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19 Mayıs Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji 

Kliniği'nde uzmanlığını tamamladı. Uzmanlık son

rası ilgi alanını, spor yaralanmaları ve artroskopik 

diz cerrahisi üzerinde yoğunlaştırdı. Halen. 

Samsun Gazi Devlet Hastanesi'nde çalışmaya 

devam eden Dr. İsmet Akçay yakın zamanlarda 

kronik yaralanıl hiperharik tedavisi ile ilgilenme

ye başladı. 

Akçay bugünlerde, Karadeniz bölgesinin ilk özel 

kronik yara bakımı ve hiperharik merkezi olacak 

olan Baroklinik'in kuruluşu için çalışıyor. Tüplü 

dalış ve sualtı fotoğrafçılığı en büyük tutkusu. 

Akçay, aynı zamanda bir eş ve Hakkı Baran ile 

Doğa'nın babası. 

Derin Mavinin Büyüsü 

Sualtı ile ilk tanışmam tele

vizyondaki Kaptan Cousteau 

belgesellerine dayanır. Kap

tan Cousteau ile birlikte 

sualtının ormanlarını canlıla

rını ve yaşamını izlerken, 

kendimi ekibin parçası ve o 

muhteşem dünyanın kaşifi 

olarak hayal ederdim. Bu, 

siyah beyaz ekran karşısında rengarenk bir 

hayali hisseden yedi yaşındaki bir çocuğun 

dünyasıydı. Cousteau beni mükemmel ve korkusuz 

ekibiyle sırlar ve heyecanlarla dolu maceralara 

götürürdü. Ailece izlediğimiz ve büyük keyif 

aldığımız belgesellerdi. Kaptan Cousteau aileden 

biriydi. 

Derin mavilik, sessiz dünyanın sakinleri. Bu geze

gende keşfedilmeyi bekleyen ikinci bir dünya gibi. 

Belki de yaşamın ve hayatta kalmanın sırlarını 

öğreneceğimiz tek yer sualtı. 

Ne trafik ne de şehrin boğucu gürültüsü. Kendinizi 

ve çevrenizi yalın halde algılayacağınız tek yer 

sualtı. 
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Bu dünyanın bir parçası olabilmek benim için uzun 

yıllar uzak bir hayal iken üç yıl önce Ondokuz 

Mayıs Üniversitesi Sualtı Sporları Kulübü'nün 

başlattığı kursa yazıldım. Teorik ve pratik eğitim 

sonrası artık sualtını keşif vizesini almıştım. O yaz 

Sinop'taki dalışlan yaz sonu Fethiye'dekiler izledi. 

O ana kadar hayatımın en güzel tatilini geçirdiğimi 

söyleyebilirim. Artık yaz tatil planlarını dalış yapa

bileceğim yerlere göre ayarlamaya başlamıştım. 

Her dalış sonrası eşim merakla neler gördüğümü 

soruyor veya onun sormasına gerek 

kalmadan her şeyi anlatıyordum. 

Hayatımda yeni bir dünyanın kapısını 

açmanın mutluluğunu yaşıyordum. 

Arkadaşlarımla ve hatta hastalarımla 

sualtı dünyasını konuşuyor, bu konuya 

ilgilerini çekmeye çalışıyor ve aynı 

heyecanı yaşamalarını istiyordum. 

Çünkü sualtı dünyası muhteşem ve 

ben bunu herkesin yaşamasını ve 

yaşatmasını hayal ediyorum. 

Sualtını yaşayabilmek ve onun bir 

parçası olabilmek için ve belki de ora

daydım diyebilmek için 

başladım sualtında fotoğraf 

çekmeye. Aslında ben 

sualtında bana bak ben bura

dayım diyen her şeyi çek

meye çalışıyorum. Sayılan git

tikçe azalan hatta yok olan 

sualtı canlılarını balıkçı tez

gahlarında görmek beni 

kahrediyor. Bu yokoluşu 

önlemek sualtı yaşamına 

özenle yaklaşmak amacı ile 

onların sessiz haykırışlarını 

dile getiriyorum. 

Oysa ne kadar güzel ve 

Orfozlar. laoslar. mercanlar, 

kırlangıçlar... Tezgahlar her mevsim dolu, yok 

olmalarını engelleyen hiçbir denetim ve karşılığı 

yok. İki kadeh rakının ve iki saatlik sohbetin meze-

sidir o nadir türler. Sinop bu vokoluşun savaş 

meydanı gibidir. Ölü midye kalıntıları ile sualtı 

karanlık bir çöle benzer. 

Güneydeki dalış bölgelerinde sualtı görüş rahatlığı 

ve canlı sayısının nispeten fazla oluşu sualtı tutkun

larına umut verir. Buna rağmen bilinçsiz avlanma, 

muhteşemler. 
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sualtının talanı ve katliam uzun yıllardan bu yana 

devam etmektedir. Dinamit veya zıpkınla o da 

olmazsa gırgırla... 

Oysa bir kayanın gölgesinde dinlenirken 

gördüğüm Orfoz bana; "hadi gel, ben buradayım, 

çek resmimi bak ne kadar güzelim, beni 

yukarıdakilere göster onlar da gelip tanısınlar, 

yıllardır buralarda yaşarım, ben olmazsam buralar 

çekilmez der" gibidir. 

Sualtında fotoğraf çekmek güzel bir poz yakala-

f mak için birçok şeyin aynı anda' 

olması gerek. Mesela; o anda 

orada olmak, iyi bir sualtı 

fotoğraf ekipmanına sahip 

olmak, pozu alacağın süre 

kadar aynı yerde yüzerliliğini 

koruyabilmek ve elbette şanslı 

olabilmek. Zaten siz sualtında 

onlar için bir sualtı canlısı-

sınızdır. Sizi tanımak için 

etrafınızda dolaşıp gezerler ve 

bu bir şekilde karşılama, 

HOŞGELDİN demektir. 
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Bu daveti kabul etmek ve yeni bir dünyanın 

kapısını aralamak artık elinizde... 
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