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Size yüreðimizde bir yara olan denizaltý faciasýný hatýrlatacaðým; 3 Nisan 1953 günü Ege' deki Nato tatbikatýndan dönen Duml
denizaltýsý Çanakkale boðazýnda sisli ve rüzgarlý bir gecede su üstü seyirle Gölcük donanma üssüne hareket halinde idi, tatbika
ve yabancý müþahitlerin taktirini kazanan bu kahraman Leventler baþarýnýn verdiði huzurla sevdiklerini düþünerek uykuya dalmý
Köprü denilen üst güverte de 3 subay 3 assubay ve 2 erimiz nöbetteydiler; Saat 02.15 i gösterdiðinde Çanakkale Nara burnunda
Türk denizaltý tarihinin en büyük kazasý yaþandý. Dumlupýnar'a Ýsveç bandralý yük gemisi Nobolant çarpmýþtý Dumlupýnar pa
bodoslamasýndan aldýðý derin yara ile zýpkýn yemiþ bir balina gibi gürültüler çýkararak batmaya baþladý ve 78 denizcimizle birl
sulara gömüldü, köprü üstündekiler denize saçýldý, iki erimiz Nobolant'ýn pervanelerinde can verdi onlarý kurtarmaya çalýþan bir
assubayýn cansýz bedeni ile bu hengamede yaþam savaþý veren Yzb. Sabri Çelebioðlu, Ütðm. Hasan Yumruk ve Kemal Ünver
Baþçavuþ Hüseyin Aktaþ ve Hüseyin Ýnkaya'yý yetiþen gümrük botu denizden çýkararak sahile götürdü. 4 Nisan 1953 saat 06.4
ýþýklarý ile boðazýn 35 kulaç derinliðinde can pazarý yaþayanlar ile ilk irtibat balýkçýlarýn bulduðu battý þamandýrasýndaki telef
Assubay Selami özben kýç torpido bölümünde 22 denizcinin yaþadýðýný diðer bölümlerle irtibat kuramadýklarýný ve oksijenlerin
bildirdi. Kurtaran gemisi ile baþlatýlan kurtarma çalýþmalarý sýrasýnda battý þamandýrasý da kopunca tüm kurtarma ümitleri tüke
boðazýn akýntýlý ve bulanýk bölgesinde dalgýçlar denizaltýya ulaþamýyorlardý, þamandýra kopmasaydý dalgýçlara rehberlik ed
kurtaran gemisindeki çan telini denizaltýnýn kapaðýna takacaklardý, bu mümkün olmadý. Dalgýç assubay Selami Süsen'in vurgu
yemek pahasýna insan üstü gösterdiði gayretlerde sonuç vermeyince kýyýya toplanan binlerce Çanakkale'li ile birlikte görevliler
dualar ve gözyaþlarý içinde þehitlerimizi ebediyete uðurladýlar.

Denizaltýda görevli Ütðm. Türe Gelibolu'lu bir kýza aþýktýr, niþanlanýrlar. Seferler nedeniyle sýk sýk görüþemezler her görevde d
Gelibolu sahilinden geçmektedir, Töre'nin aklýna bir fikir gelir sevgilisine ýþýklý mors alfabesini öðretecek denizaltýnýn gececeði
muhtemel saatlerde birbirleri ile mesajlaþacaklardýr, O gün Gelibolu'dan gececek ilk denizaltýnýn sevgilisinin denizaltýsý olduðun
öðrenen genç kýzý heyecandan yerinde duramaz kalbi denizin dalgalarý gibi çoþmuþ, martýlarýn çýðlýklarýna eþlik etmemek için
kontrol etmeye çalýþmaktadýr, yerinde duramaz hayaller, özlemlerle dolu saatlare geçmek bilmemektedir; Nihayet denizaltý görü
ve el feneri ile ýþýklý mors alfabesini kullanarak "Seni seviyorum" yazar oysa geçen denizaltý kazayý görmeden boðazdan geçen
denizaltýsýdýr, tüm denizciler bu durumu bildiði için gemi komutaný deli oðlan kýza mesaj göndermeyi unutmuþ kýzcaðýz þimdi ü
ve yanýndaki assubaya bir yanýt yazmasýný söyler mesaj yazýlýr " Ben de seni hem de ebediyete kadar" kaderin cilvesi bu
sýrada sevdiði ebediyete intikal etmektedir.

Denizaltý ile son görüþmede " sizi kurtaracaðýz, merak etmeyin, üzülmeyin, dayanýn" sözlerine assubay Selami özben üzülmüyo
sevdiklerimize selam söyleyin VATAN SAÄžOLSUN yanýtýný verir. Bu alýnan son mesajdýr. Bu sevdaya bu son söze aðýtlar yak
þiirler yazýlýr. Milletin kalbine gömülen nice þehitler gibi 7 subay 35 assubay ve 39 erimizi tekrar saygý ve rahmetle anýyoruz;
Deniz için, bu ülke için, þehit olmak için yemin etmiþlerdi, denizde bu ülke için canlarýný verdiler. Ruhlarý þad olsun
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