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DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI VE JAPONYA BÜYÜKELÇİLİĞİMİZ 
TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN ERTUĞRUL FIRKATEYNİ ENKAZININ 

BULUNDUĞU ALANA DALIŞI, SAS VE DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 1. SINIF 
DALGIÇLARIYLA BİRLİKTE YAPIYORUZ. HAZİN ÖYKÜSÜYLE SUALTI BATIKLARI 
ARASINDA AYRI BİR YERİ OLAN ERTUĞRUL, HEPİMİZİ DERİNDEN ETKİLİYOR. 
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Ertuğrul’un anısına

Bugüne kadar trajedisi ve öyküsüyle 
birçok savaş gemisine dalış yaptım. 
Çanakkale’de bulunan Atılay denizaltısı, 
Midilli zırhlısı bunlardan en önemlileri. 
Yaşamın derinliklerde sonsuz huzur ile 
durduğuna tanık olmak benim için de 
içsel bir dinginlikti. Dünya denizcilik tarihi 
benzer birçok geminin batış öyküsüyle 
doludur. Ancak Ertuğrul’un bunlar 
arasında hazin öyküsü ve trajediyle tarih 
yazdığı da doğrudur.

Ertuğrul Firkateyni ve 1890’da 
yaşanan deniz faciasını her okuyuşumda 
daha derin duygusallıklar içinde olsam 
da ‘Ertuğrul Süvarisi Ali Bey’den Ayşe 
Hanım’a Mektuplar’ kitabının benim için 

ayrı bir yeri vardır. Cumhuriyetimizin ilk 
milli eğitim bakanlarından olan Hasan 
Ali Yücel’in babası ve ünlü yazarımız Can 
Yücel’in dedesi olan Ali Kaptan yolculuk 
boyunca her limandan Ayşe Hanım’a 
mektuplar yollamış. Bu mektuplar 
yazar Canan Yücel Eronat tarafından 
İş Bankası Yayınları’ndan kitap olarak 
yayınlandı. Ayşe Hanım’ı anlatırken 
“Ben de yamacına sokulmuşum, taşan 
kahvenin tütsüsünü kokluyorum. Sadece 
kahvenin değil, güzelliklerin tiryakiliğini 
duyumsuyorum” der. Ayşe Hanım, Ali 
Kaptan’a yazdıklarından sonra 42 yıl 
boyunca eline hiç kalem almamış, 
sadece yeni Türkçe’de ‘Ayşe’ yazmanın 

dışında.
1890 yılında yaşanan deniz 

kazasından 120 yıl sonra 2007 yılında 
Sevgili Tufan Turanlı başkanlığında 
bölgede kazı çalışmalarına başlanmış. 
Yaklaşık 4.000 dalıştan sonra 6.000’e 
yakın eser çıkartılarak müzede 
sergilenmiştir. 

Ayşe Hanım’ın yolculuktan önce 
gözyaşlarını bir şişeye koyup Ali Kaptan’a 
verdiği söylenen parfüm şişesi de kazı 
çalışmalarında büyük bir şans eseri 
bulunmuş. Sevgili dostum Tufan Turanlı 
Ertuğrul Sergisi’nin kitabını bana hediye 
ederken önsözüne “Bir gün Ertuğrul 
batığında buluşmak dileğiyle” yazmıştı. 

Evet yıllar sonra birlikte Ertuğrul batığındayız.
Milli sporcumuz Şahika Ercümen ile gerekli hazırlıkların 

devamında Osaka’ya hareket ediyoruz. Dalış çantam, 
fotoğraf-kamera ekipmanım yaklaşık 70 kilogram, giysi 
olarak sadece bir tişört alabiliyorum yanıma. 12 saatlik 
yolculuğun sonrasında Osaka’ya ulaşıyoruz. Devamında 
Kusimoto’ya karayoluyla geçiyoruz. Mahalli saatle 02:30’da 
otele varıyor ve devamında 04:00’te dalış için yola çıkıyoruz. 
Yorgunluk suda atılacak.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Japonya Büyükelçiliğimiz 
tarafından organize edilen Ertuğrul Fırkateyni enkazının 
bulunduğu alana dalışı SAS ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 
1. Sınıf dalgıçlarıyla birlikte yapıyoruz. Tüpten hava 
solumanın ne demek olduğunu bilmeyen Şahika da nefesini 
bu kez Ertuğrul için tutuyor. Komutanlık tarafından hazırlanan 
plaket dalış ekibi tarafından alana yerleştirildikten sonra 
bölgeyi taramaya başlıyorum. 11-13 metre derinlikte 
yeralan enkaz Sevgili Tufan Turanlı’nın başkanlığındaki 
kazı ekibi tarafından daha önce büyük ölçüde çıkartılmış. 
Ancak çalışmalara yine de her yıl ocak-şubat aylarında 
devam ediliyor. Her an bir sürpriz ile karşılaşma şansımız 
var. Dalışlarımızı kazı çalışmalarında da görev alan ve 
ekibimize dalış lojistiği sağlayan yerel rehberler Nakamura 
ve Shimano’nun destekleriyle gerçekleştiriyoruz. En iyi hava 
koşullarına denk gelmiş olmamıza rağmen Kaşinozaki 
kayalıkları yinede hareketli. Shimano bana altından ancak bir 
kişinin geçebileceği mağaranın girişinde Ertuğrul’dan ahşap 
bir parça ve mermileri gösteriyor.

Ertuğrul ile ilk karşılaşma. En küçük bir hatıra bile bizi 
ziyadesiyle mutlu ederken bir başka kaya çatlağının arasında 
bir top mermisine rastlıyoruz. Bu ise günün hediyesi olarak 
heyecanlandırıyor bizi. Barışa giden bir savaş gemisinin hazin 
trajedisi bugün Japonya ve Türkiye’yi birleştiriyor.

Hakkında sayısız makaleler, kitaplar yazıldı. Hatıralarıyla 
sergiler açıldı, arkasında bıraktıklarıyla aramızda yaşamaya 
devam ediyor Ertuğrul.

Selam olsun…


