
Vakf›m›z›n dönem içindeki  en önemli
çal›flmalar›ndan  biri de Denizler
Kitapevi ve Ahmet Güleryüz'ün
katk›lar›yla haz›rlanan Osmanl›da
Yelken — Mikyas-› Sefain kitab›n›n
desteklenerek yay›nlanmas›yd›.

M›kyas-› Sefain Osmanl› Dönemi
ulafl›labilen eski gemilerle ilgili ölçü
ve detay belirten bir eser. 1799-1800
y›llar›nda Mühendishane-i Hümayun
Matbaas›nda bas›lm›fl  eserin
Türkiye'de tespit edilebilen 2 kopyas›
mevcut. 1 adedi Erzurum Atatürk
Kütüphanesi'nde, bir adedi de Vakf›m›z
Yönetim Kurulu Baflkan› O¤uz
Aydemir'de.

Eylül 2004 tarihinde 2000 adet bask›s›
yap›lan kitab›n Tina Vakf› üyelerine
da¤›t›m›n› yapmaya bafllad›k. Bunun
yan› s›ra Vakf›m›z çal›flma konusu ile
ilgili kifli ve kurulufllara ve INA kurucu
ve direktörlerine de kitap Vakf›m›z
ad›na gönderildi.

M‹KYAS-I SEFA‹N SUNUfi

Türkler, do¤udan Anadolu'ya gelerek
denizle bulufltuklar›nda, yüzy›llar
öncesi oluflmaya bafllam›fl bir Akdeniz
kültürüne özgü gemilerle karfl›laflt›lar.
Onlar› kullanmay› ö¤rendiler, üstün
beceri ile yüzy›llarca hükümranl›k
kurarak Akdeniz'e hakim olup,
yüzlerce gemiden oluflan filolara sahip
oldular, binlercesini infla ettiler, yeni
tipler oluflturdular. ‹lk Türk denizcisi
Çaka Bey'in 1090'larda haz›rlad›¤›
donanmadaki gemiler acaba nas›ld›
veya bundan yaklafl›k 350 y›l sonra II.
Mehmet'in Kaptan-› Derya Beyi
Bal tao¤lu  Süleyman Bey' in
Sarayburnu - Tophane aras›nda yer
olan deniz savafl›nda kulland›¤› deniz
gücü neye benziyordu? Veya Fatih
Sultan Mehmet'in K›z›l Elma Seferiyle
‹talya'n›n  topu¤undaki Otranto'yu
Fethindeki gemiler ayn› m›yd›?

Maalesef mevcut Türk ve Osmanl›
kaynaklar›nda teknik - bilimsel
herhangi görsel nitelikli belgeye
rastlanmamakta, sadece renkler ve

baz› biçimsel özellikler için ipucu
olarak kabul edilebilecek tarihi
minyatürler bulunmaktad›r. Bat›l›
kaynaklarda ise, Osmanl› - Türk
gemileri özellikle savafllar› gösteren
gravürlerde yer almakta , ancak yap›m
özellikleri nedeniyle hem miyatürler
hem de gravürler kesin teknik -
bilimsel nitelik tafl›mamaktad›rlar.

Bu çal›flmay› Say›n Ahmet Güleryüz
gerçeklefltirmifltir. Vakf›m›z ad›na
teflekkür ediyoruz.

T‹NA Türkiye Sualt› Arkeolojisi Vakf›
bugüne kadar ülkemizde yap›lan
Osmanl› dönemi dahil gerçeklefltirdi¤i
arkeolojik kaz›lar nedeniyle Sualt›
Arkeoloj i  Ensti tüsü'ne ( INA)
müteflekkirdir. Zaman içinde, Osmanl›
Arflivlerinde Türk - Osmanl› savafl ve
ticaret gemileri konusunda eksiklikleri
giderecek yeni bilgilere ulafl›lmas› ve
Osmanl› Dönemi bat›klar› ile ilgili
kaz›lar›n yap›lmas› Vakf›m›z›n oluflum
nedenlerindendir.

Gemilerde bulunan malzemelerin
miktarlar›n›n en ince detaylar›n›n
bulundu¤u 'Mikyas-› Sefain' adl› 19.yy
bas›lm›fl eserin yeni alfabe ve
Türkçe'ye çevrilerek kitab›m›zda yer
almas›n›n bu alanda önemli bir aflama
ve hizmet oldu¤unu düflünerek
gerçekleflen bu yay›ndaki katk›lar› için
Denizler Kitapevi sahibi Say›n Turgay
Erol'a Vakf›m›z ad›na teflekkür ederim.

 Üç yan› denizlerle çevrili ülkemizin
Dünya Sualt› Arkeolojisisnde en
zengin karasular›na sahip oldu¤unu
ve bu konuda Türkiye'nin lider bir
konumda bulundu¤unu bir kez daha
vurgularken, Türkiye Sualt› Arkeolojisi
Vakf›, böylesine önemli bir sahaya
hizmet vermenin hakl› gururunu
yaflamaktad›r.

O¤uz Aydemir

TINA TÜRK‹YE SUALTI ARKEOLOJ‹S‹ VAKFI - SONBAHAR 2004
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Hepimizin yak›ndan tan›d›¤›
Yönetim Kurulu üyemiz araflt›rmac›
-belgeselci Savafl Karakafl bu kez
Vakf›m›z›n deste¤iyle Çanakkale
Savafl›n›n kay›p denizalt›lar›n›n
pefline düflüyor. Sualt› araflt›rmalar›
ve belgesel çekimlerinin ilk 2 etab›
tamamland›. Üçüncü etap çal›flmalar
ise devam ediyor.

‹lk 2 etapla ilgili raporlar, fotograflar
v e  g a z e t e  h e b e r l e r i n i  b u
sayfalar›m›zda okuyacaks›n›z.

TINA (Turkish Institute of Nautical
Archaeology) deste¤i ile Çanakkale
Savafl›'n›n kay›p denizalt›lar›n›
araflt›r›p, hikayelerini ilk kez bu
belgeselde anlat›yoruz. Çanakkale
Savafl› boyunca sessiz ve derinden
‹stanbul'a ulaflmaya çal›flan bu gizli
silahlar›n faaliyetleri ve ak›betleri
bugüne kadar pak az tarihçi taraf›ndan
biliniyordu ve bunlar›n sualt›ndaki
yerleri ve bat›klar› ise tamamen s›rd›.
TINA (Türkiye Sualt› Arkeolojisi Vakf›)
taraf›ndan desteklenen sualt›
araflt›rmam›zda hem bu denizalt›lar
hem de bunlar›n Marmara'da bat›rd›¤›
Türk savafl ve nakliye gemileriyle ilgili
çok önemli görüntüler elde ettik ve
sonuçlar bas›n›n da çok ilgisini çekti.

Projemizle ilgili
http://www.ntvmsnbc.com/news/289063.asp
ve http://www.canakkaleonline.com/eski.htm
web sitelerinde ve Show TV Ana
Haber bülteninde haberlerimiz
yay›nland›. Show Ana Haber'de
y a y › n l a n a n  h a b e r i m i z i
“canakkaleonline” web sitesinden
online olarak izleyebilirsiniz.

Savafl Karakafl

Rapor 1

15 - 24 Eylül 2004 tarihlerinde
Çanakkale Bo¤az› ve çevresinde
gerçeklefltirilen sualt› araflt›rmalar›
ve belgesel çekimlerine yönelik
faaliyet raporu.

1) Faaliyetin Amac›:
Bugüne kadar yerli ve yabanc› tarihçi
ve yazarlar›n eserlerinde hep Deniz
ve Kara savafllar› olarak anlat›lan
Çanakkale Savafl›'n›n denizalt›
cephesinin önemini vurgulamak, bu
bölgede batm›fl denizalt›lar›n sualt›nda
ve su üstünde olan kal›nt›lar›yla, her
iki tarafa ait denizalt›lar›n bat›rd›¤›
savafl  ve nakliye gemilerinin
enkazlar›n› bulmak, incelemek ve
belgelemek.

2) Ekip:
Savafl Karakafl - Belgesel Yap›mc›s›, TINA
Yön. Kur. Üyesi
Selçuk Kolay  - Sualt› Arafl., TINA Yön. Kur.
Üyesi
Bill Sellars -Tarihçi Yazar
Saki U¤urlu   - Sualt› Görüntü Yönetmeni
Yunus Pense   -  Sualt› Kameraman›
Emre Karakoyunlu - Sualt› Kameraman›
O¤uz Çelik -  Kameraman

3) Metot:

1.ad›m) Eldeki tüm tarihi bilgiler,
‹ngiliz, Frans›z, Avustralya, Alman ve
Türk arflivleri kullan›larak bat›klar›n
olabilece¤i mevkiler belirlenmifltir.

2.ad›m) Markalanan alanlarda side
scan (yan taramal›) ve dikey sonar ile
arama yap›lm›flt›r.

3.ad›m) Emniyetli dal›fl derinlikleri
s›n›rlar› içerisinde bulunan bat›klara
dal›fl yap›lm›fl ve bat›klar digital
kameralarla görüntülenmifltir.

4.ad›m) Sualt› ve su üstünden al›nan
görüntüler gemi planlar› ve arfliv
foto¤raflar› ile karfl›laflt›r›larak bulunan
bat›klar›n sa¤lamalar› al›nm›flt›r.

4) Faaliyet Konular›:

a) MESUD‹YE: 13 Aral›k 1914 tarihinde
Bo¤az'daki may›n hatlar›m›z› korumak
için Sar›s›¤lar'da sabit bir batarya
olarak demirliyken ‹ngiliz B11
denizalt›s› taraf›ndan torpillenerek
bat›r›lan ve içerisinde 34 denizcimizin
flehit oldu¤u Mesudiye gemimizin
10-12 metrelerdeki enkaz›na (gemi
sökümünden sonra geriye kalan
kal›nt›lar›na) dal›narak sualt› film
çekimi yap›lm›flt›r. Bu gemiden sa¤
kurtar›lan denizcilerle Bo¤az'›n
iki yakas›nda denizatl›lara karfl›
i lk  savunma-gözetleme hatt ›
oluflturulmufltur.

b) SAPHIR:  Müttefiklerin i lk
denemesinde Çanakkale Bo¤az›n›
sualt›ndan geçmeye çal›flan Yzb. Henri
Fournier komutas›ndaki Frans›z Saphir
denizalt›s› 15 Ocak 1915 tarihinde
Nara'da bat›r›lm›flt›r. ‹sa Reis gambotu
ve Nusrat gemimiz taraf›ndan denizalt›
mürettebat›ndan 13 denizci sa¤
kurtar›lm›fl, 14 Frans›z denizci
ö lmüfl tür .  Ölen denizc i ler in
gömüldü¤ü tahmin edilen Frans›z
mezarl›¤›nda inceleme yap›lm›fl ancak
harap haldeki mezarl›kta bir ize
rastlan›lmam›flt›r. Bat›k; Nara akaryak›t
iskelesine çok yak›n bir mevkide 55
metre derinlikte kulesi ve k›ç taraf›
sökülmüfl  (1970'lerde Metear
taraf›ndan) yatmaktad›r. Geminin
pruvas›, sarn›çlar› doldurmak için
kullan›lan fltandrolar› ve may›n
deflektörleri incelenmifl ve sualt›
çekimleri yap›lm›flt›r.

c) IRRESISTIBLE: 18 Mart 1915
tarihinde batan 3 büyük müttefik savafl
gemisinden biri olan Irresistible
pervaneleri ve makine dairesi k›smen
sökülmüfl olarak 68 metre derinlikte
yatmaktad›r. Dardanos aç›klar›ndaki
15.800 tonluk ve 130 metre
uzunlu¤undaki bat›¤a dal›fl yap›larak

ÇANAKKALE SAVAfiININ KAYIP DEN‹ZALTILARI

Dal›fl ve Sualt› Çekim Ekibi: Soldan sa¤a; Yunus Pense,
Savafl Karakafl, Saki U¤urlu, Emre Karakoyunlu
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sualt› filmi çekilmifltir. Geminin 18
Mart'ta Türk istihkamlar›n› atefl
alt›na alan 6 inch'lik borda toplar›
görüntülenmifltir.

d) E15: 17 Nisan 1915 tarihinde güçlü
ak›nt› sebebiyle Kepez'de karaya
oturan ve Dardanos tabyas›ndan at›lan
iki top mermisiyle kulesi ve akü
dairesinden vurulan E15'in enkaz›
1920 y›l›nda sökülmüfl ve araflt›rma
s›ras›nda 4-6 metre derinlikte
sökümden kalan döküntüler
bulunmufl ve filme al›nm›flt›r. Gemi
komutan› Yzb. Brodie kulede vurularak
ve 6 personel denizalt›n›n içinde
gazlardan bo¤ularak ölmüfl ve sahile
gömülmüfl ise de, gemi komutan› ve
iki mürettebat›n mezarlar› Çanakkale
‹ngiliz mezarl›¤›nda bulunmufl ancak
sahildeki di¤er mezarlar›n izleri
z a m a n l a  k a y b o l d u ¤ u  i ç i n
bulunamam›flt›r. Dardanos tabyas› ve
Kepez Feneri'nde çekimler yap›lm›flt›r.

e) AE2: Yzb. Henry Dacre Stoker
komutas›ndaki AE2 denizalt›s›n 25
Nisan 1915 tarihindeki Çanakkale
Bo¤az› geçifli su üstünden filme
çekilmifl ve denizalt›n›n ilk atefle maruz
kald›¤› Rumeli Mecidiye Tabyas› ve
daha sonra karaya oturdu¤u
Çamburnu Tabyas›'nda karadan ve
denizden çekimlere devam edilmifltir.

f) JOULE: 1 May›s 1915 tarihinde, Yzb.
Dupetit Thouars komutas›nda Kepez-
Havuzlar aras›ndaki IIA may›n hatt›nda
may›na çarparak batan Frans›z Joule
denizalt›s› bulunmufl ve 44 metrede

yatan denizalt› enkaz›n›n yan taramal›
sonar ile yüksek çözünürlükte çekimi
yap›lm›flt›r. Derinli¤in normal hava ile
scuba dal›fla çok uygun olmas›na
ra¤men bat›¤›n gemi yolu üzerinde
olmas› ve güçlü ak›nt›lar sebebiyle
Çanakkale Savafl›'n›n bu tek el
de¤memifl Frans›z denizalt›s›na dal›fl
yap›lamam›flt›r. 29 mürettebat›yla
derinlerde yatan Joule kapsaml› bir
araflt›rmay› beklemektedir.

g) MAJESTIC: 27 May›s 1915 tarihinde
Otto Hersing komutas›ndaki Alman
U21 denizalt›s› taraf›ndan Seddülbahir
aç›klar›nda torpillenerek bat›r›lan
‹ngiliz Majestic z›rhl›s›na dal›narak
sualt› film çekimi yap›lm›flt›r. 40
denizcinin öldü¤ü Majestic 25-30
metre derinlikte tamamen da¤›lm›fl
olarak durmaktad›r. 12 inch'lik top
mermileri, k›ç taret yuvas›, köprü üstü,
gemi direklerinin ve z›rhlar›n bir k›sm›
sual t ›nda görülebi lmektedir .
Belgeselde Müttefik deniz güçlerinin
Türk sular›ndaki faaliyetlerine karfl›l›k
Çanakkale'ye gelen Alman U21
denizalt›s›n›n Majestic ve Triumph
savafl gemileri d›fl›nda Heimburg
komutas›ndaki  Alman UB14
denizalt›s›n›n Royal Edward ve
Southland gibi müttefiklere asker
tafl›yan nakliye gemilerini Ege'de ve
E20 denizalt›s›n› Marmara'da
bat›rmas› da anlat›lacakt›r.

h) ‹NG‹L‹Z fiATLARI: Teke koyu
aç›klar›nda 24-28 metrelerde bulunan
iki adet fiat'a dal›fl yap›lm›fl ve bu
flatlardan birisinin yan›nda bulunan
tekerlekli (volanl›) arac›n 'Lokomobil'
oldu¤u tespit edilmifltir. Su ar›tmada
kullan›lan ve hala üzerindeki derecesi
ve geyçiyle duran bu çok de¤erli ve
nadir parçan›n korunmas›na yönelik
ileride özel bir çal›flma yap›lmas›
gerekli görülmüfltür.

i) MARIOTTE: 26 Temmuz 1915'te
Çimenlik kalesinden aç›lan atefl ile
vurulan ve Mesudiye'den kurtar›lan

denizci askerler taraf›ndan mürettebat›
esir al›nan Frans›z Mariotte denizalt›s›
uzun y›llar Çimenlik kalesinin
yak›n›nda karada kalm›fl daha sonra
sökülmüfl ve bir k›sm› da Nara'da
askeri bölge içerisinde bir iskelenin
alt›na temel olmufltur. ‹skelenin
alt›ndaki enkaz›n incelenebilmesi için
üzerindeki betonun kald›r›lmas›yla
yak›n zamanda ortaya ç›kan Mariotte
enkaz›nda askeriye taraf›ndan
kapsaml› bir temizlik ve kurtarma
çal›flmas› yap›ld›¤› görülmüfl, TINA
olarak Çanakkale Bo¤az Komutanl›¤›
taraf›ndan bafllat›lan bu önemli
çal›flmaya destek olmak istedi¤imiz
belirtilmifltir.

j) E7: 4 Eylül 1915 tarihinde
Marmara'ya ikinci seferini yapmakta
olan Yzb. Cochrane komutas›ndaki
‹ngiliz E7 denizalt›s› Nara'da 30-35
metre derinlikte denizalt› mania
hatlar›m›za tak›lm›fl ve Alman UB14
denizalt›s› komutan› Heimburg ve
aflç›s› taraf›ndan at›lan sualt›
bombalar›yla yüzeye ç›kmaya
zorlanm›flt›r. Tüm mürettebat› esir
al›nan denizalt› kaptan› taraf›ndan
bat›r›lm›flt›r. E7; 96 metre derinlikte,
4 Nisan 1953 tarihinde batan
Dumlup›nar denizalt›m›za 100-125
metre mesafede bulunmufltur. Her iki
bat›¤›n da yan taramal› sonar ile
çekimleri yap›lm›flt›r.

AE2’nin bal›kç› a¤lar›yla kapl› burun k›sm›.
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AE2 1914’te Portsmouth da seyir tecrübeleri
esnas›nda.



k) TURQUOISE: Çanakkale Bo¤az›'n›
geçmeyi baflaran tek Frans›z denizalt›s›
Turquoise, 30 Ekim 1915 tarihinde
dönüfl yolunda Çanakkale Bo¤az›'na
girerken k›y›dan aç›lan topçu atefliyle
yaralanarak esir edilir. Turquoise;
Frans›z denizalt›s› Saphir'in eflidir ve
'Müsteçip Onbafl›' ad›yla 12.11.1919
tarihine kadar Türk donanmas›nda
hizmet eder. Gemi daha sonra
Fransa'ya geri verilir ve 14.04.1920
tarihinde Toulon'da sökülür.
Belgeselde hikayeye yer verilecektir.

l) E20: Turquoise'›n komutan› Yzb.
Ravanel gizli belgeleri teslim olurken
imha etmedi¤i için ‹ngiliz E20 denizalt›s›
da 5 gün sonra Marmara'da Alman
UB14 denizalt›s› taraf›ndan bat›r›l›r.
Gemi komutan› Yzb. Warren dahil 9
denizci kurtar›ld›. Bat›k Marmara'da
400 metre derinlikte yatmaktad›r.
Belgeselde hikayeye yer verilecektir.

m) E14: ‹ngiliz E14 denizalt›s› 28 Ocak
1918 tarihinde Nara'da karaya
oturmufl Yavuz gemimize karfl›
sald›r›da bulunmak için Bo¤az'dan
içeriye girer, önce Nara'da a¤lara
tak›l›r, sualt› bombalar›yla yüzeye
ç›kmaya zorlan›l›r, daha sonra geri
çekilirken Kumkale civar›nda top
atefliyle bat›r›l›r. Mürettebat›ndan
sadece 5 kiflinin kurtuldu¤u, 27 kiflinin
öldü¤ü E14 enkaz›n›n aranmas›na
devam edilmektedir.

5) Uzman Röportajlar›:

• Gazeteci yazar Eser TUTEL
• ‹ngiliz Emekli Albay - Yazar

Michael HICKEY
• Rehber tarihçi Kenan ÇEL‹K
• Avustralyal› araflt›rmac› yazar

Bill SELLARS
• Sualt› Arkeologu Selçuk KOLAY
• Ottoman Steam Navy kitab› yazarlar›

Bernd LANGENSIEPEN &
Ahmet GÜLERYÜZ (yap›lacak)

• Deniz tarihçisi
Dr. Erol MÜTERC‹MLER (yap›lacak)

• Sanayi dalg›c› ve bat›k ç›karma 
uzman› - TINA ‹cra Komitesi Üyesi

    A. Enes ED‹S

6) Yap›lmas› planlanan çal›flmalar:

Çanakkale Bo¤az›'ndaki araflt›rma,
dal›fl ve çekimlerin tamamlanmas›yla
Marmara Denizi'nde denizalt›
savafllar›ndan kalan izlerin aranaca¤›
araflt›rma, dal›fl ve çekimlere
bafllanacakt›r.

25 Nisan 1915 tarihinde Çanakkale
Bo¤az›'n› ilk geçen denizalt› olan ve
30 Nisan 1915 tarihinde Sultanhisar
torpidobotu taraf›ndan Karaburun-
Karabiga'n›n 4 mil. kuzeyinde
bat›r›lan, 72 metre derinlikteki AE2
denizalt›s›na dal›fl yap›lacak, bat›¤›n
durumu ve ç›kar›lma imkanlar›
de¤erlendirilecektir.

E11 ve E14 denizalt›lar›n›n bat›rd›¤›
savafl ve nakliye gemilerimiz, asker
ve malzeme nakliyat›nda kullan›lan
fiirket-i Hayriye vapurlar›n›n kal›nt›lar›
incelenip, belgelenecektir.

Gebze-Eskihisar'da E11'den k›y›ya
ç›kar›lan 2. kaptan D'Oyly-Hughes
taraf›ndan sabote edilen tafl viyadük
ayaklar› filme al›nacakt›r.

7) Sonuç:

Yukar›da ad› geçen bat›klar›n
hikayelerine haz›rlanacak belgeselde
yer veri lecektir.  Ancak gemi
trafi¤i, ak›nt› vb. gibi karfl›lafl›lan
sorunlar sebebiyle sualt ›nda

görüntülenememifl iki bat›k JOULE
ve E7 için Deniz Kuvvetlerimizin
imkan ve kabiliyetleri kullan›larak
daha kapsaml› bir araflt ›rma
planlanabilir. Bu bat›klar›n sualt›nda
görüntülenebilmesi için ortak bir
çal›flma yap›lmas› bu projenin çok
daha baflar›l› sonuçlara ulaflmas›n›
sa¤layacakt›r.

Büyük bir uyum ve yard›mlaflma
içerisinde Çanakkale'de yürütülen
çal›flmalara bundan sonra da
Marmara Denizi'nde ayn› çerçevede
devam edilecektir.

Rapor 2

TINA Türkiye Sualt› Arkeolojisi Vakf›
deste¤iyle 1-3 Ekim 2004 tarihleri
aras›nda KARAB‹GA - fiARKÖY
aras›nda yap›lan sualt› araflt›rmalar›
ve belgesel çekimlerine yönelik
faaliyet raporu

1) Faaliyetin Amac›:

Çanakkale Savafl› süresince Çanakkale
Bo¤az›'n› geçerek Marmara'ya giren
müttefik denizalt›lar›n›n izlerini
sürmek, bu denizalt›lar›n deniz yoluyla
cepheye yap›lan asker ve malzeme
nakliyat›m›z üzerindeki etkilerini
incelemek, denizalt›lar›n bat›rd›¤› Türk
savafl ve nakliye (fiirket-i Hayriye
vapurlar›) gemilerinin bat›klar›n›
belgelemek ve AE2 denizalt›s› enkaz›n›
incelemek.

2) Ekip:

Savafl Karakafl - Belgesel Yap›mc›s›, TINA
Yön. Kur. Üyesi
Selçuk Kolay  -  Sualt› Araflt›rmac›s›, TINA
Yön. Kur. Üyesi
A. Enes Edis - Detek Denizcilik fiirketi Sahibi,
TINA ‹cra Kur. Üyesi.
Bill Sellars - Tarihçi Yazar
Saki U¤urlu - Sualt› Görüntü Yönetmeni
Yunus Pense - Sualt› Kameraman›
Emre Karakoyunlu - Sualt› Kameraman›
O¤uz Çelik - KameramanEnes Edis ve Savafl Karakafl
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3) Faaliyet Konular›

‹ntizam: 1894 y›l› R&H Green,
Blackwall, Londra - ‹ngiltere yap›m›
44 numaral› fiirket-i Hayriye vapuru
May›s 1915'te Bahriye emrine verildi.
26 Haziran 1915'te cepheye sevk›yat
yaparken E12 denizalt›s› taraf›ndan
Pafla ‹skelesi'nde karaya oturtuldu.
Daha sonra yüzdürüldü.

 21.09.1916'da Rus muharebe gemisi
Imperatritza Ekatarina II taraf›ndan
top atefli ile yaraland› ve karaya
oturdu. 03.05.1917'de Soc. D'Heracle
t a r a f › n d a n  y ü z d ü r ü l d ü  v e
Zonguldak'ta onar›l›p Bahriye'ye
sat›ld›. 1917'de Karabiga'da f›rt›nada
batt›.
55 metre derinlikteki bat›¤›n sualt› film
çekimi yap›ld›.

Nur-ül Bahir: 1898 y›l› MacLaren &

Wilson, Cenova - ‹talyan yap›m›
gambot. Fas Sultan› taraf›ndan siparifl
edilen ve as›l ad› Siri-ül Türk olan 450
ton a¤›rl›¤›nda, 52 metre boyundaki
gemi yap›m aflamas›ndayken Osmanl›
hükümetine devredildi. 1906 y›l›nda
Bahriye emrine verilen gemi 1913
y›l›nda yede¤e ç›kt›. 1 May›s 1915'te
E14 taraf›ndan torpillendi, 4 subay-32
erat flehit oldu. 29 denizci Zuhaf
taraf›ndan kurtar›ld›.
50 metre derinlikteki bat›¤›n sualt› film
çekimi yap›ld›.

AE2: 25 Nisan 1915 tarihinde
Çanakkale Bo¤az'›n›  geçerek
Marmara'ya ulaflan ilk müttefik
denizalt›s› olan AE2, 30 Nisan günü
Ali  R›za Bey komutas›ndaki
Sultanhisar torpidobotu taraf›ndan
bat›r›ld›. Denizalt› komutan› Yzb. Dacre
Stoker dahil 32 mürettebat esir al›nd›.

72 metre derinlikteki enkaz›n ROV
(Remote Operated Vehicle) ile sualt›
çekimi yap›ld›. Hava muhalefeti
sebebiyle bat›¤a yap›lacak Trimix
(kar›fl›m gaz) dal›fl› ertelendi.
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Vakf›m›z 3 y›ld›r Kilikya K›y›lar› Sualt›
Arkeolojik Yüzey Araflt›rma’lar›na
destek vermektedir. 2004 y›l›nda
Mersin ili Ayd›nc›k ilçesinde yap›lan
kaz› çal›flmalar›n›n raporunu afla¤›da
okuyacaks›n›z.

ODTÜ - SAT BAG
http://www.metu.edu.tr/home/www
sat ve SAD-SAAG
http://www.sad.org.tr taraf›ndan 1992
y›l›ndan beri sürdürülmekte olan
"Kilikya K›y›lar› Sualt› Arkeolojik
Y ü z e y  A r a fl t › r m a s › " n › n
(http://www.kilikya.org) 2002 - 2003
ve 2004 y›l› çal›flmalar› Mersin ili
Ayd›nc›k ilçesinde yap›lm›flt›r.
Araflt›rman›n baflkanl›¤›n› ayn› bölgede
Kelenderis Kaz›lar›n›n da baflkanl›¤›n›
y ü r ü t m e k t e  o l a n  S e l ç u k
Üniversitesi'nden Prof. Dr. Levent
Z o r o ¤ l u  y a p m › fl t › r .  S u a l t ›
çal›flmalar›m›z, Türkiye Sualt›
Arkeoloj is i  Vakf › 'n ›n (TINA)
(http://www.tinaturk.org) deste¤i ile
yap›lm›flt›r. DÖS‹M taraf›ndan sa¤lanan
Kaz› bütçesinden de sualt› çal›flmalar›
için destek sa¤lanm›flt›r. Araflt›rmaya
ODTÜ Rektörlü¤ü'nün de destekleri
olmufltur. Sualt› Araflt›rmalar›, Kültür
Bakanl›¤› Kültür Varl›klar› ve Müzeler
Genel Müdürlü¤ü'nün izni ve
gözetimiyle tamamlanm›flt›r.

Kelenderis sualt› çal›flmalar› Y›lanl›
Ada üzerinde yo¤unlaflm›flt›r. Ada
önlerinde 50 civar›nda de¤iflik tür ve
tipte çapaya ratlanm›fl, çok detayl›

ölçüm ve çizim çal›flmalar› sonunda
4500  m2'lik bir alan haritaland›r›lm›flt›r.
1, 2 ve 3 delikli tafl çapalar, tafl ve
kurflun çipolar (kelepçesi ile beraber)
ve T, Y ve Yay flekilli metal çapalar
belgelenmifltir. Araflt›rma sonucunda
elde edilen çapa haritas›, Y›lanl›
Ada'n›n yüzy›llar boyunca bir
demirleme bölgesi olarak kullan›ld›¤›n›
ispatlamaktad›r. Bu çapalama alan›n›
daha da önemli ve özel k›lan ise, tespit
edilen çapalar›n hem çeflit hem de tür
olarak Akdeniz sular›nda Geç Tunç
Ça¤›'ndan beri denizciler taraf›nda
kullan›lan pek çok tür çapadan birkaç
örnek bar›nd›rmas›d›r. Ayd›nc›k - Y›lanl›
Ada bu hali ile do¤al bir çapa müzesi
konumundad›r. Tespit edilen, çizilen
ve foto¤raflanan çapalar›n tipoloji
ve tarihleme çal›flmalar›na halen
devam edilmekle birlikte, elde edilen
çapa ve amphoralar Kelenderis
Kaz›lar›n›n bulgular› ile beraber
de¤erlendirildi¤inde ortak paydalara
ulafl›ld›¤›n› göstermektedir.

Y›lanl› Ada önlerinde bulunan
çapalar›n d›fl›nda 55 metre derinlikte
bir bat›k alan› da keflfedilmifltir (Y›lanl›
Ada Erkut Arcak Bat›¤›). Bat›k alan›nda
yap›lan dal›fllar sonucunda, yüzeyde
gorünen geminin kargosu olarak
yaklafl›k 50-60 adet amphora tespit
edilmifltir. Amphoralar her ne kadar
da¤›n›k gibi görünse de kuzey-güney
ekseninde hakim bir y›¤›lma
do¤rultusu gözlenmifltir. Ayr›ca Y›lanl›
Ada'n›n bat›¤a bakan yüzünde, 15-35
metre aras›nda da¤›n›k flekilde duran
amphora parçalar›n›n ço¤unun bat›k
amphoralar› ile ayn› tip olmas›,
geminin batarken ya yük atmaya

çal›flt›¤›n› ya da kayalara çarparak
batma an›nda kargosunun bir k›sm›n›
dökerek kumluk zemine oturdu¤unu
söyleyebiliriz. Ayr›ca yap›lan ufak
yüzey incelemelerinde de da¤›n›k
durumda olan üst katman›n alt›nda
en az 2 s›ra düzenli amphora y›¤›n›
bulunmaktad›r. Fakat, bat›k alan›nda
daha sonradan yap›lacak olas› detayl›
araflt›rma ve kaz› çal›flmalar›na zarar

vermemek için bat›k içeri¤ine
müdahale edilmemifltir. Bat›¤›n
kargosunu oluflturan amphoralar Geç
Roma 1 (Late Roman Amphora 1)
s›n›flamas› içinde yer almakta, özellikle
Yass› Ada M.S. 7. yy. bat›¤› Tip 1
amphoralar›n›n baz›lar› ile büyük
benzerlikler göstermektedir. Buna
ba¤l› olarak yap›lan ayr›nt›l ›
görüntüleme, çizim çal›flmalar› ve
inceleme dal›fllar›ndan sonra, su
üstüne ç›kart›lan parçalar›n da yard›m›
ile bat›k Geç Antik ça¤a (M.S. 6.-7. yy.)
tarihlenmifltir. Bu dönemlerde
Kelenderis Antik Kenti'nin de aktif bir
liman olarak kullan›lmas›, deniz-kara
ticaret ba¤lant›s›n› güçlü bir flekilde
ortaya koymufltur. Yine antik liman

6

AYDINCIK (KELENDER‹S) YILANLI ADA SUALTI ÇALIfiMALARI

fiekil 1: Kilikya Araflt›rma Bölgeleri içinde Ayd›nc›k-Y›lanl› Ada ve yak›n k›y› alanlar›

Bat›k alan›ndan genel bir görünüm.

Foto¤raf: Ali Ethem Keskin

Foto¤raf: Ali Ethem Keskin

Çapalama alan›ndan tek delikli bir tafl çapa



alan›nda bulunan ve M.S. 5.-6. yy.
tarihlenebilen Kelenderis Liman
Mozai¤i de yak›n dönemlerde liman›n
ve çevre yap›lar›n›n tasvirini içermesi
aç›s›ndan bu görüflü destekler
niteliktedir. Elde edilen bulgular›n kara
kaz›lar› ile de örtüflmesi, edinilen

bilgilerin do¤rulu¤unu sa¤lamaktad›r.

SONUÇ:

Bölgede 2000 y›l›ndan beri yap›lan
araflt›rmalar sonucunda gerek çapalama
bölgesinde görülen zengin tür çeflitlili¤i,
gerekse bat›k alan›nda görülen ve su
üstüne ç›kart›lan örneklerin bölgedeki
kara kaz›lar›nda elde edilen bulgularla
örtüflmesi, Kelenderis Antik Kenti ve
Liman›'n›n tarih öncesi dönemlerden
günümüze kadar yo¤un bir deniz
hareketlili¤ine ev sahipli¤i yapt›¤›n› ve
Do¤u Akdeniz Deniz Ticaret Yollar›
üzerinde önemli bir u¤rak liman
oldu¤unu ortaya koymaktad›r.

Volkan Evrin - Çi¤dem Toskay Evrin
- Mert Ayaro¤lu

http://www.kilikya.org
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Vakf›m›z Atlas Dergisi’nin Yönetim
Kurulu üyemiz say›n Selçuk Kolay’la
birlikte Karadeniz’de batm›fl Alman
denizalt›lar› ile ilgili yapt›¤› çal›flmalara
destek verdi.

Atlas Dergisi'nin Karadeniz'de batm›fl
Alman denizalt›lar› üzerine yapt›¤›
çal›flmalara TINA Türkiye Sualt›
Arkeolojisi Vakf› destek veriyor.
Derginin 24 - 27 Haziran 2004 tarihleri
aras›nda Karasu-Düzce'de yapt›¤›
dal›fllara vak›f maddi yard›mda
bulunurken, TINA Yürütme Kurulu
Üyesi Selçuk Kolay da dal›fllara
teknesiyle kat›larak teknik destek
sa¤lad›. Bu dal›fllar›n ard›ndan 30
Haziran - 1 Temmuz 2004 tarihleri
aras›nda Selçuk Kolay'›n kat›l›m›yla
A¤va-‹stanbul'da 1944 y›l›ndan bu
yana kay›p Alman denizatlar›ndan
birini bulmak amac›yla sonar taramas›
yap›ld›. Baflar›s›z sonuçlanan bu
araman›n Kas›m ay› içinde yeniden
yap›lmas› planlan›yor.

‹kinci Dünya Savafl›'nda Sovyetler
Birli¤i'nin iflgalini kolaylaflt›rmak için
Almanya, Karadeniz'e bir donanma
filosu tafl›maya karar verdi. Tarafs›z
Türkiye'nin bo¤azlar› kapamas›yla
Almanlar gemilerini Elbe ve Tuna
nehirlerinde sallarla, otobanlarda ise
kamyonlarla tafl›yarak Romanya'ya
getirdiler. Köstence liman›nda
oluflturulan 30. Flotilla'da birçok
hücumbot, may›n tarama gemisi ve
alt› tane de denizalt› bulunuyordu.
Denizalt›lar, Karadeniz'deki Sovyet

Donanmas›'na karfl› mücadele
verdiler. Fakat karadaki savafl
Almanlar›n aleyhinde geliflti. K›z›l
Ordu, A¤ustos 1944'te Romanya'y›
ele geçirdi ve Köstence liman›ndaki
denizatl›lardan üçünü bat›rd›.
Limandan kaçmay› baflaran di¤er üç
Alman denizatl›s›, Sovyetlerin
Bulgaristan'› da iflgal etmesiyle,
Karadeniz'de kapana k›s›ld›. Alman
denizatl›lar›n›n çaresiz kalan kaptanlar›
Türk sahillerinde denizatl›lar›n›
bat›rmaya karar verdiler. Planlar› bir
flekilde Ege Denizi'ndeki adalara kaç›p
oradan da Almanya'ya geri dönmekti.
10 - 11 Eylül 1944 geceleri üç denizalt›,
mürettebatlar› taraf›ndan Türkiye
k›y›s›nda bat›r›ld›. Fakat Alman
denizciler Türkiye topraklar›na ayak

bast ›ktan birkaç gün iç inde
yakaland›lar ve yaklafl›k iki sene
boyunca Beyflehir ile Isparta'da
enterne edildiler.

Atlas Dergisi'nin Ocak 2004'te
bafllatt›¤› Alman denizalt›lar› çal›flmas›
editör Batur Avgan ve foto¤rafç› Ali
Ethem Keskin taraf›ndan yürütülüyor.
Türkiye'de enterne edilen Alman
denizcilerin halen hayatta olanlar›yla
ba¤lant› kuran Atlas Dergisi, Alman
arflivlerinden de konuyla ilgili
foto¤raflar› getirtiyor. Karadeniz'deki
Alman denizalt›lar› konusunun Ocak
veya fiubat 2005'te Atlas Dergisi'nde
yay›mlanmas› planlan›yor.

Batur Avgan

KARADEN‹Z’DEK‹ ALMAN DEN‹ZALTILARI

Foto¤raf: Ali Ethem Keskin

Foto¤raf: Çi¤dem Toskay Evrin

Bat›k'tan ç›kart›lm›fl bir testi (K04YadaBHA05-09);

Bat›k kargosuna ait bir amphora
(K04YadaBGA02-04);

Foto¤raf: Çi¤dem Toskay Evrin
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Vakf›m›z›n bu dönemdeki önemli
projelerinden biride ÇEfiME KALES‹
1770 OSMANLI-RUS DEN‹Z SAVAfiI
HOLÜ

‹zmir Valisi insiyatifiyle bir giriflim
bafllat›lm›fl,  bu konuda Vakf›m›z›n
projeyi müflterek haz›rlayabilece¤i
bildirildi ve konuyla ilgili ön çal›flmalar
gerekli kifli ve kurulufllara gönderilerek
onaylar al›nd›.

O döneme ait gravür-kitap-resim ve
bilgiler de¤erlendirilecek ve k›l›k-
k›yafet, bayrak ve gemilere ait maket,
müzede bulunan bronz top ve di¤er
eserlerin yan›s›ra gemi komutanlar›na
ait kimsede bulunmayan resimleri
biraraya getirdi¤imizde Çeflme
Müzesi'nde  mükemmel bir hol tesis
edece¤iz. 2.Katerina ve o dönem
aflklar›na konu belgesel bilgilerin
yan›s›ra LCD ekranda dönemin deniz
savafl lar›n› da sunabilece¤iz.
Valilik-Müze Müdürlü¤ü-Donanma-
Emekli An›tlar ve Müzeler Genel
Müdürü Dr. Alpay Pasinli ve
yard›mc›s› Aykut Özet -Y›lmaz Ulusoy-
muhtemelen Çeflme Rotary ve Lions
iflbirli¤iyle TINA mihmandarl›¤›nda
bu proje ile ilgili geliflmeleri sizlere
aktarmaya devam edece¤iz.

Kand›ra Karadeniz Sualt› Araflt›rma
projesini yürüten arkeolog Taner
Aksoy 'a 2004 kaz› sezonunda
destek sa¤lanm›flt›r. Kaz› ile ilgili
geliflmeleri bir sonraki bültenimizde
okuyabileceksiniz.

Bodrum Sualt› Arkeoloji Müzesi 11.
Yüzy›l Serçe Bat›¤› Salonu merkezi
klima cihaz›n›n çal›flmad›¤› ve
korozyon tehlikesinin baflgösterdi¤i
tespit edilmifl ve  gerekli giriflimle tüm
masraflar› Vakf›m›z taraf›ndan
karfl›lanarak yapt›r›lm›flt›r. Vakf›m›za,
bu katk›lar için Sualt› Arkeoljisi Müzesi
Müdürlü¤ü ve Bodrum Kaymakaml›¤›
teflekkürlerini bildirmifllerdir.

IV. Marmara Uluslararas› Sualt›
Görüntüleme Festivali

10-12 Eylül 2004 tarihlerinde
Caddebostan Bal›kadamlar Spor
Kulübü taraf ›ndan Marmara
Uluslararas› Sualt› Görüntüleme
Festivali düzenlenmifltir.
Ulusal olarak 11., uluslararas› olarak
dördüncü kez yap›lan festivale bu sene
Vakf›m›z da destek sa¤lam›flt›r.
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