
Sahil G
üvenlik D

ergisi ° A
ğustos 2013

14

KUTSAL GÖÇE 
ADANMIŞ BİR REKOR

[ Yazı ve Fotoğraflar ]   Tahsin CEYLAN  |  Su Altı Görüntüleme Yönetmeni
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Bu dağ Mengene dağıdır 
Tanyeri atanda Van’da  
Bu dağ Nemrut yavrusudur  
Tanyeri atanda Nemruda karşı  
Bir yanın çığ tutar, Kafkas ufkudur      
Bir yanın seccade Acem mülküdür  
Doruklarda buzulların salkımı 
Firari guvercinler su başlarında  
Ve karaca sürüsü,  
Keklik takımı... 
    
Yiğitlik inkar gelinmez  
Tek’e - tek doğüşte yenilmediler  
Bin yıllardan bu yan, bura uşağı 
Gel haberi nerden verek  
Turna sürüsü değil bu  
Gökte yıldız burcu değil  
Otuzüç kurşunlu yürek  
Otuzuç kan pınarı  
 Akmaz, 

Göl olmuş bu dağda...   
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Usta şair Ahmed Arif ’in dizelerinden de anlaşılacağı 
gibi bu sefer Van’dayız. 
Karla kaplı Artos’un eteklerinde.  
Elbette yeni heyecanlar yeni kazanımlar için.  

Başarı pek çok insanın hayatının amacı olsa da 
, evrenin mükemmel düzenine hayran  olan  ve 
o düzene katkı sağlayan  her canlıyı  kadrajlama  
tutkusuyla  yaşayan biz sualtı fotoğrafçıları için bir 
araç çoğu zaman. Bunun içindir ki bizler zamandan 
çaldığımız anlar, yeni yaşamlara dokunduğumuz 
kadar mutluyuz… 

İşte bu sebeple Van’ın endemik türü İnci Kefalini bu 
sefer ki zorlu göç yolculuğunda yalnız bırakmadık, 
ona yarenlik etmeye geldik.  Çünkü o bu desteği 
fazlasıyla hak ediyor. Üremek için ilkbahar aylarında 
akarsulara yaptığı sürüler halindeki göç, yaşama 
azminin en kanıt örneği. Göç esnasında önüne çıkan 
engelleri atlayarak,  uçarak aşması ise tam bir görsel 
ziyafet. 

Zorlu ancak bir o kadar da heyecan verici bu Van 
yolculuğuna Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika 
Ercümen ile birlikte çıkarken aklımızda tek bir şey 

vardı. O da dünyanın en zor dalışlarından biri olarak 
dile getirilen yüksek irtifada (1.680 metre) yeni bir 
başarıya imza atmak ve uluslar arası arenada yankı 
uyandıracak bu başarıyı İnci Kefali’nin varlığına 
adamak.  

Her biri alanında uzman dalgıç ve sağlık ekibimizle 
birlikte  rekor öncesi 15 günlük bir kamp dönemi 
geçirdik bu büyülü coğrafyada . Her sabah 06.00’da 
başlayan yorucu ama zevkli maraton günün son 
saatlerine kadar aynı yoğunlukta sürdüyse de 
ne  Van Gölü’nün  yer yer 3 dereceye düşen soğuk 
yeşil suları, ne de öğleden sonra sertleşen havası 
moralimizi bozmadı.  Doğanın ritmine uyduk, 
hedefimize odaklandık.  (Sinoplı Diyojen’in dediği 
gibi “Mutlu insan doğayla uyumlu olan insandı”  ne 
de olsa.)  Urartu Medeniyeti’nin yıllara meydan 
okuyan dayanıklılığından ilham aldık, Akdamar’ın  
hüzünlü naif sessizliğinde güç topladık. 

Van’ın coğrafi güzellikleri ve Van halkının  sıcak 
misafirperverliği her daim en büyük destekçimiz 
oldu.  Rekor günü Türkiye’nin dört bir yanından 
gelen dostlarımızın desteğiyle yeni bir başarıya imza 
atmanın  haklı gururunu yaşadık ve yaşattık.  Dünya 
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Su Altı Dalma Federasyonu’ndan (CMAS) Hırvat 
ve İspanyol iki hakemin yanı sıra Türkiye Su Altı 
Sporları Federasyonu’ndan hakemlerin kontrolünde 
yapılan ilk denemede kulağını eşitleyemediği için 
problem yaşayan Şahika Ercümen, moralini yüksek 
tutarak ikinci dalışında  hepimizi sevindirdi.  
Değişken ağırlıklı paletsiz dalda 61 metreye dalan 
milli sporcumuz, dünya göl ve deniz rekorunu aynı 
anda kırmış oldu.  

O gün mutluluğumuzu bizimle paylaşmak için 
orada bulunan  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 
Fatma Şahin’e bayrağımızı hediye etmek, bu sıra dışı 
mutluluğu Akdamar Adası’nın  büyülü  atmosferinde  
düzenlenen samimi bir törenle kutlamak  haftalar 
süren yorgunluğumuzu biranda geçiriverdi.  Şunu 
söylemeden geçemeyeceğim;  Van bu yıl ki İnci 
Kefali Festivalini kendisine adanan rekor ile  sanki 
daha bir coşkulu kutladı.  Sayın Fatma Şahin’in  
konuşmasında vurgu yaptığı gibi hiç şüphesiz 
yarınlar Doğu’nun bu gizemli topraklarının. 

İleri bakış açısıyla her zaman yanımızda  olan 
ve desteklerini esirgemeyen Van Valiliğine, inci 
kefallerinin tanıtımı ve yaşaması için yaptığı 

özverili çalışmalar için  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
Rektörlüğü Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Mustafa Sarı’ya, rekor süresince yanımızda olan 
İ.Ü. Çapa Sualtı Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı  
Prof. Dr. Şamil Aktaş, Van AFAD İl Müdürlüğü, İl 
Jandarma Komutanlığı, deniz polisi ve UMKE’ye  
teşekkür ederim. 

Bu topraklara hayat verecek  nice  kutsal  başarılara …  


