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De¤erli Üyelerimiz,

Bir önceki bültenimizde Vakf›m›z›n bu dönem içerisinde
gerçeklefltirmeyi planlad›¤› Çeflme Kalesi, 1770
Osmanl› - Rus Deniz Savafl› Sergi Holü projesini sizlere
müjdelemifltik.
Projede geliflmelerinden bahsetmeden önce 1770 y›l›nda
Çeflme'de neler yafland›¤›n› k›saca sizlere aktaral›m.

Rusyan›n s›cak denizlere ç›kma konusundaki emelleri
paralelinde, Rus Çariçesi 2. Katerina'›n  döneminde,
Osmanl›'ya karfl› Yunanistan'daki isyan› k›flk›rtmak ve
desteklemek amac›yla, Sen Petersburg'dan yola ç›kan
Rus Donanmas› ‹ngiltere limanlar›nda kendilerine yol
gösterecek olan ‹ngiliz Amiral ve kaptanlar›n› da yan›na
ald›ktan sonra, Cebelütar›k Bo¤az›'ndan geçer, Akdeniz'e
ulafl›r. Mora Yar›madas›'na kadar gelen Rus Donanmas›
Yunan ‹htilalini bafllatmay› baflaramaz. Midilli ve Sak›z
Adas›'nda Osmanl› Donamas› ile kap›fl›r. Çeflme
aç›klar›nda ise büyük bir deniz savafl› yaflan›r ve
nihayetinde 5 Temmuz 1770 günü yanl›fl yönetilen
Osmanl› Donanmas›, Rus Donanmas› taraf›ndan Çeflme
Liman›'n›nda bombalanarak, atefl kay›klar› taraf›ndan
toplu biçimde yak›l›p bat›r›l›r.
Deniz Savafl›ndaki bu yenilgi, 1774 senesinde Osmanl›
için flartlar› çok a¤›r olan Küçük Kaynarca Anlaflmas›n›n
imzalanmas›na yol açar.
Bu a¤›r yenilgiye ra¤men savaflta donanman›n sa¤ taraf›n›
komuta eden Cezayirli Hasan Pafla'n›n  gösterdi¤i cesaret
ve beceri Deniz Savafl› tarihimizde övgüyü her zaman
hak etmifltir. Burcu Zafer kad›rgas›n›n komutan› Cezayirli
Hasan Pafla savaflta Rus Amiral Kont Orloff'un gemisi
Vestfaliya'y› bat›rm›fl ve bu savafltan sa¤ salim
kurtulduktan sonra sadrazaml›k makam›na kadar
yükselmifl ve ülkesine büyük yararlar› dokunmufltur.
‹lginçtir ki savafltan yine sa¤ olarak kurtulan Kont Orloff
daha sonra Rusya'da Çeflme Kontu, yani Graf Ceflmensky
ünvan›n› alm›flt›r.

Çeflme Kalesi 1770 Osmanl›- Rus Deniz Savafl› Sergi Holü
Projesi, bu savafl› tüm ayr›nt›lar›yla görece¤imiz,
hissedece¤imiz bir proje.

Projenin amac›
Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nun Akdeniz hakimiyetine dönük
olmak için infla etti¤i, nice uluslararas› tarihsel olay›n
flahidi ve en önemli an›tsal kalelerinden biri olarak restore
edilmifl ve sapasa¤lam  duran Çeflme Kalesi'nde bu
projenin gerçklefltirilmesi;

1. Eflsiz do¤as› ile  büyük bir turizm potansiyeline sahip
olan; ülkemizin yükselen y›ld›z› Çeflme'yi uluslararas›
alanda daha genifl ve seçkin çevrelere tan›tmak,

2. Yar›mada denilen Çeflme, Urla, Seferihisar, Karaburun
bölgesinde biricik müze olana¤›n›, arkeolojiye ek olarak;
deniz tarihine de yaslanarak daha ça¤dafl ve ilginç bir
flekilde yaflama geçirmek,

3. 1770 Osmal› - Rus deniz savafl›n› tarihin derinliklerinden
ç›kart›p estetik ve modern sergileme yöntemiyle
yeniden diriltmek,

4. Çanakkale Savafl› temelinde günümüzde gerçekleflen
Türk - Anzak etkinliklerine benzer biçimde, yepyeni bir
Türkiye - Rusya dostluk ve bar›fl giriflimi bafllatmak;
Türkiye - Rusya diplomatik ve ekonomik iliflkilerini
geniflletmek için tarihsel bir dayanak mekan› elde etmek,

5. Denizi, kumu, rüzgar› ve termal suyu dünyaca ünlü
Çeflme'ye kuzey ülkelerinden, özellikle Rusya'dan
kaliteli ve zengin turistleri cezbetmek,

6. fiimdilik küçük çapl› bir arkeoloji müzesiyle bir yaz
sezonu boyunca birkaç seçkin senfoni konserine olanak
sa¤layan Çeflme Kalesi'nin uluslararas› çapta bir Deniz
ve Sualt› Müzesi olma yolunda ilk ad›mlardan birini
atmak gibi çok yönlü amaçlara hizmet etmek için;
Çeflme Kalesi içinde bir holün ülkemizde efli zor
bulunacak ça¤dafl bir yöntemle yarat›lmas› bu projedeki
ana hedefimizdir.

Çeflme 1770 Holünde neler yer alacak, nas›l
bir görünüm olacak?
Holde çarp›c› bir sergileme tekni¤i kullan›lacakt›r. Dönemin
önemli tarihsel simalar›n›n büyük boy resimleri, Osmanl›
deniz askerleri otantik k›yafetleri giydirilmifl mankenler
ve resimler, tavandan tüm görkemiyle  sallanan Osmanl›
Deniz Gücü bayraklar›n›n tamam›, bölgenin haritalar›,
1770 Çeflme Savafl›'na ait ünlü ressamlar›n eserlerinin
reprodüksiyonlar›,  Osmanl› Donanmas›n›n Amiral Gemisi
Burc-u Zafer'in 1/75 maketi, ünlü ressam Ayvazovski'nin
temsili Çeflme Savafl› resimlerinin orjinal boyuttaki
reprodüksiyonlar›, St. Petersburg'da bulunan Çeflme
an›tlar›, mekanlar›, madalyalar›n bilgileri, ilgili kaynak
kitaplar›n yer ald›¤› vitrin.
Sergilenecek en önemli evraklar aras›nda Rus Amiral
Kont Orloff'un savaflta tuttu¤u notlar da var. Bu de¤erli
notlar› Vak›f Baflkan› O¤uz Aydemir Amerika'da sat›n ald›
ve Rus Büyükelçisi Dr. Petr V. Stegniy eski Rusça'dan
çevirdi. Kont Orloff'un orjinal el yazmas› hat›ralar› dünyada
ilk kez bu holde sergilenecek.

Vak›f olarak bu proje ile ilgili tüm haz›rl›klar›m›z›
tamamlad›k. Resmi baflvurular›m›z›n yap›lmas›n›n
ard›ndan, mevcut durumda gerekli onaylar› bekliyoruz.
Herfleyiyle haz›r bu projenin bir an önce hayat bulmas›
en büyük arzumuz.
Yöresel bas›n›n da büyük destek verdi¤i 1770 Osmanl› -
Rus Savafl› Sergi Holü'nün  aç›l›fl›n› en k›sa zamanda
sizlerle birlikte gerçeklefltirmeyi umuyoruz.

TINA TÜRK‹YE SUALTI ARKEOLOJ‹S‹ VAKFI - YAZ 2005

H A B E R L E R

� Uluda¤ Üniversitesi Sualt› Toplulu¤u USAT'›n 18-22 Nisan tarihlerinde bu y›l
üçüncüsünü gerçeklefltirdi¤i 'USAT SUALTI GÜNLER‹'ne Yönetim Kurulu Üyemiz
Coflkun Teziç'in önderli¤inde Baflkan O¤uz Aydemir kat›ld›.
O¤uz Aydemir toplant›da Vakf›n üniversite taban›n› oluflturmak amac›na yönelik,
Vak›f tan›t›m› ve faaliyetleri ile ilgili tan›t›m yaparak, gerçeklefltirilen ve devam
eden tüm projeler hakk›nda bilgiler aktard› ve Vakf›n kurulufl amac›, INA iliflkileri
ve üniversitelerin su alt› topluluklar›ndan beklentilerin neler olabilece¤i konusunda
bilgi verdi.

� The Diplomatic Newsbridge dergisi Nisan say›s›nda Vakf›m›z› tan›tan ve Savafl
Karakafl taraf›ndan haz›rlanan 'Çanakkale'nin Kay›p Denizalt›lar›' belgesel projesini
anlatan 4 sayfal›k bir makale yay›nland›.

� ‹DO'nun ayl›k dergisi Saelife Mart say›s›nda Savafl Karakafl'›n Çanakkale'nin Bat›k
Denizalt›lar› projesi yay›nland›.

TÜ
R

K
‹Y

E
SU

ALTI ARKEOLOJ‹S‹
V

A
K

FI
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KURUCU ÜYE L‹STES‹

AYHAN S‹C‹MO⁄LU, MUSTAFA V. KOÇ, O⁄UZ AYDEM‹R, ENG‹N BAYRAKTARO⁄LU, JONATHAN BEARD, YASEM‹N
P‹R‹NÇC‹O⁄LU, KAYA ERSU, ERICA BEARD, CEM BOYNER, ÜM‹T BOYNER, CEM DUNA, CAROLINE NICOLE KOÇ,
ÖMER KOÇ, NURETT‹N HASMAN, KENAN YILMAZ, SAB‹T AKÇA, HAL‹L AKTAY, SERDAR ANGIN, MEHMET AL‹
BABAO⁄LU, MAHMUT BERKMAN, OSMAN ÇARMIKLI SEZG‹N GÖKMEN, ESAT ED‹N, RIFAT ED‹N, ASLI ERSU,
MEHMET GARAN, GAL‹P GÜREL, SEY‹T KARAGÖZO⁄LU, H‹LM‹ KAYHAN, TAHS‹N SALTIK, CEM KOZLU, EMRE
KURTTEPEL‹, VUSLAT SABANCI, CER‹ SUSAR, EMRE TEMELL‹, CEM UZAN, BÜLENT VERD‹, M‹NE VERD‹, FARUK
YÖNEYMAN, SEDAT AKDEM‹R, MURAT A⁄IRNASLI, CHRISTINA GIRAUD, SAL‹M KOYUNCUO⁄LU

� Marmaris Uluslararas› Denizcilik Festivali 27 Nisan - 1 May›s 2005 tarihleri
aras›nda  yap›ld›.
Kendi alan›nda bir ilk olan bu festival kapsam›nda 28 Nisan Perflembe
günü yap›lan Sualt› Arkeolojisi Paneli'ne Baflkan O¤uz Aydemir de panelist
olarak davet edildi. Di¤er panelistler. Bodrum Sualt› Arkeoloji Enstitüsü
Müdürü Tufan Turanl›, Bodrum Sualt› Arkeoloji Enstitüsü'nden Prof. Robin
Piercy, Bodrum Müzesi Müdürü O¤uz Alpözen, Akdeniz Üniversitesi
Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Ifl›k ve Frans›z Paysdaix TV Baflkan› Bernard
Delemotte

Yönetim Kurulu:
Baflkan : O¤uz Aydemir
Bflk. Yrd. : Kenan Y›lmaz
Sekreter Üye: Emre Temelli
Muhasip Üye: Tahsin Salt›k
Üye : Mustafa V. Koç
Üye : Selçuk Kolay
Üye : Savafl Karakafl
Üye : Coflkun Teziç
Üye : T.C. Kültür Bakan›

Denetleme Kurulu:
Mehmet Garan
Sedat Akdemir

‹cra Komitesi:
Enes Edis
Dr. Engin Sa¤d›ç

‹dari ‹fller:
Ay Sanem Yükselsoy
Adres: Koç Üniversitesi Rumeli
Feneri Kampüsü, Ö¤renci Merkezi
Binas›, Rumeli Feneri Yolu, Sar›yer
‹stanbul
Tel: 0212 3383779 • Fax: 0212 3383769
E-mail: syukselsoy@ku.edu.tr

� ‹zmir ilimizde denizlere duyulan ilgi ve sevginin artt›r›lmas› ve denizcilik
bilincinin daha da gelifltirilmesi amac›na yard›mc› olmak üzere ‹zmir
Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤› ile Güney Deniz Saha Komutanl›¤›
taraf›ndan yürütülen Müze Gemi Projesi 21 Mart 2005 Pazartesi günü
Aksaz Deniz Üssü'nde tcg Ege F›rkateyni törenle hizmet d›fl›na ayr›lm›flt›r.
Törene sivil toplum örgütleri aras›nda T›na Türkiye Sualt› Arkeolojisi
Vakf›'da davet edilmifltir.



15 - 30 A¤ustos 2005 tarih-
leri aras›nda Çanakkale'de
gerçekleflecek ekspe-
disyonda, Goliath yan›nda
‹ngi l i z  savafl gemisi
Triumph bat›¤› da arafl-

t›r›lacak. Triumph; Çanakkale Savafl› s›ras›nda 25 May›s
1915 tarihinde Alman U21 denizalt›s› taraf›ndan Kabatepe
aç›klar›nda torpillenerek bat›r›lm›flt›. Triumph; 75 metre
derinlikte yat›yor.

Araflt›rmac› Savafl Karakafl; farkl› versiyonlar› Türk ve
dünya televizyonlar› taraf›ndan yay›nlanacak belgeselde
1915 y›l›nda destan yazm›fl Muavenet-i Milliye muhribinin
ve O'nun ad› yaflatan 1992 y›l›nda kat›ld›¤› NATO
tatbikat›n›n ara safhas› bittikten sonra, intikal seyri
esnas›nda iki güdümlü mermi ile vurulan Muavenet'in
hikayesini de ilk kez anlatacak.Vuran gemi ABD'ye ait
"Saratoga" uçak gemisi idi. Saratoga'dan at›lan iki adet
"Sea Sparrow" füzesi Muavenet'in köprü üstüne isabet
ederek havaya uçurmufl, geminin beyni konumundaki
köflk onar›lamayacak derecede hasara u¤ram›fl ve en

vahimi de bu s›rada görev
yapmakta olan baflta
gemi komutan› olmak
üzere befl Türk denizcisi
hayatlar›n› kaybetmiflti.

Tan›klar ve flehit aileleriyle
yap›lacak röportajlar,
uzman de¤erlendirmeleri,
kamuoyuna daha önce hiç
aç›klanmam›fl bilgi ve
bulgular bu belgeselin
ikinci bölümünün çat›s›n›
oluflturacakt›r.

Bir saatlik 'Muavenet'
b e l g e s e l i  z a m a n › n
unutturmaya çal›flt›¤› olay ve insanlar› toplumsal
haf›zam›za hiç unutturmamak için haz›rlanacakt›r.

SAVAfi KARAKAfi
2005 - ‹stanbul

1915 y›l›nda Marmara Denizi'nde düflman denizatl›lar›na
karfl› devriye nöbeti tutan Muavenet-i Milliye 10 May›s'ta
Çanakkale'ye ça¤r›ld›. Gemi komutan› Kd. Yüzbafl› Ahmet
Saffet'e çok gizli bir emir verilmiflti. Çanakkale Savafl›'n›n
belki de seyrini de¤ifltirecek gizli sald›r› için art›k önlerinde
sadece birkaç gün vard›...

Ar›burnu ve Seddülbahir cephelerinde üç aydan beri
aral›ks›z devam eden savaflta ‹ngiliz ve Frans›zlara ait
düflman donanmas› Türk siperlerini fliddetli top ateflleri
alt›nda bulunduruyordu. Özellikle Morto koyunda yatan
iki ‹ngiliz savafl gemisi Goliath ve Cornwallis taarruza
kalkan Türk birliklerini top atefli ya¤muruna tutarak bölgeyi
cehenneme çevirmekteydi. Ahmet Yüzbafl›'n›n ald›¤› gizli
emir 12-13 May›s gecesi bu gemilere karfl› yap›lacak
sald›r›yla ilgiliydi.

Türklerin 'Kocakar›' ad›n› takt›klar› ve savafl›n bafl›ndan
üzerlerine ölüm ya¤d›ran Goliath art›k hedefteydi.
Toplar›n›n gürlemesinin bu sald›r›yla kesilmesi umut
ediliyordu.

Muavenet-i Milliye Muhribi, 1909 y›l›nda Almanya'da
denize indirilmifl 620 ton kapasitesinde, 72.1 metre
boyunda ve 2 adet torpido kovan› olan ufak bir muhripti.
Böyle küçük bir geminin 13.000 tonluk dev bir savafl
gemisini avlamas› için dahiyane bir plan yap›ld›. Gemi
Komutan› hücumu gece yar›s›ndan biraz sonra olarak
planlad›. Böylece, bir vardiyan›n uykuya olan ihtiyac› ile
di¤er ayakta olan vardiyan›n da uyku sersemli¤inden
faydalan›lacakt›.

Gemiye torpido uzman› olarak Alman Yüzbafl› Firley
müflavir olarak veri lmiflti .  Tüm haz›r l ›klar›n
tamamlanmas›n›n ard›ndan 12 May›s gece yar›s›n› biraz
geçe harekete geçen Muavenet 8 mil süratle Rumeli
k›y›lar›na adeta sürünürcesine Bo¤az d›fl›na do¤ru
seyretmeye bafllad›. Bacas›ndan dumanla birlikte k›z›ll›k
da ç›kmas›n diye kazanlar da söndürülmüfltü. Saat 01.00'a
do¤ru gözcüler, tam pruvada Eskihisarl›k Burnu'na
bordalar›n› vermifl iki düflman z›rhl›s›n›n görüldü¤ünü

rapor ettiler. Ayr›ca iki muhrip de karakol geziyordu.
O s›rada birden düflman gemilerinin birinin köprü
üstündeki ›fl›lda¤›n›n par›ldad›¤› görüldü. Gözcüler belli
ki üzerine do¤ru gelmekte olan hayalet tekneyi fark etmiflti.
Muavenet gerçekten zordayd›. K›demli Yüzbafl› Ahmet
Saffet so¤ukkanl›l›¤›n› hiç kaybetmeden, ›fl›ldakç›s›na
ayn› iflareti vermesini söyledi: "0" (yani parola?)

Bir anlamda, soruya soruyla cevap vermek oluyordu bu!
‹stiyordu ki, ‹ngilizler bir an için olsa bile flafl›rs›nlar, o da
bir anl›k tereddütten yararlanabilsin!

Dev z›rhl›yla art›k aralar›nda 300-400 metre vard›. Ahmet
Yüzbafl› önce tüpteki üç torpidonun da gönderilmesini
emretti. Sonra da 'Makine tam yol ileri" komutunu verdi.
Muavenet h›zla uzaklafl›rken müthifl bir infilak sesi gecenin
karanl›¤›n› y›rtt›. Arkas›ndan bir daha... Sonra bir daha...
Üç torpido da hedefini bulmufl Goliath, 570 kiflilik
mürettebat› ile Morto Koyu'nda 70 metre derinli¤e
gömülmüfltü.

1997 y›l›nda Çanakkale Savafl› bat›klar›n›n ilk sualt›
belgeseli olan 'Derinlerdeki Tarih'i çeken TINA yönetim
kurulu üyesi Savafl Karakafl, bu kez National Geographic
ile Goliath'› belgeleyecek. TINA icra kurulu üyesi Enes
Edis'e ait DETEK Denizcilik'in teknik imkanlar›yla  Morto
Koyu'ndaki bu büyük savafl mezarl›¤› bat›fl›ndan 90 y›l
sonra ilk kez ziyaret edilip görüntülenecek. Savafl Karakafl
ve Enes Edis; 'Sea Hunters - Deniz Avc›lar›' ad›yla 26
farkl› dilde 241 ülkede gösterilecek belgesel için Kanadal›
yap›m flirketi Eco-Nova bünyesindeki dünyan›n en ünlü
dalg›çlar› ve sualt› arkeologlar›yla bu araflt›rmay› birlikte
gerçeklefltirecekler.

NATIONAL GEOGRAPHIC ‹LE GOLIATH VE TRIUMPH EKPED‹SYONU

USS SARATOGA

TCG MUAVENET

DETEK DEN‹ZC‹L‹K'‹N SAH‹B‹ ENES ED‹S VE
BELGESEL YAPIMCISI SAVAfi KARAKAfi

A Turkish team of divers and cameramen have visited the Dardanelles Straits at the entrence to the Sea of Marmara to locate and
film a swathe of submarines and ships that fell victim during the World War One Gallipoli Campaign of 1914/15.

The team used sounders and side-scan sonarto locate wrecks, before diving them or deploying an ROV.
The project was led by documentary producer Selçuk Kolay, an experienced technical diver who was made previous programmes about
wrecks in Turkish waters. The team succeeded in finding a number of new wrecks and revisiting some previous discoveries.

Located were two British submarines, E7 at 96m, and E15 in only 6m. Three French submarines were also found- the Saphir at 51m,
the Joule at 44m, and the Mariotte in 3m.

The submarines were sunk while trying to pass through the heavily defended straits, which presented challanges both from nets
and mines, and from natural difficulties including strong, swirling currents.

The divers wre able to refute a cliam that E7 broke up before sinking, when she was surface-bombed after getting cought in a net.
"'E7 is sitting in one piece at the bottom" said Kolay. "This wreck was not dived but recorded and measured by high-resolution side-

scan sonar."
Another interesting discovery related to the Joule described at "fully intact". HMS Agememnon had found a free-floating torpedo

after the sub's sinking, and the team was able to confirm that its starboard torpedo deck louncher was empty. A torpedo still lay in the
port-side launcher.

E 15 which lies off Kephez Point, was broken up after the war, but recognisable remains still exist.
The other really shallow sub, Mariotte, lies at Nagra Point, a military zone. Its remains protrude from the sea, and the team was

given permission to stand on it.
Kolay describes the experience as "the opportunity of a life time".
The Saphir is notable for having been the first Allied sub to attempt passage of the straits. She was sunk during the process and

located by Kolay's team just above the town of Canakkale. The wreck is described as "fully intact between the conning tower and the
bow."

By contrast, the Australina submarine AE2 is famed for being the first Allied sub to make a successful transit of the straits-before
being sunk on a later mission.

Kolay first located the wreck in 1998, at a depth of 72m. "Not much has changed, except that a 2m part of the deck casing has been
ripped away by trawling or by anchoring" he told DIVER.

"We are not sure if there is also same damage to the front section, but the conning tower stills looks quite the same back in 1998."
Other wrecks sunk by subs and visited by the team were the British battleship HMS Majestic, the Intizam, an ‹stanbul paddle-steamer

carrying troops and supplies to the Turkish army; and the Turkish gun boat Nur-ül Bahir,  sunk by E14.
The project was supported by the Turkish Institute of Nautical Archaeology. The documentary was screened in Turkey in late April,

to coincide with the 90th anniversary of the Gallipoli campaign. It is hoped that the film will go on international release.
Kolay's previous documantaries include another programme on wrecks of the Gallipoli campaign. His discoveries have included

the Turkish submarine Atilay, cruiser Midilli ,  former German warship Breslau, and the German sub UB-46.
He has received the Order of Australia, the country's highest civil honour for his contribution to Australian naval history.
Two wrecks still to be located are both English submarines. The chances of finding one, E20, are reckoned to be slim. Torpedoed

by a German sub, UB14.she sank in some 800m of water, north-east of the island of Marmara.
But the team is returning to the Dardanelles this summer to search for E14 sunk in the entrance to the starits with its 27 crew.

Yönetim Kurulu üyelerimiz Selçuk Kolay, Savafl Karakafl ve Enes Edis'in Vakf›m›z sponsorlu¤unda  Çanakkale
bat›klar›na yapt›klar› dal›fl ve ilgili belgesel DIVER  MAGAZINE Haziran say›s›nda 'Ay›n Haberi' olarak yay›nland›.

DIVER's MAGAZINE'de yay›nlanan haberi okuma f›rsat› olmayan üyelerimiz için aynen bültenimizde de yay›nl›yoruz.

Film team locates Allied sub wrecks off Turkey


