj çıktı 
ortaya. Dolayısıyla müsilaj sadece bizde değil, 
dünyanın farklı yerlerinde de söz konusu ama 
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Dalgaların aslında ay döngülerine 
bağlı olarak değişen gelgitlerden kay-
naklandığını biliyor muydunuz?

 Ay döngülerine, gelgitlere, rüzgar-
lara ve hava durumuna bağlı olarak dal-
gaların boyutu ve gücü değişebilir. Dalgalar 
okyanusta yuvarlanırken kinetik enerji veya 
hareket yaratırlar. Bu hareket türbinlere 
güç sağlamak için kullanılabilir, bu durum 
da elektrik ve güce dönüştürülebilen enerji 
üretir.

Denizden
Dalga enerjisi nereden geliyor?

 Okyanus dalgası enerjisi olarak 
da adlandırılan dalga gücü, okyanus dal-
galarının yukarı ve aşağı hareketinden 
yararlanılarak üretilen elektrik enerjisidir. 
Dalga gücü, tipik olarak dalgalarla birlikte 
yükselen ve düşen yüzer türbin platform-
ları veya şamandıralar tarafından üretilir.

Okyanus ne kadar enerji üretir?

 Okyanus dalgaları muazzam bir enerji içerir. Amerika Birleşik Devletleri 
kıyılarındaki dalgaların teorik yıllık enerji potansiyelinin 2,64 trilyon kilowatt saat kadar 
olduğu ve 2021’de ABD elektrik üretiminin yaklaşık %66’sına eş değer olduğu tahmin edil-
mektedir.

BUNLARIBİLİYOR
MUYDUNUZ?

Dünya yüzeyinin %70’ini kaplayan okyanuslar, güneşten önemli miktarda ısı toplar. 

 Gelgitin ne zaman olacağı bellidir ve akarsu, nehir gibi gün içinde sürekli bir akış 
söz konusu değildir. Buna rağmen süreklilik gösterdiği ve elektrik üretebilmek için uy-
gun koşulları sağladığı için yenilenebilir bir enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır. 
Günümüzde halen dalga enerjisini üretmek için birçok farklı teknik konsept çalışmalar 
geliştirilme aşamasındadır.

 Şu anda Orkney Adaları’nda çalışan üç gelgit enerji-
si cihazı var; ancak bunların en iddialısı, 2 megavatlık bir 
enerjiyle Orbital Marine’den Orbital O2’dir.
 Orbital O2: 240 fit uzunluğunda, 650 ton ağırlığında ve 
neredeyse bir uçak kadar büyüklüğe sahiptir. Kanatlarının 
her birine 64 fit uzunluğunda monte edilmiş kanatları olan 
büyük bir türbini vardır, bunlar uzatıldığında 747’ninki-
ler kadar uzundur. Yerlerine demirledikten sonra, kanat-
lar gelgit akışının türbinleri üretmek için döndürdüğü 
okyanus tabanından aşağı doğru döner.  Bu elektriğin bir 
kısmı gemideki pillerde depolanır ancak çoğu denizaltı, kablosuyla elektrik şebekesine 
bağlı bir kıyı istasyonuna gönderilir.
 The Washington Post, bunu şu şekilde açıklıyor: “Rotor kanatları 
havayı hareket ettirerek döndürülmüş bir açık deniz rüzgâr türbinini 
ters çevirdiğini, denize daldırdığını ve gelgit akımlarının kanatları 
döndürmesine izin verdiğini hayal edin.”
 Orbital O2 tasarımının avantajlarından biri, bakım görevlerinin 
su altından ziyade deniz seviyesinde gerçekleştirilmesine izin vermek 
için gerektiğinde kanatların yükseltilebilmesidir. Bu da türbinleri çalışır 
durumda tutma maliyetini önemli ölçüde azaltabilir. Bir diğeri, türbin 
kanatlarının her iki yönde gelgit akışından yararlanmak için yeniden 
yönlendirilebilmesidir.

GELGİT Enerjisinde  ORBİTAL O2 Yaklaşımı
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TARIK İŞLER
İstanbul Teknik Üniversitesi

 Okyanuslar ve denizler, Dünya yüzeyinin 
neredeyse üçte ikisini kapsadıkları ve daha 

fazla enerji yoğunluğuna sahip oldukları göz önüne 
alındığında, temel bir yenilenebilir enerji kaynağı 
olabilir. Okyanus, enerjisinin kullanılmasına rağmen 
büyük bir potansiyele sahiptir ve bu enerji biçimi 
göründüğünden daha karmaşıktır. Okyanus enerji-
sinin ana formları dalgalar, gelgitler, deniz akımları, 
tuzluluk ve sıcaklık gradyanlarıdır. Tüm bunlar ara-
sında en gelişmiş teknolojiler, dalga ve gelgit enerjile-
ridir. Dalgalar, deniz veya okyanusların yüzeyinde 
esen rüzgârlar aracılığıyla üretilir; gelgit enerjisi ise 
elektrik üretmek için rüzgâr aracılığıyla oluşan ve dal-
ga kuvvetini kullanan, yakın zamanda geliştirilen bir 
enerji üretim yöntemidir.

Günümüzde üç metot aktif kullanılmaktadır;

-Yüzdürme Birimi/Nokta Emiciler,

-Salınımlı Su Kolonları (OWC’ler),

En umut verici teknolojilerden biri olarak bilinen OWC, 
salınan su kolonudur.  Bu yapılar kısmi olarak su altında bulunan, su seviyesinin altında 
denize açılan beton veya çelik çukur yapılardır. Bu sistemlerde su kolonu ve onun üzerinde bir 
hava kolonu vardır.

-Yüzeyi Takip Eden Zayıflatıcılar (Hat Emiciler),

Her üç sistem de suyun yüzeyinde (veya hemen altında) yüzen ekipmanı, suyun altındaki diğer 
ekipmanı, dalgaların kuvvetini ve gücünü elektriğe dönüştüren ekipmanı kullanır.

Denizlerden
Enerji Eldesi

Dalga Enerjisini Yenilenebilir Bir 
Enerji Kaynağı Yapan Nedir?

 Dünya, Güneş’in ve Ay da Dünya’nın 
etrafında dönmeye devam ettiği sürece dal-
galar geçerli bir kinetik enerji kaynağı ol-
maya devam edecektir. Dalga enerjisi, ay-
rıca kömür veya petrol gibi geleneksel fosil 
yakıtlardan elde edilen enerjiden daha az 
karbon emisyonu üretir ve bu da onu daha 
çevre dostu bir seçenek haline getirir.
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Denizden İlginizi Çekebilir

 Kutuplarda gerçekleşen doğa harikası ışıkların fotoğraflarını görme şansınız olmuştur. 
Peki, nasıl oluştuklarını biliyor musunuz? Kutup ışıkları, Güneş’te meydana gelen pat-

lamalar ile oluşuyor. Bu patlamalar canlıları öldürecek, ölümcül mutasyona uğratacak veya Dün-
ya’yı yaşama elverişsiz kılacak kadar tehlikeli olabilir. Ancak Dünya’nın savunma sistemi olan 
Manyetosfer devreye girerek bütün bunları engelliyor ve enerjiyi kutuplarda topluyor. İşte bu enerji 
iyonlarının manyetik alanda etkileşime girmesi sonucunda oluşan ışımalara “Kutup Işıkları” deni-
yor. Roma mitolojisindeki Şafak Tanrıçasının ismi olan ve Aurora da denilen bu ışımalar; kuzey 
enlemlerinde ‘’Aurora Borealis’’, güney enlemlerinde ise ‘’Aurora Australis’’ olarak adlandırılmak-
tadır. Farklı iyonlar sebebi ile renkleri değişmektedir. Örneğin; oksijen iyonu eşliğinde yeşil ve 
kırmızı, nitrojen iyonu eşliğinde ise mavi olarak görünürler. Bulutsuz gökyüzünde ve karanlıkta 
daha net gözlemlenebildikleri için, en doğru zaman 23.00 ile 02.00 saatleri arasında ve ekinoks 
zamanı yani nisan ve eylül aylarıdır. Kutup ışıklarının izlendiği yerler çok soğuk ve kısıtlı olmasına 
rağmen Aurora turizmi gelişerek bu görsel şöleni daha da çekici hale getiriyor. Güney veya Kuzey 
Kutupları’nda hiç bulundunuz mu bilmiyorum fakat ilk fırsatta gidip görülmesi gereken efsanevi 
bir doğa oluşumu olduğu bir gerçek.

KÜBRA KIRIK
Karadeniz Teknik Üniversitesi

Gökyüzündeki Sanat; Kutup Işıkları

Philadelphia Deneyi

GİRAY CAN OVACILLI
İstanbul Teknik Üniversitesi

 ABD’nin Pennsylvania eyaletinde bulunan ve Philadelphia Şehri limanında 23 Ekim 1934 
tarihinde yapıldığı iddia edilen Philadelphia Deneyi’nin içerisinde; Albert Einstein, 

Nikola Tesla ve John Von Neumann gibi bilim insanlarının da olduğu söz edilmektedir. Bu deney 
günümüzde de hala tartışılmakta olup macera severlerin ilgi odağıdır. Söylenilenlere göre Ameri-
kan donanmasına ait bir koruma destroyeri olan DE 173 sınıfı 1240 tonluk USS Eldridge dakikalar 
içerisinde Amerika’dan Norveç’e gidip geri gelmiş, yani ışınlanmıştır. Bahsi geçen gemi, 28 Ekim 
1934 tarihinde Bahamalar’da görevdedir, bu görevin gerçekliği kayıtlarla da desteklenmiştir. Dahası 
bu gemi hiçbir zaman Philadelphia Limanına gitmemiştir. Deneye katıldığı iddia edilen Al Bielek 
hariç diğer tüm askerler ise bu deneyi yalanlamıştır. Gökkuşağı Projesi (Rainbow Project) olarak da 
adlandırılan bu deney, 1984 yılında sinemalara aktarılana kadar pek dikkat çekmemiştir. Bir diğer 
görüş ise bu söylentilerin, dönemin koşulları gereği, bir savaş propagandası olduğudur. USS Eld-
ridge’in içinde hiç var olmadığı bu deneyin asıl amacı ise güçlü jeneratörler sayesinde oluşturulan 
manyetik alanla gemiyi düşman radarlarına yakalatmadan bir konumdan başka 
bir konuma götürmektir. Bu olaya ‘optik görünmezlik’ de denir. 

35MART
2022

 İçerisinde 23.469.553 litre su barındıran bir havuzdan oluşan Nötr Yüzerlik Laboratuvarı, 
NASA’nın Houston/Texas yerleşkesinde bulunuyor. Uluslararası Uzay İstasyonunun birebir 

kopyasını bulunduran bu havuz ismini, uzaydaki yerçekimsiz ortamın su altındaki nötr yüzerlilik 
haline oldukça benzemesinden alıyor. Astronotlar ağırlık cepleri, köpük gibi yüzerlik dengeleyici 
materyaller, yüzeyden hava ikmalini sağlayan göbek bağı hortumları ve modifiye edilmiş gerçek 
uzay giysileriyle birlikte dalışlarını yapıyorlar; uzay istasyonunun dışında gerçekleştirecekleri her 
şey ise burada defalarca tekrarlanıyor. Tesiste aynı zamanda, astronotların dünyaya dönerken kul-
landığı podların okyanusa inmesi ve yine astronotları gemiye alma pratiği Amerikan Donanması 
dalgıçları ve kurtarma ekipleri yardımıyla yapılıyor. NASA Astronotu olan Raja Chari, havuzda uzay 
giysisi ile geçirecekleri her saat için üç saatlik bir hazırlık yapılması gerektiğini söylüyor. Burada 
çalışan dalgıçlar ise Oceaneering firmasının kontratlı dalgıçlarından seçiliyor.

MERT KURTULMUŞ
Piri Reis Üniversitesi

Nötr Yüzerlilik Lab Kontrol

 Buz saçaklarının su altında oluşmasına İngilizcede “brinicle” denilmektedir, Türkçeye ise 
bu kelime, “su altı buz saçağı” olarak çevrilmektedir. Aşırı soğuk suyun, okyanusun de-

rinliklerinde daha az yoğunlukta ve sıcaklığın daha yüksek olduğu su kütlelerine karışmasıyla or-
taya çıkan ilginç bir doğa olayıdır. İlginç olan bu doğa olayında; akıntıyla gelen aşırı soğuk ve yoğun 
olan tuzlu su, henüz yeni donmaya başlamasıyla oluşan buz parçalarından koparak okyanusun de-
rinliklerine doğru parçalar halinde akmasıyla beraber, derinlerde bulunan daha az yoğunlukta ve 
daha yüksek sıcaklıktaki suya karışır. Aktığı her noktayı dondurması sonucu sarkıt oluşturur ve 
bu sarkıt oluşumu donarak dibe çökmeye devam eder. Adından da anlaşılacağı üzere bu sarkıtlara 
ölümcül su altı buz saçağı denmesinin sebebi, okyanusun derinliklerinde dokunduğu her şeyi anın-
da dondurmasından kaynaklıdır. Dipte bulunan denizyıldızı ve denizkestanesi gibi deniz canlıları-
na temas etmesi halinde ise bu canlıların tümünü dondurarak öldürmektedir.

AZİZ TEVFİK ENGİN
Karadeniz Teknik Üniversitesi

Ölümcül Su Altı Buz Saçağı

İLGİNİZİ
ÇEKEBİLİR
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Denizden Fotoğraf Galerisi
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Ay, gezer bir başına
Mehtap, oturmuş maviliğin üstüne

Rüzgar dolaşır içimde, pervasız…
Gecenin bitabında tek başına

Sana seslenirken titrer sesim ama
Konuş Kaptan!

Kıyı gözükmez mi halen?
İki gözümün nurunu bırakmış arkamda

Şu mavi cennette kaybolur esrarım
Ah o geceler ki o geceler

Ruhuma yazılır ilmek ilmek
Feryadım sana değil ya râb!

Yelkene yön veren rüzgaradır
Ufuğa düşen gün ışığı 

Denizdeki eflatun ve turuncu
Bitmiyor bu yol, kavuşamıyoruz sevgili

Aldatıyorum seni şu eşsiz mavilikle…
Denizin karanlığında hesaplaşmam

Üstüme birikmiş bu feryadın sonucu
Kaybolan yıllarımın bedeli

Uçsuz bucaksız denizde tutsak
Ufukta görünmeyen kıyı

Geçmeyen günler, on yıl gibi geceler
Ruhumu dindiren efsunlu dalga

Bir tarafta sen bir yanımda derya
Şavk denize vurmuşken

Sabrım bendini aşmış iken
Sanma ki kayboldum bu sevdada

Pusulam saklıdır ufukta
Şayet bitirse bile beni fırtına

Tabutum denizdir, yüreğim ise sevda
Artık ziyadesiyle sesim gür, bendim ise hür 

Şimdi, Konuş Kaptan!
Bu yolculuğun sonu karada mı denizde mi bitiyor?

Denizden Şiir

ZEYNEP CEREN TOPAL
Piri Reis Üniversitesi
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	 Kendisi	de	babası	Jean	Cornbutte	gibi	denizci	olan	Kaptan	Louis	
Cornbutte’in,	dondurucu	Grönland’a	kadar	uzanan	heyecan	verici	yolcu-
luğu…	Jules	Verne’in	kaleme	almış	olduğu	ve	ilk	kez	Musée	des	Familles	
dergisinde	yayımlandığını	bildiğimiz	“Buzullar	Arasında	Bir	Kış”;	bir	baba-
nın	umutlarını,	aşkının	peşinden	bilmediği	deryalara	korkusuzca	atılan	
genç	kızı	ve	son	derece	zorlu	şartlarda	kalacak	mürettebatın	hikayesini	
anlatıyor.	Gerilim	ve	umut	dolu	bu	hikayede	“Korkusuz	Kız”	adlı	geminin	
ve	yine	korkusuz	kaptanının,	mürettebatından	da	bir	grup	denizciyle,	teh-
like	sinyallerini	almış	olduğu	uskunanın	yardımına	koştuğunu	fakat	geri	
dönemediğini	okuyacağız.	Peki	yüreği	umut	dolu	olan	bir	babanın,	koca	
bir	hayattan	vazgeçebilecek	kadar	onu	seven	genç	bir	kızın	ve	birkaç	de-
nizci	arkadaşının	sevgi	ve	sadakati	onu	bulmaya	yetecek	mi?	Uçsuz	bu-
caksız	deniz	onlara	bu	zorlu	yolculuklarında	ne	kadar	yardımcı	olacak?	

Bu	soruların	cevabı	ve	daha	fazlası	“Buzullar	Arası	Bir	Kış”	kitabında.

	 Her	şey	1866	yılında	gemilere	yapılan	esrarengiz	saldırıların	
olmasıyla	 başlar.	 Herkesin	 ağzında	 bu	 dev	 canlı	 hakkında	 sözler	
dolaşmaya	başlar	ve	Amerika’nın	en	iyi	donanma	gemilerinden	biri	
olan	Abraham	Lincoln,	içinde	Aronnox	ve	arkadaşı	ile	birlikte	cana-
varı	bulmak	için	yola	çıkar.	Büyük	umutlarla	yola	çıkan	gemi,	aylar	
boyunca	canavardan	iz	bulamadıktan	sonra	canavarla	karşılaşır	ve	
bu	karşılaşma	Aronnox	ve	arkadaşlarının	hayatları	boyunca	unuta-

mayacakları	bir	maceraya	yelken	açar.

BUZULLAR ARASINDA BİR KIŞ

Denizler Altında 
Yirmi Bin Fersah

	 Arjantin,	Buenos	Aires	kıyılarında,	tekne	güvertesinde	hayatı	
boyunca	inci	avına	çıkan	Baltasar	ile	kitaba	başlıyoruz.	Zorlu	deniz	
koşulları	yetmezmiş	gibi	zaman	zaman	kendileri	de	av	konumuna	
düşen	avcıların	yeni	korkusu,	Deniz	Şeytanı,	herkesin	merak	konusu	
oluyor.	Görmesi	de	yakalaması	kadar	zor	olan	bu	yaratığın	ne	insan	
ne	de	balık	olması	merakı	daha	üst	seviyelere	taşıyor.	Bu	eserde	su	
adamı	Ihtyandr’ın,	balık	adam	bedenindeki	insansı	ruhuyla	yaşadığı	
yalnızlık	 ve	 dışlanmışlık	 sorunu	 işlenmiştir.	 Alıştığımız	 bilim	 kurgu	
kitaplarından	oldukça	 farklı	 olan	Su	Adamı,	 sizi	 sayfaları	 arasında	

kaybolmaya	davet	ediyor.

SU ADAMI

Denizden Öneriyor
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	 Sarmaşık,	 Tolga	 Karaçelik’in	 yönetmenliğini	 ve	
senaristliğini	üstlendiği	2015	yapımı	Türk	filmidir.	Baş-
rollerinde	Nadir	Sarıbacak,	Hakan	Karsak	ve	Kadir	Çer-
mik’in	yer	aldığı	bu	film,	bir	armatörün	iflas	etmesi	ve	
ardından	 gelen	 olayları	 konu	 alıyor.	 Armatörün	 iflası	
sırasında	seferde	olan	geminin	mürettebatı	bu	durum-
dan	etkilenerek	mahsur	kalır.	Zira	deniz	hukuku	gereği	
gemide	kalmak	zorundadırlar	ve	bu	duruma	hiçbir	şe-
kilde	müdahale	edilememektedir.	Beş	gemici	ve	bir	de	
kaptandan	 oluşan	mürettebat	 bu	 huzursuz	 bekleyişte	
hiyerarşik	güç	mücadelesine	girecektir.	

IMDB:	8.0
Filmin Türü:	Dram,	Gerilim,	Psikolojik

SARMAŞIK

IMDB:	7.4
Filmin Türü:	Savaş,	Macera	

	 1805	yılında	son	hızla	devam	eden	Napolyon	Savaşları	
sırasında,	Kaptan	Jack	Aubrey’in	gemisi	bir	Fransız	gemisinin	
saldırısına	uğrar.	İntikam	ateşiyle	tutuşan	Jack	Aubrey	ülkesi-
ne	ağır	yaralı	gemisiyle	geri	dönmek	yerine	Fransız	gemisini	
takip	 etme	 kararı	 alır.	 	 Bu	 takibi	 sırasında	 Jack	Aubrey	 ve	
yakın	dostu	Doktor	Stephen	Maturin’in	 yaşadığı	 zorluklar,	
Yönetmen	Peter	Weir’in	ustalığıyla	beyaz	perdeye	taşınıyor.

DÜNYANIN UZAK UCU

SONA DOĞRU
	 Hint	Okyanusu’nda	yatına	bir	konteyner	çarpması	sonu-
cu	bilincini	kaybeden	adam,	kendine	geldiğinde	yatını	suya	

yarı	batmış	halde	bulur.	Kazayı	zamanla	ve	yavaş	yavaş	ha-
tırlayacaktır.	Çarpışmanın	etkisiyle	yatın	içinde	bulunan	elekt-
rik	ve	haberleşme	ekipmanları	da	vasfını	kaybetmiştir.		Bilgili	
ve	deneyimli	bir	denizci	olan	adam	bu	şartlar	altında	denizde	
yaşam	mücadelesini	devam	ettirebileceğini	düşünür.	Fırtı-
nada	kalan	adam	yattan,	can	salına	çıkmak	zorunda	kalır.	
Denizi	ve	dalgaları	dinleyerek	yönünü	bulmaya	çalışır	ve	
yakınlarda	bir	gemi	aramaya	başlar.		Çabalarının	sonucu	
bir	konteyner	gemisiyle	karşılaşan	adamın	macera	dolu	
hikayesi	burada	başlar.

IMDB:	6.9
Filmin Türü:	Macera,	Drama	

Denizden
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RÖPORTAJ, MAKALE VE DEŞİFRE EKİBİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Oğulcan KARAASLAN
Piri Reis Üniversitesi Mert KURTULMUŞ
Piri Reis Üniversitesi Zeynep Ceren TOPAL
Yaşar Üniversitesi  Beyza KERİMLER
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Buse GÜLTEKİN
İstanbul Teknik Üniversitesi  Şahin Özer KOLCU
Karadeniz Teknik Üniversitesi  Aziz Tevfik ENGİN
Piri Reis Üniversitesi Doğucan MERİÇ
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Elif KARAKEBEN

FOTOĞRAF GALERİSİ

Ahmet Alp ZEMBAT   Piri Reis Üniversitesi
Ezgi SOYASLAN   Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Melih Tayyip KILINTAŞ  İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Beyza KERİMLER   Yaşar Üniversitesi
Oğulcan KARAASLAN  İstanbul Teknik Üniversitesi

KİTAP VE FİLM ÖNERİLERİ 

Yıldız Teknik Üniversitesi  Metehan ZORKUN
Piri Reis Üniversitesi  Rümeysa KILIÇ
Bursa Teknik Üniversitesi  Sıla KUŞÇU
İstanbul Teknik Üniversitesi Oğulcan KARAASLAN
Mersin üniversitesi   Büşra ŞAHİN

VİDEO EDİTLEME EKİBİ 

Doğukan Toprak GÜR  Piri Reis Üniversitesi
Kaan AKYİĞİT   İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Batuhan AKSU   Kocaeli üniversitesi
Rümeysa KILIÇ   Piri Reis Üniversitesi
İrem ARSAN   Piri Reis Üniversitesi
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GENEL YAYIN KOORDİNATÖRLERİ

Arca ÇAPRAZ   İstanbul Teknik Üniversitesi
İlknur İrem BULMUŞ  Piri Reis Üniversitesi
Rümeysa KILIÇ   Piri Reis Üniversitesi

GRAFİK TASARIMI EKİBİ

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ezgi SOYASLAN
Yaşar Üniversitesi Beyza KERİMLER
Piri Reis Üniversitesi   Doğukan Toprak GÜR
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Uğurcan KOCA

DÜZENLEME EKİBİ

Asya Eylül ÖZEK  Piri Reis Üniversitesi
Zeynep Ceren TOPAL Piri Reis Üniversitesi
Buse GÜLTEKİN  Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
Burcu ÖZEL   Yıldız Teknik Üniversitesi
Zeynep Suzan TEMEL Yıldız Teknik Üniversitesi
Devrim ASLAN  Yalova Üniversitesi
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