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Önsöz
Neden yaşadıklarımı kağıda döküyorum?
Buna kesin bir cevap vermek çok zor.
Belki de yaşamın harika bir serüven olduğunu düşünüyorum.

K

- Francis Kilvert, 3 Kasım 1874

itabımı okumaya başlayan çoğu kişinin aklına mutlaka şu soru gelir... ‘Yazmak fikri neden, nasıl doğdu?’
Dostluğumuz uzun yıllara dayanan Hürriyet Yurtdışı Yayınlar eski Yönetmeni gazeteci arkadaşım Halit
Çelikbudak ile Stuttgart’ta zaman zaman bir araya gelip sohbet
ederdik... Ben bu buluşmalarımızda yaşamımı, başımdan geçenleri, yerel, bölgesel veya uluslararası turizm toplantılarında,
fuarlarda yaşadıklarımı anlatır, sohbet ederdik...
Tam yarım asırdır turizmin içindeyim. Ama hayalimde
hep tekneyle dünya turu vardı. Çeşitli nedenlerle hep erteledim veya ertelemek zorunda kalmıştım. 70 yaşına gelmiştim.
Hem yelkenle dünya turu yapmak hem de dünya turizmini, turizmcinin gözüyle görmek istiyordum. Hem rahmetli
Sadun Boro’nun izinde olayım, hem de dünyadaki turizm
organizasyonları görmek istedim. Bu hayalimi kısmen de olsa
gerçekleştirdim. Elimde olmayan nedenlerle dünya turunun
yarısını gerçekleştirdim ama bir yılı aşkın dünya denizlerinde
dolaştım. Seyahat dönüşü Halit Çelikbudak ile Stuttgart’ta
Kadir Uğur
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tarihi Eski Saray’ın yakınında bir kafede sohbet ederken tüm
bunları anlattım.
Halit Çelikbudak gazetecilik mesleğinin verdiği refleks ile
bana her defasından bıkmadan usanmadan ‘Bunları yazsana.
Hepimiz anlatmaya değer benzersiz hayatlar yaşıyoruz.
Anlattıkların sadece beni, diğer arkadaşlarını veya yakınlarını hoşnut edecek birer metin değil... Belki de yarının
turizmcileri ve sosyal tarihçileri için de değerli bir malzeme olabilir’ derdi... İlk zamanlar bunun yapabileceğim bir
şey olmadığını düşünüyordum. Nihayet oturup seyir defterimden ve yaşadıklarımdan yararlanarak yazdım.
Yelkenle seyahatimi anlattığım kitaba ayrıca yaşamımı da
ekledim. Peki bundan önce böyle bir düşünce niye aklıma
gelmemişti… Herhalde yazı geleneğinin Türkiye’de pek gelişmemiş olması bunun en önemli sebebiydi. Tabii günlük iş
yaşamının koşuşturması arasında böyle bir işe vakit ayırmanın imkansızlığı da diğer bir sebep olsa gerek... Ama artık
olgunluk denilen bir yaşa gelmiştim. İsveçli film yönetmeni
Ingmar Bergman ‘Yaşlanmak, bir dağa tırmanmaya benzer. Çıktıkça yorgunluğunuz artar, nefesiniz daralır. Ama
görüş açınız genişler…’ diyor. Görüş açısı genişlerken insan
yaşadıklarına, yaşananlara bakarken daha hoşgörülü oluyor,
daha bilgece bakıyor. Çünkü yazdığınız zaman sadece dünyaya değil kendinize de bir ayna tutuyorsunuz. Geçmişinizle
yüzleşmek zorunda kalıyorsunuz. Ya da çoktan unuttuğunuzu zannettiğiniz anılarla yeniden karşılaşmak ihtimali artıyor.
Hayatta çıkışlar da oluyor, inişler de... Çoğu zaman bunlar
unutulup gidiyor, o defterler sanki bir daha açılmayacak gibi
kapanıyor. Ama yazarken hafıza bunları yeniden hatırlatıyor.
Bunları düşündüm.
Şu hikayeyi hep anlatırlar. Yazar Ahmet Hamdi Tanpınar, Edebiyat Üzerine Makaleler kitabında roman yazmak
isteyen genç bir arkadaşının, yazmadan önce Anadolu’ya gidip, köy köy, kasaba kasaba dolaşmak, halkın psikolojisini
8
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tetkik etmek istediğini anlatır. Arkadaşının amacı, memleket
halkının halet-i ruhiyesini ortaya çıkarmak, insanları yazacağı romanda en iyi şekilde konuşturmaktır. Arkadaşı dediğini
de yapar. Bir süre Anadolu’yu gezer. İnsanları dinler, onlarla
konuşur, hikayelerini toplar. Sonra geri döner. Fakat bir türlü romanı yazamaz. Romanı düşüncede kalır. Hayatı kaldığı
yerden devam eder. Tanpınar bunun nedenini şöyle açıklar,
“Dostum bu yanlış adımda haklı idi. Bütün gençliğinde ona
bunu tavsiye etmişlerdi: ‘Halkın arasına karışın, köye, kasabaya gidin… Yalnız orada hakikat vardır…’ Hiç kimse ona
dememişti ki, ‘Sen yalnız başına bir realitesin, bu realiteyi
bize anlat. Yaşadığın saati, duyduğun günü anlat… ‘ İşte
bu kitapta ben de kendi realitemi anlatıyorum.
Son bölümde yaşamımı anlattım. İnsan kendi yaşam öyküsünü yazarken zaman zaman başkalarından da bahsetmemesi mümkün değil, hatta kaçınılmaz. İnsan kendi yaşamına
ışık tutarken, başka yaşamları da yer yer aydınlatır. Bu kitapta
da yaşamımda şu veya bu şekilde yer alan kişilerden de bahsettim. Onları belli bir gün veya saatte veya belli olaylar karşısındaki değerlendirilmeleriyle anlattım. Ufak tefek yanılmış,
ya da mübalağalı davranmış olabilirim. Önemli olan, kimse
hakkında bilerek, kasıtlı hatalı, yanlış bir şey yazılmış olmamasıdır. Yazar Andre Gide’in dediği gibi, ‘Yazı yazmaya başlayınca en büyük zorluk otantik olmaktır’ Ben de otantik
olmaya çalışacağım. Bu kitapta yaşamımdan bazı olaylar, bu
olayların bıraktığı izlenimler ve yol açtığı düşünceler de var.
Yaşadığımı, gördüğümü sırayla yazdım. Anlatırken ilk hatırladığım gibi yazmaya büyük özen gösterdim. Anlattıklarım
da hayatımın çeşitli dönemleri iç içe yer alıyor. Tecrübe dolu
yıllarımın ciddiyeti ile arayış yıllarımın maceralarını içtenliğimle anlattım…

Kadir Uğur
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Rüzgarın
Hep Bol Olsun

R

Mesut YILMAZ
TC 53. Hükümetin Başbakanı

oma Kralı ve filozof Marc Aurel şöyle demiş... ‘Yıllar
sonra yaptıkların değil, yapamadıkların için üzüleceksin; dolayısıyla halatları çöz, güvenli limandan uzaklara yelken aç, rüzgarı yakala, araştır,
düşle, keşfet.’ İngiliz yazar sanki arkadaşım Kadir Uğur’u
tanıyormuş gibi söylemiş. Kadir Uğur benim İstanbul Erkek
Lisesi’nden arkadaşım. Beraber okuduk. Beraber nice anılarımız var. Kadir, okul arkadaşlarım arasında ayrı yeri olan
biri… Arkadaşlığımız hep devam etti.
Benim siyaset yıllarımda çokça fırsat bulamasak da bunun
dışında hep buluşup sohbet ederdik. Bazen beraber bazen
diğer okul arkadaşlarımızla beraber. Okuldan sonra turizm
Kadir Uğur
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sektörüne girdi. İşlerini büyüttü. Ticaret zekasını daha okul
döneminde okulun kantinini işleterek, bizlere gofret satarak
göstermişti. İsviçre’de kurduğu şirket ile Türk turizmine elli
yılı aşkın süredir yaptığı katkılar ile İsviçre’de en başarılı yabancı girişimci ödülüne layık görülmesi biz arkadaşlarını hep
gururlandırdı.
Buluşmalarımızda Kadir Uğur bize tekneyle dünya turu
hayalini hep anlatırdı. Şimdi mesleğinin doruğunda olan arkadaşım Kadir Uğur, nihayet bu hayalini gerçekleştirme fırsatını buldu. Yelkenli tekneyle dünyayı dolaşmak bana göre
biraz cesaret işi. Bunu gerçekleştirmek için sadece cesaret
yetmez, ayrıca usta da olmak gerekir. Ama arkadaşım Kadir
Uğur da her ikisi de olduğu için bunu başardı. Onu Kuşadası’ndan ‘Rüzgarın bol olsun’ diye yolcu etmiştim… Dünya
denizlerini dolaşıp geldi. Şimdi yazdığı bu kitapta yaşadıklarını zevkle okudum…
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Candan
KUTLUYORUM

K

Dr. Hasan AKGÜN
Büyükçekmece Belediye Başkanı

oyuyla kucaklaşan, lagün gölüyle sarmaş dolaş olan
Büyükçekmece, 360 bin nüfusuyla İstanbul‘un en
güzel ilçesidir. İstanbul’da doğan Kadir Uğur, atalarını kurduğu ve Büyükçekmece‘nin göl kıyısındaki
şirin köyü Karaağaç’ta yaşıyor… Doğduğu yerden aldığı ilhamla dünya turuna çıkıyor yelkenlisiyle…
Adeta ikinci Macellan oluyor. Türk turizmi için mücadeleden yılmayan işadamı Kadir Uğur, Türkiye‘nin ve aynı
zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin fahri turizm
elçilerinden biri… Amacı Türk turizmini dünyada daha çok
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tanıtmak, ülkemizin dünya turizm pastasından daha fazla pay
almasını sağlamak olmuştur hep…
Kadir Uğur, teknesiyle çıktığı dünya turunda aştığı denizleri, okyanusları, uğradığı limanları, dalgalarla, rüzgarlarla
mücadelesini anlatıyor bu kitabında… Güzel ve keyifle okuduğum bu kitap için sevgili Kadir Uğur‘u candan kutluyorum.
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BÖLÜM I

Antalya’dan yola çıktık…
Sahili gözden kaybetme cesaretini
gösterinceye kadar, okyanusu geçemezsiniz.
- Kristof Kolomb -

D

enizcilikte ‘Alesta’ yapılacak işe hazır olmak demektir… Ben de uzak denizlere açılmak için aslında çok
uzun süredir hazırdım… Araya hep işler girdi. Bazen ısrarları kıramadım. Bazen de kendim ertelemek
zorunda kaldım. Ama 2017 yılına gelince artık kararımı verdim. Uzun yıllardır hayal ettiğim uzak denizlere açılacaktım.
Kendimi uçsuz bucaksız okyanusları aşarken dümende hayal
ediyordum… Şirketteki masamın üzerinde, evde denizcilik,
yelkencilikle ilgili kitapların sayısı bir hayli artmıştı. Hazırlıklara giriştim. Eşim Anita ile Almanya’da sağlık kursuna katıldık… Başımıza gelebilecek beklenmedik bir sağlık sorununda
ilk müdahaleyi yapabilmeyi öğrendik. Uzak bir yolculuğun
en zor bölümü karar verdikten sonra yola çıkıncaya kadar geçen hazırlık kısmı olduğunu herkes bilir. Bizimkisi de öyle
oldu… Adım adım hazırlandık… Nihayet yola çıkacağımız
gün geldi çattı…
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17 Ağustos 2017 Perşembe
1. GÜN

Ben gidiyorum, turizm sizlere emanet
Semerkant, Doğunun Limanları gibi eserleri olan Lübnan
asıllı Fransız yazar Amin Maalouf bir eserinde şöyle diyor…
‘Uzaklara gitmek, denizler, sınırlar, ülkeler aşmak fırsatı
çıktığı zaman hiç duraksama.’ Ben de uzun süre duraksadıktan sonra hayalimdeki yolculuğa çıkıyorum. Üç yıl önce
tekneyi satın aldıktan sonra yola çıkmak bir türlü nasip olmadı. Bugün, yarın derken üç yıl geçti. Ama artık herşey geride
kaldı. Yola çıkıyoruz. Denizci deyimiyle 17 Ağustos’ta Antalya’dan ‘Vira demir’ dedik.
Geceyi bir hafta önce geldiğimiz Antalya Lara’da Cömertoğlu ailesine ait Delphin BE Grand Resort’ta geçirdik. Ufuk
Cömertoğlu eski dostum… Bugün yedi bini aşkın yatak
kapasitesi ve binlerce çalışanıyla turizm sektöründe bir dev
Delphin grubu… Şereflikoçhisarlı Cömertoğlu ailesinin,
dört çocuğundan biri olan 62 yaşındaki Ufuk Cömertoğlu
yedi otelle yarattıkları marka değeri yüksek otellerin yönetim
kurulu başkanı olarak, Akdeniz bölgesinde turizme yön veren
bir girişimci…
Evli ve iki yetişkin oğlu olan Ufuk’un müziğe ayrı bir sevgisi var. Gitar çalmadaki mahareti, kendisi gibi yetenekli arkadaşlarının bir araya gelmesiyle kurdukları orkestrayı, Milliyet
Gazetesi’nin düzenlediği liseler arası müzik yarışmasına kadar
taşımış, o yılların sosyal hayatı için oldukça önemli bir çıkış
olmuş bu başarı... Aile 1982 yılında kampçılık yapmasıyla
turizme ilk adımı atmış… O günlerden bugünlere gelmiş…
‘Her Hayat Bir Mirastır- Berat Cömertoğlu’ adlı kitapta
Cömertoğlu ailesini bugünlere taşıyan başarının öyküsü ve
Ufuk Cömertoğlu’nun bu başarıdaki rolü anlatılıyor.
Kadir Uğur
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Rotamız belli, yola çıkış tarihimizi de tespit ettim. Batıya
doğru gidip yaklaşık iki yıl sonra başladığımız yere geri döneceğiz. Yola çıkış vaktimiz yaklaştıkça heyecanım artıyor. Her
şeyi haftalar, hatta aylar öncesinden planlayıp hazırladım…
Ama yine de ‘Aman bir şey eksik olmasın’ fikri eksik olmuyordu. Elimde liste her şeyi defalarca kontrol ediyordum.
Hani derler ya… ‘Gitmek söz konusu olduğu zaman bizi
bekleyenin ne olduğunu asla bilemeyiz.’ Dolayısıyla bir
sürprizle karşılaşmamak için eksiksiz yola çıkmalıydım…
Murat ise ‘Allah yola çıkanın yardımcısıdır. Merak etmeyin. Ben her şeyi kontrol ettim’ diyordu.
Tüm hazırlıklar tamamlandı. Beklenen gün bugün geldi…
Sabah kalkıp hep beraber kahvaltı ettik… Bizi yolcu etmek
üzere Almanya’dan, İsviçre’den, Antalya’dan, İstanbul’dan ve
diğer kentlerinden gelen arkadaşlar, dostlar bayağı kalabalık
olmuştu. Bir yandan da Ufuk Cömertoğlu yeğeni Tolga Cömertoğlu ile birlikte otel personeline sık sık hazırlıkları soruyor, her şeyin mükemmel olması için çaba sarf ediyordu. Öğle
saatlerinde otelin bahçesinde ‘Yelkenler fora’ adını verdiğimiz
kokteyl ve partiden sonra saat 17.00’de uğurlama töreni başladı. Hava bayağı sıcaktı… Hava sıcaklığı mevsim için Antalya
bölgesi için normal sayılırdı ama yine de misafirlerin rahatlığı
için otel personeli hemen seferber olup tentelerle gölgelikler
yaptılar. Kokteylde bir veda konuşma yaptım. Arkadaşlara,
dostlara çocukluk hayalimin peşinden gittiğimi anlattım. Tabii Alman dostlarımız da olduğu için konuşmamı hem Türkçe
hem de Almanca yaptım.
Bir sohbette kim söylemişti hatırlamıyorum… Ama hatırladığım kadarıyla ‘Dünyamıza denizlerden dolayı mavi
gezegen de denir. Rüzgarın rengi yok aslında ama estiği
denizin rengini aldığı hayal edilir… Bu yüzden yelkenciler mavi gezegenin ressamlarıdır’ demişti. Edebi tasvir çok
18

Hayatım Deniz

hoşuma gitmişti. Yelkenciliğin bir tutku olduğu gerçek…
Gemi, tekne gibi bir yerden bir başka yere gitmek için yapılmaz yelkenliler… Yelkenciliğin inanılmaz mutluluk ama
bir o kadar da zorluk yaşattığı biliniyor. Tekne, yelken, deniz,
sonsuz gökyüzü arasında sürekli doğru karar vermek durumundasınız. Bazen karadan binlerce mil uzaktasınız kararı
verirken…
Yolcu edenler arasında Hürriyet Gazetesi’nden ünlü köşe
yazarı Yalçın Bayer, Almanya’dan gazeteci dostum Halit Çelikbudak, İstanbul’daki Türk Alman Üniversitesi’nden Prof.
Dr. Ruhet Genç, THY Stuttgart Müdürü Fatih Tünel, Delphin BE Grand Resort çalışanları, BENTOUR çalışanları
ile pek çok arkadaş, tanıdık, dost vardı… Törende yaptığım
konuşmada ‘Nereden nereye geldik. Tam yarım asırdır
turizmin içindeyim. 70 yaşına geldim. Dünya turizmini,
turizmcinin gözüyle görme kampanyası başlattım. Hem
rahmetli Sadun Boro’nun izinde olup, hem de diğer ülkelerdeki turizm yatırımlarını buraya rapor etmek istedim.
Turizmcilerimiz de ona göre yön alsın istedim. Dünya
turuna çıkarak turizmin nerelerde nasıl yapıldığını göreceğim, nerede yatırım yapılacağını öğreneceğim, 50 yıllık
turizm hayatımda benimle birlikte yürüyen tüm dostlara
ve iş partnerlerimize vermiş oldukları desteklerden dolayı
teşekkür ediyorum. Turizmi ve Türkiye’ yi sizlere emanet
ediyorum. Döndüğümde Türkiye turizminin krizli yıllardan sonra tekrar hak ettiği başarıyı yakalayacağını umuyorum. dedim.
Nihayet vakit geldi çattı. Otelin önündeki iskeleden sırasıyla Murat, Alman skipper ve ben bizi tekneye götürecek
lastik bota indik. Tekneyi Murat açığa demirlemişti. Herkes
iskeleden bize el sallıyordu. Hızla BenSwissYacht’a ulaşıp
çıktık. İskeleye doğru baktım. Yaşadığım müddetçe bu anı
Kadir Uğur
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unutamam herhalde… Teknenin kenarına iliştim, gözlerim
hala biraz önce ayrıldığımız iskeledeydi… Uzaktan hayal
meyal gözükse de ben de el salladım. Şimdi artık yol çıkıyorduk… Hareket ettik… Murat büyük bir daire çizdirerek
adeta ‘Allahaısmarladık’ turu attırdı… Son defa arkaya baktık… Ailemin hepsi oradaydı. Firmanın yönetimini devralan
oğlum Deniz, dedesini uzun süre göremeyecek olan torunum
Timur ile gelinim Ayşe... Tabiiki eşim Anita... Gerçi birkaç
hafta sonra Kuşadası’na teknede bize katılacaktı ama buradaki
yola çıkış törenine katıldı. Bana daha sonra töreni gözyaşlarıyla izlediğini itiraf etti. Önce kıyıdakilerin, sonra da kıyının silueti yavaş yavaş gözden kayboldu… Kuşadası’na gidiyorduk.
Orada da dostlarla vedalaşacaktık… … Hani yelkenciler için
derler ya ‘Rüzgar estiği sürece denizin davetine cevap vermek bir görevdir’ Biz de aynı duygularla Antalya Lara açıklarında esen rüzgarla birlikte denizin davetine cevap verdik.
Antalya’dan yola çıktık, saat 22:00 - 02:00 arası nöbet benim.
Saat 02:00 - 06:00 arası Murat, daha sonra da Alman skipper
nöbet tutacak. Kolombiyalı yazar Gabriel Garcia Marquez’in
bir romanında kahraman şöyle diyor… ‘Deniz Kuvvetleri’ne
girdiğimden beri en sevdiğim şey gece nöbetlerinde gökyüzündeki yıldızları seyretmek.’ Gece nöbeti tutarken ben de
gökyüzündeki yıldızları seyrettim uzun uzun…

18/19/20 Ağustos 2017 Cuma/Cumartesi/Pazar
2./3./4. GÜN

Kuşadası’na doğru yola çıktık
Bugün saat 08:30’da Kaş Marina’ya vardık… Antalya’dan
beri 281 mil geldik. Setur ve Mak-Yol ortaklığında işletilen
20
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Kaş Marina 450 yat kapasiteli, Fethiye’den Kemer’e kadar marina ihtiyacını karşılıyor. Bizi marinanın müdürü arkadaşım
Tuncay Özses karşıladı kızıyla birlikte… Tuncay, daha önce
Antalya, Finike ve Kalamış marinalarında görev yapmış, bu
alanda tecrübeli… Aynı zamanda yelkenci… Kaş dünyanın
önemli dalış merkezlerinden biri… Birinci Dünya Savaşı’nın
sonunda, 1919‘dan 1921’e kadar İtalyan işgaline uğramış bir
yer. Kaş’ın tarihini öğrenmek isteyenler karşıdaki Meis adasıyla birlikte okumalı… Kaş’ta her hafta Cuma günleri (Yunanca Kastelorizo) Pazar kuruluyor. Karşıda üç mil uzaklıktaki Meis adasından da çok gelen oluyor… Alman skipper ile
pazarına gidip biraz sebze meyve aldım. Daha sonra demir
alıp Kuşadası’na yol çıktık.
Rodos yakınlarında seyrederken yemek yapmak sırası bana geldi. Ben de Kaş pazarında aldığımız taze fasulyeleri ayıklayıp yemek yaptım. Taze fasulye yaz mevsiminin en
sevilen yemeklerinden biridir. Ben de taze fasulye yemeğini
severim. Hem zeytinyağlısını, hem de ana yemek olarak…
Rahmetli annem yapardı her ikisini… Okulda da çıkardı…
Taze fasulyeyi seçmek öyle kolay değil… Kılçıksız taze fasulyeyi ben iyi seçerim. Çünkü taze fasulye yemeği eğer fasulyesi
iyi değilse ne kadar güzel yapılsa da lezzetsiz olur. Bu nedenle
taze fasulye alırken en iyisini seçmek çok önemlidir. Fasulyeyi
kırdığınızda ‘çıt’ diye bir ses çıkmalı, içindeki taneler çok büyük olmamalı, eni dar olmalı… Yaptığım yemeği hem Murat
hem de Alman skipper çok beğendi…
Gece 22.00 sıralarında Bozukkale ile Rodos arasındaki
12 millik mesafe olan Rodos boğazına girdik. Murat, bir yanık kablo kokusu geldiğini söyledi. Murat’ın bu konuşması
bende biraz heyecan yarattı. Yanık kablo kokusu pek hayra
alamet değildir. Hemen baktık. Sebep dört akümülatör patlayarak devre dışı kalmış. Yolumuza devam etmekten vazgeçtik.
Kadir Uğur
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Yarın sabah bu soruna çare bulmak üzere demir atacağımız en
yakın yer Serçe koyu…
Serçe koyu antik bir sığınak… Ben ve Murat buraları biliyoruz… Serçe, daracık bir deniz alanının etrafında yükselen sarp kayalıklarla çevrili, inanılmaz dekoratif bir sığınak…
Bölgeyi bilmeyen yelkenciler gündüz dahi koyun girişini kolayca kaçırabilir. Gece kayalardan yansıyan ışıklar insanı şaşırtabilir. Serçe koyunun denizdeki derin dip su kaynakları
nedeniyle soğuk olduğunu biliyorum. Bir de burada cam batığı denilen batık gemi çıkarılıp bodrum sualtı arkeoloji müzesinde sergileniyor.
Sabah kalktık. Patlayan aküleri bizdeki yedeklerle değiştirdik. Ancak patlayan aküleri ne yapacağımızı düşünüyorduk. Denize atmak doğaya karşı en büyük insafsızlıktı. İşte
bu sırada yakınımızda bir tekne belirdi. Önce ne olduğunu
anlamayıp sorduk.
- Neden bize yaklaştınız…
- Ben koydaki teknelere sebze, meyve, fındık satıyorum.
Satın almak ister misiniz diye soracaktım.
- Bize lazım değil ama bize başka bir şey lazım
- Ne lazım.
- Bizde eski, kullanılmış akümülatörler var… Bunları karada bir hurdacıya verebilir misiniz
- Veririm tabii…
- Bu iş için kaç lira istiyorsun
- 100 Lira verin yaparım
Sanki derler ya bazen doğru zamanda doğru yerde bulunacaksın… Bize de öyle oldu galiba… Sanki özel olarak ısmarlanmış gibi geldi bu tekne… Hemen 100 Lira ile patlayan aküleri
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verdik. Sebze satan tekne aküleri alıp uzaklaşırken düşündüm.
Burada biz bir ‘kazan-kazan’ stratejisi uyguladık. Birlikte çalışmayla hem o hem de biz istediğimize ulaşmış olduk.
Datça yarımadasının en uç noktasından geçiyoruz. Burası Knidos antik kenti… Burası mavi yolculuğun nefes kesen
uğrak yerlerinden biri. Knidos, MÖ 13. Yüzyıl’da sanat, kültür ve sağlık merkeziymiş… Bütün çağların en güzel heykeli
olarak bilinen Afrodit de Knidos ile ilgili... İstanköy / Kos
halkının siparişi üzerine Praksiteles’in yaptığı iki Afrodit
heykellerinden birinde tanrıça çırılçıplak, diğerinde ise sol
elinde kıyafetlerini tutup sağ eliyle de genital bölgesini kapatmakta… Ada halkı çıplak olanı istemez… Çıplak heykeli
Knidos şehri alır ve Knidos’un en yüksek terasına yerleştirilir.
Knidos halkı İngiliz Kralı’nın çok yüksek para teklifine rağmen heykeli vermez. Günümüze kadar hep kopyası yapılan
Knidos Afrodit heykelinin hikayesi böyle…

21/22/23. Ağustos 2017 Pazartesi/Salı/Çarşamba
5./6./7. GÜN

Yarım asır önce turizme başladığım yer
Kuşadası Setur Marina’dayız. Yola çıktığımızdan beri 281
mil geldik. Setur firmasının işlettiği marina Kuşadası’nın tam
merkezinde… Maksimum derinliği 5 metre olan marina otogara 500 metre, hastaneye ise bir kilometre uzaklıkta… Kuzey, kuzeybatı rüzgarının hakim olduğu bir mevkide… Burası
İzmir Havaalanı’na ise 70 kilometre…
Bugün Alman skipper ile Murat uçakla İstanbul’a gitti. İstanbul’da Promar şirketinden AIS cihazı ile MMSI
Kadir Uğur
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numarasını getirdiler. Bilmeyenler için Otomatik Tanımlama
Sistemi (AIS) teknelerin seyir güvenliği için kullanılan bir cihaz… Teknenin kimlik bilgisini, mevkiini, hızını ve diğer bilgilerini yakındaki teknelere ve sahil istasyonuna VHF radyo
üzerinden yayınlıyor. Deniz Seyyar Servis Tanıtım Numarası
(MMSI - Maritime Mobile Service Identity), kendine özgü 9
haneli bir sayıdır ve aynı bir telefon numarası gibi bir işlevi
var.
MTS Turizm ortaklarından Tanju İçten ile birlikte Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı’ya nezaket ziyaretinde
bulundum. Başkan Kayalı’ya ‘Bu geziyi 1969’da turizm hayatına adım attığım Kuşadası’ndan başlatıyor olmak beni
çok mutlu ediyor’ dedim. İkinci vatanım Türkiye’ye de buradan veda edip dünya turuna çıkıyorum.
Başkan Kayalı da teknenin anı defterine ‘Sayın arkadaşımızı yelkenle dünya yolculuğuna uğurlarken, Kuşadası’nda birlikte olmaktan mütehassıs oldum. 1968 yılında Kuşadası’nda başlayıp, alanında duayen olmuş Kadir
ağabeyimin bu yolculuğa Kuşadası’ndan başlıyor olması,
tam da bizim gerçekleştirmeye, yani geçmişte olduğu gibi
Kuşadası’nı tekrar o günlerdeki gibi turizmin amiral gemilerinden yapmaya çalıştığımız hedeflerimizle örtüştü.
Tüm BenTour yetkililerine teşekkürler. Rüzgarınız bol,
pruvanız neta olsun’ yazdı.
Bugün Anita Zürich’ten gelip tekneye yerleşti. Akşam da
Belediye Başkanı Kayalı bizi Değirmen Çiftlik’te akşam yemeğine davet etti. Burası da çok enteresan bir yer… 1995
yılında Kuşadası’nda kurulmuş, eko-turizm-tarım örnek
hizmeti veriyor. Çiftlik arazisinin bir kısmına, günübirlik
bir dinlence düzeninde Değirmen Restoran İşletmesi eklenmiş. Aradan geçen yıllar içinde bir doğal park alanı haline
dönüşmüş… Buranın sahibi Gürsel Tombul hanımefendi
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bizi çok güzel ağırladı. Antalyalı olan Gürsel hanım, uzun
yıllar Kuşadası’nda bir okulda İngilizce öğretmenliği yapmış.
Kuşadası’da Türkiye’nin önde gelen turizmcilerinden Diana
seyahat acentesi ve Paloma otellerinin sahibi Hasan Tombul
Bey ile evlenmiş. Bu evlilikten Burak ve Ece isimli iki evlatları
var. Ece Hanım Paloma otellerini mükemmel idare ediyor.
Bilhassa son açtıkları Marvy Oteli sanat ile birleştirmesi turizm camiasında hayranlıkla karşılandı. Burak bey de acenteyi yönetiyor… Birer dünya markası olan turizm şirketlerine
hizmet veriyor. Hasan bey de ortada görünmemekle beraber
gene geminin dümeninde… Torunlarını sevmeyi unutmuyor,
Gürsel Hanım ile beraber otellere organik sebze yetiştiriyor.
Gürsel Hanım da bize başarılar dileyip teknenin anı defterine şunları yazdı. ‘Size sonsuz sevgi, muhabbet, vücut sağlığı ile mutluluklarla dolu iki yıl diliyorum. Dönüşünüzde
güneşin kavurduğu cildiniz, denizin verdiği dinginlik ve
yaşam sevinci ile tekrar görüşmek dileklerimle…’
Aslında Setur Marina’dan akşam ayrılıp Pine Bay Holiday
Resort’un marinasına gitmeyi planlamıştık. Ancak hava şartları el vermedi. Açıkta sert rüzgar ve dalgalardan dolayı geceyi
Setur Marina’da geçirip sabah ayrılmaya karar verdim. Setur
marinalar genel müdürü Emre Doruk Bey ile Marmaris’ten
tanışıyoruz. 1990’lı yıllarda Marmaris’teki evimde kiracıydı.
Çok saygılı, neşe dolu, pozitif enerji yüklü bir genç… Bizi
Satur Marina Kuşadası’nda misafir etti… Teşekkürler. Sabah
saat 09.30’da Kuşadası Setur marinada bizim için çok güzel
bir tören yapıldı. Marina Müdürü Çağlar Altuntaş’ın hazırlattığı duygusal uğurlama töreninde tekneler kornalarını çaldı. Su taktı yapıldı. Güzel duygularla marinadan ayrıldık.
Saat 10.30’a doğru Pine Bay Holiday Resort’un marinasına geldik. Giriş çok dar. Derinlik de sorun yaratabilirdi ama sorunu çözdük. Burası Göçen Grubu’nun turizm
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sektöründeki ilk yatırımı olan tesis beş yıldızlı otel ve birinci
sınıf tatil köyü... 1992’de yapılan tesis 2007’de tekrar elden
geçirilmiş… Göçtur Turizm, Göçen Ailesi’nin turizm sektöründeki ilk yatırımı… Pine Bay Holiday Resort 1800 kişilik
konferans salonlarıyla kongre turizmine de hizmet vermekte.
Dünden itibaren tüm misafirler gelmeye başlamıştı. ‘Yelkenler fora’ adını verdiğimiz kokteyl ve parti sonrasında saat
17.00’de uğurlama töreni başladı. Bizi yolcu etmeye gelenler
arasında başta 80 ve 90’lı yılların bakan ve başbakanı, ANAP
Genel Başkanı Istanbul Erkek Lisesi’nden sınıf arkadaşım
Mesut Yılmaz, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Kuşadası
Belediye Başkan Yardımcıları Muzaffer Eryiğit, Tufan Asrav,
Kuşadası Belediye Meclis Üyeleri Canan İnanç, Zekeriya
Tünk, Hakan Turhan, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Eski
Tanıtma Genel Müdürü Hüsnü Gümüş, sinema sanatçısı
Nuri Alço, İstanbul Erkek Lisesi’nden arkadaşlarım, denizleri
yanlız bırakmayan kaptan dostum Sinan Uyanık, Avrupa’dan
ve Türkiye’den turizmci arkadaşlarım, tanıdıklar ve tabii büyük bir gazeteci grubu olmak üzere pek çok kişi vardı.
Törende misafirlere, arkadaşlara yaptığım konuşmada
şöyle dedim. ‘Sevgili dostlar, arkadaşlar, burada olmaktan
mutluluk duyuyorum. Nereden nereye geldik? 1967’den beri
turizm sektöründeyim. Kuşadası, o dönem turizmin patlama
yaptığı noktaydı. Dört otel vardı ve üç bin turist getirdiğimizde otelleri dolduruyorduk. Ama bunlar o zamanlar büyük
sayılardı. Burada Kuştur, İmbat, Kısmet vardı ve ailelerle iç
içeydik. Alanya deseniz orada da muz üreticilerinin yaptığı
4-5 otel vardı. O da bir turizmdi. Bu iki kale turizmi yönlendiriyordu. Bugün geldiğimiz noktada Antalya Avrupa’nın
Turizm başkenti oldu. Mutlu olduk. Ege sahilleri beklenen
gelişmeyi gösteremedi. Gürültülü patırdılı eğlence turizmini
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tercih etti ve Batı Avrupalı turistlerin çoğunu Antalya sahillerine kaptırdı. Ben bu gelişmeyi hep eleştirdim. Gürültülü
patırtılı yerlere ‘Biz Avrupalıyı buraya getiremeyiz’ dedim.
Dinleyen de oldu, dinlemeyen de. Ama gördüm ki Kuşadası’nı hakikaten tatil yapılabilecek bir yer haline getirmişsiniz.
Gürültü olmadan da tatil yapılabileceğini Kuşadası’nda görüyorum. Bu durumu Bodrum ve Marmaris’e de örnek gösterdim.
Turizm benim için bitmedi, bitmez. Hep ‘işim eşim’
dedim. Bu turu 30 yıldır yapmak istiyordum. İlk firmam
ATT’yi satıp bir tekne yaptırdım ama yolculuğa çıkmak kısmet olmadı. Bir turizm işi çıktı karşıma. Tekneyi satıp yeniden turizm işine girdim. 70 yaşına gelince de bunu muhakkak yapmak, Türkiye turizmini gidilmeyen yörelerde de
tanıtmam lazım’ dedim. Yaklaşık iki sene Türkiye’den uzak
olacağım için hüzünlüyüm. Ama bir yanda da bu yolculuğa
çıktığım içim mutluyum.’ Ailemi uzun süre göremeyeceğim.
Bu bende daha fazla hüzün yaratıyor. Eşim Anita gelecek haftalarda bize katılacak ama tekrar ayrılacak ve tekrar uzunca bir
aradan sonra sonra göreceğim. Şirketin yönetimini devralan
oğlum Deniz’e çok müteşekkirim ve gurur duyuyorum. Şirketi büyük bir sorumluluk ile yöneteceğinden eminim. Torunum Timur’u da özleyeceğim. Daha şimdiden onun ‘Dedem
nerede ? Ne zaman gelecek’ sözleri şimdiden kulaklarımda...
1984 - 2002 arasında başbakanlık ve çeşitli bakanlıklar yapan, 1991-2002 arasında ise Anavatan Partisi genel başkanlığı
yapan okul arkadaşım Mesut Yılmaz da yaptığı konuşmada
‘Kadir Uğur benim ortaokul sıralarından arkadaşım. Ticarete de ortaokulun kantinini işleterek başlamıştı. Sonra işleri büyüttü. Önce Almanya’da, daha sonra İsviçre’de
turizm şirketi kurdu. İsviçre’de 2013 senesinde oğlu Deniz ile birlikte en başarılı yabancı girişimci ödülüne layık
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görüldü. Şimdi mesleğinin doruk noktasına gelince yelkenliyle dünya turuna çıkmaya karar verdi. Bu ufak ama
güzel tekneyle dünyayı dolaşmak bana göre biraz cesaret
işi. Bu iş hem cesaret, hem de aynı zamanda ustalık ister.
Kadir Uğur’da ikisi de var ki buna talip oldu. Rüzgarı bol
olsun. Ayrıca yola çıkarken onu yalnız bırakmayan bütün
dostlara, bu organizasyona ev sahipliği yapan Pine Bay
işletmesine, Kuşadası’nın değerli Kaymakamı’na ve Kuşadası Belediye Başkanı’na teşekkür ediyorum’ dedi.
Pine Bay Holiday Resort’un sahibi Göçtur’un Yönetim
Kurulu Başkanı Naile Göçen Çukurova ise, ‘Pine Bay ailesi
olarak Kadir Uğur’un bu yolculuğunda küçük de olsa bir
pay sahibi olmaktan mutluluk duyuyoruz. Kadir Bey çıktığı bu yolculuk bilgi ve deneyim kazandıran bir macera…
Uğur ve arkadaşlarına başarılar diliyorum’ diye konuştu.
Tabii bana en çok sorulan soruların başında ‘Yolculuk
sizi korkutuyor mu’ geliyordu… Bu soruya şöyle cevap
verdim… ‘Hiç korkutmuyor. Günlük yaşamınızda yolda
yürürken, örneğin bir inşaatın önünden geçerken de kafanıza tuğla düşebilir. Tehlike her tarafta var nihayetinde…
Sadun Bora 9 metrelik tekneyle bu turu yaptı. Benim teknem onun iki misli büyüklüğünde. Bu tekne de bulunan
teknoloji onda yoktu ama başardı. Biz niye başarmayalım.
Bu yolculuğa çıkıp çıkmama konusunda hiçbir zaman
‘acaba?’ demedim. Ben ‘Cesaretli olan kazanır’ şiarıyla hareket eden bir insanım. Adeta mavi tura çıkıyormuş hissine sahibim’ diye cevapladım.
Tören 19.00’a kadar sürdü. Saat 19.15’te Ege’ye açıldık.
Güneş batarken Türkiye’nin kıyıları yavaş yavaş gözden kaybolur, maceramız başlıyordu.
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24 Ağustos 2017 Perşembe
8. GÜN

Ege’de fırtınaya yakalandık
Gece saat 24.00’e kadar rüzgar kuzeydoğu’dan 16-20 Knot
hızıyla esti. Nöbetlerimiz dörder saatlik zaman dilimleri… Saat
20.00-24.00 arası ben, sonra Murat, daha sonra da Alman
skipper… Anita’nın bugün teknedeki ilk gecesi. Hızımız 5-7
Knot civarında… Ancak rüzgarın hızı giderek artırıyor. Gece
02.00’de 20 Knot civarında olan rüzgarın şiddeti sabah saat
06.00 sıralarında 28’e kadar yükseldi. Rüzgar saatte 50-60 kilometre hızla esiyor. Dalgaların yüksekliği de iki metreyi geçiyor.
Saat 11.30’a kadar ana yelken ve flok ile bata çıka ilerliyoruz.
Öğle saatlerinde su pompası arızalandı. Ancak maharetli Murat
hemen tekrar çalışır vaziyete getirmeyi başardı. Bir kablosu çıkmış yerinden… Öğle saatlerinde fırtına başladı.
Denizciler için şöyle derler. Denizde fırtınaya yakalanmış
bir teknenin kaptanına dalgalarla nasıl boğuştuğuna değil,
tekneyi sağ salim limana getirip getirmediğine bakarlar. Fırtınayı sezince denize açılmayan, ya da en yakın limana dönen
de usta bir kaptandır. Biz artık açılmıştık, yakındaki bir limana da dönme imkanımız yoktu… Biz de hemen Andros
adasında Plaka koyuna sığındık. Kuşadası’dan beri yaklaşık
155 mil geldik.

25 Ağustos 2017 Cuma
9. GÜN

Andros’da aralıksız nöbetteyiz
Bugünü Andros adasındaki Plaka isimli koyda geçirdik.
Andros Ege Denizi’nin ortasındaki Kiklad takımadalarının
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ikinci büyük adası. Atina’ya oldukça yakın sayılır. Atinalıların deniz yoluyla 2 saatte kolaylıkla ulaşabildiği, haftasonları,
yaz tatillerini geçirdikleri adalardan biri. Ancak burası korumalı değil… Rüzgara açık. Şiddetli fırtına var. Andros’un
tepelerinden kopan şiddetli rüzgar denize sağanak yapıyor.
Fırtınaya açık bir koyda, çok sağlam şartlarda bile demirleseniz tarama ihtimali yüksek… Attığımız demirin taramaması sanki mucize gibi… Her kaptan demir atıp tutturmak,
taramadan güvenle durmak ister. Ama ne kadar pahalı demirler, sistemler kullanılsa da tüm faktörler insanın elinde değil… Bugünkü fırtınada demir taraması olmayışı bizim için
bir lütuf oldu. İkişer saat zaman dilimleriyle 24 saat aralıksız
nöbet tutuyoruz.
Allah göstermesin başımıza gelebilecek kötü bir olayda
her şeyi çabucak bulabilmek için eşyaların yerlerini yeniden
düzenledik. Can yeleklerimizi hazırladık. Yaşayabileceğimiz
en kötü olay zorunlu olarak tekneyi terk etmek olacağı için
kısa adı EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon=Acil Durum Konum Gösterici Telsiz Vericileri) cihazını hazırladık. Acil durum masalarına ve kıyı güvenliklerine
sinyal uydu vasıtasıyla sinyal göndermek gerekebilir. Aslında
bizim için en güvenli yerin tekne olduğu düşünerek paniğe
kapılmamaya da dikkat ediyoruz. Bu gibi durumlar için rahmetli Sadun Boro, ‘Her atlattığın fırtınadan sonra, denizi
daha çok seversin, bağlanırsın. Hayatımın en müthiş deneyimi diyebilirim’ demiş… Herhalde bu atlattığımız fırtına
da bana denizi daha da sevdirecek, daha Atlantik’e açılmadan
müthiş bir deneyim olacak…
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26 Ağustos 2017 Cumartesi
10. GÜN

Saronikos koyuna girip demir attık
Dağdan denize inen şiddetli rüzgarın hızı kesilmiyor. Gerek orkan gibi fırtınanın sesi, gerekse bayrakların, flamaların
çıkardığı ses kulaklarımızda uğulduyordu. Özellikle teknenin
kıçındaki direktekl bayrakların çıkardığı sesten sonra bir sonraki limanda bayrakları çıkarmaya karar verdik. Zaten çoğu
rüzgarın şiddetinden dolayı yırtılmış, parçalanmıştı. Buradan bir çıkış nasıl olabilir diye düşünüyorum. Eğer denizci
değilse, böyle anlarda insanın içine düştüğü durumu bunu
yaşamamış birine tam manasıyla anlatmak çok güçtür. Hava
tahmin raporlarına bakıyorum. Öğle yemeğinden sonra PassageWeather programına baktım. Saat 16.00’dan sonra iki
saat kadar rüzgarın şiddetinin azalacağını gördüm. İşte tam
bu zaman aralığında koydan çıkıp gitmek için hazırlıklara
başladık. Saat 16.00’da vira demir diyoruz ama çapayı almakta zorlanıyoruz. Zinciri ve demiri toplamaya yarayan ırgatın
sekiz kalın vidasından yedisi kırıldı. Neyse demiri toplayıp
çapayı aldık. Bunu da sigorta şirketine bildireceğiz.
Koydan çıktık motorla yol alıyoruz. Pruvamız Saranikos… Kea adasına uğramadan geçtik. Kea adası yazar Gündüz Vassaf’ın yazıları dolayısıyla Türkiye’de epeyce tanınır
sanırım. 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeliğinden uzaklaştırılan Gündüz
Vassaf, sanat tarihçisi eşi Lyvia ile bu adada bir yıl yaşamış.
Yazılarında sıkı sık bahseder. ‘Tarihi yargılıyorum’ isimli kitabında Gündüz Vassaf şöyle yazıyor… ‘Bir toplumun tarihini anlayabilmek, bilmecenin parçalarını birleştirmekten
geçiyor. Adadaki müzenin bekçisi Lefteris her sabah eşime
çalışma salonunu açtığında, onu, bir uygarlığın tek tanıkları, üç bin yıllık evlerin, mabetlerin yıkıntılarından arta
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kalan parmak büyüklüğünde binlerce parça karşılıyordu. Lyvia’nın işi hangi parçanın hangi duvardan düşmüş
olabileceğini tespit etmek, parçaları eksik bir bilmeceyi
tamamlarcasına neyin resimlenmiş olabileceğine ilişkin
varsayımlarda bulunmak, törenleri, dinleri, savaşlarıyla
Minos uygarlığının tarihini anlayıp yazmaya çalışmaktı.
Dünyada bu işi yapan, bu işi anlayabilecek bilgiyi haiz yirmi kişi var yok. 1500 yıl sürmüş koca bir uygarlığı anlama
serüveni, bu kadar az sayıda insanın, bu kadar sınırlı, anlaşılması güç malzemeyi nasıl yorumlayacaklarına bağlı’
Burasının Atina’ya yakın olduğu için bilhassa Yunan elitleri
tarafından çok tercih edilen bir ada olduğu biliniyor. Ancak
son zamanlarda Yunanistan’ın Türkbükü olduğu söyleniyor.
Gece saat 23.00’e doğru Saronikos koyuna girip demir
attık. Burası küçük bir koy… Kıyıda bir iki otel var. Ancak
gece kıyıdan müthiş yüksek sesli müzik yayılıyor koya… Bize
Bodrum’u hatırlattı. Bu bölgenin tarihi olarak Türkiye ile de
ilişkisi var… Antik Yunan’da Saronikos Körfezi kıyısındaki
kentin adı Megara’ymış… Burada yaşayanlar Anadolu’ya kadar gelip ticaret kolonileri kurmuşlar… İzmit ve Karadeniz
Ereğlisi bunların kolonisiymiş…

27 Ağustos 2017 Pazar
11. GÜN

Pire marinasında herşey yavaş
Dün demir alırken, zinciri ve demiri toplamaya yarayan ırgatın sekiz kalın vidasından yedisi kırılmıştı. Bu yüzden demir
almadan önce bir ara endişe duyduk… Acaba sorun yaratır mı
diye ama endişemiz yersizmiş. Güvertede koya bakarken ilginç
bir olaya da şahit olduk. Koyun biraz dışında dıştan takma
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motorlu bir bot dolaşıyordu. Uzaktan her şey normal görünüyordu. Ancak o sırada motoru bozuldu ki bot açığa doğru
sürüklenmeye başladı. On dakika içinde 1-2 mil uzaklaştı kıyıdan… İkinci bir bot yardıma gitmeye çalıştı ama yetersiz kaldı.
Allahtan açıkta bir katamaran vardı. Onun kaptanı da olayı
fark etti. Hemen yardıma gidip kurtardılar.
Yaşadığımız fırtınadan sonra Atina’ya giderken gergin
hava kayboldu. Nana Mouskouri’nin ünlü ‘Weisse Rosen aus
Athen’ (Atina’dan Beyaz Güller) parçasıyla Atina’ya doğru yol
aldık.
Pire’nin tarihi limanı içindeki Zea Marina’ya vardık. Geleceğimizi bir saat önce bildirmemize rağmen hiçbir hazırlık
yoktu. İki görevli sanki haber vermemişiz gibi davrandılar.
Halbuki burası Yunanistan’ın en iyi marinalarından biri olarak niteleniyor. 150 metreye kadar 670 yat bağlanabilir. Derinliği sekiz metre… Türk D-Marin, Yunanistan’ın en büyük
marina zinciri MedMarinas’ın yüzde 51 hissesini satın alınca
Pire’deki bu marina D-Marin ortaklığı tarafından işletiliyor.
20 dakikayı aşkın bir süre iki görevli tarafından bekletildik.
Sancak tarafımızda ‘MRS Seven’ isimli 30 metrelik lüks
bir yelkenli vardı. Son yıllarda trend olan karbondan yapılmış
siyah renkli bir tekne… Bu teknenin değeri 5-6 milyon Euro
olmalı diye düşündüm. Bu arada iki görevlinin yardımıyla
yanaşırken bizim tekne yata değdi. Çizik oluştu yatta… Aslında biz değil marinadaki görevliler suçlu… Polis artık olaya
kim haklı kim haksız pazartesi bakacak. Tekneyi bağladıktan
sonra duşumuzu alıp yemeğe gittik. Gittiğimiz lokali Anita
seçti. Yemekleri leziz olan güzel bir lokal…
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28 Ağustos 2019 Pazartesi
12. GÜN

Zincir yatağını tamir ettirdik
Sabah kahvaltıdan sonra marina müdürüne gidip dünkü olayı anlatmak istedim. Ama marinanın müdürü Yunan
Ioannis Koutsodontis bizden önce davranıp tekneye geldi.
Akşamki olayı anlattım. Şöyle oldu diye… Ama o kendi iki
adamını savunuyor ve suçu tamamen bizim üzerimize atıyor.
Bir yazar ‘Hayatın en zor kısımlarından biri, bütün ihtilaflarda, kimi dinleseniz, anlatanın haklı olması’ demiş…
Ama burada biz haklıyız. Durumu bizim tekneyi sigortalayan
Pantaenuis sigorta şirketinin Hamburg’daki bürosuna bildirdim. Teknenin sahibi Dubai’de yaşayan bir Alman işadamı.
MRS Seven isimli teknenin kaptanına, durumu sigortaya
ilettiğimi söyledim. Önce marinaya giriş işlemlerimizi yaptık.
Ardından gümrük ve giriş işlemlerimizi yaptırmak için büyük
limana gittik. Saat 14.00’de her yerde hayat duruyor çünkü
‘siesta’ başlıyor. Murat ile Alman skipper tekneye döndü.
Ben de Anita ile gümrük idaresine ve polise gittim. Siestanın
başlamasına yarım saat kala poliste giriş işlemleri bitti ama
gümrük için vakit kalmadı. Yine de gittik, bazı kağıtları doldurdular, yarın yine gidip tamamlayacağım.
Cumartesi günü Saronikos koyunda demir alırken vidaları kırılan zincir yatağını yaptırmak için usta aradık. Marinadan iki usta geldi. Tamir için 500 Euro istedi. Pazarlık edip
400 Euro’ya indirdik. Tamam dedik çalışmaya başladılar. Tam
işin yarısı bitti, ustalardan biri bana döndü…
- ‘200 Euro daha vereceksiniz’ dedi.
- O da nereden çıktı şimdi…
- Bu iş tahminimizden zor çıktı
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Belli ki bizden ne koparırlarsa kardır düşüncesiyle ortaya
ya tutarsa diye bir olta attı ustalar… ‘Ben başta 400 Euro’ya
pazarlık ettik. Siz de kabul ettiniz. Daha fazla vermem’
diye söyledim. Baktılar ben kararlıyım, işe devam edip saat
18.00 civarında tamir edip gittiler.

29 Ağustos 2017 Salı
13. GÜN

Atina’ya gidip gezdik
Sabah 08.30’da tekrar gümrük idaresine gidip dünkü işlemleri tamamlayıp tekneye döndüm. Hep beraber taksiyle
Atina’ya gittik. Taksi ücreti 12 Euro tuttu. Adını Zeus’un kızı
Yunan tanrıçası Athena’dan alan Atina’ya gidenler bilir. Monastiraki Meydanı görülmesi gereken yerlerin başında gelir.
Atina 1985’te Avrupa Kültür Başkenti seçilmişti. Birkaç hafta öncesine kadar büyük bir sanat etkinliğine de ev sahipliği
yaptı. Documenta 14 Nisan’dan Haziran’a kadar burada sergilendi. Bu sergi Haziran ile Eylül arası Almanya’nın Kassel
kentindeydi... Parlamento binası önünde askerlerin nöbet değişimini izledik. Taverna ve restoranlarla dolu bu meydanını
gezdik. Plaka’ya gittik. Akropolis‘in hemen eteklerindeki
Plaka turistik mekanlardan... Uzun ince sokakta tavernalar,
sağlı sollu kafeler olan Plaka’da bir kafede oturduk.
Anita, Murat ve Alman skipper Akropolis’e gittiler. Ben
daha önce defalarca gittiğim için tekneye dönüp dinlenmeyi
tercih ettim. Atina’yı her ziyaret edenin mutlaka görmek istediği bu antik mekan bu yüzden hep kalabalık Akropolis’e
ulaşmak için dik bir yolu tırmanmak gerekiyor, bölgenin içi
de aşınmış, kayganlasmış taşlarla dolu. Alana girmeden önce
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gişede ödeme yapıldıktan sonra ‘Kutsal Yol’ adı verilen bir
patikayla zirveye doğru çıkılıyor.
Bu antik yapı çok etkiliyici ve bugün dahi arkeolojik kazılar
devam ediyor. Akropolis 1987’de UNESCO tarafından Dünya
Kültür Mirası ilan edildi. Akropolis tertemiz. Çok sıkı kontrol edilen yiyecek yasağı var. Hemen yakında AB’nin maddi
desteğiyle en modern teknik ile donatılmış, herşeyin çok güzel
sergilendiği yeni bir Arkeoloji Müzesi yapılmış. Çatısında da
herkese tavsiye edilebilecek çok güzel bir restoranı var.

30 Ağustos 2017 Çarşamba
14. GÜN

Yüreğimiz ağzımıza geldi
Sabah kahvaltıdan sonra yola çıkacağız. Türkiye’den yola
çıkarken Kuşadası’nın bayrağını da dünya denizlerinde dalgalandıracağımıza söz vermiştik. Ancak iki bayrak da Andros’ta yaşadığımız orkanda iyice yıpranıp parçalandı. Bu
yüzden değiştirmek istedik. Bu işi birinin yapması gerekli…
Bu işe Anita kendi isteğiyle talip oldu. Böyle işler teknede
en heyecan yaratan işlerdendir… Metrelerce yukarı çıkınca
her şey bir düğüme, bir halata veya kişi yukarı basan kişinin
ellerine bağlı… Anita kendiliğinden talip oldu. Onu yukarı
çektik. Anita yedi metre yükseklikte… Parçalanan Kuşadası
bayrağını çıkardı. Yerine yenisini takacaktı ki o sırada olan
oldu. Anita’yı yukarı çektiğimiz halatın yatağı bağlı olduğu
kelepçe yerinden çıktı. Anita, saatte 30 kilometre hızla direğin yanından bir o yana bir diğer yana gidip geliyor. Allah’tan
direğe çarpmadı. Bir süre sonra nihayet tele tutunabildi.
Anita’yı Allah bağışladı diyebilirim. Aynı zamanda bana da
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kırk yıllık karımı bağışladı. Kalbim duracak gibi oldu sanki...
Anita daha sonra ‘Korkuya kapılacak vaktim olmadı. Direğe
çarpmamak için tüm dikkatimi topladım’ dedi.
Korint kanalına yaklaşınca VHF 11 kanalından haber
verdik. Geçiş için önce kanal bürosunun bulunduğu rıhtıma
yanaştık. İnip büroda geçiş ücreti olan 337 Euro’yu ödedim.
Muhtelemen dünyanın en pahalı kanal geçiş ücreti burada
alınıyor. Geçişlerde yarattığı romantik havası dolayısıyla pahalı olsa da yılda 11 bin tekne geçiyor. Benim buradan ikinci geçişim. Tekneyi Almanya’dan Türkiye’ye getirirken üç yıl
önce 20 Mayıs’ta da geçmiştim.
Roma’yı yaktığı iddia edilen İmparator Neron’un dahi
yaptırmayı düşündüğü söylenen kanal altı kilometreden biraz daha uzun… Birçok Roma İmparatoru, kanal projesini
gerçekleştirmek istemiş. Sezar, Caligula ve Hadrain. 25 metre
genişliğinde ama duvarların arası kanal boyunca aynı değil.
Genişliği su yüzeyinde 24.6, dipte 21 metre. Her iki yandaki
dik duvarlar 71-77 derece eğimli ve 79 metre yüksekliğe kadar varıyor. Kanalın yüksek yerlerinde beş köprü var. Ortalama 4 Knot hızla geçiliyor.
Geçiş için ok aldıktan sonra rıhtımdan ayrıldık. Ayrılırken
bizim usturmaçalardan birinin denize düştüğünü gördük.
Murat, bana dönüp ‘Kadir Bey, tekrar rıhtıma yanaşmak
için manevra yapmamız gerekir. Bu bize bayağı bir vakit
kaybettirir. Onun için kıyıdakilerden rica edelim yardımcı
olsunlar’ dedi. Teklifi makul buldum. Kıyıdakilere seslendik.
Onlardan biri bu arada zaten bizim usturmaçayı denizden
çıkardı. Ardından basket topu veya karpuz atar gibi tekneye attı. Attı atmasına ama usturmaça tüm hızıyla doğrudan
kafama çarptı. Yumruk yemiş gibi yere düştüm. Bileklerimde
Kadir Uğur

37

çizikler meydana geldi. O da yetmezmiş gibi kafamı da masanın kenarına vurdum. Beni de Anita gibi Allah korudu.
Bugün ayrıca Türkiye’de Zafer Bayramı… 30 Ağustos
1922’de Dumlupınar’da Mustafa Kemal Atatürk’ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’u anmak
için kutlanan bir bayram… Başkomutanlık Meydan Muharebesi olarak bilinen ‘Büyük Taarruz’un ardından Yunan orduları İzmir’e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922’de İzmir’in
kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur İlk kez 1924 yılında Afyon’da Başkumandan Zaferi adıyla
kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye’de 1926’dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanıyor. Tabii bunlar geçmişte kaldı…
Türkiye ve Yunanistan şimdi birer dost ülke… Şimdi biz bu
dost ülkenin karasularındayız…

31 Ağustos 2017 Perşembe
15. GÜN

Bugün Patras’a kadar geldik
Bugün arife günü… Yarın kurban bayramı başlıyor…
Bugün aslında Kyllini’ye kadar gitmeyi planlamıştık. Orada
arkadaşım Georges Kontoyonopulos ile buluşacaktık. Avrupa’da çeşitli başkentlerde Yunanistan’ın turizm ataşeliği yapmıştı. Şimdi emekli olup oraya yerleşti. Ama biz nasıl olduysa
hesap hatası yapmışız. 73 mil olarak hesapladığımız mesafenin hatalı olduğunu fark ettik. Hemen Georges’i aradım.
- Bugün sana gelemeyeceğiz...
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- Hayrola, bir sorun mu var…
- Yok, hiçbir sorun yok… Maalesef mesafeyi hatalı hesaplamışız… bugün senin orada olamayacağız. Bugün ancak
Patras’a gelip kalacağız. Yarın sana geleceğiz… Haber vereyim dedim
- Sorun yok Kadir, yarın bekliyorum. Rüzgarınız bol olsun.
Georges’e haber verdikten sonra saat 16.00 sıralarında ancak Patras’a kadar gelip limana girdik. Liman girişinde çok
sayıda büyük yolcu feribotları var. Patras’ın da çoğu Yunan
şehri gibi Roma, Bizans, Osmanlı, Venedik geçmişi var. Hz.
İsa’nın 12 havarisinden biri olan Andreas Patras’ta çarmıha
gerilmiş… Şehir, Yukarı Patras ve Aşağı Patras olarak ikiye
ayrılıyor. Yukarıda Patras kalesi, Türk hamamı gibi tarihi eserleri var. Aşağısı ise şehrin daha sonra yapılan Avrupai bölümü… Atina ve Selanik’ten sonra ülkenin üçüncü büyük şehir
olan Patras’ta üniversite dolayısıyla çok fazla genç göze çarpıyor. Caddelerde görülenler daha çok İtalya’ya giden feribotlara binmeden önce şehir turu yapanlar veya Erasmus öğrenci
değişim programı çerçevesinde üniversiteye gelenler… Bunu
dışında turist pek yok…
Burası Yunanistan’ın İtalya’ya açılan kapısı da olduğu için
Avrupa ülkelerine ulaşmak için TIR dorselerine ve gemilere
kaçak olarak binmeye çalışan çok sayıda sığınmacı da varmış… Hiçbir hizmet vermediği halde liman ücreti olarak 60
Euro ödedim. Çok fahiş bir ücret… Patras 2014 yılında 6.1
şiddetinde bir deprem yaşadı. Bu depremin yol açtığı zararları
henüz giderememişler…
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1 Eylül 2017 Cuma
16. GÜN

Bugün Kurban Bayramı başlıyor
Bugün Kurban Bayramı başlıyor… Galiba artık benim çocukluğumdaki, gençliğimdeki gibi kutlamıyoruz dini bayramları… Halbuki manevi havası ile insanları birleştiren, evin havasını değiştiren bayramları eskisi gibi kutlamak bizim elimizde…
Sabah Türkiye’deki akrabaları arayıp bayramlarını kutladık. Büyükçekmece’de atalarımın kurduğu Karaağaç köyündeki camiyi
de dedem yaptırmış. İstanbul’da olsaydım bende Bayram namazı için dedemin yaptırdığı bu camiye giderdim.
Patras’dan ayrıldık. Kyllini’ye gidiyoruz. Yunanistan’ın
Avrupa’daki eski turizm ataşelerinden arkadaşım Georges
Kontoyonupulos ile buluşacağız. Hiç rüzgar yok… 38 mil
gideceğiz. Sıfır hava dediğimiz hava… Deniz çarşaf gibi.
Esinti bile yok. Motorla gittik. Kyllini, aslında herkesin hayalinde canlandırabileceği küçük sakin bir Yunan kasabası…
Birkaç taverna, oteller, her yerde olan dükkanlar vesaire…
Ancak buradan Zakintos ve Kefalonia’ya feribotların çalışması burayı canlandırıyor. Saat 14.00’da Kyllini’nin yat limanına geldik. Arkadaşım bizi yat limanında bekliyor. Tekneyi görünce el salladı. Ancak yat limanının derinliği bizim için
yeterli değil… Onun için feribot limanına sancak tarafından
aborda olduk. Büroya gidip giriş işlemlerimizi yaptık. Önce
limanda bir kahvede oturduk. Arkadaşımla sohbet ettim. Ardından Kyllini Beach’deki Robinson Club’e gittik. Akşam
Kontantinos’da güzel bir yemek yedik. Bu bize bayram yemeği oldu. Yemekten sonra restoran sahibinin kızı Krizantem
bizi babasının otomobiliyle tekneye bıraktı.
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2 Eylül 2017 Cumartesi
17. GÜN

Odesa’nın ülkesine geldik
Bugün kurban bayramının ikinci günü… saat 08.30’da
Kyllini’den ayrıldık. Rüzgar yok. Yani yine sıfır hava. 38 mil
motorla kuzeye gittik. Bugün oltamıza hiç balık takılmadı.
Planladığımız gibi saat 15.30 sıralarında İyon adalarından İthaki adasının önce güzel bir koyuna girip demir attık. İyonya
adaları Korfu’dan Kythira’ya yedi büyük ve bir sürü küçük
adadan oluşuyor. Hepsi birbirinden uzak ama tarihi geçmişleri ortak... 1797’ye kadar Venedik’e aitler... Daha sonra da
Napolyon’un buraları Fransa’ya dahil etmiş. Onun iktidarı
kaybetmesinden sonra içişlerinde bağımsız ama İngiltere’ye
bağlı İyonya Adaları Birleşik Devleti’ olmuş... 1860’da Yunanistan’ın bağımsızlığını kazanmasından sonra 1864’te Yunanistan’a dahil olmuşlar. Bir saat kadar dinlendik, yüzdük.
Kıyı selvi, okaliptüs, çam ve zeytin ağaçlarıyla kaplı… Bakir
bir koy…
Ben hemen ‘Odesa’nın ülkesine geldik dedim. Bize de
İstanbul Erkek Lisesi’nde okutturmuşlardı bu destanları…
Alman eğitim sistemi olduğu için antik Yunan da geniş yer
alıyordu derste… Murat da Homerus’u duymuş ama tam
çıkaramadı… Bunun üzerine ona kısaca şöyle özetledim…
‘Homeros’un efsane destanı Odesa Destanında geçen
bu ada… Burası komşu ada Kefalonya’yı içine alan İthaka Krallığının merkeziymiş. Kral Odesa, karısı Penelope
ve oğlu Telemakhos’u bırakıp Agamennon Truva seferine katılmış. On yıl süren savaştan sonra İthaka’ya evine
dönmek için yola çıkar. Ama baş düşmanı Poseidon onun
gemisini seyrini sürekli olarak fırtınalar çıkararak engeller. Nihayet yirmi yıl sonra döner ama yirmi yıllık arada
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karısı, oğlu ve onun öldüğünü iddia eden soylular krallığı idare etmektedir. Geri dönen Odesa, onlarla mücadele
edip tekrar ülkenin kralı olur.’ Destana göre Kral Odesa,
Truva savaşları dönüşü adanın en güneyindeki Dexia koyuna
çıkmış…
Böyle mistik bir atmosferde bir saat kadar yüzüp dinlendikten sonra demir alıp bu kez Vathi koyuna gittik. Vathi,
adanın en büyük kasabası… Turizmci gözüyle bakınca sakin
koyları, yeşilliği ile burası sakin bir ada olarak biliniyor. Anita
ile kıyıya çıkıp Vathi köyü sokaklarında dolaştık. Caddelerin
kenarları diğer Akdeniz ülkelerinde görüldüğü gibi Zakkum
ve Begonya ile renklenmiş... Ama koydan sabaha kadar müzik
sesleri geldi… Galiba burada da sakinlikten eser kalmamış…
Bir zamanlar İngiltere Prensi Charles yaz tatilini birkaç kez
bu adada geçirmiş…
Adadan ayrılırken tüm yelkencilerin hayranlık duyduğu
Sea Cloud isimli dünyada en büyük ve en lüks yelkenli gemiyi
gördük. Dört direkli yelkenli gemi 1931’de yapılmış. Birçok
kez el değiştirdikten ve restorasyon gördükten sonra şimdi
Malta bayrağı ile dünyayı dolaşıyor.

3 Eylül 2017 Pazar
18. GÜN

Alman liderler düellosunu izledik
Bugün kurban bayramının üçüncü günü… Sabah 07.00’de
kalkıp yandaki koya gittik. Burası daha sakin. Kahvaltı ettikten sonra saat 10.00’da demir alıp kuzeyde Paxos adasına gittik. 58 mil geldik motorla… Çok az bir rüzgar yelkenlerimizi
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dolduracak şiddette değildi. Bir koya girip demirledik. Burası
küçük tipik bir Yunan adası… Ulaşım ancak Korfu üzerinden feribotla sağlanıyor… Lacivert, zümrüt karışımı bir denizi var. Turizmci gözüyle burası Korfu’ya yakın olmasına
rağmen bakir kalmış tatil yörelerinden…
Akşam yemeğinden sonra deniz suyunu içme suyuna çeviren su yapıcı cihazla ilgilendik. Cihaz deniz suyuna basınç uygulayarak suyu uygun bir zarın içinden geçirip ters-osmoz uyguluyor. Bu zarın dayanabileceği basınç belli… Bizim cihazda
en fazla 800 bar olmalı… Ama cihazın göstergesi bini geçiyor.
Bu da zarın parçalanmasına yol açabilir… Fehlemann’ı aradık… Alman skippere ne yapılması gerektiğini anlattı. Ama
şimdi onu deneyecek zamanımız yok.
Hem dinlenmek hem de televizyonda Almanya’daki düelloyu izlemek istedik. 24 Eylül 2017 Pazar günü Almanya’da
yapılacak genel seçimler öncesi şansölye adayları arasında televizyonda düello gelenek haline geldi. Bu akşam da Şansölye
ve Hıristiyan Birlik Partileri’ni adayı Angela Merkel ile Sosyal
Demokrat Parti’nin adayı Martin Schulz arasındaki düelloyu
izledik. Alman televizyonları naklen verdi. Türkiye ile ilgili
iki farklı görüş duyduk… SPD’nin adayı Schulz, ‘Başbakan
olursam Türkiye’nin AB üyeliği ilgili görüşmeleri hemen
keserim, Türkiye kırmızı çizgileri aştı’ dedi. Şansölye Merkel, ise ticaret, turizm alanlarında Türkiye’ye daha fazla kota
uygulanmasından yana olduğunu ancak AB görüşmelerinin
tüm AB üyesi ülkelerin ortak kararıyla alınabilenecegini hatırlattı. İlginç bir tartışma izledik. Bakalım seçimden sonra
her şey eskisi gibi devam mı edecek yoksa iktidar değişikliği
olacak mı merak ediyorum…
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4 Eylül 2017 Pazartesi
19. GÜN

Korfu’da marina güzel, servis yetersiz
Sakin bir gün geçirdik. Daha önceki koylardaki gibi sabaha kadar sahilde müzik sesi, gürültü yoktu… Dün akşam
ilgilenemediğimiz su yapıcı cihaza baktık. Murat, hatalı bir
kullanımı fark ederek basıncı yine normal hale getirdi. Bir
sorunu daha çıkmadan savuşturmuş olduk… Sonra suya atlayıp yarım saat kadar yüzdük. Daha sonra Korfu’ya gitmek
üzere demir aldık. Demir almadan önce Korfu’da Gouvia
Marina ile temasa geçtim. Günlük 85 Euro dediler. Tamam
diyerek rezervasyon yaptırdım. Saat 11.00’de bir metre dalga
var. Rüzgar kuzeydoğudan esiyor. Ana yelken ve flok ile saat
16.00’ya kadar yol aldık. Ancak saat 16.00’dan sonra rüzgarın
yön değiştirmesi, kuzeybatı istikametinden gelmesi üzerine
motorla yola devam ettik. Saat 17.30 civarında Gouvia Marina’ya gelip gösterilen yere aborda olduk. Burası da Pire’deki
ZEA Marina gibi Doğuş Grubu’nun D-Marin’in ortaklığı ile
işletiliyor. Yüzden fazla tekneye hizmet veren marina gerçekten güzel bir yerde… 17. yüzyılda, Venedikli denizciler tarafından askeri üs ve tersane olarak kullanılıyormuş…
Salı sabah kalkıp ilk işim marina büroya gitmek oldu.
Akşam geldiğimizi, şimdi işlemleri yapmak istediğimizi, dün
arayıp 85 Euro’ya rezervasyon yatırdığımızı söyledim. Görevli sanki akşamki görüşme olmamış, 85 Euro’dan haberi yokmuş, şimdi gelmiş gibi davrandı. İtirazımı dinlemiyor. Aklıma incoming şirketi MTS Globe Korfu’dan Niko Fagogenis
geldi. Hemen arayıp anlattım. MTS Globe Yunanistan’da
çok güçlü… Yunanistan büroları Girit’te olmasına karşılık
önemli turistik merkezlerde de büroları var… Niko da buranın yöneticisi… Telefonu görevliye vermemi isteyip konuştu.
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Görevli telefonu geri verdikten sonra elektrik ve su dahil her
gün için 85 Euro’ya anlaştık. Polise gidip giriş işlemlerimizi
yaptırdık. Çok candan ve yardımsever bir polisti… Yunanistan’daki D-Marin ortaklığına ait marinalara gelirken galiba
Doğuş Holding’in sahibi Ferit Şahenk’ten mektup getirmek
gerekiyor … Pire’de de burada da sorun çıktı önce…
Saat 13.00 sıralarında Niko’nun gönderdiği bir VIP minibüs marinaya gelip bizi aldı. Önce büyük limana uğrayıp
gümrük işlemlerini yaptırdık. On dakika sürdü. Oradan bir
pazaryerine gidip alışveriş yaptık. Rehberimiz Maria bize şehri gezdirdi.
Korfu eski şehir merkezi hiç bozulmamış… İnsan kendini Venedik’in dar sokaklarında gibi hissediyor diyebilirim.
Dört yüzyıllık Venedik egemenliği, adanın mimarisini, örf ve
adetlerini ve halkın kültürünü etkilemiş… MonRepo Sarayı’na gittik. Parkın içinde klasik stilde bir saray… İngiltere
Kraliçesi Elisabeth’in eşi Prens Philipp burada doğmuş. Yunanistan’ın son kralı Konstantin II. 1967’de ülkeyi terk edinceye kadar burada oturmuş… Saray ve çevresi pek bakımlı
görünmüyor. Saray’ın arkasında pek göze batmayacak şekilde
eski Yugoslavya’nın devlet başkanı Josip Tito bir bina yaptırmış ama daha çok bir sığınağa benziyor. Avusturya Kraliçesi
Sisi’nin Sarayı’nı gezdik. Achilleon isimli görkemli sarayı 19.
Yüzyıl’da (1890-1892) yılları arasında Kraliçe Sisi yaptırmış.
Kraliçe Sisi, pek çok defa geldiği adayı çok beğenip burayı
yaptırmış, ama çok gelip oturmak nasip olmamış… Rehberimiz bize adayı gezdirdikten sonra MTS Globe’nın bürosuna
uğrayıp Niko’yu ziyaret edip teşekkür ettik. Marinada akşam
yemeğimizi yedikten sonra tekneye döndük.
Turizmci gözüyle bakınca 2017’de Yunanistan yaklaşık 30
milyon turist ağırladı… Turizm geliri 14 milyar Euro’yu geçti… gelen turistlerin yüzde 65’i AB ülkelerinden, geri kalanı
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da diğer ülkelerden… Alman turist sayısı 3.7 milyon, ardından 3 milyon İngilizler, 1.5 milyon Fransız geliyor. Yunanistan’a gelen Rus turist sayısı ise 600 bin civarında…

6 Eylül 2017 Çarşamba
20. GÜN

Vlora, İzmir’in kardeş şehri
Bugün saat 10.00’da marinadaki çamaşırhaneye uğrayıp
çamaşırlarımızı aldık. Pazartesi günü giriş yaparken marina
bürosunda üç kazan çamaşır için 36 Euro demişlerdi. Şimdi
60 Euro istediler. Gerekçe olarak da beş makina çamaşır olduğunu söylediler. Sürpriz oldu. Parayı verip çamaşırlarımızı
aldık. Saat 11.30’da yakıt almak istiyoruz. Yakıt ikmal istasyonu dolu… Çok fazla bekleyeceğiz. Baktım buradan güney
Arnavutluk’ta Vlora 26 mil… Orada alırız diye yakıt almadan marinadan çıktık. Daha sonra fark ettim ki hatalı hesaplamışım. 24 yerine 60 mil gideceğiz. Rüzgara karşı gidiyoruz.
Kısmen yelken, kısmen de motor ile ilerleyebildik. Saat 21.00
sıralarında varabildik. Burası İzmir’in kardeş şehriymiş…
Geceyi geçirmek üzere açıkta demirledik.

7/8 Ağustos Perşembe/Cuma
21./22. GÜN

Arnavutluk daha çok gerilerde
Sabah saat 07.30’da Vlora Limanı’na girdik. Giriş işlemlerini yaptıracağım. Baktım bir genç geldi. Acenta temsilcisiymiş, işlemleri yaptıracakmış, karşılığında 110 Euro ücret
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istedi. ‘Ben kendim yaptırırım’ deyip kabul etmedim. Pasaport kontrollerini yaptırmak istedim ama olmadı. Bir acenta
aracılığıyla olması gerekirmiş. Tuhaf bir uygulama… İnsanın
aklına çeşitli senaryolar geliyor ama çaresiz kabul ettim.
Saat 08.00’de internet üzerinden bir otomobil kiraladım,
ücretini de kredi kartımla ödedim. Baktım bir reaksiyon yok,
firmayı aradım. Telefondaki bayan otomobil olmadığını, rezervasyonun da iptal edildiğini söyledi. Ben aramasam haberim olmayacak. Al sana bir tuhaf uygulama daha… Bunlarla
uğraşırken vakit geçti, saat 11.00 oldu. Bir acentayı aradım.
Başkent Tiran’a gidip gezip geleceğimizi söyleyip ücreti sordum. 150 Euro istedi. Tamam dedim. Ancak Murat aniden
kendini iyi hissetmediğini, teknede kalmak istediğini söyledi.
Ayrıca tekneyi de boş bırakmanın doğru olmayacağını söyledi. Murat, hem kendini iyi hissetmiyor hem de sorumlu
hissediyor. Otomobil geldi. Başkent Tiran yaklaşık 150 kilometre, Mercedes marka eski bir araba ve şoför ile saat 13.30
sıralarında ulaştık.
Yolda Dürres’te İtalyan mutfağı olan bir restoranda öğle
yemeği yedik. Üç kişi için 15 Euro ödedik. Rehberimizin söylediği otomobillerin çoğu Alman markası... Mercedes, VW,
BMW. Şaşırdık. Şöförümüz de Mercedes’ini çok seviyordu.
Çok sevdiğini göstermek için direksiyonu öperek Alman malının çok kaliteli olduğunu söyledi. Tamir gerekince İtalya’ya
gidiyormuş.
Tiran, Osmanlı İmparatorluğu döneminde kurulup uzun
yıllar da hakimiyetinde kaldığı için Osmanlı izleri devam ediyor. İskender Bey’in at üzerindeki heykeli şehrin tam merkezinde… ‘Tiran’da Tango’nun yazarı Nedim Gürsel Tiran’ı
anlatırken onun için şöyle diyor… ‘İskender Bey, namıdiğer Kastrioti, taş kaidenin üzerinde atıyla bütünleşmiş,
başında miğfer, bir elinde kılıç, terkisinde gürz, rüzgarda
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savrulan uzun sakalıyla cenk ediyor. Enver Hoca’yı belleğinden silen Arnavutluk halkının gerçek kahramanı XV.
yüzyılda Osmanlı’ya kök söktüren bu İskender Bey işte.
Babası tarafından Osmanlı sarayına gönderilen, bir bakıma orada rehin tutulan bu soylu Arnavut prensi, sonradan
ülkesine kaçarak Osmanlı’ya başkaldırmış.’ Meydana da
onun adı verilmiş… Meydanın etrafındaki Kültür Sarayı ile
Tiran tarih Müzesi’ni gezdik. Ethem Bey Camii, Opera ile
Enver Hoca Piramidi’ni ziyaret ettik.
Enver Hoca’nın diktatörlüğü döneminde binlerce insan
takip edildiği, tutuklandığı gerekçesiyle bu dönemi hatırlatan müze veya anıt yok. Arnavutluk doğan ancak daha sonra
Hindistan vatandaşlığını alan Teresa Ana’ya, burada da çok
saygı duyuluyor. Tiran da dolaştıktan sonra internet bağlantısı olan bir bistroya gittik. Anita da Tiran’daki Sanat Müzesi’ni ziyaret ettikten sonra bistroya gelip sütlü kahve ile günün
tadını çıkardı. 1989’da demir perdenin yıkılmasından sonra
Arnavutluk’ta da 1990’da komünizm yıkıldı. 1991’de serbest
seçimler yapıldı. 1980’lere kadar Arnavutluk dış dünyadan
tamamen kapalıydı. 2014’ten beri de AB üyeliği için resmi
aday olan Arnavutluk ile AB arasında üyelik görüşmeleri devam ediyor.
Arnavutluk ve başkent Tiran umduğumuzdan daha zengin
ve modern bir ülke olarak bizi karşıladı. Halk çok sempatik ve
yardımsever. Tiran’da Türkiye’en gelmiş birçok grup gördük.
Her tarafta Türkçe konusuluyor. Arnavutluğu yakında Avrupa Birliği’ne alırlar diye düşünüyorum. Arnavutluk’ta yapılan
otobanların çoğu Türkiye’den gelen Türk firmaları tarafından
yapılmış.
Saat 18.00’de Vlora’ya dönüş için yola çıktık. Murat’ı arayıp durumunu sordum. Ayrıldığımızdan beri merak ediyordum. Biz ayrıldıktan sonra fırtına çıkmış. Bizim tekneye bir
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şey olmamış ama yine de onun teknede kalması iyi olmuş…
O da bizimle gelseydi ve biz de fırtına haberini alsaydık ne
olurdu halimiz. Düşünmek bile istemiyorum… Saat 20.30
sıralarında tekneye vardık. Akşam yemeğimiz Arnavutluk’un
şerefine pırasa… Pırasa deyince akla Arnavutlar gelir… Pırasanın her türlü yemeğini, böreğini, çorbasını vesaire her şeyini yaparlar…
Turizmci gözüyle bakarsam Arnavutluk daha çok gerilerde… Yılda 4 milyon turist geliyor ama daha çok Kosovalılar,
Makedonlar (Kuzey Makedonlar) ve İtalyanlar… Uluslararası
turizme açılacak bir potansiyelleri şimdilik yok, fakat Adriya
sahilleri çok güzel… Sahillerdeki tesisler bana 1970’li yılların Alanya turizmini hatırlatıyor… 70’li yıllarda Alanya’daki
oteller daha çok motel tipindeydi… Çatısında restoran olan
iki katlı binalardı… Önünde ufak bir bahçesi olan 50 ila
100 odalı tesislerdi. Daha çok sabah kahvaltısı ve öğle yemeği içeren yarım pansiyon sistemi ile çalışırlardı. Fiyatlar 18
ila 25 Deutsche Mark civarında idi. Biz o zamanlar İspanya
ve İtalya’ya gider, oradaki tesislere bakıp özenirdik. Hepsi o
dönemler için gayet moderndi. Hepsinde yüzme havuzu ve
tenis sahaları bulunurdu… Otel civarında turistin çıkıp gezeceği yemek yiyip kahve içeceği yerler mevcut idi. Biz bu
seyahatlerden dönüşte Alanya’daki otel sahiplerine çektiğimiz
fotoğrafları gösterir , onların da otellerine yüzme havuzu, tenis sahası yaptırmalarını talep ederdik. 1970’li yıllarda şehirler
veya milletlerarası telefonler santrallar aracılığıyla yapılırdı. İstanbul’dan Alanya ile telefonla konuşmak için bazen 10 saat
beklediğimiz olurdu.
O döneme ait hiç unutamadığım hatıralarımdan biri de
Alanyalı rahmetli Rifat Azakoğlu amca ile ilgilidir… Bir
gün İstanbul’da ofiste otururken Alanya’dan telefon geldi.
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Sekreterim ‘Alanya’da Banana Otel’in sahibi Rifat Azakoğlu sizi arıyor’ deyip bana bağladı…
- Oooo… Rifat amca nasılsın, işler nasıl gidiyor…
- Allaha şükür iyi… Sen nasılsın, turistler geliyor mu…
- Geliyor Rifat amca…
- Seni aramanın sebebi senin o hep anlattığın yüzme havuzu hikayesi…
- Eee… Yaptırdın mı…
- Tabii, yaptırdım…Avrupa’dan aşağı mı kalacağız…
- Nasıl memnun musun…
- Tabii memnunum… Gel de bir bak kimler yüzüyor…
Nasıl dolu…
O dönemler tabii ulaştırma imkanları da bugünkü gibi değil… öyle hemen uçak ile Antalya’ya git, oradan da ototmbile atla Alanya’ya git diye bir imkan yoktu. Antalya’ya ancak
haftada birkaç sefer vardı… Merak ettim. İlk fırsatta Antalya’ya gittim uçakla... Sıcaklık 40 derece… Otobüslerde klima
yok. Kavruluyor insanlar arabaların içinde. Otobüslere klima
takılırsa ağırlık yapıp yolları bozar diye izin verilmiyormuş…
Şoförler buna dingil yasası diyordu… Rahmetli Turgut Özal
sayesinde bu kanundan 80’ li yıllarda kurtulduk.
Neyse bindik içi fırın gibi sıcak arabaya çıktık tek gidiş-geliş yoldan Alanya seferine. Akşama dogru vardık Banana
Otel’e… Baktım Rifat amca havuzun kenarına kurmuş sofrasını içiyor rakısını… Havuza bir baktım, su yemyeşil, içinde
ördekler yüzüyor…
Rifat amca bana dönüp ‘İşte çok istediğin havuzu yaptırdım. Bayağı da masraf ettim. İçinde ördekler yüzüyor…” dedi.
50

Hayatım Deniz

‘Ama Rifat amca’ dedim, bunun flitrelerini almamışsın,
suyun devamlı filtereden geçmesi gerekli, su klorlanmalı vesaire... diye ekledim. Havuz uzun yıllar öyle kaldı… Nur içinde
yatsın Rifat amca havuz deyince hemen dört köşe bir çukur
kazdırıp içini su doldurmak olarak anlamıştı…

8 Eylül 2017 Cuma
23. GÜN

Adriyatik’te karşıda Otranto’ya geçiyoruz
Bugün saat 08.00’de Vlora’dan ayrılacağız. Tekneye iki
polis gelip ayrılabileceğimizi söyledi. Bu da girişteki gibi tuhaf
bir uygulama… geçmiş dönemlerdeki alışkanlıklarını üzerlerinden tam atamamışlar galiba… Vlora’dan ayrılıp Adriyatik’te karşıya geçiyoruz Otranto’ya… daha doğrusu daha güneydeki Leuca’ya gitmek üzere yola çıkıyoruz. Akdeniz’den
gelip Adriyatik’te güneyden kuzeye doğru giden sıcak su
akıntısı, en kuzeye ulaşıp İtalya kıyılarından, kuzeyden güneye doğru geri dönüyormuş… Bundan dolayı Adriyatik’in
doğu kıyıları sıcak batıdaki İtalya kıyıları daha soğuk oluyormuş…
Gideceğimiz yerin biraz kuzeyindeki Otranto’nun Osmanlı ve bilhassa İstanbul’da Beyazıt’ta Kapalıçarşı’nın yakınındaki bölgeye adı verilen Gedik Paşa ile tarihi bağları var…
1480 yılında, Fatih Sultan Mehmet’in emriyle Gedik Ahmet
Paşa, Otranto’yu ele geçirir. 1481 yılında Fatih’in ölümü,
Şehzade Cem’in ağabeyi 2. Bayezid’e karşı ayaklanması dolayısıyla 2. Bayezid, Gedik Ahmet Paşa’yı yanına çağırır. Komutansız kalan Otranto’daki kuvvetler dağılmıştır. Sonuçta
Türkler Otranto’da ancak on beş ay kadar dayanabilmiş.
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Otranto Apulien bölgesinde çok turist alan temiz bir şehir. Surlarla çevrili şehir merkezini gezdik. Mozaikleriyle ünlü
Santa Annunziata katedreli ve Bizans döneminden küçük san
Pietro Kilisesi en çok görülmeye değer yerler...
Otranto’dan saat 08.00’de ayrıldık. Yarım saat sonra floku
açtık. Gökyüzünde yağmur dolu simsiyah bulutlar var. Biraz
sonra şimşekle birlikte gök gürültüsü başladı. Derinden bir
gök gürültüsü dalga dalga ortalığı kaplıyordu. Şimşekler çaktıkça gökyüzü aydınlanıyordu. Rüzgarın şiddetli arttı. Floku
topladık. Saat 13.00 sıralarında oltanın misinası gerildi. Murat gidip baktı. ‘Büyük bir balık takılmış galiba’ dedi. On
dakikalık uğraş sonucu güverteye aldık. 10 kiloluk beyaz etli
bir ton balığıydı… Artık motorla gidiyoruz. Otranto’nun güneyindeki Leuca’ya 9 mil kaldı. VHF 16 kanalından marinayı
arıyoruz. Cevap yok. 48 millik bir yolculuktan sonra marina
önünde demir attık. Yakaladığımız balığı akşam yemeği yaptık. Gece boyunca gök gürültüsü ve şimşekler devam etti.

9/10/11 Eylül 2017 Cumartesi/Pazar/Pazartesi
24./25./26. GÜN

İtalya’nın en güney ucundayız
Burası İtalya’nın en güney ucu… Adriyatik ve İyonya
denizinin buluştuğu nokta… Burada iki gün kalmayı planladık. Ama marina görevlileri güney rüzgarlarına tamamen açık
olduklarını, bu yüzden güneyden gelen rüzgarın dayanılmayacak bir sıcak hava getirdiğini açıkça söylediler. Bize biraz
içerde olan Gallipoli’nin daha uygun olacağını tavsiye ettiler. Leuca veya tam adıyla Santa Maria de Leuca’da kalmanın
bir anlamı olmadığına biz de kanaat getirdik. Efsaneye göre
Hazreti İsa’nın havarilerinden aziz Petrus, Roma’ya giderken
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buraya uğramış… Buranın ikici özelliği de 47 metre yüksekliğindeki deniz feneri… Cenova Deniz Feneri’nden sonra İtalya’da en görkemli fenermiş…
Pazar sabah erken saat 06.00’da kalkıp Gallipoli’ye yola
çıktık. Marina bir gece kaldıktan ve deniz kenarında yürüyüş
yaptıktan sonra Santa Maria di Lueca’dan ayrıldık. 28 mil…
Sabah güneybatı yönünde 3-4 şiddetli bir rüzgar vardı ama
önce motorla yol aldık. Saat 07.00’de floku açtık. Yarım saat
sonra da ana yelkeni açarak yol aldık. Saat 11.00’de Gallipoli’ye vardık. Gallipoli Filistin otonomi bölgesinde Bethlehem
ile kardeş şehir... Burasının bizim Gelibolu Yarımadası ile isim
benzerliği var ama bu sadece benzerlik… Yunanca Kallipolis,
kelimesi ‘Güzel Şehir’ anlamına geliyormuş…
Gallipoli de Blue Salento yat limanına girdik… Derinliği
5 ile 12 metre arasında değişiyor. Kuzeyden gelen rüzgarın
şiddeti arttı. Salı gününe kadar kalmayı düşünüyoruz. Marina
ücreti gecelik 110 Euro ama marinanın WiFi sistemi çalışmıyor. Marina bürosuna gittik. Sadece acemi bir kız çalışıyor.
Müdürü aradık. Yokmuş. Ulaşılamıyormuş. Anita ile alışverişe gittik. DOC isimli markete gittik. Bayağı alışveriş yaptık. Aldıklarımızı tekneye kadar getireceklerini söylediler. Bu
servise sevinip marketten çıktık. Rüzgarla karışık şiddetli bir
yağmur başladı. Hani iliklerimize kadar ıslandık derler ya…
Yanımızda şemsiye olmadığı için biz de aynen öyle olduk. Birkaç dükkana bakıp bir Cappucino içtikten sonra saat 13.30
sıralarında tekneye döndük. Satın aldıklarımızı getirmişler
bile… Yat limanında bir kuğu gördük. Bu yaşadığımız Zürich için alışmamış bir şey değil. Zürich’te yüzlerce kuğu var
ve bazen gölde onlarla birlikte yüzüyoruz. Marinadaki tuzlu
suda yaşaması merakımızı daha fazla cezbetti. Ayrıca kuğular
çift olarak yaşar. Burada gördüğümüz tek başına... Marinada yatlar arasında dolaşan kuğu için bir direğe bağladıkları
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kovaya çeşme suyu koymuşlar... Ayrıca ona yem veriyorlar...
Akşam Gallipoli’yi dolaşmaya çıktık. Şehir eski ve yeni diye
iki parça… Tarihi bir köprü ile bağlanmışlar birbirlerine…
Tarihi bölüm güneyde… Daracık sokaklar, tipik bir İtalya kasabası. Burada çok sünger çıkarılıyormuş.
Kafeler, restoranlar, ilginç küçük dükkanlar... 17. Yüzyıl’dan kalma Sant Agata Katedreli ile ortaçağdan kalan kasteli ziyaret ettik..

12/13 Eylül 2017 Salı/Çarşamba
27./28. GÜN

Samoslu Pisagor’ın izindeyiz
Bugün artık buradan ayrılmak istiyoruz. Saat 06.00’da demir alıp Kalabriye’deki Crotone’ye geçmek istiyoruz. İtalya
bir çizme ise biz çizmenin topuğundan tabanına geçeceğiz.
Fakat körfezde hava müsait olmadığı için saat 10.00’a erteledik. Ama saat 10.00’da rüzgar 16 Knot şiddetinde, dalgalar da
3 metreden fazla… Saat 14.00’e kadar bekledik. Bu saatten
itibaren rüzgarın şiddeti ve dalgaların yüksekliği azaldı. Saat
16.00’da rüzgarın şiddeti 3 Knota indi. Dalgalar da bir metre
civarındaydı. Önce flokla, daha sonra da ana yelken ve flokla
yol aldık. Saat 21.15’te Crotone’de limana varıp demir attık.
Sabah kalkınca baktık ki demir atıp geceyi geçirdiğimiz ticari liman… Marina veya yat limanı iki mil ilerdeymiş… Dün
akşam Alman skipper telsiz ile bir yer ile konuşmuştu ama anladık ki yanlış anlaşılma olmuş. Marina yerine Costa Guardia
ile konuşmuş. İki mil ilerde Porto von Crotone marinaya
saat 09.30’da vardık. Marina idaresi yardımsever… Marina
ücreti elektrik ve su dahil günlük 73 Euro. Anita ile biriken
kirli herşeyi yıkamak üzere marinanın çamaşırhanesine gittik.
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30 Euro verip altı makine yıkadık. Bu arada Murat ve Alman
skipper de tekneyi temizledi. Anita ile bisikletlerimize atlayıp
Crotone’yi gezmeye gittik. Şehir temiz ve bakımlı değil…
Eski şehir merkezinde ne bir kafe ne de dükkan veya restoran yok. Çok az insanla karşılaştık. Onlar da buranın yerlisi değil. Bir kaç köşede Afrika’dan gelen mülteciler toplanmışlar... Crotone’nin yeni bölümüne gittik. Orada çelik ve
mermerden Yunan filozof ve matematikçi Pisagor’un heykeli
varmış. Anita mutlaka görmek istiyordu. Çünkü Filderstadt-Bernhausen’de ortaokul diyebileceğimiz bir Realschule’de
30 yıldır öğrencilere bu dersi veriyordu. Pisagorun meşhur
teoremi çelikle sonsuzlaştırılmış... Mermerde siluet şeklinde
o vardı. Birkaç yıl önce Samos’taki gibi hemen Anita’nın burada fotoğrafını çektim. Anita çok sevdiği Matematiğin ruhu
ile karşılaşmaktan çok mutlu oldu.
Samoslu filozof Pisagor, bir süre burada yaşamış… Kutsal
Roma-Germen İmparatoru II. Otto, Afrika’dan gelen Araplarla burada savaşıp yenilmiş… Kasabada öyle pek fırın, manav yok ama bol bol balıkçı var. Biz de akşam yemeği için
kalamar aldık. Murat bize kendi usulünce kalamarı pişirdi.

14/15 Eylül 2017 Perşembe/Cuma
29./ 30 GÜN

Messina Boğazı’ndan geçiyoruz
İtalya çizmesinin tabanında bugün Rocella’ya geldik. Sabah 08.00’de Crotone’den ayrıldıktan sonra bir saat motorla
gittik. Rüzgar güneybatıdan geliyordu. Daha sonra her iki
yelkeni açtık. Saat 14.00’e doğru rüzgar yön değiştirince, rüzgara doğru ilerleyebilmek için motorla yol aldık. Saat 19.00
sıralarında Roccella Marina’ya vardık. Ancak girişi bizim
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için yeterli derinlikte değil… Ancak marina ile telsiz teması
kuramadık. Bunun üzerine yarım saat kadar gidip demir atmak istedik. Ancak çok kıyıya yakın olduğu için biraz daha
gitmeye karar verdik. Locri’ye kadar gidip demir attık.
Sabah saat 06.00’da demir alıp yola çıktık. Flok ve ana yelkenin yarısını açtık. Hızımız 6 mil civarında. Saat 13.00 sıralarında ise ana yelkeni sarıp flok ve motorla yol aldık. Messina
Boğazı’ndan geçeceğiz. 65 mil sonra Reggio Calabria limanına yaklaştık. Telsiz teması kurmak istiyoruz cevap yok. Yunanistan ve İtalya’da bu duruma şaşmamak gerekir. Limana girdik.
Yakıt ikmal istasyonuna iskele tarafından yanaştık. 165 litre yakıt ve su aldık. Afrika’dan geldikleri anlaşılan gençler limanın
etrafındaki duvarlarda oturuyorlardı. Uzaktan bize el salladılar.
Limanda sadece iki saat durabileceğimiz söylendi.
Messina Boğazı İyonya ve Tirene denizlerini birbirlerine
bağlar ve Sicilya’yı ana karadan ayırır. 32 kilometre uzunluğunda ve en dar yeri 3 kilometre. 1960’lı yıllarda Alman mimar
Fritz Leonhardt (Stuttgart’ta dünyanın ilk televizyon kulesini
yapan ünlü mimar) buraya bir köprü tasarımı yaptı. Gerekli para bulunamadı. Böyle 1975 yılında projeden vazgeçildi.
Daha sonra köprü defalarca gündeme geldi ama çeşitli nedenlerle gerçekleşmedi. Berluconi hükümeti döneminde proje tekrar ela alındı ama 2011’de Berlusconi hükümetinin çekilmesiyle
köprünün geleceği de belirsizliğe büründü.
Alışveriş için etrafta bir süpermarket olup olmadığını,
nasıl gidebileceğimizi sorduk. Beş kilometre ötede varmış…
Hemen bir taksi çağırdılar. Gittiğimiz yerde mükemmel bir
süpermarket vardı. 165 Euroluk erzak aldık. Alman tarihçi
Winfried Löschburg’un, ‘Seyahatin Kültür Tarihi’ adlı kitabında anlattığına göre, ilk deniz yolcuları gemiye binmeden önce sıkı bir alışveriş yapıyorlardı. Aldıkları yolculuk
için gerekli eşyalardı: Keten pantolonlar, içine kum girmesin diye küçük halkalarla büzülebilen uzun konçlu çizmeler,
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mendiller, hasır döşekler, kusma kabı, susuzluğa karşı nöbet
şekeri, yetecek kadar yiyecek, insana güç veren koku maddeleri, yeşil zencefil, veba hapı ve diğer ilaçlar... Kitap Türkçe’ye
de tercüme edilmiş, meraklılar bulup okuyabilir…
Alışverişe girerken taksiciye işimiz bitince arayacağımızı,
bizi tekrar limana götürmesini söyledik. Taksici ‘Tamam’ dedi
ama işimiz bitince aradık cevap vermiyor. Yakıt istasyonundaki görevliye rica ettik aramasını… Oradan biri aradı ama
cevap vermiyor. Nihayet Anita süpermarkete tekrar girdi ve
taksiciyi aramalarını rica etti. Taksici yok. Sanki yer yarıldı
içine girdi. Bir süre sonra nihayet çıkıp geldi. Gecikme için
özür diledi. Bizi marinaya getirdi. 5 kilometre için 30 Euro
istedi. Ben bu fahiş bir ücret deyip 15 Euro verdim. Kabul
edip gitti. Limanda vaktimiz dolduğu için bir sorun çıkmadan Capri’ye gitmek üzere yola çıktık. Capri’ye kadar 165
mil yolumuz var. 30 saatte alabileceğimizi sanıyorum.

16/17 Eylül 2017 Cumartesi/Pazar
31./32. GÜN

Dünya sosyetesinin gözbebeği Capri’deyiz
Yaklaşık saat 20.00’de Capri’ye vardık. Giderken Caprili
balıkçıların ünlü şarkısını dinledik. Rudi Schuricke, 1940’lar
sonunda bu parça ile dünya çapında üne kavuştu. Parçanın
sözleri besteci Ralph Siegel’in babası Ralph Maria Siegel’e ait...
Şarkı 1943’te G. Winkler tarafından bestelendi. O yıl ABD ordusu İtalya’ya girmişti. Bu yüzden Alman radyolarında bu şarkının çalınması yasaklandı. 1946’dan sonra şarkının ünü iyice
arttı. Şarkı Almanya’da ekonomik mucize döneminde Almanların İtalya’da tatil özleminin bayrağı oldu. Daha sonra Peter
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Kraus, Paola, Die Fippers, Vico Torriani ve Max Raabe gibi
birçok sanatçı bu parçayla hayranlarını coşturdu. Adanın güneyinde bir koyda demir attık. Gece saat 03.00’e kadar kıyıdan
diskotek müziği geldi. Kahvaltıdan sonra adayı biraz dolaşmak
istedik. Murat bizi botla kıyıya götürdü. Küçük bir iskele vardı
kıyıda… Yanaşıp inmek istedik. O sırada otelden biri İtalyanca
bize doğru bağırıyordu. Anladığım kadarıyla iskelenin otele ait
olduğunu, yanaşıp çıkmanın yasak olduğunu söylüyordu. Biz
de hem anlamış hem de anlamamış gibi yaparken bir taraftan
da iskeleye çıktık. Murat hemen döndü. Artık iskeledeydik.
Bizi tekrar denize atacak hali yok… Bize otelin çıkış kapısını
gösterdi. Bizim de zaten istediğimiz buydu.
Anita ile yeşillikler arasından yüksek bir tepeye doğru yürümeye başladık. Capri Adası, Akdeniz’in doğallığı ve İtalyan mimarisi evleriyle gören herkesi hemen etkilemekte…
1960’lı yıllardan beri ünlülerin akınına uğrayan adada sık
sık tatil yapanların arasında Jacquline Onassis, Elizabeth
Taylor, Brigitte Bardot gibi isimlerin yer alması dünya sosyetesinin gözbebeği haline getirdi. İngiliz Yazar D.H. Lawrence, ada için ‘Dedikodulu, villalarla dolu, kat kat kireç
taşlarıyla bezenmiş, cenneti çok andıran ama dünyayı hiç
andırmayan bir yer’ demiş…
Tepeye doğru yürürken yolun yarısındaki bir virajda minibüs geldi. Elimle işaret ettim. Şoför durup kapıyı açtı. Hemen bindik. Adam başı 2,5 Euroya bizi tepeye kadar götürdü.
Küçük şirin bir köye vardık. Manzara nefisti. Bizden bir geceliğine 280 Euro isteyen marina grande’nin bir kısmı görünüyordu. Ana şehir olan Capri’de iki saat kadar kaldık. Her
türlü el sanatı satan dükkanları ve küçük sanatçı atölyelerini
gezdik. Ana caddelerde epey turist vardı. Herkes Capri’yi görmek istiyor. Tabiiki çok pahalı butikler ve şık oteller de vardı. ‘Zum Kater Hiddgeigei’ 19. Yüzyılda popüler bir pubın
adıydı. Fotoğraflar da bunu belgeliyor. Ne yazıkki Anacapride
dolaşmak veya Mavi Mağara’yı ziyaret etmek için vaktimiz
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olmadı. Tekneye Krupp Yolu üzerinden dönmek istedik ancak bu tarihi patika yolu kaya düşmesi doluyla sık sık kapatılmakta...136 metre uzunluğunda 3 metre genişliğindeki yaya
bağlantısının büyük bölümü Alman sanayici Friedrich Krupp
tarafından finanse edilmiş... 1902 yılında yapılmış. Sekiz
keskin virajlı dik yolun iki ucu arasında yaklaşık yüz metre
yükseklik farkı var... Maalesef bu yol tekrar elden geçiridiği
için BenSwissYacht’a yerel otobüs ile döndük. Tekrar tekneye
gitmek için otobüs durağına geldik. Bir minibüse binip kıyıya
indik. Bu kez bizden adam başı 2 Euro ücret aldılar. Demek
ki çıkarken şoför bizi ellişer Cent kazıklamış… Bu kez tabii
yine aynı otelin iskelesini kullanamayız. Murat’ı aradım. Bizi
gelip bir pizzacıya ait küçük iskeleden aldı.
Saat 12.00’de demir alıp 64 mil kuzeye doğru yola çıktık.
Deniz müthiş sert. Rüzgara karşı yol alıyoruz. Dört saat sonra
Ischia Adası’na vardık. Bu ada Napoli Körfezi’ndeki en büyük ada... Volkanik bir yapıya sahip. Termal kaynakları dolayısıyla çok eskilerden beri şifa arayanların geldiği bir yer...Yüzde onu Almanya’dan olmak üzere yılda beş milyon kişi adayı
ziyaret ediyor. Ancak deniz daha da sertleşmeye, dalgalar iyice
yükselmeye başladı. Rotamızı değiştirip Gaeta’ya çevirdim.
Böylelikle hem rüzgara karşı gitmeyiz, hem de yelkenleri kullanarak daha hızlı yol alacağımızı düşündüm. Ayrıca 24 mil
daha az gidecektik. Düşündüğüm gibi oldu. Gece saat 21.00
sıralarında Gaeta Koyu’na girip demir attık.
Gaeta Roma’nın 130 kilometre güneybatısında...Yerlilerin
denize girdiği bir sayfiye yeri... Yabancılar buraya pek nadir
geliyor. Anita burayı ziyaret etmeyi çok istiyordu. Çünkü
Amerikalı ressam Cy Twombly (1928-2011) elli yıldan fazla
burada yaşamış... Eserleri dünyanın önemli sanat müzelerinde sergileniyor.
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18/19/20 Eylül 2017 Pazartesi/Salı/Çarşamba
33./34./35. GÜN

Anita’nın rehberliğinde Roma’yı gezdik
Bugün deniz çok sakin. Rüzgarın şiddeti 3-2 Knot arasında değişiyor. Dalgalar bir metre bile değil. Sabah saat 06.00’da
demir alıp yola çıktık. Saat 17.00’de Porto Turistico di Roma’dayız. Gaeta’tan giriş işlemlerini yaptık. Üç yıl önce Mayıs
ayı ortalarında da buradaydım. Üç yıl içinde marinada değişiklikler yapılmış, daha iyi olmuş sanki… Bizim Deniz Seyyar
Servis Tanıtım Numarası (Maritime Mobile Service Identity)
MMSI numarasıyla ilgili sorun için navigasyon aletlerinin yapımcısı B&G firmasının Roma’daki bürosunu aradım. Yarın
gelip bakacaklarını söylediler.
Salı sabahtan itibaren Roma’yı keşfe çıktık. Otobüs ve
tramvayla kutsal kente gittik… Rehberimiz Anita… Bu görevi büyük bir özveriyle üstlendi. Çünkü Mainz’daki Johennes
Gutenberg Üniversitesi’ndeki öğretmenlik tahsilinde Coğrafya da okudu. Bu yüzden her yabancı şehir, ülke onun ilgi
alanıydı. Tabii Ebedi Şehir Roma da ilginin en yüksek noktasıydı. Roma MÖ 753’te yedi tepe üzerinde kurulmuş. Roma
gezimize antik dönemin en büyük amfitiyatrosu Colosseum
ile başladık. Roma’ya gidenlerin ilk uğradıkların yerlerden
biri olan Colosseum’da gladyatör döğüşlerini, tiyatroları hayal ettik. Colosseum 1999’dan beri de ölüm cezasına karşı
bir anıt vazifesi de görüyor. Bir ülke ölüm cezasını kaldırdığı
zaman 48 saat süreyle ışıklandırılıyor. Forum Romanum’dan
geçerek Capitol’e gittik. Buradaki anıt 1911’deki birleşme
kutlamaları dolayısıyla ilk İtalya Kralı Viktor Emanuel’e ait.
Bizim Aşk Çeşmesi dediğimiz Trevi Çeşmesi’ni ziyaret ettik. Havuza sırtımızı dönüp sol omzumuz üzerinden sağ elimizle para attık. Bu çeşmeye yılda on milyon turist geliyormuş…1950’lilerde ünlü yönetmen Fellini’nin La Dolce Vita
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filminde Anita Ekberg ve Marcello Mastroanni’nin bir gece
yarısı burada yıkandığı sahneyi düşündük. Her sinemaseverin
belleğine o muhteşem sahne mutlak yerleşmiştir. Dolce Vita
(Tatlı Hayat) filminde İsveçli Anita Ekberg’in Roma’nın
tarihi Aşk Çeşmesi’ndeki banyo sahnesi… İspanyol Merdivenleri’nin bulunduğu İspanyol Meydanı’na gittik. İspanyol
Merdivenleri mimar De Sanctis’in (1723) bir eseri... Bu güzel
ve çiçekli merdiven Trinita de Monti kilisesine çıkar. Harika
bir manzaraya sahip... Tabiiki Roma’ya giden herkes ‘gelato’(dondurma) tadını çıkarmalı... Biz de Piazza del Popolo’da iyi
bir dondurmacı bulduk. Pantheon’a gittik. Burada Raphael
ve İtalya Kralları olmak üzere ünlü insanların mezarları var.
Oradan da Bernini’nin (1649) yaptığı dört Piazza Navona’ya
geçtik. Buradaki dört devasa erkek heykeli o dönemde bilinen dört büyük nehri simgeliyor. Tuna, Nil, Ganj ve Rio de la
Plata... Buradan da Kral Hadrain ve ondan sonra gelen kralların anıt mezarları için tasarlanan Sant Angelo Kalesi’ne gittik.
Burası 10. Yüzyıl’dan itibaren Papalar’ın mülküydü ve tehlike
zamanında sığınmak için kullanılıyordu. Tabii hıristiyanlığın
Katolik mezhebinin kutsal merkezi Vatikan’a gittik.
Vatikan, Papalığın merkezi... Vatikan gerek yüzölçümü gerekse nüfus olarak dünyaca tanınan en küçük devlettir. Resmi
dili Latincedir. Vatikan Devleti’nin bulunduğu alan 1984’te
UNESCO tarafından dünya kültür mirası olarak ilan edildi.
Vatikan’ın, 135 kişilik İsviçre vatandaşı ve Katolik olması şart
olan geleneksel giysili muhafızlardan oluşan sembolik yapıdaki küçük bir ordusu vardır. Bu ordu 1506’dan beri Papa’yı
korumakta... Roma’nın kuzeyinde Monte Parioli eteklerinde 1995 yılında büyük bir cami de yapıldı. Şehrin camisi olmasıyla beraber, İtalyan İslam Kültür Merkezidir (İtalyanca:
Centro Culturale Islamico d’Italia).
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İspanya’nın en ünlü şairlerinden Jose de Espronceda ile
ilgili her fırsatta anlatılan bir anektod var… İspanya romantik döneminin en ünlü şairi Espronseda (1808-1842) beş yıl
hapse mahkum olur. Ancak subay olan babası sayesinde ceza
affolmaz ama Lizbon’a sürgüne gider. Lizbon’a iyice yaklaşınca Espronseda kendisini götüren arabayı durdurur, inip bir
müddet şehri seyrettikten sonra da cebindeki tüm parayı bulundukları tepeden aşağı savurur. İlk kez böyle bir şeyle karşılaşan şoför müthiş şaşırır. Şair Espronseda şoföre döner ve
‘Böyle güzel bir şehre bu kadar az parayla girilmez, varsın
hiç olmasın’ der. Roma’ya da az kültürle girilmez.
Hep beraber Lido Centro’ya döndük. B&G firmasından
gelecekleri için Murat ve Alman skipper hemen bir taksiye atlayıp tekneye gittiler. Ben Anita ile Lido Centro’da alışveriş yapıp
daha sonra döndük. B&G firmasının elemanları gelip sorunu
çözmüş, para da almamışlar. Akşam hava tahmin raporlarını
inceledim. Şiddetli kuzey rüzgarı olacakmış… Denizin sakin
olmayacağı tahmini vardı. Bu durumda Roma’da bir gün daha
kalmayı kararlaştırdık. Zaten Anita, bir kez daha Roma’ya gitmek istiyordu. Çünkü bir gün önce bizle birlikte sanat ve
diğer müzeleri ziyaret tutkusunu giderememişti. Onun hobilerinden biri sanat... Özellikle 20. Yüzyıl ve çağdaş sanattır... Kendi başına gittiği bu ebedi şehirde onun için önemli
olan yerleri ve hepsinden önemlisi müzeleri, sergileri kendi
ritmine göre gezip geldi. Tarihçi İlber Ortaylı, Vatikan için
şöyle der…’Vatikan’ın arşivleri ve müzeleri çok meşhurdur.
Bu arşivlerde ve kütüphanenin içinde gizli bir bölüm vardır; o da spekülasyon konusudur. Fakat bir şey açıktır ki eskiden fragmanlar halinde bilgiler ve dökümanlar olmasına
rağmen 1135’ten itibaren dünya ülkeleri hakkındaki çok
düzenli raporlar burada saklanmıştır. Bunlar en başta Selçuklu Türkiye’sini ve Osmanlı Türkiyesi’ni içerir. Gereken
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filolojik kabiliyete sahip olduğunuz takdirde tarihimizin
önemli bir kısmını bu arşivlerden öğrenilebilirsiniz. Bu arşivleri incelemeden evvel Türkiye tarihinin tam bir tasvirini
yapmak mümkün değildir. ‘
Biz de teknede kalıp motorun yağını, filtresini değiştirdik.
Diğer bazı ufak tefek hazırlıklarımızı yaptık. Hava tahmin raporlarına göre saat 21.00’den sonra havanın sakin olacağını
gösteriyordu. Saat 21.30’da yola çıktık. Bir sonraki durağımız
ünlü Elba adası… Napolyon’un sürgünde yaşadığı ada…

21 Eylül Perşembe
36. GÜN

Elba’da Napolyon’un evindeyiz
Gündüzleri ikişer saat dilimlerinde, geceleri de üçer saatlik
dilimlerle nöbet tutuyoruz. Sabah 07.00’de nöbet sırası bana
geldi. Nöbeti devraldıktan bir saat sonra baktım oltanın misinası gerildi. Mevki olarak Montechristo adası yakınlarıydık.
İri bir balığa benziyordu. Murat yardıma geldi. Tekneye çektik. Burası Giglio adasının batısında ve 32 kişinin hayatını
kaybettiği üzücü Costa Concordia gemi kazasıyla tanınıyor.
Montechristo adası aynı zamanda A. Duma’nın Monte Christo Kontu romanının konusunun geçtiği yerdir. 17 kiloluk bir
ton balığıydı. Saat 14.00’de Elba adasına vardık. Porta Ferraio limanına girdik. Marina ile temasa geçtik. Bir gün için
176 Euro ücret istediler. Pahalı buldum. Açıkta demirledik.
Bot ile limana gittik.
Adanın merkezi Portoferraio, mimarisi ve pastel tonları ile daha çok Güney Fransa’yı andırıyor. Napolyon burada
Kadir Uğur

63

1814-15 arasında sürgün hayatı yaşamış. Elba deyince zaten
onun adı geliyor akla… Napolyon’un o dönem yaşadığı ev
şimdi müze… Evde Jacques-Louis David’in ünlü ‘Alpleri
Geçen Napolyon’ tablosunun aslı var. Napolyon’un fazla bilinmeyen bir yönü de var. Az kalsın Osmanlı subayı olacakmış… Alman tarihçi Johann Wilhelm Zinkeisen ‘Osmanlı
İmparatorluğu Tarihi’nde anlatıyor. Türkçe’ye çevrilmiş.
Merak eden bulup okuyabilir. Tarihçi şöyle diyor… ‘Napolyon Bonapart, 1795 Ağustos’unda henüz 26 yaşında
genç bir tuğgeneral iken, amirlerinden Türkiye’de görev
yapabilmek için izin istemiş. Gerekçe olarak ‘Rusya ile
Avusturya’nın ilişkileri bozuldu, böyle bir dönemde Türk
ordusunun güçlendirilmesi gerekir’ demiş ama başvurusu Fransız makamları tarafından memlekete daha büyük
hizmetlerde bulunabileceği’ söylenerek reddedilmiş ve buna
karşılık rütbesi yükseltilmiş. Bonapart, iş başvurusunu kardeşi Joseph’e yine o günlerde yazdığı bir mektupla bildiriyor ve ‘Hazır ol, seni de yanımda götüreceğim’ diyor ve
ekliyor… ‘Hükümetin temsilcisi olarak Büyük Sultan’ın
topçusunu düzenlemek üzere ve topçu generali olarak iyi
bir maaş, diplomatik unvan ve iyi kabul görme şartlarıyla
Türkiye’ye gitme imkanını elde edeceğim’… Tarihçi Murat
Bardakçı, bunu yıllar önce belgeleriyle yazmıştı.
Daha sonra Arkeoloji müzesini gezdik. Etrüsk’lerden kalan
eserleri, Roma İmparatorluğu’nun batık gemilerinden örnekleri gördük. Üç saatlik geziden sonra tekneye döndük. Teknenin yerini değiştirdik. Aynı körfezde bu kez Porta Ferraio’nun
tam karşısına Cala Bagnaia’ya geçtik. Biraz yüzdük. Tekneyi
kıçtan kayalara halatla bağladık. Geceyi burada geçirdik.
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22 Eylül 2017 Cuma
37. GÜN

Elba’da otomobil yarışı izledik

Bugün sabah saat 08.00’e kadar uyumuşuz. Gece o kadar
sakin sessiz geçti ki özlemişiz böyle bir şeyi… Kahvaltıdan
sonra botla Cala Bagnaia’ya gittik. Tesadüf ya bu… Avrupa
Tarihi Otomobil yarışının bir ayağı da bugünlerde Elba’da
yapılıyormuş… Elba adasında ‘Rally Elba Storico’ isimli
tarihi otomobil yarışına dünyanın dört bir yanından Porsche 911, Ferrari, Lotus Elan gibi efsane olmuş otomobillerle
yarışçılar geliyormuş… Bu yarış da 1968 yılından bu yana
yapılıyormuş… Biz de bu yarışı görmüş olduk. Elba’nın dar
caddelerinde tarihi yarış otomobilleri çok büyük bir gürültüyle geçiyorlar… Yarış gece de devam ediyor. Adanın romantik atmosferine yarış otomobillerinin farları karışıyor.
Aslında Anita ile adada trekking yapmak istemiştik ama
müthiş gürültüyle ‘vın, vın’ diye geçen otomobillerden mümkün değil. Elba adasında sahipleri Alman olan dört yelken
okulu varmış. Bunlardan biri de bulunduğumuz koyda bulunuyor. Anita ile tekneye döndük. Bulaşık makinası sorun
yaratıyor. Alman skipper bulaşık makinasının Almanya Münih’teki imalatçı firmasının servis telefonunu bulup aradık.
Bulaşık makinası Fisher & Paykel marka… 1934’ten beri
kaliteli mutfak cihazları üreten bir firma… Ama duyduğuma
göre 2012’de Çinli Haier Holding satın almış… Çinliler yavaş yavaş Almanya’da ne var ne yok satın alıyorlar. Münih’teki
firmadan Thomas Brunner, telefonda ne yapmamız gerektiğini anlattı. Onun tarifine göre, makinayı neredeyse parçalara
ayırdık ama ne yaptıysak fayda etmedi. Bu arada Cenova’da
Porto Antico’da yerimiz ayrıldığı haberine sevindim. Çünkü tekneden ayrılıp Milano üzerinden bir gün, bir gece için
Zürich’e gideceğiz. Yarın için Milano’ya gitmek için bir Kia
marka otomobil kiraladım.
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23 Eylül Cumartesi
38. GÜN

Kristof Colomb’un dolaştığı Porto Antiko’dayız
Saat 11.00 sıralarına Cenova’ya geldik. Önce büyük limanda yakıt ikmali yapmak istedik. Yatların arasından yavaşça geçerek iskele tarafından istasyona yanaştık. Kimseler yok.
Telefon ediyoruz, telsizle irtibat kurmaya çalışıyoruz. Cevap
yok. Ama biz bu umursamaz tutuma daha önceki Yunan ve
İtalyan marinalarında alışığız. Son çare kornamızı çaldık. Bunun üzerine istasyona apar topar iki kişi geldi. Onların yardımıyla yakıt aldık. Fakat büro kapalı, kredi kartı almıyorlar,
fatura vermiyorlar. Bunun üzerine basılı fatura yerine geçecek
bir belge hazırlayalım dedim. Onu da imzalamak istemiyorlar. Uzun tartışmalardan sonra imzaladılar. Ben de yakıtın parasını nakit olarak verdim. Bu arada Anita da giriş işlemlerini
halletti. Nihayet saat 13.00’de Porto Antiko’ya girebildik.
Antik Kapı anlamına gelen ‘Porto Antiko’ Cenevizliler
döneminden beri liman bölgesi… Denizciliğin bu kadar köklü olduğu başka kaç şehir vardır acaba dünyada… Marinaya
tekneyi aborda edip bağladık. Eskiden bir sanayi limanı olan
Porto Antiko şimdi bir turistik liman... Kolomb yılı olması
ve Expo 1992 dolayısıyla Cenovalı ünlü mimar Renzo Piano
bu eski limanı turistler için çekici bir limana dönüştürdü...
Burada Avrupa’nın en büyük Akvaryum’u inşa edildi. ‘Piraten’ (Korsanlar) filmindeki Neptün Kalyon’u da burada...
Limanda insanları ihtiyaçları için herşey düşünülmüş... Her
şey tertemiz, lüks ve pırıl pırıl... İnsan kendisini sanki sarayda
gibi hissediyor... Cenova denince akla ilk gelen isim elbette
Kristof Kolomb. 1451 doğumlu Kolomb’un dolaştığı ayak
bastığı yerlerde biz de yaklaşık 500 yıl yani beş asır sonra dolaşıyoruz. Cenova’yı kapsamlı dolaşmak için de fazla vaktimiz
olmadı maalesef... İki kez biraz gezme fırsatımız oldu... Şehir
merkezindeki Palazzi dei Rolli meydanındaki Rönesans ve
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Barok stili bazı binalar 2006’da UNESCO tarafından Dünya
Kültür Mirası listesine alınmış...
Anita’nın torunumuz Timur’a bakması için Zürich’e
dönmesi gerekiyor. Ben de bir veya iki gün de olsa firmaya
uğramamın yararlı olacağını düşünüyorum. Hemen bir taksi
ile Cenova havaalanına gittik. Otomobili WinCar şirketinden alacağız. Büroya gidip rezervasyon yaptırdığım otomobili
almak istediğimi söyledim. Bilgisayarı çalışmıyor, acemi bir
görevliye çattık. 105 yerine 120 Euro istedi. Onu da kabul
ettik. Bu kez benim vergi numaramı istiyor. Onu da bulduk.
Tüm bu uğraşılardan sonra nihayet saat 14.00’de Anita, ben
ve Alman skipper, otomobille yola çıkabildik.
Saat 15.45 sıralarında Milano’ya vardık. Bizim Bentour’un Finans Müdürü Işın Körtel’in evini bulduk. Kızı,
Milano’da üniversiteye başlamıştı. Evdeki yedek ana yelkeni alacağız. Ayrıca orada Antalya’ya uçakla götüremediğimiz
Defibrillator ve Drone de vardı. İçlerinde Lityum aküleri olduğu için uçakla taşınması da yasak bunların... Geriye kalan
tek çare karayoluyla taşımak... Yedek ana yelkeni Almanya’da
yaptırmıştık. Ancak çok ağır olduğu için uçakla yanımızda
Bodrum’a götürememiş, kargo ile de gönderememiştik. Çünkü Türkiye’de gümrüğe takılırsa elimize geçmeyebilirdi. Bu
yüzden Işın hanımdan onu Milano’ya kızına götürmesini
rica etmiş, Cenova’ya uğrayınca Milano’ya gider alırız diye
düşünmüştük.
Işın da oradaydı. Kızı üşütüp hastalandığı için Işın da
yanına gelmiş Milano’ya… Onu da görmüş olduk… Yedek
ana yelken 65 kilo… Çok ağır… Kaldırmanın imkanı yok…
Merdivenlerden yuvarlayarak indirip otomobile yükledik. Alman skipper, kiraladığımız otomobili alıp Cenova’ya doğru
yola çıktı.
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24/25/26 Eylül 2017 Pazar/Pazartesi/Salı
39./40./41. GÜN

İki gün Zürich’e gidip geldim
Saat 18.00 de trenle Zürich’e doğru yola çıktık. 2,5 saat
yolculuktan sonra Zürich’e vardık. Torunumuz Timur uzunca bir aradan sonra bizi görünce çok sevindi. Yorulmuşuz.
Hemen yatıp dinlendim. Ertesi gün firmaya gittim. Çalışanları her zamanki gibi tek tek selamlayıp hatırlarını sordum.
Onlara Antalya’dan Cenova’ya kadar yaşadığımız ilginç olaylardan bahsettim. Deniz’le firmayla ilgili konuları konuştum.
Cenova’ya gelirken birden bire çalışmayan telefonumu götürüp firmasına gösterdim. Onların yapamadığını Deniz yapıp
telefonumu tekrar çalışır hale getirdi. Bu arada iyice dinlenmiş oldum. Benim için de çok iyi oldu.
Tekrar Cenova’ya dönüş için Bentour da uçuşlarla ilgili
bölümün yöneticisi Serkan Kahraman’a bana Salı günü Cenova’ya bir uçak bileti almasını söylemiştim. O da bana bileti
aldığını söyledi. Salı günü akşam üstü doğru Zürich Havaalanı’na gittim. Uçuş levhalarına bakıyorum, Cenova’ya uçak
yok. Bir daha bakıyorum, yine yok. Sonunda bir görevliye
sordum. Cenova’ya uçuş olmadığını söyledi. ‘Online check-in yaptırdım’ dediği için bilete de hiç bakmamıştım daha
önce… Hemen güvenlik kontrolüne geçip uçağa bineceğimi
düşünüyordum.
Bilete baktım. ‘Başımdan aşağı kaynar sular döküldü’
derler ya… İşte öyle bir şey oldu bana da… Bilet Cenova’ya
değil Cenevre’ye alınmış… Ben ‘Genua’ demiştim o Cenevre’nin Almancası ‘Genf ’ anlayıp oraya bilet almış. Şirketi aradım. Serkan özür üzerine özür diliyor. Herkes alarm vaziyette… Ya bir de bakmadan uçağa binip Cenevre’ye gitseydim.
Ben sinirli bir şekilde ne yapacağımı düşünürken firmanın
ürün müdürü Dieter Reiser aradı. 45 dakika sonra Milano
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üzerinden Cenova’ya bir hızlı tren olduğunu söyledi. Süratle istasyona gidip Cenova trenine bindim. İki ağır bavul
ile istasyona gitmek epey zahmetli oldu. Bu arada Serkan da
benden epey küfür yedi. Kulaklari çınlamıştır inşallah. Gece
saat 23.00’de Cenova’daydım. Uçakla 45 dakikada geleceğim
yolu trenle dört saatte geldim… Taksi ile hemen marinada
tekneye gittim. Alman skipper ile Murat henüz yatmamışlar.
Murat’ın iki gün içinde Cenova’da edindiği intiba hiç de iyi
olmamış. Bana ‘Kadir Bey, burası Avrupa güya… İtalya ileri bir ülke diyorlar… Bizim yolda patlayan dört akünün
yedeğini bulamadım’ diyerek söyleniyordu. Yedek aküyü artık Barselona’da alacağız.

27 Eylül 2017 Çarşamba
42. GÜN

Gururlu Cenova’dan ayrılıyoruz
Bugün saat 08.00’de Cenova’da Antik Liman’dan ayrılıyoruz. Cenova’da gezilecek, görülecek, tadılması gereken şeyler
var. Bizim vaktimiz yok… Cenova’nın bulunduğu Liguria
bölgesine özgü, İtalya’nın diğer kısımlarında rastlaması pek
mümkün olmayan lezzetlerin başında Pesto geliyor. Pesto,
fesleğenden yapılan bir sos. Focaccia da ligurian mutfağından… Zeytinyağı ile pişirilen bir ekmek. Hemen hemen her
pizzacıda vardır. Bu bölgede İtalyanca’nın yanısıra konuşulan
dil ‘cenevizce’… İtalyanca ve Arapça’dan oluşmuş bir dil olduğu söyleniyor. İtalyan rivierasının incilerinden olan Cenova’ya gerek tarihi gerekse güzelliğiyle İtalyanca ‘La Superba’
yani ‘gururlu olan’ sıfatı verilmiş… Fransız yazar Gustave
Flaubert ise Cenova’nın güzelliği için ‘ruhu parçalayan bir
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güzellik’ diyor. İşte bu ruhu parçalayan güzelliğe sahip şehre
veda edip ‘Costa Brava’ya yelken açıyoruz. Bizim ruhumuz
Gustav Flaubert gibi Cenova’da hiç de parçalanmadı.

28 Eylül 2017 Perşembe
43. GÜN

Lyon körfezinde deniz çarşaf gibi
Hedefimiz İspanya’nın doğu kıyısı Costa Brava… Tabii
bu bölüm benim için ayrı bir heyecan… Tam elli yıl önce turist rehberliği için Costa Brava’da staj yapmıştım. Yıllar sonra
tekrar gitmenin, doğrusunu söylersem biraz da şimdi nelerle
karşılacağımın heyecanı vardı içimde…
Tirreno körfezini geçip Lyon körfezine girdik. Costa Brava’ya kadar önümüzde 50-60 saat yolumuz var. Hava sakin,
deniz sakin… Halbuki yola çıkmadan arkadaşlar Lyon Körfezi hakkında hiç de iyi şeyler söylememişlerdi. Atlantik’ten
gelen hava Biskay Körfezi’ne patlarmış… Aynı hava daha
sonra devam ederek Alpleri dolanıp Lyon Körfezi’ne inermiş
diyorlardı. Fırtına, hırçın dalgalar bekliyoruz… Aaa, o da
ne… Çok hafif bir çırpıntının üstünde gidiyoruz. Rüzgarın
hızı olsa olsa saatte 2-5 knot… Yelkenciler buna ‘Kafa rüzgarı’ derler aralarında. Yelken yapılmaz bu rüzgarda. Yelkenciler
fırtınadan nefret eder ama rüzgarsızlık da moral bozuyor. Biz
de motor ile yol alıyoruz. Dümen suyu dümdüz denizde çizgi
halinde uzanıyor. Hava tamamen sakin… Yelkencilik dışardan göründüğü kadar kolay değildir ancak zor da değildir.
Yelkenciler kendi aralarında derler ya ‘Zor olan yelken yapmamaktır’ İşte şimdi biz de sanki bu durumdayız. Ben de bu
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sakinlikten istifade ederek Türkiye’de alıp okumaya başladığım yazar Ayşe Kulin’in ‘Son’ isimli en son romanını okuyup
bitirdim.
Yazar Ayşe Kulin’in daha önceki romanlarından tanıdığımız kahramanlarının hikayeleri… Eşim Anita bir Alman
eğitimci olduğu için romanda Esra’nın Hakan’a anlattığı şu
bölümü oldukça ilginç bulduğum için günlüğüme aldım…
Romanın ilerleyen bölümlerinde bir akşam Esra, Hakan’a
anlatıyor…
- ‘Kimdi deden’
- Profesör Gerhard Schilliman. İstanbul Tıp Fakültesi’nde Patoloji kürsüsünü kuran kişi. Türk uyruğuna geçince Şiliman adını almış. Benim anneannem, onun kızıdır. İstanbul’a
geldiklerinde bir yaşındaymış anneannem, Türk uyruğuna
geçtiğinde ise beş yaşında.
- Almansınız yani…
- Türk’üz ! Anneannem Alman asıllıdır ama onun Türkiye sevgisi, vatan, millet diye öyle cart curt ötenlerden bin
kat daha fazla ve sahicidir. Kocası, yani dedem Türk. Anneannemle İstanbul’da aynı apartmanda büyümüşler… Çocukluk aşkı işte, büyük aşk! Ben de dedemle anneannemin
evinde büyüdüm. Her ikisi de üniversite hocasıydılar. Biri
yüzlerce mühendis yetiştirdi diğeri de yüzlerce edebiyatçı’
Ayşe Kulin’in üç yüz sayfalık romanını Türkiye’de okumaya
başladığım için şimdi okuyup bitirdim. Romanda ilginç bulduğum diğer bir şey ise ‘Olduğum yerde demir atıp limanımda kalmak istiyorum’ cümlesiyle başlıyor. Ben ise demir
atıp kalmak yerine açık denizlere yelken açtım.
Karım Anita için bir limana varmak, yeni bir kenti, ülkeyi tanımak, yeni insanlarla karşılaşmak, yeni deyimler
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edinmek çok değerli, yüce bir şey... Sonra bunların getirdiği
zenginliklerle yeni limanlara, ufuklara açılmak... 10. Sınıfta
okul bitiminde öğrencileriyle yaptığı okul gezilerinde gittikleri Hollanda’da yaptıkları yelkenli turlarında büyük zevk alıyordu...12-35 kişinin kalacağı şekilde gemiye dönüştürülen
mavnalar bir haftalığına kiralanır, kaptanın idaresinde öğrenciler yelken turları yapardı. Ortaklaşa yaşadıkları bu deneyim
mükemmelinde ötesiydi öğrencileri için... Bir hafta sonra
hepsi mutlu bir şekilde tekrar evlerine dönüyorlardı... Bu güzel şeylere karşılık o etrafının çepeçevre mavi deniz ile çevrili
olmasına sadece iki gün yani 40 saat tahammül edebiliyor...

29 Eylül 2017 Cuma
44. GÜN

Yarım asır sonra yine buradayım
Saat 08.00 civarında Costa Brava kıyıları gözüktü. Bu laf
Kristof Kolomb ile özleşmiş… Ceneviz kökenli Portekizli gemici Kristof Kolomb’un Hindistan’a ulaşmak umuduyla çıktığı yolculuğun 12. gününde bir tayfa ‘Kara göründü’ diye
bağırmış… Biz de Kristof Kolomb’un memleketi Cenova’dan
ayrılışımızın ikinci günü Costa Brava kıyılarını gördük…
Costa Brava’nın kelime anlamı ‘Vahşi Kıyı’… İspanyolca
Costa ‘kıyı’, Brava da ‘vahşi’, sert anlamına geliyor. Bu tanımlamayı ilk kez Katalan gazeteci Ferran Agullo 1908 yılında
kullanmış. Katalan gazetesi La Veu de Catalunya isimli gazetede bu kıyı için böyle demiş. Çok çeşitli başka sıfatlarla tanımlanan bu kıyıda turizmi teşvik için 1960 yılından itibaren
‘Costa Brava’ sıfatı resmi adı gibi bir şey olmuş.
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Neredeyse elli yıl sonra tekrar geliyorum… Tam yarım
asır önce bu kıyılarda otel rehberliği yapmıştım… Yaşamımı
anlattığım bölümde geniş yazdığım gibi Frankfurt’taki Deutsche Bank Şubesi’ne staja gelmiştim. İş o kadar sıkıcıydı…
Kurtulmak için kıvranırken bankanın yanındaki seyahat
acentasının babacan sahibini imdadıma yetişmişti. Bankadan
binbir müşkülatla belgemi alıp babacan Alman’ın yardımıyla
buralara gelip otel rehberliği yapmıştım…
‘Buralar bizden sorulur’ derler… Benimki de işte bir şeydi. Kıyıda Tossa de Mar, Calella, L’Escala, Roses gibi yerler
benim bölgemdi… O zamanlar buraları küçük birer köydü…
Şimdi hepsi birer küçük şehir olmuş adeta… Tossa de Mar
da tarihi bir kale var. 12. ve 14. yüzyıllar arasında korsanlara
karşı yapılmış denize nazır Castillo de Tossa De Mar kalesi
var. Turistleri götürüp gezdirirdik. Her ne kadar lisedeyken
İstanbul’da turist rehberliğine başladıysam da burada da pekiştirdim sayılır. 1980’li yıllarda Çalıkuşu filmiyle büyük üne
kavuşan sanatçı Kenan Kalav’ın da yıllardır İspanya’da yaşadığını, burada restoran açıp işlettiğini duymuştum.
Puerto de Blanes yat limanını arıyoruz. Ne telefona ne de
telsiz çağrımıza cevap veren yok… Ama artık fazla aldırmıyoruz. İtalya ve Yunanistan’daki yat limanları da aynı davranışı
sergiliyor. Akdeniz ruhu her yerde geçerli… Roses kasabasına
kadar gelip demir attık. Hatırladığım kadarıyla burada iki kilometre uzunluğunda Playa de Roses plajı vardı. Hermann Exner’i aradım. Hermann, Almanya’da Jet Reisen, Neckermann
ve Thomas Cook turizm şirketlerinde çalıştı. Erken emekli
oldu. Yaklaşık iki yıldır Barselona’da yaşıyor. Onunla Pazartesi
günü Barselona’da buluşmak için sözleştik. Ama o bize daha
önce yedek aküleri nasıl tedarik edeceğimizi araştıracak.
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30 Eylül 2017 Cumartesi
45. GÜN

Calafell marinadayız
Sabah saat 09.00 sıralarında kalktık. Bundan sonraki
durağımız Calafell… Akşam geldiğimiz Roses ile Calafell
arasının 30-40 mil olduğunu, yaklaşık saat 15.00’de orada
olabileceğimiz düşünüyordum. Ama daha sonra baktım ki
yanılmışım. Calafell buradan 60 mil uzakta… Demir alıp
yola çıktık. Rüzgara karşı motorla gittik. Ancak saat 19.40’da
Calafell’e ulaştık. Burası 20 bin nüfuslu bir kasaba… Barselona havaalanına otomobille 35 dakika…
Daha önce Costa Dorada sahilindeki Port Segur-Calafell
Marina’yı telsiz aradık. Hemen cevap verdiler ve yer ayırttık. Marinanın girişte derinliği 6 metre, içerde 3 metre kadar iniyor, 24 metreye kadar teknelerin bağlanabileceği bir
marina… Yıllar önce yapılmış ama bugünkü haline 2005’te
kavuşmuş… Marina bürosundakiler yardımsever… Marina
çok güzel, herşey eksiksiz. Tekneyi gösterilen yere aborda ettikten sonra marinanın hemen arkasındaki Passeig Maritim
de Sant Joan de Deu isimli caddeye çıktık. Dört kilometre
kadar yürüdük. Zaten bir şehrin ruhunu anlamak için İtalyanların piyasa yapmak dediği gezintiyi yapmak şart. Biz de
öyle yaptık. Calafell çok temiz ve düzenli bir kasaba… Bentour’un muhasebe bölümünde uzun yıllar çalışan İspanyol
asıllı Montserrat Vivas bana bu şehri tavsiye etmişti. İyi ki
de etmiş.
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1/2 Ekim 2017 Pazar/Pazartesi
46./47. GÜN

Katalonya kıyısında iki gün geçirdik
Bugün İspanya’da büyük gün… İspanya’da bizim geldiğimiz özerk bölgede Katalonya’nın bağımsızlığı için referandum
yapılıyor. İspanya’daki merkezi hükümet referandumu engellemek için her türlü tedbiri alıyor. Madrid’deki hükümetin
referandumu engellemek için uyguladığı yöntemler özellikle özerk bölgenin başkenti Barcelona’da günlerdir protesto
ediliyor. Binlerce polis Katalonya’nın başkenti Barselona’ya
sevk edilmiş.
Bugün Barselona’da olaylar çıkabilir. Barselona yerine
Katalonya’nın en büyük şehirlerinden Tarragona’ya trenle
gittik. Gar, marinaya yaklaşık yedi yüz metre uzaklıkta… Gidiş-geliş kişi başına 9 Euro bilet parası ödedim. Tarragona’ya
yaşayan tarih deniyormuş... Modern ve tarih içiçe… Tarihi
kalıntılar çok güzel korunmuş, günümüz yaşantısıyla iç içe…
Şehirde referandum oylarının atıldığı lokallerinde uzun kuyruklar var. Tarragona’da 18. Yüzyıl’dan bu yana insan kulesi
yapma yarışları yapılıyormuş. En yüksek insan kulesini yapan
grup yarışmayı kazanıyormuş. Bunu temsilen de bir meydana
kocaman insan kulesi heykeli yapmışlar. Roma doneminde en
önemli sehirlerinden olduğu için Roma doneminden kalma
pek çok tarihi eser var. Akşam tekrar Calafell’e döndük… Bu
arada şehirde oy sandıklarının kurulduğu alanlarda polis ile
çatışan bir kaç hadiseye şahit olduk.
Pazartesi günü trenle Barselona’ya gidip Hermann Exner
ile buluştuk. İki yıldır burada yaşayan Hermann’ın aracılığıyla yedek akü alabileceğimiz mağazayı bulup ısmarladık.
Umarım Çarşamba öğleye kadar aküleri marinaya getirirler.
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Barselona’da en son elli yıl önce ben buralarda turist rehberliği
yaptığım dönemde bulunmuştum. Bir daha da gelmek kısmet
olmamıştı. Daha sonra şehri dolaştık. Barselona’yı Kartacalılar kurmuş. Adı da Kartacalı ünlü yönetici aile Barkas’lardan
geldiği sanılıyor.
Barselona’nın büyüleyici atmosferini hissetmek kolay değil… Sokaklarda yürüyüp, kahvelerde oturup, tarihi yerleri,
anıtları görmek günler alır. Barselona’ya ruh veren o kadar çok
şey var ki… Tarihinden edebiyatına, müziğine, burada yaşamış
sanatçılarına kadar sayısız etken var. Art Nouveau mimarisinin en önemli temsilcisi Barselonalı Antoni Gaudi’nin müthiş
eserleri ile donatılmış bir kent… Sürrealizmin babası Salvador Dali’yi, Pablo Picasso’yu ağırlamış bir şehir… Yazmak
için sayfalar yetmez. Barselona’da mutlaka yapılması gerekenlerin başında olan Kristof Columb Anıtı’na gittik. Anıt, Columb’un seferden döndüğü yere yapılmış. Anıtla ilgili yıllardır
cevaplanamayan soru, Columb’un sağ eliyle işaret ettiği yer
neresi… Bazı kişiler, Columb’un parmağıyla doğuya, vatanına, Cenova şehrine işaret ettiğini iddia ediyor. Bazıları ise Colomb’un Amerika’yı işaret ettiği ancak anıtın puslu bir havada
yanlış yöne doğru dikildiğini iddia ediyor. Bu soru ile cevabı
ile ilgili tartışmalar sanırım hiç bitmeyecek…
Hermann bize Barselona’da çok yardımcı oldu. Onun sayesinde Barcelona bir günde gezdik. Benim icin en muhteşem
yeri sebze, meyve ve et hali idi. Bizdeki gibi bütün sakatatlar
kasapların camekanlarında idi. O kuzu beyinlerine canım gitti. Ama kokar diye almadık. Akşam saat 21.00’e doğru marinadaki teknemize döndük.
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3/4 Ekim 2017 Salı/Çarşamba
48./49. GÜN

Yedek akülerimiz tekneye yüklendi
Salı bizim için sakin bir gün… Çünkü bugün Katalonya’da bağımsızlık yanlısı bazı sendika ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla genel grev var. Taksiler çalışmıyor. Okullar
kapalı. Hastanelerde acil ameliyatlar dışında tüm randevular ertelenmiş. Genel grev saat 06.30’da başladı. Barcelona
futbol kulübü bugün herhangi bir karşılaşması olmamasına
rağmen grevi desteklediğini açıkladı. Biz de çamaşırlarımızı
yıkadık. Murat, olta takımlarını hazırladı. Baktım 10 numara
20 şişe rakı kalmış… Rakıları Antalya’da turizm sektöründeki büyüklerden Delphin Grubu’nun sahiplerinden dostum
Ufuk Cömertoğlu yükletmişti tekneye… Artık her ay ancak
bir şişe rakı içebiliriz. Rakı yerine daha fazla şarap içebiliriz.
Greve rağmen parasını ödediğimiz yedek aküler inşallah yarın
gelir, biz de Valencia’ya yola çıkarız.
Çarşamba sabahı kahvaltıda akülerin öğleye kadar getirileceği konusunda tam emin değildim… ‘İnşallah getirirler’
diyordum Murat’a… Teknede hazırlıklar yaparken bir ara
baktım bir kamyonet geldi marinaya… Aküler geliyordu…
Gerçekten söz verdikleri gibi saat 14.30’da iki gün önce ısmarladığımız aküleri getirmişlerdi. Şoför ve yanında Carmen
isimli bir bayan her biri 40 kilogram olan aküleri indirip tekneye yüklediler. Colomb’un memleketi Cenova’da bulamadığımız aküleri burada bulup aldık. Bu bizi çok rahatlattı…
Ardında yakıt ikmal iskelesine yanaşıp 266 litre yakıt alıp yola
çıktık. Valencia’ya kadar 138 mil yolumuz var. Bu yolculuk
rahatlıkla 20 saat sürer diye düşünüyorum.
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5 Ekim 2017 Perşembe
50. GÜN

Valencia’da Real Juan Carlos marinadayız
Bugün öğleden sonra Valencia’da Marina Real Juan Carlos’a geldik. Sıfır rüzgarda motorla yol aldık. Marina, Valencia Limanı’nın kuzeyinde… 150 metreye kadar 850 tekneye
barındıracak kapasitede... Derinliği yedi metre… Marinanın
içinde de kuzey, güney ile mega yatlar diye üç bölüm var.
Etrafı endüstri bölgesi gibi depolar, silolar gözüküyor. Şehir
merkezine on dakikalık bir mesafede… Marinaya girer girmez yakıt aldık, giriş işlemlerini yaptırdık. Ardında bize gösterilen yere tekneyi aborda ettik. Marina büyük olduğu için
istasyon ile yerimiz arasında en az yüz metre mesafe vardı…
Valencia’yı Romalılar kurmuş ama daha sonra Araplar’ın
hakimiyetine geçtiği için zengin bir kültürü olan şehir…
İspanya’nın da üçüncü büyük şehri… Adı da ‘güç, kuvvet’
anlamına geliyormuş. Bu şehir hep başkent Madrid ve Barcelona’nın gölgesinde kalmış bir şehirdir… Murat kendini iyi
hissetmediği için teknede kaldı. Ben Alman skipper ile şehri
gezmeye gittim. Tren istasyonun hemen karşısındaki caddede
şehrin en önemli meydanı var… Adı da söylemesi, yazması
zor olan meydan Plaza del Ayuntamiento… Meydanda gösterişli iki binadan bir belediye binası diğeri ise postaneymiş…
Valencia Katedrali’ni gezdik. Eski bir Roma tapınağının üzerine inşa edilmiş. Endülüslü Araplar şehri ele geçirince camiye
çevirmiş, daha sonra Araplar yarımadadan ayrılmak zorunda
kalınca tekrar katedrale çevrilmiş…
İspanyolların dünya mutfağına armağanı ‘paella’ da Valencia’da doğmuş… Pirinç, sebze, deniz ürünleriyle yapılan
‘paella’nın ismi aslında Katalanca dilinde yemeğin pişirildiği özel kulplu tavanın ismi. Yani yemek, ismini bu tavadan
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alıyor. En iyi paella burada yenirmiş ama biz yemedik… Bir
de ‘Valencia portakalı’ vardır. İsmi çok duyulan bir portakal
cinsidir. Sadece bu bölgede yetiştiği için değil, portakalın cinsinin ismidir. Sanırım tarihte ilk kez burada yetiştiği için bu
isim verilmiş… Onun için turist rehberleri burayı ‘portakal
kokulu şehir’ olarak anlatır.

6 Ekim 2017 Cuma
51. GÜN

Denia’da Marta ile buluştuk
Bugün saat 06.00’da kalktık. Daha güneyde 40 mil ilerde Denia’ya gideceğiz. Ayrılmak için marina bürosuyla telsiz
teması kurmak istedik. Cevap alamadık. Vakit kaybetmemek
için Murat büroya gitti. Dün verdiğimiz 100 Euro depoziti
geri alıp geldi. Marinadan ayrıldık. Yelken ile yol aldık. Saat
13.30 sıralarında Denia’ya vardık. Denia’da Marta di Girolama’ya geleceğimizi haber vermiştim. Marta di Girolama,
iki yıldan beri burada butik bir otel işletiyor. Babası İtalyan,
annesi İsviçreli olan bayan Marta, İsviçre’de turizm sektöründe çalıştı. En son Thomas Cook’un İsviçre müdürüydü. İki
yıl önce ayrıldı. Valencia ile Alicante arasında Ondara isimli
köyde Villa da Marta diye butik oteli aldığını söylemişti.
Yolda marinayla telsiz teması kurup geldiğimizi haber vermiş, en az üç metre derinliğe gereksinimiz olduğunu defalarca
vurgulamıştık. Buna rağmen sanki söylememişiz gibi bize gösterdikleri yerin derinliği üç metre değilmiş… Teknenin salması hafifçe kuma oturdu. Allahtan çok yavaş ve dikkatli hareket ediyorduk. Hemen tornistan yaptık. Marina bürosunu
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telsizle arayıp kızdık. Bu kez bize B-22 Ponton’u gösterdiler.
Bir marina görevlisi gelip yardım etti, yanaşıp aborda olduk.
Elimde kağıtlarla hiddetle marina bürosuna gittim. Büroda dört bayan var. Dördü de ne İngilizce, ne de Almanca anlıyorlar. Ayrıca ücretin 31 Euro olduğu bildirilmişti. 64 Euro
tahsil ettiler. Sebep büyük yatlara ayrılan yere bağlanmışız.
Elektrik almamız için bir adaptöre ihtiyaç var. Adaptörü bana
satmak istediler. Kabul etmedim. Ben Almanca, İngilizce onlar da İspanyolca konuşuyoruz. Kelimeler havada uçuşuyor.
Lisanlar farklı da olsa herkes karşısındakinin ne demek istediğini pekala anlıyor. Nihayet 150 Euro deposit karşılığında
adaptörü bana vermeye razı oldular. Adaptörü alıp tekneye
geldim. Uymadı. Sinirlerim iyice tepeme çıktı. Alman skipper, uymayan adaptörü alıp tekrar marina bürosuna gitti.
Bana yanlış adaptörü vermişler. Bize uygun olanı alıp geldi.
Gelirken yanında Marta di Girolama vardı. Marina bürosunda karşılaşmışlar, beni görmeye gelmiş. Sürpriz oldu.
Beraber marinadaki restorana gidip hem yemek yedik hem
sohbet ettik. Butik oteli dört-beş odalı yatak-kahvaltı olan şirin bir yermiş… Oteli sakin, kafasını dinlemek isteyenler için
düşünmüş… İş seyahatlerinde edindiği tecrübelerden böyle
bir yere ihtiyaç olduğunu düşünmüş… Sezona ve odanın büyüklüğüne göre 80-100 Euro arasındaymış fiyatlar… İsteyenlere ‘Marta’s Active’ adıyla bisikletli turlar düzenliyormuş…
Hayat arkadaşıyla birlikte hayalini gerçekleştirmiş olarak gördüm… İnsanın hayallerinin olması ve bu hayallerinin peşinden gidecek kadar gücü kendine bulması kadar harikulade bir
şey yok… Bunu Marta’ya söyledim. Aslında hayalleri kadar
yaşar bir insan, hayalleri kadar bağlanır hayata, hayalleri kadar sıkı sıkı tutunur bir amaca...
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Denia yaklaşık 41 bin nüfusa sahip şirin bir yer… Yılda
üç bin saat güneşliymiş… Yani yılın hemen her günü güneşli
olduğunu gösteriyor. Şehir Castilla de Denia adıyla bir kalenin eteğinde… Kıyı boyunca upuzun bir alışveriş caddesinde
gezip 10 bin adım attım. Yarın buradan çıkıp Almeria’ya gideceğiz.

7/8 Ekim 2017 Cumartesi/Pazar
52./53 GÜN

Hayalet bir tekne ile karşılaştık
Sabah Almeria’ya gitmek üzere yola çıkacağımız için Alman skipper marina bürosuna gitti. Dün aldığımız elektrik
adaptörü geri verip verdiğim 150 Euro depoziti geri alıp getirdi. Yakıt alacağımızı söylemiş. ‘Tamam, sorun yok’ demişler. Biz de sözlerine güvenerek saat 09.30’da yakıt ikmali
için yanaştık. Kimse yok. Telsizle aradık. Cevap yok. Çaresiz,
Alman skipper tekrar marina bürosuna gidip haber verdi. Yarım saat sonra biri koşa koşa geldi. 175 Euro ödeyip 125 litre
yakıt aldık. Nihayet marinadan çıkabildik. Bardaktan boşanırcasına yağmur başladı. Şimşek çakıyor, gökyüzü karardı.
Rüzgar yeterli olduğu için yelkenle gidiyoruz.
Üçer saat zaman dilimlerinde nöbet tutuyoruz. Saat
22.00-01.00 arası Alman skipper, sonra Murat, daha sonra da
benim nöbetim var. Saat 03.00 sıralarıydı… Güvertede uyuyordum. Murat’ın çığlığıyla fırladım… Murat, ‘Önümüzde
sandal var’ diye bağırıyordu. Önümüzde dört metrelik bir
sandal vardı. Üzerinde kimse de görünmüyordu. Tekne dediğin otomobil değil ki fren yapıp durasın… Hemen yelkenleri
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indirip motoru çalıştırdık. Rotamızı değiştireceğiz. Zaten
başka çaremiz de yoktu. Biz bunları yaparken Allah’tan hayalet sandal kayboldu. Çok heyecanlandık. Yirmi dakika kadar
tekneyi aradık. Bulamadık. Sanki yer yarılmış içine girmişti.
Kabus görmüş gibiydik. Saat 04.00’e doğru rüzgar durdu.
Tekrar motorla yol almaya başladık. Bugün gün boyu gidip
akşam saat 18.00 sıralarında Carboneras’da demir atıp geceyi
orada geçirmeye karar verdik. Carboneras ile Almeria arası
38 mil… Sabah dinlenmiş olarak devam etmenin daha uygun
olacağını düşündüm…
Akşam saatlerinde Carboneras’a geldik. Deniz kenarındaki bir tesisin yakınında demir attık. Müthiş gürültülü bir
yer. Tesisten gürültü geliyor ve hava tozlu… Bir tuhaflık olduğu belli. Yaklaşık iki saat sonra birden siren, düdük sesleri
gelmeye başladı… Ne olduğunu ilk önce anlamadık. Bir de
baktık ki tesisin güvenlik görevlileri burayı terk etmemizi istiyorlar… Başımız belaya girmeden, çaresiz tekrar demir alıp
35 mil daha gidip demir attık…
Sonra internetten baktım… Meğer, önünde demir attığımız tesis kömürle çalışan elektrik santralıymış. İspanya
elektrik şirketi Endesa’ya ait tesis ithal kömürle elektrik üretiyormuş. Endülüs’ü kirleten en büyük tesismiş. Bu bölge bu
santral yüzünden İspanya’nın en kirli bölgesi haline gelmiş…
Araştırmalara göre yılda çevrede yüze yakın insanın ölümünün nedeninin bu tesisin yol açtığı kirlilik olduğu iddia ediliyor. Greenpeace ve diğer çevre örgütleri gelip burada sık sık
gösteri yaptıkları için güvenlik had safhadaymış… Bizi de kovalamalarının iki nedeni olabilir… Ya bizi gösteri için geldik
sandılar ya da bizim sağlığımızı düşünerek kovaladılar…
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9/10 Ekim 2017 Pazartesi/Salı
54./55 GÜN

Her yer gözün alabildiğince sera
Bugün saat 12.00 sıralarında Puerto Deportivo Almerimar Marina’ya geldik. Marinanın bulunduğu yer Almeria
şehrinin biraz güneyinde, karayoluyla yaklaşık 20 kilometre
mesafede El Ejido kasabası… Telsizle temas kurup geleceğimizi bildirmiştik. Her şey hazırlanmış. Günlük ücreti 25
Euro… Diğer marinalara kıyasla uygun bir ücret. Tekneyi
yıkayıp temizledik. Alman skipper iridium telefon ile ilgilenirken, ben Murat’la alışverişe gittim. Maricodo isimli marketten 170 Euroluk alışveriş yaptık.
Daha sonra kasabayı gezdik. Almeria’yı Endülüs Emevi
Devleti döneminde Kurtuba Emiri kurmuş. Adını da ‘Denizin Aynası’ anlamına gelen ‘Al Mariyat’ koymuş. Bu isim da
zamanla bugünkü halini almış. Ancak marinanın bulunduğu
kasaba ise turizmden ziyade tarım ve ticaret bölgesi… Televizyonlarda gördüğümüz gözün alabildiğine sebze ve meyve
seralarının bulunduğu yer… Bu marinanın bazı filmler için
kulis olarak kullandığını söylediler, ama hangi film olduğunu
bilmiyorum.
Salı sabahı saat 08.30’da yola çıkmayı planlamıştık ama
sanırım iyice yorulduk ki saat 09.00’da hala uyuyorduk.
Daha sonra kalkıp marinada duş aldık. Elektrik ve su ücreti 6
Euro’yu ödedik. Marinanın 25 Euro ücretini dün peşin ödemiştik. Bir sonraki durağımız San Cristobal’a gitmek üzere
saat 10.30’da yola çıktık. 59 mil gideceğiz. Saat 12.00’ye kadar oltamıza her biri 1,5 kiloluk üç palamut balığı takıldı. Akşam saatlerinde San Cristobal yakınlarına gelip demir attık.
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11/12 Ekim 2017 Çarşamba/Perşembe
56./57. GÜN

La Linea’daki marinaya ikinci gelişim
Sabah erken saat 06.00’da kalkıp demir aldık. Saat 14.00
sıralarında Torremolinos’a geldik. Burası Malaga’nın yazlık
kasabası… Hemen yakındaki Marina Benalmadena’yı daha
önce aramış, dolu olduğunu öğrenmiştik. Açıkta demirledik.
Alman skipper, Murat ile beni botla kıyıya götürdü. Ancak
kıyıdan gelen dalgalar neredeyse botun devrilmesine yol açacaktı. Murat ve ben belimize kadar ıslandık. Allah’tan cep
telefonlarımız ıslanmadı. Kıyıda bir dükkana girip kabartma
tozu, kuru maya aldık ekmek yapmak için… Ekmek mayasını İspanyollara anlatmak bir mesele oldu. En sonunda bizim
İsviçre’deki büroda Montserrati’yi arayıp tercüme etmesini
sağladık. Maya hemn önümüze geldi.
Benalmadena’da İspanya’nın en büyüklerinden biri olan
Sea Life akvaryum var. Liman bölgesindeki akvaryumda nadir deniz canlıları görülebiliyormuş… Biz girmedik. Burası
Costa del Sol kıyılarındaki en güzel yerlerden biri… Kilometrelerce mavi bayraklı ince kumlu plajları var. Saat 16.00’ya
doğru Alman skipper bizi marinadan aldı. Tekneye döndükten sonra biraz yüzdük. Deniz suyunu içme suyuna çeviren
su yapıcı da arızalandı. Basınç ventili kırıldı. Daha önce de
çalışma basıncı çok yüksek gösteriyordu. Fehlmann’ı arayıp
sormuştuk. Şimdi yine arızalı. Almanya’da Fehlmann’ı aradım. Mail ve fotoğraflar gönderdim. O da Türkiye’ye gidiyormuş bir saat sonra… Allah’tan tam zamanında aramışım.
Biraz geç kalsam onu bulamayacağım. Parçayı tedarik edip
Stuttgart’ta bizim eve göndereceğini bildirdi. Saat 17.00’de
demir alıp Marbella önlerine kadar gittik. Orada demir atıp
geceyi geçirdik. Marbella şehri Costa del Sol’un en şık ve
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pahalı bölgesi olarak biliniyor. En popüler tatil beldelerinden
birisi… Gece çok yağmur yağdı.
Perşembe sabahı saat 07.00’de yola çıktık. Nöbet sırası
Murat, ben ve Alman skipper… Hava çok sakin. Usturmaçaların halatlarını değiştirdik. Saat 13.30 sıralarında Cebelitarık’a, daha doğrusu İspanya tarafındaki La Linea’ya geldik. Önce marina’da 250 litre yakıt aldık. Giriş işlemlerini
yaptırdım. Üç yıl önce tekneyi Almanya’dan getirirken 2014
Nisan sonlarında yine buradaydım. İkinci gelişim oldu bu…
Marinayı geliştirmişler… Üç yıl önce Nisan sonunda, galiba
bir Cuma günüdüydü, o zamanki skipperimiz Atilla. Gece
bizim pasarella sallanıyordu… Ben geçerken yine sallanınca
ben o sallantı yüzünden suya düştüm. Gece saat 23.00 sıralarında başıma meydana gelen bu olayda yakındaki teknelerden
yardıma gelenler sayesine kıyıya çıkabilmiştim. Şimdi oraya
merdiven yapmışlar. Sanki benim başıma gelen onlara ders
olmuş…
Bugün 12 Ekim… İspanya’da tatil… İspanya’nın ulusal günü… ‘Ulusal Gün’ kutlamaları, Kristof Kolomb’un
Amerika kıtasına ilk kez ayak bastığı 12 Ekim 1492 tarihinin
anılmasına dayanıyor. Ama 1987’den itibaren, Amerikan kıtasının keşfine atıf yapılmayarak İspanya Ulusal Bayramı’nın
‘devletin inşa sürecinin tamamlanmasını ve İspanya’daki
krallıkların tek bir monarşi altında birleşmesini temsil ettiği’ söyleniyor. Yarın La Linea’ya gidip su yapıcıyı tamir için
usta bakacağım. Stuttgart’ta eve gelecek parçayı buraya gönderilmesinin de yollarını araştırıyoruz. Su yapıcıyı mutlaka
tamir ettirip öyle yola çıkmak istiyoruz. Gerekirse Pazartesi’ye
kadar burada kalmayı düşünüyorum.
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13/14/15/16/17 Ekim 2017 Cuma/Cumartesi/Pazar/Pazartesi/Salı
58./59./60/61./62. GÜN

Cebelitarık’ta beş gün geçirdik
Bugün İngiltere’ye ait Cebelitarık’a geçeceğiz. Hep beraber yürüyerek sınır kapısına gittik. Cebelitarık’ta Schengen
vizesi geçmiyor. AB vatandaşı veya İngiltere vizesine sahip
olmak gerekiyor. Murat’ın İngiltere vizesi olmadığı için sokmadılar, geri gitti. Pasaport kontrolünden geçtikten hemen
sonra tam ortasından yürüyerek uçak pistinin üzerinden geçilen bir havaalanı var. Öğrendiğimize göre üzere uçak geleceği
zaman pist araç trafiğine kapanıyormuş. Biz otobüsle pistin
tam ortasından geçip merkeze gittik. Caddenin iki tarafı sigara, alkol, lüks saatçi dükkanları ile dolu. Murat’a iki karton
sigara aldık. Sınırı geçince İspanya’dan İngiltere’ye gelmişsiniz
hissi insanda hemen hakim oluyor. Zaten burası İspanya değil. Para birimi de Euro değil Pound geçiyor.
Tüm Cebelitarık’a tepeden bakmak için 412 metre yüksekliğindeki meşhur tepeye çıkmak gerekiyor. İsterseniz Akdeniz Merdivenleri’nden çıkabiliyormuşsunuz… Oradan kim
çıkacak. Teleferik de var… Altı dakika için 29 Euro istiyorlar.
Adada 150 den fazla mağara varmış. Bunlardan birinin efsanesi var. Bunlardan birinin adayı boğazın altından Afrika’ya
bağladığına inanılıyor. Burada bir de barbar şempanzeler var.
Bu şempazeleri gördügünüzde çanta, gözlük, tesbih, fotoğraf
makinesi gibi yanınızda taşıdığınız şeyleri korumaya almanız
gerekiyor. Yoksa hemen alıp kaçıyorlar. Ondan sonra da yakalayabilirsen aferin.
Cebelitarık 1704’ten beri Birleşik Krallık’ın idaresi altında. 1713’te Utrecht Barışı ile İspanya’dan ayrılmış. İspanya
bu durumu ortadan kaldırıp tekrar kendine bağlamak istiyor.
Ama iki kez yapılan halkoylaması yapıldı. 1967’de 12 bine
44 ve 2002’de 17 bine 187 oyla reddedildi. Buna tepki olarak
da 1969-1985 arasında İspanya’nın Cebelitarık’a olan sınırını
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kapaması üzerine İspanyollar Cebelitarık’ta sevilmeyen millet
haline geldi... Bu tarihten sonra da İspanya tarafından geçişlerde hep sorun yaşandı. 2004’te biz sınırdan hiç sorun yaşamadan geçmemize çok sevinmiştik.
Cumartesi günü Stuttgart’ta Anita’yı arayıp su yapıcının
parçasının gelip gelmediğini sordum. Henüz gelmemiş ama
Feldmann’ı arayıp kargo gönderi numarasını aldım. Pazartesi
evde olacakmış. Almanya’da hızlı gittiğim gerekçesiyle ehliyetimin bir ay süreyle geri alınacağına dair yazı gelmiş. Ehliyetimi postayla Almanya’ya gönderdim. Bugün ilginç bir şeye
de tanık olduk. Otuz kadar dalgıç marinayı temizledi. Pazar
günü de buradayız. Yapacak fazla bir şey yok. Almanya’dan
gelecek parçayı bekliyoruz. Hava rüzgarlı ve nemli soğuk. La
Linea’da iki saat kadar bisiklete bindim. Pazartesi günü beklediğimiz parçanın sabah Stuttgart’taki evimize geldiğini öğrendim. Peggy hemen DHL Express kargoya vermiş. İnşallah
yarın burada olacak.
Salı parçayı bekliyoruz. Bugün öğleden sonra geleceğini
ümit ediyorum. Murat ile alışverişe gidip geldim. Saat 17.00
sıralarında Alman skipper Marina bürosuna gidip parçanın
gelip gelmediğine bakmasını rica ettim. Cevap vermedi. Ricamı iki kez tekrar ettikten sonra kalkıp yüz metre ilerdeki büroya gitti. Gerçekten parça gelmiş. Alman skipper alıp getirdi.
Murat ile beraber bir saatlik bir çalışma sonucu su yapıcıyı
tekrar çalışır vaziyete getirdik. Artık buradan gidebiliriz.
Bu arada baktım Alman skipper kendi haline çekildi.
Bana, ‘Sen benim çalışmamdan memnun değilsin. Ben
hemen geri dönmek istiyorum. Mümkün olursa hemen
yarın’ dedi. Hayret… Ben ise böyle bir şey olmadığını söyledim. Buna neden gerek gördüğünü de anlayamadım. Onun
hemen geri gitmesi tüm planların suya düşmesi demekti. Atlantik’i iki kişi geçmemizin imkanı yok. Ama gece yarısı Alman skipperin kafasında nereden geldiği anlaşılmayan kara
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bulutlar dağıldı. Anlaşılan dengesiz birisi, seçimde yanılmışım. Bundan sonra bu adama dikkat etmemiz gerekecek gibi
geliyor bana. Yarın Rabat’a doğru yola çıkacağız.

18/19/20 Ekim 2017 Çarşamba/Perşembe /Cuma
63./64/65 GÜN

Cebelitarık’tan ayrılıyoruz
La Linea’dan saat 06.00 sıralarında ayrıldık… Güneye
yöneliyoruz. Fas kıyılarına doğru 25 milden fazla yol aldık.
Derin bir boğaz olan Cebelitarık’ın en sığ yerinin 324 metre
olduğu biliniyor. 25 mil güneye indikten sonra batıya yöneldik. Boğazın yüzünde batıdan doğuya doğru giden kuvvetli
bir akıntı var… Akıntıya karşı ilerlemeye çalışıyoruz. Boğazın
iki kıyısı da sarp ve kayalık. Cebelitarık, bilindiği gibi adını
Endülüslü ünlü komutan Tarık bin Ziyad’dan alıyor. Arapçada ‘cebel’ dağ demek. ‘Cebel-i Tarık’ yani kelime anlamı
‘Tarık’ın Dağı’ demek. Neden boğaz değil de dağ…
Cebelitarık Boğazı oldukça yoğun bir şilep, tanker trafiğine sahip. Boğazın darlığı sebebiyle Doğu ve batı yönlerine
giden gemiler birbirlerine paralel ve birer sıra halinde belli
aralıklarla yol alıyor… Günde çok sayıda şilep, tanker geçiyormuş boğazdan… Cebelitarık ayrıca yüzme disiplininde
dünyanın en zorlu yedi parkurundan biriymiş… Avrupa
ve Afrika’yı ayıran, Atlas Okyanusu ile Akdeniz’i birleştiren,
dünyanın en önemli boğazlarından birinden kulaç atarak geçiyorsunuz... Düşünmesi bile kolay değil…
Merkezi İspanya’nın Almeria kentinde olup mutfak tezgahı gibi kuvars, geri dönüşümlü, büyük ebatlı, ultrakompakt ve korumalı granit yüzeyler imal eden Cosentino’nun
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Türkiye ortağı ve CEO’su Alper Şensan, 14 Eylül 2017’de 16
kilometrelik parkuru 4.59 saatte geçmiş, bunu başaran sekizinci Türk olmuş. Bu parkuru daha önce de dört Türk yüzücü birlikte yüzerek geçmiş… İspanya’nın Tarifa Burnu’ndaki
deniz fenerinin önünden denize giren Kamil Alsaran, Vural
Tandoğan, Yasemin Yıldırım ve Gürkan Gülyüz Fas kıyısına kadar 5 saat 8 dakikada birlikte kulaç atmışlar. Sadece iyi
yüzücü olmak yetmiyor tabii… Kayıt yaptırmanız gerekli…
Diğer masraflar hariç sadece kayıt için 2 bin 400 Euro ücret
alıyorlarmış… İspanya Yüzme Federasyonu’na bağlı ACNEG
diye bir organizasyon sorumluymuş… Bunu yazmamın sebebi Zürich Gölü’ndeki yüzme yarışları… Burada her yıl Haziran-Ağustos arası yüzme yarışları yapılır. Profesyonel, amatör
herkese açık bu yarışa binlerce kişi katılır. Yarışlara ben ve
karım Anita katıldık. Maennedorf ile Rietlau arasındaki mesafeyi Anita ile üç kez yüzdük. Mesafe 2.6 kilometre... Yüzerken insan parkurun ortasına gelince artık buradan geri dönüş
yok deyip yüzmeye devam ediyorsun. Bunun yanısıra diğer
göller Zug ve Vierwaldstaetter göllerinde de yüzme yarışları
yapılıyor. Anita o göllerde de yüzmeli...
Cebelitarık Boğazı 60 km uzunluğunda, 44 km genişliğinde… Boğazda, yüzeyde batıdan doğuya kuvvetli bir akıntı var. Derinlerde ise daha zayıf bir akıntı Akdeniz’den Atlas
Okyanusu’na doğru… Cebelitarık boğazında tatlı ve tuzlu
suyun buluştuğu bir nokta varmış… Denizaltı araştırmaları
ile ünlü Fransız bilim adamı Kaptan Jacques Cousteau şöyle
yazmış: ‘Akdeniz’in kendine has tuzluluğu, yoğunluğu var
ve kendine has canlıları barındırıyor. Atlas Okyanusu’ndaki su kütlesini inceleyip Akdeniz’den tamamen farklı
olduğunu gördük. Halbuki Cebelitarık Boğazı’nda birleşen bu iki denizin tuzluluk, yoğunluk ve sahip olduğu hayatiyet açısından eşit veya eşite yakın olması gerekiyordu.
Oysa ki bu iki deniz, birbirine yakın kısımlarda bile ayrı
yapılara sahiptiler. Araştırmalarda bizi şaşkına çeviren bir
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durumla karşılaştık. Çünkü bu iki denizin karışmasına
birleşme noktasında bulunan harika bir su perdesi karışıma engel oluyordu.’
Cebelitarık’ta Afrika’ya doğru 25 mil indikten sonra Batı’ya yönelip 35 mil kadar yol aldık. Rüzgara, dalgalara ve
akıntıya karşı ilerlememiz kolay olmadı. Rüzgarın şiddeti 5-8
Bofor civarındaydı… Tanca’yı geçtikten sonra güneye yöneldik. Bu bölgede normalde rüzgarın batıdan geldiğini düşünüyorduk. Hava raporları da iyi havayı gösteriyordu. Ancak rüzgar güneyden gelince bizi çok zorladı. Rüzgara karşı ilerliyorduk. Tanca’ya uğramadık. Tanca, Fas’ın Avrupa’ya en yakın
şehri… Tanca Liman’ı günümüzde Akdeniz’den Atlas Okyanus’una geçen pek çok kruvazör geminin de uğrak yeri…
Küçük tepeler üzerine kurulmuş bir şehir. Bizim hedefimiz ise
Rabat’tı… Fas tam bir tezatlar ülkesi olarak biliniyor. Daha
önce karşılaştığımız kişiler Fas’ın limanlarında kimin neyi
idare ettiğinin, ne yaptığının belirsiz olduğunu söylemişlerdi.
Biz de bunları dinleyip tedirgin olmadık diyemem… Yine de
iyi kötü işleyen bir sistemin olacağını düşünüyorduk. Fas ve
Tanca’ya 70’li ve 80’li yıllarda çok gitmiştim. O zamanlar Almanya’dan buraya turist yolluyordum.
Güneye döndükten sonra güneyden gelmeye başlayan
rüzgar, yağmur, dolu ve dalga yüksekliklerinin büyümesi bizi
şaşırttı. Yapacak bir şey yok Rabat’a kadar gitmek zorundayiz. Oradaki marina da yer ayırttık. Sığınacak hiçbir koy yok.
Üçümüz de bütün gece dalgalarla ve fırtına ile boğusarak rotada kalmaya çalıştık. Tekne 5 metre kadar havaya kalkıp betona vurur gibi suya vuruyordu. Epey hırpalandı tekne.
Nihayet öğle saatlerinde Rabat’a vardık. Rabat’taki marinada yerimizi önceden ayırtmıştık. Rabat marinası, kentten
geçen Bou Regreg Nehri’nin Okyanusa döküldüğü yerde…
30 metreye kadar 350 tekne kapasiteli marina dört metre
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derinliği ile Batı Afrika’daki önemli uğrak merkezlerinden
biri… Biz de yerimizi önceden ayırtmamızın verdiği rahatlıkla marina ile telsiz aracılığıyla temasa geçtik. Marinaya giriş
için yardım istedik.
Cebelitarık’tan beri geldiğimiz Rabat’taki bu marinada
gerekli her türlü servisin verildiğini düşünüyorduk. Hem dinlenecek hem de yakıt alacaktık. VHF 15 kanalından aradık.
Aldığımız cevabı önce anlayamadık. Tekrar yardım isteyince
telsizden gelen cevap ile şok olduk. Kötü hava şartları dolayısıyla limana giriş çıkışların durdurulduğu söylendi. ‘Ya nasıl
olur… Geleceğimiz önceden bildirmiştik… Yerimizi de
ayırtmıştık… Tamam cevabını da almıştık’ falan diyoruz
ama sanki duvara konuşuyorduk. Yazar Halit Ziya Uşaklıgil’in bir eserinde şöyle cümle var… ‘İnsanlar tuhaftır; fena
bir şey yapmakta olduklarını hissedecek olurlarsa, mutlaka en evvel vicdanlarını susturacak bir sebep bulurlar’
Limandaki telsizcinin de durumu öyleydi galiba… Telsizci bu
kez limanda bir teknenin limana girerken kötü hava nedeni
ile kayalıklara savrulduğunu ve liman girişini kapattığını söyledi.
Cevap üzerine Murat, Alman skipper ile birbirimize baktık. Bir taraftan anlık çaresizlik, ama diğer taraftan da hızla
bir çözüm arayışı içindeydik. Cebelitarık’tan beri yoldaydık.
Rüzgara ve dalgalara karşı yol almış, iyice yorulmuştuk. Bir
taraftan da kendi kendime söyleniyor, daha önce söylenenler
aklımdan hızla bir bir geçiyordu. Bir taraftan da etrafı kontrol ediyorduk. İnsan güzel şeyleri nasıl yaşıyorsa, karşısına
beklenmedik böyle olumsuz şeyler de çıkabiliyor. Bu yüzden
soğukkanlılıkla ne yapabileceğimizi düşünmeye çalışıyorduk. Buraları ülkemizin kıyıları gibi de değildi ki bir koya
demir atalım da bekleyelim. Halbuki ülkemizin cennet kıyılarında nice koylar var ki oralara demir atan yatlardakiler,
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yelkenlilerdekiler tabiatın güzelliklerini doya doya yaşıyorlar.
Düşündük. ‘Madem Rabat marinasına giremiyoruz. Öyleyse Kanarya Adaları’na yelken açalım’ diye düşündük.
Ancak bu düşünceyi gerçekleştirmek de mümkün değildi.
Acil durumlarda motorla ilerleyebilmek için yakıtımız yeterli
değildi.
Hani derler ya, boşa koyuyorsun olmuyor, doluya koyuyorsun olmuyor… İşte bu sırada uzaktan zodyak bir botun
bize doğru geldiğini gördük. Daha doğrusu etrafa dürbün ile
bakan Murat gördü ve ‘Bir zodyak bize doğru geliyor’ dedi.
Zodyak’ın geldiği yöne baktık üçümüz. ‘Herhalde kıyı korumadan geliyorlar’ diye düşündük. Biraz sonra zodyak bize
iyice yaklaşınca marinadan geldiğini anladık. Botta iki kişi
vardı. Zodyak bot konuşabileceğimiz mesafeye yaklaştı. Yakıtımız olmadığını söyledik. Zodyaktaki şahıs, limana giremeyeceğimiz ama 30 mil aşağıda Mouhammedia limanına gidip yakıt ikmali yapabileceğimizi söyledi. Bu limanın büyük
şileplerin kullandığı bir ticari liman olduğunu ama bizi kabul
edeceklerini söyledi. Haritaya baktık. Önümüzde daha yedi
saatlik bir yolumuz vardı. Başka çaremiz olmadığına göre, en
azından bu bilgiyi verdikleri için teşekkür ettik. Zodyak tekrar gözden kaybolurken, bize Mohammedia limanına doğru
seyretmeye başladık.
Akşam saat 20.00 sıralarında Mohammedia limanına
vardık. İyice yorulmuştuk. Limanda ‘The Blue Peter’ isimli
teknenin yanında demir attık. Ertesi gün yakıt ikmali yapıp
Agadir’e gitmeyi planladık. Yorgunluktan yatıp derin bir uykuya daldık.
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21/22 Ekim 2017 Cumartesi/Pazar
66./67. GÜN

‘Allah yardımcımız olsun’ diyorum
Sabah ilk işimiz yakıt ikmali yapabileceğimiz yeri tesbit etmek oldu. Burası sadece şilepler, tankerler için ticari bir liman
olduğu için sadece ağır dizel yakıt veriliyormuş. Bu da bizim
teknenin motoru için uygun değil. Şaşkınlığa uğradık ama yapabilecek bir şey yok. Yapılacak tek şey, 10 mil daha güneydeki
Casablanca’ya gitmek. Çaresizce tekrar yola koyulduk.
Casablanca, Fas’ın en büyük kenti olduğu kadar Afrika’nın en önemli kentlerinden biri… En önemli limanı da…
Fas’ın başkenti Rabat olmasına karşılık hemen her konuda
baskın olan Casablanka… Aşk motifi üzerine kurulmuş dünyanın en önemli melodram filmi ‘Casablanca’yı duymayan
yoktur sanırım. 1942’de çevrilen, başrollerini Humpery Bogart ve Ingrid Bergmann’ın oynadığı film kentin ününü
ölümsüzlüğe kavuşturmuş…
Öğle saatlerinde Casablanca limanına vardık. Liman ağzını bulup büyük devasa bir limana girdik. Liman girişinde
telsizle geldiğimizi bildirmek istiyoruz ama bir türlü cevap
alamıyoruz… Kuzey Afrika’nın en büyük ikinci limanı olan
Casablanca aynı zamanda Fas Kraliyet Donanması’nın da
üssü… Bu yüzden savaş gemileri, dev şilepler, tankerler ve
diğer gemiler arasında yakıt ikmali yapacak yeri arıyoruz.
Ben dürbün ile mazot almak için yakıt istasyonu arıyorum. Bu arada yanımıza büyükçe bir zodyak geldi. Hemen
limanı terk etmemizi istedi. Biz yakıtımızın kalmadığını, yorgun olduğumuzu, iki gündür yolda fırtına ile mücadele ettiğimiz söylememiz bir şey ifade etmedi, bizi iki zodyak ile liman
dışına çıkmaya zorladılar. Bundan sonraki liman Agadir 260
mil, yani iki gün bir gecelik yol… ‘Allah yardımcımız olsun’
diyorum.
Kadir Uğur

93

Casablanca’da limana sokulmayınca Agadir’e doğru yola
çıktık. Hava fırtınalı. Dalgaların yüksekliği 3-5 metre. Ancak
bir süre sonra fırtına durdu. Rüzgarın yönü de değişti. Kuzeydoğu’dan esmeye başlayına bizim için ideal oldu. Bizi sanki
arkadan ittiriyor. 7.5-9 Knot hızla ilerliyoruz. Flok’u sardık.
Hızımız değişmedi. Dalgalar o kadar yüksek ki bazen arkadan
güverteye kadar geliyor. Teknenin dümen sisteminden, gıcırtı sesleri geliyor. Bunun sebebinin ne olabileceğini teknenin
Almanya Greifwald’daki imalatçı firması Hanse’ye yarın mail
atıp soracağım. Ayrıca flok’un kızağındaki rulman da bozuldu. Çalışmıyor. Eski kızağı koyduk ama rulmanı tamir ettirmemiz gerekli… Buna ilaveten jeneratör de alarm verdi. Her
şey art arda geliyor. Canımız sıkıldı. Buna ilaveten son beş saat
rüzgar tamamen kesildi. Motorla ilerliyoruz. 260 millik bir
yolculuktan sonra nihayet Pazar günü Agadir marinaya vardık. Marinayı arıyoruz. Cevap yok. Üç kez kornamızı çaldık.
Herhalde etkili oldu ki iki görevli geldi. Yanaşacak yerimizi
gösterdiler. Bize tekneyi kesinlikle terk etmememizi tembih
ettiler. Saat 15.30’a doğru iki memur geldi. Candan, yardımsever iki memur giriş işlemlerini yarım saat içinde bitirdi. Artık tekneden karaya çıkabiliriz. Ancak iki memur pasaportlarımızı yarın geri alabileceğimizi söyleyip yanlarında alıp gittiler.
Murat da bu arada alarm veren jeneratörü tamir etti.
Agadir marinası 316 tekne kapasiteli… Geniş bir alana
yayılmış… Plaj ve ticari liman arasında konaklama, alışveriş
imkanları olan bir marina. Yarın Marakeş’e gidip gezmeyi
düşündük ama gidiş-geliş 700 kilometre civarında… Bir gün
için çok fazla mesafe. Bu yüzden Agadir’i gezmek zorunda
kalacağız. MTS’in Fas bürosuyla görüştüm. Yarın bizi rehberli bir otomobil gelip alacak. Marina’daki apart otellerde
kalabileceğimiz söylendi ama biz teknede kalmayı tercih ettik.
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23 Ekim 2017 Pazartesi
68. GÜN

Agadir’e iki milyon turist geliyormuş
MTS’ten satış müdürü Abdellah Akharaz, dün sözleştiğimiz gibi sabah saat 10:00’da geldi. Yanında turist rehberi
Huseyin Moussaid ve bizi gezdirecek arabanın şöforü Farit
vardı. Aslında biz büyülü şehir Marakeş’e gitmek istiyorduk.
Fas denilince akla gelen ilk şehir olan Marakeş, berberi dilinde ‘Tanrıların Ülkesi’ anlamına geliyor. Toprağın renginden
dolayı neredeyse tamamı kızıl olmasından dolayı da yerli halk
tarafından ‘Kızıl Şehir’ olarak adlandırılıyor. Kuzey Afrika’nın en egzotik şehri olarak biliniyor.
Tabiiki Marakeş’teki Jemaa el Fna Meydanı da dünyanın en ilginç meydanı olarak tanınıyor. UNESCO tarafından
koruma altına meydanda yılan, maymun oynatanlardan akla
hayale gelen herşeyin olduğu da malum… İşte burayı görmek
istedik ama kısa sürede mümkün olmadığını söyledi Abdelleh… Sadece gidiş gelişin 7 saat süreceğini söyleyince vazgeçmek zorunda kaldık… Abdellah bize alternatif olarak Taroudant kentine gidip gelebileceğimizi söyledi. Agadir’den 90
kilometre uzaklıktaki bu şehrin de ‘Küçük Marakeş’ olarak
bilindiğini söyleyince evet dedik.
İki saatlik bir otomobil yolculuğundan sonra Taroudant
şehrine geldik. Şehir 1200’li yıllarda berberiler tarafından kurulmuş. Kent merkezinde Souk adı verilen pazar yerini gezdik. Hurma aldık. Fas’ın milli içeceği ‘nane çayı’, yiyeceği
ise ‘tajin’ ve ‘kuskus’, giyeceği ise ‘Cellabe’… Tajin bizim
güvecimize hayli benziyor. Fas’ın milli içeceği nane çayı yerli
halk için büyülü bir içecek. Yazın harareti almak için, kışın
içini ısıtmak için. Gümüş, emaye ya da, kurşun kalay alaşımı çaydanlıklarla demlenen ferahlatıcı nane çayı, genellikle
renkli küçük cam bardaklarla ikram ediliyor ve hayli şekerli
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içiliyor. Çay hava ile temas etmesi için bardağa epeyce yukarıdan boşaltılıyor.
Pazarda gezerken bir dükkandan kurutulmuş nane almak istedim. Satıcı ödemeyi Dirhem olarak istedi. Ben de
Fas ulusal parası Dirhem yok. Nasıl para bozdururum diye
düşünürken dükkandaki bir kişi benle Almanca konuştu. Yakındaki bir döviz bürosuna beraber gidebileceğimizi söyledi.
Ben de onu girdiğimiz dükkanda çalışan biri zannederek evet
dedim. O önde, ben arkada döviz bürosuna gittik ama kapalıydı. ‘Şurada bir banka var’ dedi. Oraya gittik. Bankada sıra
bekleyince epey vakit kaybettik. Geri dönünce baktım dükkan sahibi, Murat ve Alman skipper büyük panik içinde. Ben
uzun süre dönmeyince heyecanlanmışlar. Beraber gittiğim
kişi meğer dükkanda çalışmıyormuş. Dükkan sahibi ben onu
tanımıyorum deyince paniğin dozu bir kat daha artmış…
Neyse dönünce her şey yatıştı.
Taroudant’a gelirken yolda ağaçlar üzerinde keçiler gördük. Bunlar Argan ağacıydı. Dünyada sadece Fas’ta yetişiyor.
Agadır ile Essavira arasındaki bölge argan ağacı toprakları
diye biliniyor. Eğri büğrü bir ağaç… Keçiler dallarına çıkıp
meyvelerini yiyiyor… Berberilerin kadimden beri, batı dünyası ise son zamanlarda keşfettiği Fas’ın bu mucizevi yağı, argan bitkisinin çekirdeklerinden çıkarılıyor. Argan yağı, bademi andıran meyvesinin sıkılması ile elde ediliyor. Kozmetik
ürünlerin yapımında kullanılıyor… Yolda dönerken Argan
yağı çıkaran bir fabrikayı ziyaret edip bu yağdan aldık… Akşam saat 17:00 sıralarında marinadaki tekneye döndük. Farit
bizi bıraktıktan bir saat sonra tekrar geldi. Bizi özel bir hamama götürdü. Hamamda masaj filan derken çıkınca yeniden
doğmuş gibi olduk. Daha sonra La Blance isimli restoranda
yemeğimizi yedik. Bir günü böyle dolu dolu geçirdik. Marina
idaresi bize Marina’daki Otel’de süit ayırmış ama biz teknede
kalmayı yeğledik.
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Agadir, Atlas Dağları eteklerinde turistik bir kent… Nüfusu 500 bin civarında olan kente yılda iki milyon civarında
turist geliyormuş. Yılın 300 günden fazlası güneşli geçmesi,
plajları bunda çok etkili… MTS’ten öğrendiğime göre, özellikle İstanbul’dan da çok turist geliyormuş… Yolda sohbette
öğrendiğime göre, bazı Türk dizileri de uydu üzerinden ilgiyle takip ediliyormuş… Otobanların önemli bölümü Türk
inşaat firmaları tarafından yapılmış… Agadir 1960 yılında
büyük acı da yaşamış… Depremde 25 binden fazla insan ölmüş… Bu acı hala unutulmamış…

24 Ekim 2018 Salı
69. GÜN

Fas’a gitmeye tövbe ettim
Sabah önce tekneyi iyice temizledik. Murat kamaraları,
Alman skipper de güverteyi temizledi. Ben de hareketimiz
için gerekli formaliteleri yerine getirmek üzere limanda büroya gittim. Marina ücreti nedense yüzde elli ucuzlatılmış.
Günlüğü eskiden 64 Euro imiş. Dolayısıyla 32 Euro’ya inmiş.
Bu bizim için iyi bir haberdi. Çıkış işlemleri için pasaport ve
gümrük yetkililerine gittim. Büroda kimse yoktu. Pasaport
polisinin bürosu kapalıydı. Civardakilere sordum. ‘Gelecek
inşallah’ dediler. Saat 11:00’e doğru geldi. Geç geldi ama süratle damgaları bastı. Oradan gümrük memuruna gittim ama
yerinde yoktu. O da ‘Saat 12:00’ye doğru tekneye gelirim’
dedi ama sistemi arızalıymış. Gecikmeli olarak saat 12:30 sıralarında tekneye geldi. Tekneye çıkınca ayakkabılarını çıkarmasını rica ettim kibarca… Beş dakika içinde işlemleri yerine
getirdi. Ben de çıkış için mavi kağıdı aldım.
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Marina’nın mazot istasyonu 50 metre ilerdeydi. 1 litre
mazot 0,94 dirhem. Depomuzu ve yedek bidonları tamamen
doldurmak istiyoruz, böylece gerekirse motorla 900 mil gidebilirdik. İstasyon kredi kartı kabul etmiyor. Ödemeyi dirhem
olarak nakit istiyor. Yapacak bir şey yok… Yakında bir banka
bulup nakit para çekeceğim. İki kilometre uzaklıkta bir banka
varmış. Gittim. Yine aksilik. Bankadaki tüm otomatlar kredi
kartlarımı kabul etmedi. Yakında bir döviz bürosu varmış…
Elimdeki paranın hepsini dirheme çevirip döndüm. 704 litre
mazot aldık. 5560 Dirhem ödedik. Gelgit ya da diğer adıyla med cezir nedeniyle deniz seviyesi alçalmıştı. Az daha limandan çıkamayacaktık, teknenin altı kumla temas etti ama
korktuğumuz başımıza gelmedi. Limandan çıkabildik. ‘Bir
daha Fas’a gitmeye tövbe ettim’ diyebilirim…
Yola çıkmadan önce Wendel & Rados firmasından Sebastian Wilking’i aradım. Almanya’da Greifswald’daki firma
yat, yelkenli tekneler için malzemeler satıyor. İstanbul’da Alman Hanse Grubu’nun Türkiye temsicisi Trio Deniz firmasından Soner Negüzel ve kardeşim İhsan’ı aradım. Telefon ve
whatsapp trafiği iki saat kadar sürdü. Trio Deniz firmasından
Soner Bey, flok için travlerin depolarında olduğunu söyledi.
Fiyatı da 750 Euro artı katma değer vergisiymiş. İhsan ‘Türkiye’den gelirken getirebilir’ diye düşündüm. Soner Bey’e
satın alıp almayacağımızı yarın söyleyebileceğimi bildirdim.
Sebastian Wilking, flok için 300 Euro’ya travler olduğunu,
Tenerifa’ya gönderebileceğini söyledi. Tenerifa, İspanya’ya
ait olmasına rağmen ayrı bir gümrük sistemine sahipmiş…
Dolayısıyla gümrüklenecek. Marina bürosu gelecek paketi
kabul etmeyeceklerini söyleyince çare olarak MTS firmasının
Tenerifa’nın kuzeyindeki bürosunun adresini vereceğiz…
Saat 14.00 civarında marinadan ayrıldık. Yelkenle gidiyoruz. Rüzgar Kuzeydoğu’dan 15 Knot şiddetinde… Hızımız
7-8 Knot… Dalga yok. Hava sıcaklığı 25 derece. Yelken için
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ideal bir hava. Ama benim canımı sıkan dümen sisteminden
gelen gıcırtı sesi… Lanzarote’ye ulaşınca çaresine bakacağız…

25/26 Ekim 2017 Çarşamba/Perşembe
70./71. GÜN

Lanzarote’de doktora gittim
Dün saat 14.00 Agadir’den demir aldıktan beri tek düşüncemiz Lanzarote’ye ulaşmaktı… Üçer saatlik zaman diliminde
nöbet tutuyoruz. Önce saat 20.00-23.00 arası Alman skipper,
ardından Murat, daha sonra da ben… Öğleye doğru rüzgarın
şiddeti iyice azaldı. Balonu açıyoruz. Agadir’de su temiz olmadığı için su tanklarını doldurmamıştık. Bu yüzden su yapıcıyı
birkaç saat çalıştırdık. Gün boyu yol aldık. Ama aklımız hep
gıcırtı sesi gelen dümende… Çarşamba gece yarısını geçtikten
sonra saat 01.00 sıralarında Lanzarote’nin başkenti Arrecife
yakınlarına geldik. Demir attık… Aslında biz 48 saat hesaplamıştık ama 36 saatte geldik. Murat, basınçlı su pompasının
çalışmadığını söyledi. Bu demektirki su akmıyor. Yüzümüzü
yıkamak, dişlerimizi fırçalamak için şişe suyu kullanacağız.
Gece dinlendik. Sabah saat 10.00’da demir aldık. Marina Puerto Calero’ya gidiyoruz. Bu adanın adı 1291’de Lanzarote’ye
gelen Cenovalı denizci ‘lancelotto malocello’dan geliyormuş…
Yaklaşık yarım saat sonra oltanın misinası gerildi. Baktık
bir balık takılmış. Hemen çektik. 3.5 kilo kadar ton balığı…
Öğle saatlerinde Marina Puerto Calero’ya girdik. Yakıt alacağımız yere yanaştık. Oradan da marinada bize ayrılan L11
nolu pontona gittik. Adada Trans Ocean TO temsilcisi Erhardt Grahicky’i aradım. Ondan dümenden gelen gıcırtı
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sesleri dolayısıyla yardım istedik. O da bir telefon numarasını
verdi. Waterline Yatch Service firması… Sahibi Alman Dip.
Ing. Henning Krützkamp… Onu aradık. Saat 15.00’de gelebileceğini söyledi.
Erhardt’tan sağ kalçamdaki ağrılardan dolayı bize bir doktor tavsiye etmesini de rica ettim. Bana Clinica Dr. Mager’i
tavsiye etti. Puerto del Carmen bölgesinde Avenida de las
Playas, 37 adresinde. Dr. Roland Mager, uzun yıllar seyahat
tıbbı konusunda çalışmış. 1990’dan beri de adada dört ayrı
yerde açtığı kliniklerde hizmet veriyormuş. Ayrıca birçok tur
operatörünün de adadaki anlaşmalı doktoruymuş. MTS’in
Lanzarote bürosunu arayıp bana klinikten randevu almaların
rica ettim. Büronun direktörü Angelika Napp bir süre sonra
geri aradı ve saat 18.15’de randevu aldığını söyledi.
Kirli çamaşırlarımı yıkamak üzere marinadaki çamaşırhaneye gittim. Mevcut üç makina da doluydu. Yaklaşık 45
dakika beklemek zorunda kaldım. Bu sırada içeri küçük kızlarıyla bir Alman aile geldi. Onlar da benim işim bitinceye
kadar beklediler. Bu arada sohbet ettik. Daniel Resch 40-45
yaşlarında… Almanya’nın doğusundaki Thüringen Eyaleti’nde firmasını satmış. AquaVite isimli 1993 Fransa yapımı 13
metrelik katamaranı satın almış. 40 yaşlarındaki eşi Sabine ve
9 yaşındaki Anna, 7 yaşındaki Emma isimli kızlarıyla tekneyle dünyayı dolaşmaya çıkmışlar. Almanya’da okul çağındaki
iki kızının eğitimi için özel izin almışlar. Okul zorunluluğu
olan çocuğu okula göndermemek mümkün değil, ama çocukların öğretmenleri, okul müdürü anlayışlı davranmışlar…
Asıl mesleği hemşirelik olan Sabine bir öğretmen gibi çocuklarına okuldaymış gibi ders yaptırıp eğitiyor. Tabii bu durumda çocukların sınıf arkadaşları olmuyor, yaşıtlarıyla arkadaşlık
yapma imkanları olmuyor. Buna karşılık teknede değişik tecrübeler topluyorlar... Herşeyden önce ebeveynleri de dünya
turu hayallerini gerçekleştiriyor. Saat 15.00 sıralarında daha
100

Hayatım Deniz

önce aradığımız Henning Krützkamp geldi. Durumu anlattık. Yarın tekrar geleceğini söyledi.
Murat teknede kaldı. Alman skipperle birlikte doktora gitmek için taksi çağırdık. Saat 17.45 oldu, taksi gelmedi. Baktık
geç kalacağız, marinanın önüne çıktık. Bir taksi duruyordu.
Hemen bindik adresi gösterdik. Semte gittik ama taksici ‘Burada olmalı’ diyor ama emin değil. Hani İstanbul’da da bir
taksiye binersiniz şoför ‘Ben karşının taksisiyim. Bu tarafı
bilmem, tarif et gidelim’ der… Onun gibi bir şey… Taksiciler dünyanın her yerinde aynı galiba… Tabii aralarında işini
müşteriyi üzmeden düzgün yapanlar da var… Benimle gelen
Alman skipper taksiden inip yoldan geçenlere soruyor, kimisi
bu tarafta, kimisi şu tarafta diyor. Puerto del Carmen kazan
biz kepçe olduk kliniği arıyoruz. Bir eczaneye girip sorduk.
Kliniğin varlığından haberi bile yok. Nihayet 15-20 dakika
gecikmeyle bulduk. Kliniğin bulunduğu caddede restoranlar,
birahaneler var, çok canlı bir yer… İstanbul’da sahil yolu benzeri… Upuzun kilometrelerce bir cadde, bir yanı okyanus, diğer yanı ise altında lokantaların, kafelerin, birahanelerin, oto
kiralama firmaların vesaire bulunan binalar… Alman skipper bira içmek için bir birahaneye gitti. Ben kliniğe girdim.
Dr. Roland Mager gitmiş… Kliniğin şef doktorlarından Dr.
Gerhard Kapper geldi. Aynı yaşlardayız. Sakallı, gözlüklü,
bira göbeği olan neşeli biri… Muayene etti. Ağrıların kalçamdaki kaslardan geldiğini söyledi. Ağrılara karşı Voltaren krem,
İbuprofen 400 hap verdi. Muayene saate baktım 17 dakika
sürdü. 177 Euro vizite ücreti ödedim.
Dışarı çıktım. Baktım Alman skipper bir birahanede oturuyor. Yanına gittim. Yakındaki bir dükkana gittik beraber…
Kendime bir çift sandalet satın aldım. Dükkan sahibinden bir
taksi çağırmasını rica ettik. O da bize ilerdeki bir taksi durağını gösterdi. Durağa gittik ne bir taksi var ne de taksi çağırmak
için telefon numarası… Bir süre bekledik. Baktık olmuyor,
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dönüp dükkan sahibinden tekrar rica ettik. Bu kez insafa geldi, taksi için telefon etti. Bir taksi hemen geldi. Binip marinaya gittik. Marinada yanımıza İngiliz Kraliyet Donanması’na
ait HMSTV Adventure isimli 20 metrelik bir yelkenli tekne
gelmiş… Bilenler anlattı. Bu tekneyle eğitim veriyorlarmış.
14 kişilik tekne 12-13 limana veya marinaya uğrayarak bir yıl
dünyayı dolaşıyormuş. Her durakta personel değişiyormuş.
Böylece donanmadaki muvazzaf veya yedek personel fiziksel,
psikolojik eğitiliyormuş.

27 Ekim2017 Cuma
72.GÜN

Bugün sürpriz bir misafirimiz var
Kahvaltıdan sonra Waterline Yatch Service’in sahibi
Henning Krützkamp’ı aradım. Ne zaman gelebileceğini sordum. Günlerdir dümenden gelen gıcırtı sesleri ile çalışmayan
basınçlı su pompasının bizi endişelendirdiğini söyledim. Saat
10.30’da geleceğini söyledi. Hakikaten tam vaktinde geldi.
Ne de olsa Alman disiplini diyelim… Ona dümen ile ilgili
çektiğim videoyu gösterdim. Sesleri dinledi. Seslerin sebebi
konusunda bir tahminde bulunamadı. Hareketli parçaları
yağladı. Basınçlı su pompasını ise söktü. ‘Muhtemelen regülatürü bozuk. Yeni pompa lazım’ dedi. Murat ile başkent
Arricife’ye gittiler, yeni bir pompa alıp getirdiler. Dönünce
önce eski pompayı ve regülatürü söküp tekrar taktı. Çalışıyor. Yeniye gerek yokmuş. Şimdi elde yedek bir pompa oldu.
Pompaya 100 Euro, işçilik ücreti olarak 172 Euro ödedim.
Öğleden sonra sürpriz bir misafirimiz vardı. Ahmet Erköken… Yıllar önce Türkiye’ye 15 karavan getirip turistleri
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gezdiriyorduk. Ahmet Erköken o dönemler karavanlardan
sorumlu arkadaşımız idi.. Şimdi eşiyle birlikte Lanzarote’de
Alman Alltours firmasının tur rehberliğini yapıyormuş. Yıllardır haberim yoktu. Burada olduğumu facebook’ta görmüş.
Hemen gelmiş. Gelirken de hediye olarak bir şişe rakı getirmiş.
Dostluklar bazen böyle… Aradan yıllar geçse bile devam ediyor.
Ahmet gittikten sonra bir rent a car firmasına gittik. Bir
araba kiralayıp adayı gezmek istedik. Bir gün için 150 Euro istediler. Pahalı olduğu için vazgeçtik. MTS Globe incoming şirketinin Lanzarote şefi Angelika Napp’ı ziyaret etmek istedim.
Bir taksiye binip yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki büroya gittim. Yardımları için teşekkür ettim. Bir turizmci gözüyle adadaki turizm konusu konuştuk. 150 bin kişinin yaşadığı adaya
geçen yıl 3,1 milyon turist gelmiş. Ayrıca kruvaziyer gemileriyle 400 bin civarında bir veya iki günlük turist adaya gelmiş.
Adaya gelenlerin başında yüzde 45-50 ile İngilizler, ardından
yüzde 15 ile Almanlar, daha sonra yüzde 10 ile İrlandalılar geliyormuş… Sayı olarak 1,5 milyon İngiliz, 500 bin Alman varmış… Fransız turist sayısı da giderek artıyormuş…

28 Ekim 2017 Cumartesi
73. GÜN

Güneşin doğuşu muhteşem bir senfoni
Sabah baktım yanımızdaki İngiliz HMSTV Adventure
eğitim teknesinde hareket vardı. Mevcut mürettebat gidiyor,
yenisi geliyordu. Marinada bilenler söyledi. İngiliz Kraliyet
Kara Kuvvetleri’nin ‘Challenger’, Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin de ‘Discoverer’ isimli yelkenli tekneleri varmış. Üçü
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de aynı özelliklere sahip teknelerde her kuvvet kendi personelini yelkenli teknelerde ayrıca eğitiyormuş.
Bugün yola çıkacağımız için duş kartlarımızı geri verdim.
Benimkini kaybettiğimiz için 10 Euro ödemek zorunda kaldım. Saat 09.30’da bu güzel marinadan ayrılıp yola çıktık.
Lanzarote ile Fuerteventure adaları arasından geçip Grand
Canaria adasına gidiyoruz. Bu adaların adının nerden geldiğini hiç merak etmemiş, herhalde Kanarya kuşu ile ilgili
olduğunu düşünmüştüm. Zaten kime sorsanız büyük ölçüde
aynı cevabı verecektir. Meğer gerçek bambaşkaymış… Ben de
yolda giderken okuyup öğrendim. Adada çok sayıda köpek
olduğu veya adada yaşayanlar çok köpek besledikleri için Romalılar buraya Latince ‘Insulea Canaria’ olan ‘Köpekler Adası’ adını vermişler. Kanarya ile alakası yok yani…
Saat 14.30’a kadar yelkenle, daha sonra da saat 16.00’ya
kadar motorla yol aldık. Saat 16.00’dan sonra Kuzeydoğu’dan
rüzgar başlayınca yelkenleri açtık. Hızımız 6.5 knot. Flok ve
ana yelkenle gidiyoruz. Saat 05.00-08.00 arası ben nöbetteyim. Güneşin doğuşunu seyrettim. Önce ufuk çizgileri belirgin hale geldi. Daha sonra yıldızlar ve ay gözden uzaklaştı.
Muhteşem bir seremoni gibiydi… Güneş doğarken Maspalomas’a geldik. Burası Gran Canaria adasının en güneyinde
turistik bir kasaba…

29 Ekim 2017 Pazar
74. GÜN

Bugün Las Palmas’ı gezdik
Bugün gün ışığından daha fazla yararlanıldığı gerekçesiyle
kış saati uygulaması başladı. Saatlerimizi bir saat geri aldık.
Saat 07.00 sıralarında Pasito Blanco Marina’ya giriyoruz.
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Modern bir marina… Bakınıyoruz. Bugün Pazar olduğu için
etrafta pek bir hareket yok. Marinanın bir çalışanı bize doğru
el sallıyor, bir eliyle de yakıt ikmali yapacağımız yeri gösteriyor. Burası adanın güneyinde, sanki gürültüden kaçanların
sığınacağı huzur limanı gibi sakin… 75 metre uzunluğuna
kadar teknelerin bağlanabileceği bir marina… Derinlik 2,5
ile 6 metre arasında değişiyor.
Bekledik. Saat 08.00 civarında görevli geldi. Litresi 0.96
Cent’ten 142 litre yakıt aldık. Oradan tekneyi aborda ettik.
Bugün marinanın bürosu kapalı ama görevli bize tuvalet, duş
kartlarını verdi, WiFi’nin şifresini söyledi. Tüm bunlar için
12,5 Dolar bir depozit verdik.
Kahvaltı ettikten sonra bir araba kiralayıp adayı gezmek
istiyoruz. Alman skipper uğraştı. Ancak tüm kiralık otomobillerin önceden rezervasyonu yapıldığı için bir tane bile kiralık
otomobil bulamadık. Ama Türk’e durmak yaraşmaz deyip çare
arıyoruz. Bu arada bir şehirlerarası otobüs olduğunu öğrendik.
Saatte iki kez Las Palmas’a sefer yapıyormuş. Otobüsün tarifesine ve hangi duraktan bineceğimize baktık. 11.13’de hareket
ediyor. Durağa gittik. Yedi dakika gecikmeli gelen otobüse bindik. Las Palmas’a kadar arada havaalanı da olmak üzere dört
yerde duruyor. Yaklaşık 50 kilometrelik yolu iki saate yakın bir
sürede aldık. Saat 13.00’te otobüs garına vardık.
Otobüsten iner inmez dönüş otobüsünü sorduk. Saat
15.15’te bir otobüs varmış. İki saatte şehri şöyle bir dolaşacağız. Benim ilgimi daha çok şehir merkezindeki tarihi bölge
çekiyor. Las Palmas’ın resmi adı Las Palmas de Gran Canaria… Santa Cruz de Tenerife ile Kanarya Adaları’nın eşbaşkenti… Yaklaşık 400 bin nüfusa sahip başkentin merkezi
ilgi çekici… Merkezde Santa Ana Katedrali’nin yapımına
15. Yüzyıl’ın başlarında başlanmış 350 yılda tamamlanmış…
Herhalde işçiler sadece günde bir iki taş koyarak çalışmışlar…
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Kilisenin hemen arkasında Casa Museo de Colon isimli müze
var. Burada Kanarya Adaları’nın tarihi sergileniyor.
Saat 15.15’te tekrar dönüş otobüsüne bindik. Otobüs
70 kilometre uzaklıktaki Mogan’a gidiyor. Şoför çok hızlı…
Otobüs dönüşte de havaalanına uğradı. Havaalanı durağında
yolcu akınına uğradık. Çoluk, çocuk aileler ellerinde bavullar
otobüse hücum ettiler adeta… Bir gürültü, patırtı gidiyorki sormayın… Dikkatimi çeken en önemli şey herkes kendi
bavulunu otobüsün bagajına kendi koyuyor. Otobüs şoförü
sadece nezaret ediyor. Bir de bizimkileri düşündüm. Türkiye’ye getirdiğimiz turistlere kral muamelesi yapıyoruz. Bizim
otobüslerin şoförleri turisti daha uzaktan görünce bavulunu
kapıp bagaja koyuyor. Turiste sadece otobüse binip koltuğuna
kurulmak kalıyor. Teknemizin bulunduğu marinaya 17.30’da
geldik.

30 Ekim Pazartesi
75. GÜN

Gece rahat bir uyku çektik
Dün gece o kadar sakin uyuduk ki… Ne yekenin gıcırtılı
sesi, ne rüzgarın ne de dalgaların sesi var… Sabah erken kalktık. Bugün erken ayrılacağız ama marina bürosu kapalı. Güvenlik görevlisine marinada tekne bağlama, duş, tuvalet kartları için para bıraktık, kartları da geri verdik. Saat 07.00’de
hareket edip marinadan çıktık.
Yaklaşık 10 mil sonra Puerto de Mogan’a geldik. Açıkta
demir attık. Burası bir balıkçı kasabası ama kıyıya çıkmadık.
Dalgıç kıyafetlerimizi kontrol etmek istiyoruz. Deniz suyu
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25 derece. Murat ve ben suya atladık. Herşey düzgün. Çıkıp
kahvaltımızı yaptık. Daha sonra demir alıp tekrar yola çıktık.
Tenerifa’ya, daha doğrusu başkent Santa Cruz’a gidiyoruz.
44 mil yolumuz var. Flok ve ana yelken ile gidiyoruz. Kuzeydoğudan gelen rüzgar yelkenle yol almamız için müsait…
Bugün kardeşim İhsan, İstanbul’dan gelip bize katılacaktı. Saat 14.30’da aradı. Gelmiş, buluşacağımız marinadaymış… Daha önce konuşmuştuk. Erken gelişi benim için
sürpriz oldu. Meğer bilet alırken uçağın iniş saatini Türkiye
saatiyle söylemişler. O da dikkat etmemiş… Saat farkından
dolayı iki saat önce gelmiş böylece… Santa Cruz’a iyice yaklaştık… Marinayı bulamıyoruz. İhsan’ın telefonda verdiği
bilgi ile gördüklerimiz birbirini tutmuyor. Anladıkki navigasyon cihazına yanlış bir marina ismi girmişiz. İhsan’ın yönlendirmesiyle marinayı bulduk. Marinaya Opera Binası’nın
önünden geçilip giriliyor. Marinada köşede çok dar bir yerde yer gösterdiler veya sadece orada yer varmış… Murat’ın
mahareti, ustalığı sayesinde yanaşıp demir attık Marina personeli güleryüzlü ve yardımsever. Marinada Türkiye’den iki
tekne daha varmış. Biri Murat Reis ismli katamaran, diğerini
hemen göremedik…

31 Ekim 2017 Salı
76. GÜN

Hanse firmasına mail yazdım
İlk işim günlerdir dümenden gelen gıcırtı sesleriyle ile ilgili olarak üç kişiyi aramak oldu. Önce teknenin yapıldığı Almanya’da Greifswald’daki Hanse firmasına mail gönderdim.
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Maili doğrudan HanseYachts firmasının satıştan sorumlu yönetim kurulu üyesi Dr. Jens Gerhardt’a gönderdim. Ancak
yarın Avrupa’da tatil… Azizler Günü isimli dini tatil günü…
Hristiyanlıkta bilinen ve bilinmeyen tüm azizlerin anıldığı
kutsal bir gün. Dolayısıyla hemen cevap gelmesi mümkün değil… Ayrıca TransOcean Grubu’nun Tenerifa temsilcisi Hans
Schneider ile Radar Nordest firmasını aradım.
Akşam üstü marinanın hemen yakınındaki otomobil kiralama şirketine gidip yarın için bir otomobil kiraladım.
Otomobili yarın alacağız. Adanın güneybatısını dolaşmak istiyoruz. Akşam marinadaki Murat Reis isimli katamarandan
İlkay Koç ve Selim Ekmekçioğlu geldiler. Sohbet ettik.

1 Kasım 2017 Çarşamba
77. GÜN

Karlarla kaplı Teide dağına çıktık
Bugün saat 09.00’da Alman skipper ile gidip dün kiraladığımız arabayı aldık. Kırmızı renkli bir Kia marka otomobil…
Arabayı Alman skipper kullanıyor. Marinanın hemen önünde otomobiller için otopark var. Üç Euro’ya bir park kartı
da aldık. Kiraladığımız arabayla park yerine girmek istiyoruz.
Kart çalışmıyor. Alman skipper, giriş yerine çıkış tarafından
girmeyi teklif etti. Denedik oldu.
83 kilometre güneye gittik. Pico del Teide’ye çıktık. Teide, 3718 metre ile İspanya’nın en yüksek dağı… Volkanik
dağ hala aktifmiş… Tenerife ismi de buradan geliyormuş,
‘tene’, ‘dağ’, ‘ife’ de beyaz anlamına geliyormuş. Dağı üzerinde karlarla kaplı Teide’yi hep beyaz gören Palmalılar adaya bu
yüzden ‘Beyaz Dağ’ yani ‘Teneife’ diyorlarmış, zamanla da
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bu ‘Tenerife’ olarak değişmiş. Trekking ve dağcılık meraklıları için oldukça rağbet ediliyor. Dar yollardan Buena Vista
isimli köye vardık. Köy meydanı bayraklarla donatılmış. Oradan Puerto de La Cruz’a uğradık. Burası tam bir tatil beldesi, ortalık cıvıl cıvıl, turist dolu… Lüks oteller sıralanmış…
Plajlardaki kum siyah… Oradan La Laguna isimli kasabaya
gittik. La Laguna’nun merkezindeki sokaklar bir koloni havası yaşatıyor. Bu yüzden UNESCO tarafından Dünya Mirası
Sit Alanı ilan edilmiş. Tam adıyla San Cristóbal de la Laguna Teneriffa’nın nufüsu 160 bin civarında… Adaya gelenlerin mutlaka görmesi gereken bir yer... Akşama doğru dönüp
marinada tekneye geldik. Alman skipperin kayınpederi kalp
ameliyatı olmuş. Bir süre de Almanya’ya dönmek istiyor. Akşam internette Ryan Air uçak şirketinden bilet aldı. Akşam
yemeğimiz kuru fasulye, pirinç pilavı.

2 Kasım 2017 Perşembe
78. GÜN

Danimarka’da Cevdet’i harekete geçirdim
Bugün erken kalktık. Alman skipper kayınpederinin kalp
ameliyatı nedeniyle kısa bir süre için Almanya’ya dönüyor.
Dün uçak biletini almıştı. Alman skipperi havaalanına giden
otobüse bıraktım. Dönünce üçümüz kahvaltı ettik. İhsan ile
gidip kiralık arabayı bugün teslim edeceğiz. Otoparkın çıkış
kapısından da çıkamıyoruz. Çünkü kart kapıyı açmıyor. Kolayı var. Giriş kapısından çıktık. Dün Alman skipperle çıkış
kapısından girmiştik, şimdi de İhsan’la giriş kapısından çıkıyoruz. Kapılar mı ters, biz mi ters yapıyoruz anlamadım
gitti… Otomobili teslim edeceğimiz yer çok da uzak değil.
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Gideceğimiz yer en fazla dört kilometre… Googlemap’e bakarak gittik. Yarım saat sürdü.
Saat 11.00’de incoming şirketi MTS Globe Kanarya Adaları Ürün Müdürü Tatiana Poletto ile Bölge Direktörü Juan
Manuel Alonso geldiler.
İhsan, NordEst firmasındaki teknisyen Martin’e telefon
etti. Telefonu açılmıyor. Saat 15.00’de gelip dümene bakacaklardı. Birkaç kez daha aradı. Nihayet saat 17.30’da firmanın
sahibi geldi. Ancak ustası ona hiçbir bilgi vermemiş. Dolayısıyla ne olduğunu, neye bakacağını önceden öğrenmeden
gelmiş. Firmanın sahibine durumu anlattık. Verdiği cevap
‘Tekne karaya çekilmeli… Parçayı da ısmarlamalıyız’
oldu. Teknenin karaya çekilmesi, ısmarlanan yeni parçanın
gelmesi, takılması vesaire tüm işlerin iki haftalık bir süre içinde olmalı. Aksi takdirde Atlantik’i geçiş için uygun zaman
dilimini kaçıracağız…
Parçanın üretici firması Jeffa’nın merkezi Danimarka’da…
Firmaya yakın bir yerde oturan liseden arkadaşım Cevdet
Celkan aklıma geldi. Aslen Kilisli olan 72 yaşındaki sınıf
arkadaşım Cevdet Celkan, 1966 yılında Danimarka’ya gitmişti. Yabancılar Dairesi’nde tercüman ve danışman olarak
uzun yıllar çalıştıktan sonra emekli oldu. Dört çocuk babası
Cevdet uzun yıllar Ballerup Türk Kültür Derneğinin başkanlığını yapmış, Danimarka Türk Diyanet Vakfı Yönetimi’nde
de bulunmuştu. Danimarkalı eşi Merethe ile orada emekli
olarak yaşamını sürdürüyor. Ona fotoğraflarla birlikte gerekli bilgileri gönderip ilgilenmesini rica ettim. Cevdet hemen
gönderdiğim maili cevaplandırdı. ‘Yarın sabah hemen ilgileniyorum’ diye yazdı. Onun bu cevabı yüreğime su serpti.
Murat Reis teknesinin sahibi Selim Ekmekçioğlu akşam
bize geldi. Sohbet ettik. Selim Bey, bir holdingde üst düzey
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yöneticilikten emekli olmuş. Yıllarca hep denize açılma hayalleri kurmuş. Görev yaptığı yer değiştirilip İzmir’e gelince ilk
zamanlar Urla’ya gidip tekneleri incelemiş. Merakla başlayıp
gerekli eğitimleri aldıktan sonra arkadaşlarıyla seyirler yapmış.
2014’te ‘Lagoon 400’ katamaran teknesini almış. Daha sonra
onu satıp 2015 Mayıs ayında şu anki katamaranı almış. Oğlunun adından yola çıkarak ‘Murat Reis’ ismini koymuş. Eylül
ayında Seferihisar’daki Teos Marina’dan yola çıkan Selim Bey,
2020’de dünya turunu tamamlamayı düşünüyor. Bugün Almanya’ya dönen Alman skipperden bir haber yok. Frankfurt’a
varıp varmadığı, her şeyin yolunda olup olmadığına dair kısa da
olsa bir mesaj atması doğru olurdu diye düşündüm.

3 Kasım 2017 Cuma
79. GÜN

Tenerifa-Danimarka-Almanya üçgeni

Sabah erken saatlerde Danimarka’dan Cevdet aradı. ‘Yoldayım firmaya gidiyorum’ dedi. Arkadaşlık işte bu… Zor
zamanda yanında olmak. Saat 10.00’da bir kez daha aradı ve
‘Parçayı aldım. Eve dönüyorum’ dedi. Cevdet’e teşekkür ettim. Şimdi sıra o parçanın buraya Santa Cruz’a gelmesi veya
getirtilmesine geldi. Ben ‘Hemen uçakla gelip alayım’ dedim
ama Cevdet uçak biletlerinin aşırı pahalı olduğunu söyledi.
Bu arada bizim Bentour’un ürün direktörü Dieter Reiser de devreye girdi, araştırıyor. Bana ‘Gitmenize gerek yok.
Gece ekpress kargoyla Stuttgart’a getirme imkanımız var’
dedi. Ben ‘hemen getirtelim’ derken rahatladım. Kararımı
verdim. Stuttgart’a gidip, parçayı alıp hemen getireceğim.
Anita da zaten Stuttgart’ta… Yarın gidip pazartesi döneceğim. Tenerifa-Danimarka-Almanya üçgeninde yoğun bir
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telefon trafiği ile yürütülen ‘Yeke Operasyonu’ başarılı sonuç
vermişti. Operasyonun iki kahramanı da Dieter ile Cevdet…
Bu arada Perşembe sabahı Almanya’ya giden Alman skipper
aradı. Salı günü döneceğini haber verdi. Her şey planlandığı
gibi giderse perşembe günü Atlantik’e açılmamız mümkün
görünüyor. Bu telefon trafiği bitip her şeyin tıkır tıkır işlediğini görünce bir taraftan da nazar değmemesi için üç kez
tahtaya vurdum…
Alışveriş için kapalı pazara gittik. 1960’lı yıllarda yapılmış… ‘Mercado da Vila’ adlı kapalı pazaryeri aynı zamanda
balık pazarı… Burada yerli halk ayakta hem atıştırıyor, hem
sohbet ediyor. Biz de meyve sebzenin yanısıra akşam yemeği
için büyük bir dil balığı aldık. Tekneye döndük. Akşam dil
balığını pişirip yedik. Harikuladeydi. Murat bugün güverteyi
yıkayıp temizlemişti. Benim kamaramın havalandırma kapağı
tam kapanmamış. Bu yüzden içeri giren su yüzünden yatağım
ıslanmış. Gece güvertede yattım.

4 Kasım Cumartesi
80. GÜN

Almanya’ya gidip geleceğim
Anita aradı. Benim Stuttgart’a geliyor olmama çok şaşırmış. Sürpriz oldu… Sabah erken kalktım. Santa Cruz’daki
MTS Globe firmasından bir kişi gelip beni alana götürecek.
Saat 07.30 oldu gelen giden yok. Sözleştiğimiz gibi beni 3
nolu Ponton’a gelecekti. Tedirgin oldum . Telefon ettim.
Geldiğini ama beni göremediğini söyledi. Beni yanlış yerde
arıyordu. Neyse buluştuk. Marinadan alan 54 kilometre. 45
dakikada alana vardık.
112

Hayatım Deniz

Alan çeşitli ülkelerden gelen veya giden turistlerle doluydu. Uçak vaktinde kalktı. Saat 16.00’da Stuttgart’tayım. Anita
gelip beni aldı. Bu arada Dieter aradı. Cevdet’in aldığı parça
gece Express servisle Danimarka’dan Stuttgart’a gelmiş. Ben
ani geldim. Anita, arkadaşı Margot ile bu akşamki bale için
çok önceden bilet almış. Stuttgart Balesi dünyaca ünlü… Bilet
bulmak bir mesele… Bale topluluğu sık dünya turnesine çıktığı için hele Stuttgart’taki bir gösterisine gitmek için aylar, hatta
bir yıl önce bilet almak gerekiyor. Anita da gitmemezlik edemezdi, akşam gösteriye gitti. Benim de zaten günlerdir devam
eden heyecan verici olaylar, ardından uçak yolculuğu dolayısıyla dinlenmeye ihtiyacım vardı. Akşam erken saatlerde yattım.

5 Kasım 2017 Pazar
81. GÜN

Parçalar Danimarka’dan geldi
Dün gece iyi bir uyku çekmişim. Anita, öğlende bir arkadaşıyla çok önceden sözleşmiş. ‘Beraber gidelim’ dedi ama
ben evde kalmayı tercih ettim. Ayrıca sağ kalçamdaki ağrı da
devam ediyor. Hava da zaten yağmurlu ve soğuk. Anita, saat
14.00’e doğru eve döndü. Bugün komşunun kadının yaş günüymüş. Anita, saat 17.00’de komşu kadının yaş günü kutlamasına gidip iki saat kadar kaldıktan sonra döndü. Ben de bu
arada yarın için Stuttgart’tan Frankfurt Havaalanı’na tren bileti
aldım internetten… Yarın Frankfurt’tan Tenerifa’ya uçak saat
11.40’da gidiyor. Sabah erken kalkıp uçağa yetişmem lazım…
Sinirlerim de gergin. Sağ kalçamdaki ağrı artarak sürüyor.
Danimarka’da Cevdet’in aldığı, gece express kargoyla getirttiğimiz dümenin üç parçasının ağırlığı da 5,5 kilo... Üç metal
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parçayı bavulla bagaja mı vereyim, el bagajında mı götüreyim
bilmiyorum. Bu arada İsviçre’den Deniz aradı… Şirkette pazarlama bölümüyle ilgili bazı pürüzleri anlattı. Hepsi aklımdan birer birer geçiyor… Tüm bunları düşünürken saat 22.00
sıralarında uyumuşum.

6/7 Kasım 2017 Pazartesi/Salı
82./83. GÜN

Stuttgart’tan Tenerifa’ya dönüyorum
Bugün Frankfurt üzerinden tekrar Tenerifa’ya dönüyorum. Erken kalktım. Anita beni Stuttgart’ın Filderstadt semti
tren istasyonuna bıraktı. Stuttgart Merkez Tren İstasyonu’na
gideceğim banliyö treni vaktinde hareket etti. Ama şehir
merkezine yaklaşınca durdu. Gitmiyor. Makinist raylarda insan veya insanlar görüldüğü için olay aydınlığa kavuşuncaya
kadar tüm banliyö seferlerinin durdurulduğunu anons etti.
‘Şimdi sırası mı… Bu da beni buldu’ diye söyleniyorum.
Yaklaşık 25 dakika bekledik. Sıkıntıdan patlıyorum.
Frankfurt’a gitmek için bineceğim treni kaçıracağım. 25
dakika bekleyişten sonra banliyö treni hareket etti ama merkez istasyonuna vardığımız zaman bineceğim tren çoktan gitmişti. Trenlerin kalkış saatlerini gösteren ışıklı panoya baktım. Sekiz dakika sonra bir tren daha var Frankfurt’a… Ona
yetişmek için trenin kalkacağı perona koşuyorum. Ama ne
koşma… 100, 200 ve 4 x 100 metrelerde dünya şampiyonu Jamaikalı koşucu Usain Bolt’tan daha hızlı koşuyorum
sanki… O gelse sanki onu bile geçeceğim. Sonunda kendimi
Frankfurt’a giden trene nefes nefese attım. Tam 1 dakika 46
saniye sonra tren kalktı. Frankfurt’a vardım.
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Sadece altı kiloluk el bagajım var. İçinde de dümenin üç
parçası var. Parçalar metal… Bagaja vermeyip yanıma almak
istiyorum ama ya güvenlik kontrolundan geçmezse… Her şey
bir anda suya düşer. Kısa bir durum muhakemesinden sonra
bagaja vermeye karar verdim. Riske girmeye gerek yok diye
düşündüm.
Güvenlik kontrolundan geçtikten sonra uçağa alınacağımız salona gitmeden önce eczaneye uğradım. Lazım olabilecek ilaçları aldım. Yola çıkmadan önce Anita bize iki telefon
kartı almıştı. Böylece Muratla birlikte uygun fiyatla her yerle
görüşme yapabilecektik. Ama düşündüğümüz olmadı. ‘Lufthansa Mobile’ isimli kartlar sadece internetten ve pasaport
bilgileri verilerek ısmarlanabiliyordu. Çok sinir bozucu bir işlem... Kartlar nihayet İsviçre’de Anita’ya geldi... Ancak benim
İsviçre, Murat’ın da Türk telefonuyla çalışmıyordu. Alanda
elektronik mağazasından Murat’a ve kendime 150 Euro’ya
iki cep telefonu aldım. Ama uygun fiyatlı olduğu ileri sürülen ‘Lufthansa Mobile’ kartları yeni telefonda da çalışmadı.
Kartta yüklü olan para da sanki Bermuda üçgeninde yok oldu
gitti. Atlantik’i geçerken okumak üzere birkaç kitap da satın
alıp salona geçtim.
Uçak bir saat rötarlıydı. Ama Tenerifa’ya planlandığı saatte vardı. Saat 18.00 sıralarında marina Sun Miguel’deydim.
Artık uzak diye bir kavram kalmadı. Benim dedelerim Bulgaristan’dan gelip İstanbul’un Büyükçekmece yakınlarında bugün Karaağaç köyüne yerleşmiş. Köyü de onlar kurmuş. Ama
o dönemler Karaağaç’tan İstanbul’a gitmek neredeyse bir gün
sürüyormuş… Atalarıma yıllar sonra sabah Almanya’nın Stuttgart kentinde, akşam üstü de İspanya’nın Tenerifa adasında
olunacağımı söylesem kimbilir ne kadar şaşırırlardı herhalde…
Hemen birkaç fotoğraf çektim getirdiğim parçalardan…
Nordest firmasından Danilo Origgi’ye gönderdim. Yarın
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gelmesini istedim… Salı günü saat 10.00 sıralarında aradılar, teknenin saat 12.00’de karaya çekileceğini bildirdiler.
Saat 13.00’de henüz marinadaki yerimizdeydik. Nihayet saat
19.00’da tekrar aradılar. Medcezirden dolayı suların çekildiğini söylediler. Uzun konuşmalardan sonra Çarşamba günü saat
10.00’da vinçle kaldırılmasına karar verildi.
Nordest firmasından da Danilo’ya haber verilip sabah saat
09.00’da marinada olması istendi. Biz de bu akşam dışarda
yemek için MTS’ten bir kiralık araba istedik. Araba geldi.
Ama Alman skipper Almanya’da, aşırı hızlı gittiğim gerekçesiyle ehliyetime Almanya’da geçici bir süre el konulmuştu.
Yani ehliyetim yok. Murat da burada araba kullanmaya cesaret edemiyor. Geriye kardeşim İhsan kaldı. Direksiyona İhsan
geçti. Dağda bir balık lokantasına gittik. Herşey çok lezzetliydi ama porsiyonlar çok büyüktü.

8 Kasım 2017 Çarşamba
84. GÜN

Tekneyi karaya çekip kaldırdık
Sabah tam saat 06.45’te aradılar. Derinlik 3,4 metre…
Vinçe gitmek için hazır olduğumuz için hemen gidiyoruz.
Marina bürosundan Rafael de geldi. Marina bürosu iki katlı bina… Rafael, marinada genelde ‘Rafa’ olarak tanınıyor.
Onu büroda bulmak hep mümkün… Son derece nazik ve
yardımsever… Rafael ‘Emniyet çok önemli’ deyip bizzat
suya girerek bir kez daha kontrol etti. Med cezirden dolayı
sular çekildi. Derinlik üç metreye indi. Tekne daha suda.
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Tam saat 08.00’de vinç tekneyi kaldırmaya başladı. 22
tonluk tekne yavaş yavaş yükselip sudan çıktı. Şimdi vinçte
asılı… Değişik bir duygu… Saat 09.20’de Nordest firmasından teknisyen Martin geldi. Yanında Adam isimli bir İngiliz
teknisyen daha var. Adam dümen palasını söktü. Yaklaşık 80
kilogram… Dümenin üst ve alt rulmanlarına baktı. Üstteki
rulman tertemiz. Alttaki rulmana ufak kabuklu deniz hayvanları girmiş, çalışmasını engelliyormuş. Alttaki rulmanı değiştirdik. Saat 14.00’de tekne tekrar suya indirildi. Vinç ücreti
198 Euro… İşçilik ücreti 240 Euro… Türkiye’de böyle bir
şey başımıza gelseydi en az 1500 Euro öderdik sanırım… Bir
deneme turu attık. Herşey yolunda… Neşemiz yerine geldi.
Sevinçliyiz. Martin ve Adam’a 50’şer Euro bahşiş verdim.
Kayınpederinin kalp ameliyatı dolayısıyla Almanya’ya giden
Alman skipperi de akşam aradım. Dümenin arızasının giderildiğini, en geç Cuma günü burada olmasını söyledim.

9 Kasım 2017 Perşembe
85. GÜN

Hazırlıklarımızı tamamladık
Murat ve İhsan’la tekneyi temizleyip pırıl pırıl yaptık.
İhsan’la gidip erzak ve içme suyu aldım. Tekneye döndük.
Murat aldığım sebze, meyve, ekmek gibi erzakları yerleştirdi. 100 litre de içme suyu getirdik. Bir defa daha Murat’la
alışverişe gittim. Ağır şeyler kaldırmaktan dolayı Murat ve
benim bellerimiz ağrıyor. Aldıklarımızı alışveriş arabasıyla getirdik. Saat 13.30’da marina bürosunda ‘Rafa’ olarak tanınan
Rafael’e gidip borcumuzu ödemek istediğimi söyledim. Ayrıca çıkış işlemlerimizi nerede, nasıl yaptıracağımızı sordum.
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Santa Cruz’da polise gitmemiz gerektiğini söyledi. Borcumu
ödedim. Mutfak ve dalgıç tüplerini de doldurmak gerekiyor.
Rafael, dalgıç tüplerini ücretsiz doldurdu. Mutfak tüplerini
ise Santa Cruz da nerede doldurmamız gerektiğini anlattı.
Akşam yemeğimizi teknede yedik. Akşam yanımıza bir Alman çiftin bulunduğu tekne geldi. Klaus ve karısı Karin’le
yelkenli tekneleri Fly Neuss ile buraya kadar gelmişler.

10 Kasım 2017 Cuma
86. GÜN

Bugün Ata’mızın ölüm yıldönümü
Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 79. Yıldönümü… İlelebet kalbimizde yaşayacak olan Atatürk’ü hep minnettarlıkla anıyoruz.
Saat 9’u 5 geçe tüm Türkiye’de sirenler çalıyor, hayat duruyor, bir dakika süreyle Atamız için saygı duruşu yapılıyor.
Saat 08.00’de kiralık otomobille gaz tüplerini doldurtmak
için Santa Cruz’a gitmek üzere yola çıktık. Gaz tüplerini doldurtacağımız DISA firması yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki El Fuerte’de… Bir saat sürdü gidip tüpleri doldurtmamız
ama sonunda tüplerimiz şimdi dolu. Tekrar Santa Cruz’a
döndük. Polis merkezini arıyoruz. İki saat süren bir arayıştan
sonra bulduk. Polisler hemen ilgilendiler. Verdikleri belgeleri
doldurdum, pasaportlarımızla birlikte verdim. Alman skipperin pasaportu sadece elektronik olarak vardı.
Polis bunu sorun görmeyip kabul etti. Benim ve Murat’ın
pasaportlarına baktı. Murat’ın vizesinin süresi beş gün önce
dolmuştu. Polis bir Murat’ın pasaportuna bir de bana baktı.
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O anda aklıma Murat’ın ‘gemici hüviyeti’ geldi. Hemen çıkarıp gösterdik. Polis baktı ve ‘Tamam’ deyip geri verdi. Polisin yardımseverliği hoşuma gitti.
Karibik’te gideceğimiz adanın bayrağı lazımdı. Bulup
satın aldık. Deniz haritası aradık. Hiçbir yerde bulamadık.
Daha sonra peynir, et vesaire erzak almak istiyoruz. Biraz arayıp bir küçük hal benzeri bir yer bulup aldık. Artık her şey
tamamdı. Saat 17.00 civarında marinaya döndük. Baktım
Klaus tek başına teknede oturuyor. Karısı Karin Almanya’da
yaşadıkları Neuss kentine dönmüş. Klaus’u akşam tekneye
davet ettim. ‘Sohbet eder, bir şeyler yer, içeriz’ dedim. Geleceğini söyledi. Bu arada Alman skipper Almanya’dan döndü,
saat 17.45 sıralarında tekneye geldi. Neşeli ve dinlenmiş bir
hali vardı. Daha sonra Klaus tekneye geldi. Hep beraber sohbet ettik. Klaus ve ben rakı, diğerleri kırmızı şarap içti. Ben
erken yattım. Diğerleri sohbete devam ediyorlardı.

ATLANTİK’E
AÇILIYORUZ
11 Kasım 2017 Cumartesi
87. GÜN

Kap Verde’ye doğru 820 mil gideceğiz
Bugün saat 08.00’de kalktık. Bugün yani 11’inci ayın
11’inci günü tam saat 11’de palamarları çözüp ‘Vira demir’
diyeceğiz. Aynı saatlerde de Almanya’da geleneksel faşing eğlencelerine start veriliyor. Tesadüf... Biz de Almanya’dan binlerce kilometre uzakta bir başka şeye start veriyoruz. Ama biz
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eğlenceye değil çetin bir sınav vereceğimiz yolculuğa çıkıyor,
yüreğimizin gittiği yerlere gidiyorduk...
Murat direğe tırmanıp kontrol etti, herşey yolunda…
Flok’un makarasının dört vidası düşmüş. Flok’un vidaları
taktık. Rüzgardan dolayı Flok’u yerine takmadık. Yemek pişirmek, içmek için 120 litre, duş için de 800 Litre suyumuz,
860 litre yakıtımız var…
Murat bu arada bana dün akşam yaşadıkları bir olayı anlattı. Ben yattıktan sonra olduğu için duymamıştım. Murat
‘Kadir Bey, akşam siz yattıktan sonra Alman skipper, İhsan ve Klaus biraz daha oturdular. Devam eden sohbette
Alman skipper ve İhsan kırmızı şarap içerken Klaus rakı
içti. Hani rakı çarptı derler ya… Onunki de öyle oldu.
Daha sonra teknesine giderken Klaus epey sarhoştu. Tekneden kıyıya geçerken İhsan Bey yardımcı olmak için
düğmesine basarak pasarellayı biraz aşağı indirdi. Ancak
tekne ile marina arasındaki Pasarella hareket edince tutunmak istedi. Ama başaramadı. Telefon, gözlük vesaire
üzerinde ne varsa birlikte suya düştü. Allah’tan bir şey olmadı… Hemen sudan çıkardık…’ Tabii Klaus, pasarellayı
sabitleyen halata sıkı sıkı tutunca halatı tutan çubuk kırılmış… Pasarella bozulmuş tabii bu durumda… Yapacak bir
şey yok. Çubuk dökme demirden yapılmış. Yenisini alacağız.
Saat 11’i 11 geçe St. Miguel Marina’dan çıkıyoruz. Kuzeydoğu’dan 20 Knot şiddetinde rüzgar var. Önce 680 mil güneye Kap Verde’ye doğru gideceğiz. Daha sonra batıya dönüp
Ticaret (Passat) rüzgarlarından faydalanacağız.
Niye bu ay... Denizciliği bilmeyenler için özetle... Doğa
şartları açısından Akdeniz genellikle yaz ayları, Atlas Okyanus için ise Kasım-Aralık’ı beklemek gerekir çok sert havaya,
kasırgalara yakalanmamak için... Yüzyıllardır bu işin geleneği
böyle... Kasım’dan başlayıp Ocak ayı sonuna kadar rahat bir
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geçiş dönemidir. Ya klasik Kasım, Aralık geçişini dene veya
Ticaret rüzgarları için Ocak ayını bekle… İngiliz denizciler
ise şöyle diyormuş… ‘Kanaryalar’dan çıktıktan sonra tereyağı eriyene kadar güneye inin, daha sonra rotanızı batıya
çevirin, ticaret rüzgarları sizi karşı kıyıya atar. Bir yandan
güneşlenir, diğer yandan Atlantik’in keyfini çıkarıp karşı
kıyıya geçersiniz’
Tekneler bağlı oldukları marinalarda, limanlarda güven
içindedir. Ancak onlar oralarda bağlı durmaları için yapılmamış... Onların görevi denizleri, okyanusları aşmak... ‘Bizim
teknenin de görevi bu olmalı’ dedik ve Tenerifa’da bize katılan kardeşim İhsan, Murat ve Alman skipper ilk okyanus
yolculuğumuza başladık.

12 Kasım 2017 Pazar
88. GÜN

Önümüz ufka kadar derya deniz
Önümüz derya deniz... Atlas Okyanusu... St. Miguel gözden kayboluncaya kadar hepimizi heyecan sarmıştı ama belli
etmemeğe çalışmamıştık… Gün doğarken birden yanımızda
20 kadar Yunus bize eşlik etmeye başladı. Çağlar boyu denizciler birtakım şeylerin kendilerine şans getirdiğine inanmışlar.
Teknelerin önünde, yanında yüzen yunuslar da iyi bir şans
olarak yorumlanmış. İnşallah bize de şans getirir. Seyir haritaları olmadığı dönemlerde yunusların hareketlerinden belki de
akıntı, rüzgar, dalga gibi şeyler tahmin ediliyordu…
Rüzgar kuzeydoğudan geliyor. Deniz hafif dalgalı… Dalgalar arkasından sanki bizi arkadan ittiriyor. Ortalama 6.6 Knot
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hızla yol alıyoruz… Denizlerin sevimli varlıkları Yunuslar sanki tekneyle oyun oynamak istiyorlar. Yunuslar deniz ortamındaki besin zincirinin en üst halkalarından birinde yer aldıkları
için, denizlerdeki kirlilikten önemli ölçüde zarar görüyorlar…
Bu arada sağ kalçam şiddetli şekilde ağrıyor. Voltaren sürüyorum… İbuprofen içiyorum ağrıya karşı… Faydası yok bir türlü… Dümen parçalarını kaldırdığımdan beri bu ağrı başladı.

13/14 Kasım 2017 Pazartesi/Salı
89./90. GÜN

Barbados’a 2200 mil yolumuz var
Pazartesi ortalama 6.2 Knot hızla gidiyoruz. Barbados’a
daha 2168 mil yolumuz var. Gün boyu 129 mil yol aldık.
Salıya geçerken gece yarısından itibaren saat 03.00’e kadar
İhsan nöbette… Gece saat 01.00 sıralarında flok birdenbire
sancaktan iskele tarafına döndü. Tekne rotasından çıktı. Alman skipper, Murat ve ben hemen müdahale edip floku düzelttik. Tekne tekrar rotasına girdi. Dalgaların boyu üç metreyi aşıyor. Rüzgarın hızı ise 25 Knot civarında.
Saat 15.30 sıralarında su yapıcı cihazı çalıştırıp duş almak
istiyoruz. Murat cihazı çalıştırdı. Yaklaşık iki saat sonra baktım. Su tankında ilave su yok. Murat’a söylüyorum. Bana
‘Tekne çok sallanıyor. Bu yüzden su çekemiyor galiba’
diyor. Saat 18.00’e doğru tekrar ben ve İhsan duş yapmak
istiyoruz. Önce traş olayım dedim ama su akmıyor. Baktık su
pompası çalışmıyor. Halbuki pompayı Lanzarote’de tamir ettirmiştik. Murat yedek pompayı taktı ama bu kez ‘Su yapıcı
tekneye su vermiyor gerçekten’ dedi. Bu ciddi bir durum…
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Tankta 500 litre, iki yedek bidonda da 60 litre suyumuz var.
Barbados’a kadar 14 gün gideceğiz okyanusta… Çare yok.
Duş yapmayacağız. Bulaşıkları deniz suyu ile yıkayacağız.
Bunları düşünürken kardeşim İhsan ‘Şu cihazın kitabını
bana verir misiniz… Bir bakayım’ dedi. Kendisinin makine
mühendisliği dalında doktorası var. Öğretim üyesi edasıyla
kitabı dikkatlice okuduktan sonra küçük bir şalteri gösterdi.
Meğer bu şaltere basılması gerekiyormuş. Böylelikle cihaz
‘Otomatik ON’ olacakmış. Bastık ve çalıştı. O anki sevincimizi görmeliydiniz. 150 mil yol aldık.

15/16 Kasım 2017 Çarşamba/Perşembe
91./92. GÜN

İki günde 310 mil yol aldık
Nöbet sırası üçer saat… 00.00-03.00 arası ben, daha sonra
Alman skipper, ardından da İhsan… Sıra böyle gidiyor. Flok’u
açarken sorun çıkıyor. İndirip flokun tepesindeki makarayı
kontrol etmek istiyoruz. Dün heyecan yaratan su yapıcı cihaz
bugün çalışıyor. Bu kez öndeki kamaraların atık su pompası
ara sıra sorun çıkarıyor. Ana yelkenin üçte ikisi ve flok ile ilerliyoruz. Akşam kıymalı patlıcan ile pirinç pilavı yedik.
Perşembe günü saat 10.30 sıralarında 19 derece Kuzey
enlemine ulaştık. Buradan sonra artık batıya dönüyoruz,
Barbados’a ulaşmak için… Flok ve ana yelkeni kapattık.
Balon yelkeni açtık. Memnunuz. Hızımız 8-9 Knot… Yelkenciler bilir… Bilmeyenler için balon yelken, torbaya benzeyen bir yelken türü… Amacı rüzgarın çarptığı yüzeyi genişleterek daha fazla rüzgar yakalamak ve bunun sonucunda
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tekneyi daha hızlı götürmektir. Bizdeki asimetrik olanı… Bir
de simetrik olanları var… Asimetrikler diğerinden küçük ama
floktan büyük… Özellikle hafif rüzgarda balon yelkenler, teknelerin hızında çok etkili oluyor. Çarşamba 150, Perşembe
de 160 olmak üzere iki günde 310 mil yol aldık.

17 Kasım 2017 Cuma
93. GÜN

Marineli çiğ balık midemizi bozdu
Folk ve ana yelken açarken veya tekrar sararken sorun yaratıyor. Bu da beni endişeye sevk ediyor. Balon yelkenle ilerliyoruz ama kuzeybatıdan gelen rüzgar zayıf… Yeterli hızda
gidemiyoruz. 5 kiloluk bir çipura yakaladık. Hemen marine
ettikten sonra yedik. Bir süre sonra İhsan bir balığın arkadan bizi takip ettiğini söyledi. Baktık yaralı bir balık… Olta
boğazına takılmış. Oltayı da çekemiyoruz. Çünkü olta dümenin palasına takılmış. Şimdi atlayıp oltayı paladan kurtarmak
mümkün değil. Etrafta köpek balıkları olabilir. Devam ediyoruz. Belki sorun kendiliğinden çözülebilir. Doğudan gelen
rüzgarın şiddeti zayıf. Bu yüzden floku açmalıyız ama sorun
yaratıyor. Bu yüzden açarsak belki kapatamayız diye düşünüyorum. Düşündüğüm gibi de oldu. Açarken yarıda durdu.
Ama Murat kararlı. Flok’un yukardaki makarasını tamir edip
açtı. Bu akşam İhsan ile benim midemiz müthiş bulanıyor,
başımız dönüyor. Sonunda ikimiz de istifra edince açıldık.
Murat ve Alman skipperde bir şey yok… Sanırım bugün yakaladıktan sonra marine edip yediğimiz çiğ balıktan oldu…
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18 Kasım 2017 Cumartesi
94. GÜN

Bir an umutsuzluğa kapıldım
Sakin bir gün. Güzel bir hava… Balon yelkenle ilerliyoruz. Öğleye doğru canımızı sıkan bir şey oldu. Kelebek seyir
yapmak istedik olmadı. Yelkenciler bilir. Bilmeyenler de şöyle
düşünmeli… Pupa seyri rüzgarın tam arkadan aldığı bir seyir… Yelkenler iki tarafa açıktır. Sadece ana yelken ve flok ile
yol alınınca buna İngilizce ‘wing on wing’ bazen de ‘butterfly’
(kelebek) deniyor. Ancak bu yetersiz kalınca hızlı gidebilmek
için balon yelken de açılır. Bizde de flok açıktı. Kelebek seyir
için ana yelkeni de 80- 90 dereceye getirmek istedik olmadı.
Bu da bende ‘Bizim gibi Hanse modeli teknelerin okyanus
için uygun olmadığı’ hissi uyandırdı…
Bu akşam balon yelkenle ilerlemek istiyoruz. Murat buna
şüpheli bakıyor. Saat 22.00 civarı… İhsan nöbette… İhsan
havanın giderek sertleştiğini görüyor. Bu durumda balon yelkeni toplamak lazım diye düşünüyor. Ben kamarada uyuyordum. Birden sesler duydum. Kalkıp hemen güverteye çıktım.
Bir de ne göreyim… Bizim balon yelken flokun furlingine sarılmış… Furling flokun direk tepesine basıldıktan sonra baş
ıstralya etrafında sarılarak toplanmasını sağlayan düzen… Berbat bir durum… Berbat olduğu kadar tehlikeli bir durum…
Öyle bir sarılmış ki sanki tekrar ayırmak mümkün değil.
Alman skipper dümende… İhsan da kıç tarafta yardım
ediyor. Ben de Murat ile baş tarafta balon yelkeni kurtarmaya çalışıyoruz. Bir saat kadar uğraştık. Sonunda balon yelkeni kurtarıp indirdik. Yelken suya düştü ama tekrar tekneye
alabildik. O kadar süredir yelken yapıyorum, böyle bir şey
ilk kez başıma geldi. Bir saat sanki bir film sahnesi gibiydi. Bir ara umutsuzluğa kapılmadık dersem yalan olmaz…
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‘Umutsuzluk, korkuların en büyüğüdür’ diyorlar ama bizdeki umutsuzluk ve endişeydi sanırım, ama yelkencilik insana
öncelikle hızlı ve doğru karar verme yeteneği sağlıyor. Biz de
hızlı ve doğru kararla tehlikeyi savuşturduk. 1901-09 yılları
arasında ABD Devlet Başkanlığı yapan Theodore Roosevelt,
‘Karar verme anında doğru olan şey, yapabileceğin en iyi
şeydir. Yapabileceğin ikinci en iyi şey ise kötü olan şeydir.
Yapabileceğin en kötü şey ise hiçbir şeydir’ demiş… Biz de
yapabileceğimiz en iyi şeyi yaptık. Daha sonra baktık ki dün
dümenin palasına takılan oltamız da bir şekilde kendiliğinden
paladan kurtulmuş… Bugün 120 mil yol yaptık.

19 Kasım 2017 Pazar
95. GÜN

Deniz ve gökyüzü ile baş başayız
Bugün sabah geç kalktık. Güvertede oturdum. Dün akşam
yaşadıklarımızı düşünüyorum. Deniz ve gökyüzü ile baş başayım. Etraf ufka kadar deniz… Başka bir tekne, tek bir canlı
gözükmüyor. Deniz insan doğasının en önemli parçalarından
biri… Yelken de onun içinde olmanın en keyifli araçlarından
biri. Yelkencilik insanın ruh yapısını da geliştiriyor, doğayla
buluşmayı, onun parçası olmayı sağlıyor.
Dün gece uykumda sırılsıklam terlemişim. Murat da kabus görmüş, sayıklamış, çığlık atmış… Hemen yan kabinde
Alman skipper, duymuş ama Türkçe bilmediği için ne dediğini anlamamış. Dün akşam bizi Allah korudu. Bundan dolayı
bu akşam kendimize ziyafet çekmek istiyoruz. Akşam yemeğimiz. Tenerifa St. Cruz da aldığım dana biftekleri, yanında makarna ve karışık salata… İhsan 30 Kasım’da Florida’da
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olmak istiyor. İhsan, Barbados’ta bizden ayrılıp Miami’ye
uçmayı planlıyor. Eşi de İstanbul’dan oraya gelip buluşacaklar. Tatil paketi satın almış… Anita da aradı. O da 30 Kasım
da Barbados’a gelmek istiyor. Kardeşim gidecek, karım Anita
Karibik’te birkaç hafta bize katılmak üzere gelecek.
Balon yelken olmadığı için 7-8 Knot yerine 5-6 Knot hızla
yol alıyoruz. Tam bir yaz havası. Sıcaklık 30 derece. Bugün
125 mil yol almışız. İhsan, bugünden itibaren nöbet listesini değiştirdi. Gece yarısından itibaren ikişer saat, ancak saat
06.00’dan itibaren üçer saat nöbet tutacağız.

20/21 Kasım 2017 Pazartesi/Salı
96./97. GÜN

Barbados’a 1575 mil yolumuz kaldı
Hedefimiz Barbados… Daha 1575 mil yolumuz var. Sakin bir geceden sonra bugün hedefe doğru yavaş da olsa ilerliyoruz. Yelkenciler için şöyle demişler… ‘Yelkenli bir yere
varmak için kullanılmaz. Bir yere varmak isteyen uçağa,
trene otomobile biner. Yelkenci, varmayı değil, gitmeyi,
gidiyor olma halini seven insandır. Yavaş ya da hızlı, gidiyor olmak, denizin üzerinde olmak yeter ona…’
Hava çok sıcak. Terliyoruz. İki gündür ekranda ilk kez bir
gemi gördüm. İskele tarafımızdan 15 mil uzaklıkta seyrediyor. Las Palmas’a giden bir tanker… Hava raporunu bilgisayara indirdik. Yaklaşık bir saat sürdü. Saat 17.00 sıralarında
ana yelken ve flok ile ilerliyoruz. Hafif bir rüzgar var. Murat
ve Alman skipper balon yelkeni hazırlamak istiyorlar. Ben
önce pek taraftar değildim. Bir saat kadar uğraştılar. İhsan da
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yardım etti. İskele tarafındaki vinç bozuk olduğu için herşeyi
kol kuvvetiyle yaptılar.
Saat 18.30 sıralarında 4 mil hızla batıya yol alıyoruz. Ana
yelken ve Flok ile gidiyoruz. Sağ kalçamdaki ağrılar iyice azaldı. Sanki geçti gibi… Ekranda bugün ikinci gemiyi gördüm.
Bizden 12 mil uzaklıkta seyreden bir sahil koruma gemisiydi
Hollanda’ya ait… 2 kiloluk bir palamut oltamıza takıldı. Çekip tekneye aldık.
Sakin bir geceden sonra bugün Salı hava yine sıcak… Etraf
gözün alabildiğine deniz… Yakıt tanklarımız dolu ama Barbados’a kadar yetişmeyebilir. Rüzgar çok az. Benim dışımda
herkes akşama doğru balon yelkeni tekrar açmak istiyor. Ben
pek taraftar değilim. Daha Cumartesi akşamı balon yelken
yüzünden yaşadıklarımızı düşündüm. Diğer taraftan bu kadar zayıf rüzgar ile yol almamız mümkün değil. 1.5 saat süren
bir çalışma sonucu balon yelken yine hazır duruma getirildi.
Yarın balon yelkeni de açmak istiyoruz. Bu akşam bakıyorum
Barbados’a daha 1400 mil yolumuz var.

22 Kasım 2017 Çarşamba
98. GÜN

Ağrılarım dayanılmaz oldu
Bugün zayıf bir rüzgarda 4-5 knot hızla gidiyoruz. Dün hazırladığımız balon yelkeni açtık. Hızımız 5-6 knota yükseldi.
Flokun direk tepesine basıldıktan sonra baş ıstralya etrafında
sarılarak toplanmasını sağlayan düzenden tuhaf sesler geliyordu. Baş tarafa gidip bakayım dedim. Bir de ne göreyim. Öndeki kabinin tuvalet havalandırma kapağındaki plexiglas ikiye
bölünmüş. İhsan, nedense kapağı açık bırakmış. Flok’un halatı
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plexiglası nasılsa ikiye bölmüş. Çok tehlikeli… Fırtınalı bir havada buradan giren su tekneyi doldurup batmasına dahi yol
açabilir… Hemen epoksi yapıştırıcı ile iki parçayı yapıştırdık.
Dün azalır gibi olan kalçamdaki ağrı tekrar başladı, akşamüstü iyice arttı. Saat 16.00’ya doğru dayanılmaz hale geldi.
Bir ara bütün vücudum kasıldı. Acılar icinde kıvranıp avaz
avaz bağırmaya başladım. Bütün vücudum kasıldı. ‘Beni okyanusa atın da kurtulayım bu acılardan’ diye bağırıyorum.
‘Allahım, herhalde sen beni bu okyanusta yanına almaya
karar verdin’ diyorum. İhsan İstanbul’daki eczacı kardeşimiz
Harika’yı aradı. Durumumu anlattı. Harika biz yola çıkarken kocaman bir paket hediye etmiş, ‘Bunun içi inşallah
sizlerin ihtiyacı olmayacak ilaçlarla dolu’ demişti. O paketin içinde meğer kas çözücü ilaçlar da varmış. Harika, o
paketin içinden Dikloron ile Museoril karışımı iğnenin altı
saatte bir yapılmasını söylemiş İhsan’a… Kardeşimin yönlendirmesiyle Alman skipper Harika’nın tarif ettiği iğneyi yaptı.
Bir saat sonra ağrılarım azaldı ama yataktayım… Rüzgar iyice
kesildi. Sanki hep aynı yerde duruyoruz. Balon yelkeni açtık.
4-5 knot hızla gidiyoruz.

23 Kasım 2017 Perşembe
99. GÜN

Atlantik’in ortasında rüzgar kesildi

Dün akşamki iğnenin etkisiyle bütün gece uyumuşum.
İğne ve bir sürü ağrı kesici haptan sonra zaten kim olsa bu
kadar uzun süre uyur. Bugün kamaramda hep yattım. Benim görevimi İhsan ve diğer iki skipper üstlendi. Çok sakin bir hava var. Rüzgar yok. Atlantik’in ortasında değil de
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sanki İsviçre’de Zürich gölündeyiz. İhsan, planladığımız gün
Barbados’a varamayacağımızı düşünerek biraz sinirli. Barbados’ta bizden ayrılıp Miami’ye geçecek. Florida’da paket tur
almış. Türkiye’den gelecek eşiyle orada gezecek. Öğleye doğru
gökyüzü karardı. Rüzgar şiddetini artırdı. Ardından şiddetli
bir yağmur yağdı. Daha sonra tekrar eski haline döndü. Tipik
bir Atlantik havası… Bu durumda bugün sadece 23 mil yol
alabildik. Hedefimize daha 1350 mil var. Bu akşamki yemeğimiz kıymalı kabak ve makarna…

24 Kasım 2017 Cuma
100. GÜN

750 litre yakıtımız, 1300 mil yolumuz var
Bugün Antalya’dan yola çıkışımızın 100. Günü… 750 litre yakıtımız kaldı. Bu da bizi ancak bin mil götürür. Halbuki
Barbados’a kadar daha 1300 mil yolumuz var. Öyleyse yaklaşık 500 mil daha yelkenle gitmeliyiz ki geri kalan yolu motorla gidebilelim. Sebzemiz, meyvemiz bitti. Oltamıza balık da
takılmadı. Benim ilaçlarım da yavaş yavaş tükeniyor. Akşama
doğru rüzgarın hızı artıp 6 knota yükseldi. İhsan’ın morali biraz düzeldi. ‘Sabahtan beri çok zayıf rüzgardan sonra hiç
olmazsa 4 knot hızla yol alabiliriz’ diyor. Bugün kızkardeşim Harika’nın doğum günü… Arayıp kutluyoruz İhsan’la
birlikte… Ayrıca yola çıkarken verdiği ilaç paketi için bir kez
daha teşekkür ediyoruz. Deniz aradı. Bu akşam Bentour’un
Antalya’da geleneksel Comedy Night programı olduğunu söyledi. Güzel bir gece geçmesi için başarılar diledim. Gece için
bir video mesajı hazırladım. Böylece video aracılığıyla da olsa
geceye dahil olacaktım. Anita videoya bakarken çok endişelenmiş. Ama belli etmemiş. Durumumun iyi olmadığını açıkça
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görmüş. Üzülmüş. Bir an önce sağlığıma yeniden kavuşmamı
ve bu Atlantik’i geçiş macerasının bir an önce bitmesini istedi.

25/26 Kasım 2017 Cumartesi/Pazar
101./102. GÜN

Nöbet tutacak halim yok, yatırıyorum
Kalçamdaki ağrıdan dolayı pek kalkıp dolaşamıyorum. Yatıyorum. Sabah saat 10.00’dan sonra rüzgarın şiddeti 7-9 Knot
civarında… Yelkenle gidiyoruz. Bugün oltamıza 1,5 kiloluk bir
kaya balığı takıldı. Çekip aldık. Sevindik. Gün boyu yelkenle
ilerledikten sonra gece saat 23.00 sıralarında rüzgarın hızı iyice
kesildi. Artık motorla gidiyoruz. Barbados’tan 1200 mil uzaktayız. Anita ve Deniz aradı. Dün akşam Antalya’daki Comedy
Night güzel geçmiş. Geleneksel olarak sekiz yıldır yapılan, bu
yıl dördüncü kez Türkiye’de Antalya’da yapılan geleneksel Comedy Night gecesine Almanya, Avusturya ve İsviçre’den 800’ü
aşkın seyahat acentası sahibi, çalışanı davet edildi.
Pazar günü de yatıyorum. Nöbet tutacak durumum yok.
Saat 01.00-05.00 arası İhsan nöbetteydi. Gece yarısından sonra pek bir rüzgar yoktu. Saat 05.00’ten sonra rüzgarın şiddeti
artıp 5-6 Bofora yükseldi. Saat 09.00’a kadar 50 mil geldik.
Saat 10.00 civarında oltamıza büyük bir balık takıldı. 15 kilo
kadar Orkinos… Bu galiba yakaladığımız en büyük balık…
Gökyüzünü bulutlar kaplamaya başladı. Rüzgar hızını da artırıp 10-12 knot’a yükseldi. Ana yelken ve flok ile gidiyoruz. Hızımız 6.5 knot civarında… Barbados’a 1070 mil kaldı. İhsan,
nedense ‘200 mil güneye inelim sonra batıya dönelim’ diyor
ama herkes bu teklifin anlamı olmadığına hemfikir…
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27 Kasım 2017 Pazartesi
103. GÜN

100 mil daha güneye gidip batıya döneceğiz
Atlantik’teyiz. Barbados’a daha 1030 mil yolumuz var.
Hızımız ortalama 6.2 Knot. Daha önce tespit ettiğim rotadan
biraz sapıp 100 mil kadar güneye doğru ilerleyeceğiz. Rüzgar 11-13 Knot hızla esiyor. Yelkenci rüzgarı anlayabilmeli,
onunla savaşmak yerine uyum içinde olmalıdır. Bu yelkenciliğin alfabesindendir. Biz de uyum içinde yol alıyoruz. Aslında
Barbados’a vardıktan sonra tekneyi üç haftalığına bir marinaya bırakıp üç haftalığına eve dönmek istiyorum. Bu zaman
zarfında tedavi olurum diye düşünüyorum. Bugün Deniz
aradı. Ona daha önce rica etmiştim. Uçuş bağlantılarına bakması için… Bakmış… Condor her Salı ve Perşembe Frankfurt’tan Barbados’a uçuyormuş… Bu benim işime yarar…

28 Kasım 2017 Salı
104. GÜN

Arkamızdan bir yelkenli daha geliyor
Atlantik’teyiz. Dün gece rüzgarın hızı artıp zaman zaman
16 Knot’a yükseldi. Sabah saat 10.00 civarında rotadan 60
mil kadar sapıyoruz ve Kuzeybatı’da Barbados’a yöneliyoruz.
Kardeşim İhsan, ‘100 mil daha güneye gidelim, daha sonra
Barbados’a yöneliriz’ diyor. Ben de ‘Hedeflemeden güneye inmek bize bir fayda sağlamaz’ diyerek bu teklifini geri
çevirdim. Ayrıca doğudan gelen şiddetli dalgalar ile kuzeydoğudan gelen rüzgarla ilerlerken jeneratörü de çalıştırmak
mümkün olmadığını söyledim. Saat 16.30 sıralarında baktım Barbados’tan 947 mil uzaktayız. Arkamızdan da 24 mil
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uzaklıkta bir yelkenlinin daha geldiğini tespit ettik. Kendime
bir çay yaptım. Çayımı içerken şunları düşündüm... Her yelkencinin, içinde sanırım mutlaka yeni ufuklara yelken açmak, dev dalgalarla boğuşmak gibi duygular var. Onların da
hayat pusulası bu olsa gerek... Türk yelkenciliğinin öncüsü
Sadun Boro denizcilerin duygusunu ‘Her denizcinin içinde
gizli bir okyanus yatar’ diye ifade etmiş. Ben de bir deniz
sevdalısıyım. Ben de aynı duyguları taşıyorum.

29 Kasım 2017 Çarşamba
105. GÜN

Gözümün önünden uçan balık geçti
Atlantik’teyiz. Erzağımız yavaş yavaş bitiyor. Meyve, sebze
ve peynir kalmadı. Balık da tutamadık. Akşama doğru Barbados’a daha 790 mil yolumuz var. Bugün ortalama 7 mil hızla
yol aldık. Kuzeydoğudan esen rüzgarın hızı da 12-15 Knot
arasında değişiyor. Bugün 45 derece Enlem dairesini geçtik.
Greenwich’den üç saat gerideyiz. Gece birden kabus görmüş
gibi uyandım. Saat 03.00 sıralarıydı. Gözümün önünden
bir balık geçti. Önce kendi kendime ‘Rüya mı görüyorum
acaba’ diye düşündüm. Eski dönemlerde denizciler, eve dönünce okyanuslarda uçan balıklardan bahsederlermiş… Ama
kimseyi inandıramazlarmış… Kimse inanmasa da denizciler
gördüklerinden eminmiş… Ben de gördüğümden eminim.
Açık kalan kapaktan bir uçak balık içeri girmiş. Balığı bulup
hemen yine denize attım.
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30 Kasım 2017 Perşembe
106. GÜN

Skipper Murat bugün sigarayı bıraktı

Atlantik’teyiz. Bugün saat 14.00 sıralarında baktım hedefimize daha 704 mil yolumuz var. Tenerifa’dan çıktığımızdan
beri 2 bin mil yol almışız. Teknenin büyüklüğü ne olursa olsun koskocaman okyanus, insanı kesinlikle sanki bir fındık
kabuğunun içinde yol aldığını hissettiriyor. Sanırım sonsuzluk düşüncesi de bu olsa gerek…
Planımıza göre 30 Kasım’da varacaktık ama bugün 704 mil
uzaktaydık... Yolumuzun yüzde 80’nini aşmıştık. Önümüzde
bir yosun tabakası gördük. Yosun tarlası gibiydi. Son yıllarda
yapılan araştırmalar, son 25 yılda okyanusların ısınma hızının
tahminlerin çok ötesinde olduğunu çıkarmıştı… Bu yosunların da böyle artması bunun sonucu mu bilmiyorum… Saat
18.30 sıralarında rüzgarın hızı 13 Knot civarında, deniz hafif
dalgalı. Kuzeybatıya doğru ortalama 6 Knot hızla yol alıyoruz.
40 mil daha gelmişiz sabahtan beri… Daha 660 mil yolumuz
var. Bugünün en önemli haberi Murat sigarayı bıraktı. Daha
doğrusu biz konuşa konuşa aldırdık bu kararı. Artık içmeyecek. Buna da en çok Anita sevinecek. Ama güya çaktırmadan
günde bir iki sigara içiyor, ayrıca bir de puro yakıyordu. Ben
de yumuşak geçiş olması için bu kaçamaklara göz yumuyordum. Bu sözünü bakalım ne kadar zaman tutabilecek…

Henüz balina görmedik

1 Aralık 2017 Cuma
107. GÜN

Saat 11.00’den itibaren bir saat kadar yağmur yağdı. Saat
12.00 civarında Barbados’tan 590 mil uzaktayız. Ana yelkenin dörtte üçü, flok’un da tamamı açık. Hızımız 7,2 Knot.
Rüzgarın hızı 15-17 Knot. 35 mil uzakta bir Nerois isimli
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yelkenli de kuzeye doğru geliyor. Saat 15.30’a kadar motor
ile yol aldık. Aküleri tamamen doldurmak istiyoruz. Ama
dolduramıyoruz. Teknik bir sorun olmalı. Bu yüzden aküleri jeneratör ile doldurmaya çalışıyoruz. Akşam saat 19.00’a
doğru hızımız yine aynı 7 Knot civarında… 50 mil geldik.
Barbados’a 540 mil var daha… Okyanus geçişinde sanırım
en merak edilen sorulardan biri de balina görüp görmediğimizdir. Ben ve İhsan görmedik. Murat ve Alman skipper
çok kısa süreyle gördüklerini söylüyorlar. Hani filmlerde olur
ya… Balina tekneye uzunca bir süre eşlik eder. Böyle bir şey
ben görmedim. Uzun süre okyanusta gittikten sonra insan
karayı özlüyor tabii. Ben de karayı özlemedim değil ama karaya çıkınca da denizi özlüyorum. Herhalde yelkencinin kaderi bu olmalı… Bir filozof şöyle demiş… Deniz kenarında
oturarak veya suya bakarak denizleri aşamazsın. Biz de deniz
kenarında oturmuyoruz, okyanusu aşıyoruz.

2 Aralık 2017 Cumartesi
108. GÜN

Islanan bilgisayarlarımızı kurtardık
Saat 06.00 sıralarında güvertedeyim… Nedense uyku tutmadı. Nöbet sırası da İhsan’da… Saat 07.00 sıralarında yağmur başladı. Murat da aşağıda… Murat birden telaşla yukarı
geldi… Bir şey olduğu belliydi. ‘Ne oluyor’ demeye kalmadan
altta dümen ve navigasyon cihazlarının olduğu bölüm de yağmur yağdığını fark ettim. Hemen aşağı indik… Bir de baktım ki
tepede havalandırma için yapılan kapak açık bırakılmış. Bu kapak kesinlikle açılmaması gerekirken galiba İhsan açmış, daha
sonra da kapatmayı unutmuş… Benim ve İhsan’ın bilgisayarlarımız ıslanmış. Hemen kapağı kapattık. Bilgisayarları kuruttuk.
Şansımız varmış ki bilgisayarlarımız daha sonra çalıştı.
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Saat 09.45 sıralarında daha güneş ortalığı yakıyor… Gökyüzü masmavi… Çok az bulut var… Dalgaların yüksekliği 2
metre, rüzgar da 15 Knot civarında… Hızımız 7,3 Knot, ana
yelkenin dörtte üçü, Flok tamamen açık. 70 mil geldik. Şu
saatlerde Barbados’a daha 460 mil yolumuz var.
Yarın 3 Aralık evliliğimizin 41. Yıldönümü… Saat 13.00
sıralarında Anita aradı. Torun Timur da yanındaydı. Daha
önce Deniz’i aramıştım ama ulaşamamıştım. Bu yüzden
Anita’ya rica ettim kırmızı gül almasını… Evlilik yıldönümümüzde yanında olmayışımı Anita fazla dert etmedi. Çoğu
defa 3 Aralık’ta yanında olamadım. Bu gün hep gündüzleri
veya geceleri iş randevularım oluyordu.... Çünkü tatil katalogları ile tanıtımlar, görüşmeler hep Kasım sonu veya Aralık başında çok yoğun oluyordu... Böylelikle fiziksel yanında
olamasam bile güllerle yanında olacaktım… Yıllar akıp gidiyor… Bir an tanışmamızı, nikahımızı, geçen yılları düşündüm. Bu kadar uzun evliliğin sırrı nedir diye sorsalar hemen
ne derdim acaba diye düşündüm. Herhalde ‘erkeğin hatalarını kabul edebilmesi, belirli konularda sadece karısının istediği
gibi davranmaya açık olması ve bunu öğrenebilmesi’ derdim
diye düşünüyorum… Bu konuda Anita ne düşünür bilmiyorum. Akşam saatlerinde Barbados’a 360 mil kaldı.

3/4 Aralık 2017 Pazar/Pazartesi
109. /110. GÜN

Rotamızı güneybatıya çevirdik
Atlantik’teyiz. Saat 03.00-06.00 arasında nöbet sırası İhsan’da… Devamlı şimşek çakıyor ama gök gürültüsü duymuyoruz… Çok uzaklarda olması gerek. Rüzgarın hızı 20-22
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Knot. Rotamızı kuzeybatıdan güneybatıya çevirdik. Direk
Barbados’a doğru ilerliyoruz. Daha sonra hava ve deniz sakinleşti. Rüzgarın hızı 10 Knot civarında… Bizim hızımız da 5
Knot… Saat 13.00’den sonra rüzgarın hızı iyice azaldı. Motor
ile gidiyoruz. Saat 12.30 sıralarında Jens Uwe Affeldt’i aradım. Trans Ocean Derneği’nden… Turizm dalında çalışıyor.
Orada turistlere dayalı döşeli oda, ev kiralıyor… Barbados’un
başkenti Bridgetown’daki Barbados Yat Kulubü onun mekanı… Hep orada… Bizim dinamo bozuk… Barbados’ta değiştirmek istiyoruz. Onun için randevu almasını istedim.
Pazartesi günü Barbados’a daha 220 mil yolumuz var…
Sakin bir havada gidiyoruz… Barbados, Kuzey ve Güney
Amerika arasındaki Karayip takımadalarından biri… Belki
de en popüleri… Adaları Portekizli P. Campus 1536’da keşfetmiş... İncir ağaçlarından sarkan köklerini sakala benzeterek
bu adı vermiş... Adanın adı Portekizce ‘sakallılar’ anlamındaki
‘os barbados’ geliyor. Osmanlı devletinde ünlü Kaptan-ı derya Barbarosa’nın (Barba Rossa) da aslında ‘Kızıl sakal’ anlamına geldiği gibi… Barbaros Hayrettin’ın ağabeyi Oruç Reis’in
sakalı kızıla çaldığı için Avrupalılar (İtalyanlar) ona kızıl sakal
diyorlarmış. Ağabeyi ölünce bu lakap ona kalmış…
Barbados büyük sayılmaz. Eni boyu 34 kilometreye 22
kilometre… Barbados’ta hava sıcaklığı yıl boyunca 21-30 derece arasında değişiyormuş. İdeal bir iklim. Nufüsu 282 bin
civarında. Nüfusun yüzde 90’ı Afrika kökenli. Dünyaca ünlü
şarkıcı da Rihanna da buralı…
Kanarya Adaları’na göre saat 12.30… Saat farkından dolayı Barbados’ta ise 08.30… Barbados’taki Jens Uwe Affeldt’i tekrar aradım. Bize yardımcı olacaktı… Ona ‘5 Aralık’ta
Barbados’ta olacağız’ dedim… Teknede yapılması gerekenler için randevu almasını istemiştim daha önce. Baktım bir
hazırlık yaptığı yok. Bana ‘Buraya gelin… Tekne burada
olsun… Gerisi kolay, o zaman randevu yaparız’ dedi. Bir
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de Murat için bir diş doktoruna ihtiyacımız olduğunu söyledim. Neyse bana Bridgetown’da Alman diş doktoru Simon Wicht’in telefonunu verdi… Bayan arkadaşı Salı günü
Almanya’ya dönüyormuş… Bu yüzden ‘Beni Çarşamba’dan
itibaren arayabilirsin’ diye konuştu…

5/6 Aralık 2017 Salı/Çarşamba
111./112. GÜN

Ağrılarım dayanılmaz hale geldi
Adaya yaklaşıyoruz. Rüzgar doğudan geliyor. Ana yelken
ile gidiyoruz. Saat 03.00-06.00 arası kardeşim İhsan nöbette… Ara sıra şiddetli yağmur yağıyor… Barbados’a 44 mil
yolumuz kaldı. Bugün 78 mil gelmişiz. Rüzgarın şiddeti 1524 Knot civarında, dalgalar da 1-2 metre… Hava güneşli ve
sıcak… Yağmur da adeta bize eşlik ediyor. Ara sıra şimşek çakıyor, gök gürültüsü, dalgalar… Böyle bir havada ilerliyoruz.
Barbados en ve boyu 22-34 kilometre olan küçük bir ada...
Haritada toplu iğne başı gibi gözüküyor... Yolda birbirimize
‘Aman Barbados’u ıskalamayalım... Kristof Kolomb gibi
keşfedecek başka yer de yok artık’ diye takılıyorduk... Günlerdir sadece engin deniz, azgın dalgalar ve gökyüzü vardı.
Ama herşey geride kaldı. Eskiden buraları korsanlardan sorulurmuş... İşte biz de o korsanların dolaştığı bölgedeyiz artık...
Aslında saat 13.30’da Bridgetown’da olmayı planlamıştık. Ancak hava şartları nedeniyle planımız tutmadı. Başkent
Bridgetown’ın bulunduğu Charles Bay koyuna ancak saat
15.00 civarında varabildik. Burada demir atmak istiyoruz.
Bizden başka iki yelkenli tekne daha var. Son metreleri motorla gidiyoruz… On dakika sonra ana limana girip demir
attıktan sonra dingi ile kıyıya gidip giriş işlemlerini yapmak
istiyoruz. Ama dingi hazır değil…
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Bu durumda Bridgetown’un büyük limanını terk ediyoruz. Yaklaşık 10 mil daha kuzeydeki Port St. Charlies’e gidiyoruz. Orada da giriş işlemlerini yaptırmamız mümkün…
Hareket etmeden önce karşıdan bir polis botu geldiğini gördük. Biraz bekledik. Bize yaklaşan polis botundakiler demek
ki bizi uzaktan gözlemişler… Bir nevi kıyı koruma olarak
nitelenebilecek bottakiler ne yapmak istediğimizi, nereye gitmek istediğimizi sordu. Biz de ‘Port de Charlies’e gitmek,
orada adaya giriş işlemlerimizi yaptırmak istiyoruz’ diye
cevapladık. Cevabımızdan tatmin olmuşlar ki bizden ayrılıp
gittiler… Bir ara duran yağmur yine başladı. Saat 16.30 sıralarında Port de Charlies marinasına girdik. Okyanusu’nu
geçiş öncesi son durağımız, hazırlıklarımızı tamamladığımız
Tenerifa’dan ayrılırken herkese ‘Allahaısmarladık’ demiştim.
Şimdi ise Karayipler’de Barbados’a ‘Hoş bulduk’ diyorum...
Ama ağrılarım o kadar arttı ki dayanılmaz hale geldi. Karar verdim. Dönüp Stuttgart’ta tedavi olacağım. Frankfurt’a
uçuş planlarına bakıyorum. 7 Aralık Perşembe günü Alman
skipperle Almanya’ya dönmeye karar verdim. Benim yokluğumda Murat marinada teknede kalıp bekleyecek. Tenerifa’da
bize katılan kardeşim İhsan ise birkaç gün sonra Miami’ye
gidecek…

7 Aralık 2017 Perşembe
113. GÜN

Tedavi için Almanya’ya dönmek zorundayım
Bridgetown Grantley Adams Uluslararası Havaalanı’ndan Condor şirketine ait bir uçakla Frankfurt’a gidiyorum.
Yaklaşık on saat süren bir uçuştan sonra Frankfurt’a indik.
Saat farkından dolayı Almanya’da Cuma günüydü. Benimle
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gelen Alman skipper, Frankfurt’ta kaldı. Ben de trenle Stuttgart’a devam ettim. Anita, beni Stuttgart tren istasyonunda
bekliyordu. Kucaklaştık hasret giderdik. Ben hemen doğru
Stuttgart’taki Olimpiyat Destek Merkezi’ne götürdü.
Stuttgart’taki Olimpiyat Destek Merkezi veya Almanca
adıyla Olympiastützpunkt Stuttgart (OSP) olimpiyatlara
katılmak üzere seçilen sporcular, antrenörler ile ilgili kişileri
hazırlamakla yükümlü bir merkez… Bu destek tıptan, psikolojiye, gıda planı, tedaviye, antremana kadar hemen her alanda
veriliyor. Kişiler burada öngörülen sürede kalıp gereken desteği alıp hazırlanıyorlar. Bu merkez en deneyimli doktorlar, en
son tıbbi cihazlarla donatılmış… Olympiastützpunkt Stuttgart
Müdürü Thomas Grimminger benim Golf sporundan yakın
arkadaşım… Ayrıca Almanya çapında böyle 18 merkez bulunuyor. Bundan dolayı Alman sporcular olimpiyatlarda kazandıkları madalyalarla ülkenin ilk sıralarda yer almasını sağlıyorlar… Ne diyelim… Darısı Türkiye’nin başına…
Stuttgart’taki bu merkez Neckar Parkı’nın içinde… Benim
ağrılarım başlar başlamaz Anita ve Deniz ile konuşmuştum.
Deniz de bu merkez ile konuşup her şeyi ayarlamıştı. Saat
14.00 civarında bu merkezdeki kliniğe vardık. Ortopedi ve
Spor Tıbbı uzmanı Dr. Mario Bohrer beni sıkı bir muayeneden geçirdi. MR çekildi. Teşhis bel fıtığı… Hemen bir tedavi
planı hazırlandı… Bu tedavi planı yaklaşık bir ay sürdü. Beni
muzdaripten kurtardılar. Bu yüzden klinikte tedavi planı ve
maharetleriyle deneyimli uzmanlar Thomas Lebherz, Kerstin Grimminger, Johannes Nawrath, Paul Reinborn’a bir
kez daha teşekkür ediyorum.
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Olİmpİyat destek
merkezİnde bİr ay tedavİ
gördüm
10/11/12 Ocak 2018 Çarşamba/Perşembe/Cuma
148./149./150. GÜN

Anita ile Barbados’a döndüm
Bugün Anita ile trenle Frankfurt’a gittik. Yolculuğumuzun Akdeniz kısmında teknede olan Anita, Atlantik geçişi öncesi İsviçre’de, daha doğrusu Zürich/Oberreden’deydi.
Şimdi de Karayipler bölümünde birkaç hafta yine bizimle
olacak, muhtemelen Dominik’te bizden ayrılıp tekrar Almanya’ya dönecek. Biz de Pasifik’i geçtikten sonra tekrar
bize katılacak…
Yarın uçakla Grenada üzerinden tekrar Barbados’a döneceğimiz için Frankfurt Havaalanı’na yakın Langen’deki Steigenberger Oteli’nde kaldık. Önceden telefonla haber verdiğim için akşam dostum gazeteci Halit Çelikbudak eşi Nalan
ile birlikte otele geldi. Lobide Anita, ben, Halit ve eşi oturup
sohbet ettik.
Uzun yıllar Hürriyet’in Avrupa baskılarında görev yapan, en son Avrupa Yayın Yönetmenliği’nden ayrılan Halit
de Langen’e yakın Dreieich kasabasında yaşıyor. Halit, Hürriyet gazetesinde köşe yazarı duayen gazeteci Yalçın Bayer
ile birlikte Antalya’ya gelip bizi yolcu etmişlerdi. Halit’i ben
kardeşim İhsan vasıtasıyla tanıdım. Halit, kardeşimle birlikte Ankara’da ODTÜ’de Makine Mühendisliği okumuşlardı.
Daha sonra İhsan, benim yaşadığım Stuttgart’ta üniversiteye geldi doktora için… Daha önce de Almanya’da olan Halit de Stuttgart’ta yaşayan ailesinin yanına gelip kardeşimle
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Stuttgart Teknik Üniversite’sinde doktora çalışmasına devam
etti kardeşimle… 1980’li yıllar… Böylece uzun yıllara dayanan dostluğumuz oluştu…
Sabah 10.45’te Frankfurt’tan Condor uçağıyla Grenada’ya
uçtuk. Alman skipper de bizimle birlikte döndü. Yerel saatle
yaklaşık 16.00’da Grenada’daydık. Yarım saat kadar uçakta
bekledikten sonra Barbados’a uçtuk. Bu uçuş bir saat bile
sürmedi. Barbados’un başkenti Bridgetown’a yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki Grantley Adams International Havaalanı’na indik. 1971’de ölen ülkenin ilk başbakanı Sör Grantley
Herbert Adams’ın anısına ismi verilmiş… Pasaport kontrolü
çok kalabalıktı. Yaklaşık bir saat bekledikten sonra alandan
çıkıp bir taksiye atladık. Doğru teknenin bulunduğu Port St.
Charles Marina’ya… Taksiye 63 ABD Doları ödedik… Bizi
Murat karşıladı. Tekne pırıl pırıl tertemizdi…
Adanın kuzey kısmında taksiyle giderken bizi tipik tropik
yağmuru karşıladı... Sıcak yağmur bardaktan boşanırcasına
yağıyordu. Marinaya gelince tekneye çok kısa mesafede taksiden indik. Tekneye kendimizi atıncaya kadar birkaç saniye
içinde iliklerimize kadar ıslandık.
Cuma günü marinadan çıkış için hazırlıklarımıza başladık. Marina ücreti 7400 Dolar, çamaşırhaneye 130 Dolar,
Lewmar vinç için 690 dolar ödedim. Tabii bunlar Barbados
Doları olsa bile ucuz sayılmaz… Barbados Doları’nın değeri
ABD Doları’nın yaklaşık yarısı… Marina’da su ılık ve yüzülecek kadar tertemizdi. Tabii Marina bir adada olduğu için
akıntı dolayısıyla sürekli temiz kalıyordu. Saat 13.00 civarında otobüsle başkent Bridgetown’a gidip saat 17.30 civarı
döndük.
Turizmci gözüyle bakıyorum… Barbados büyük sayılmaz. Eni boyu 34 kilometreye 22 kilometre… Barbados’ta
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hava sıcaklığı yıl boyunca 21-30 derece arasında değişiyor.
İdeal bir iklim. Biz oradayken de sıcaklık 25 derece civarındaydı. Büyük ve Küçük Antiller tropik iklim ve aynı zamanda
Atlantik’teki kasırga bölgesinde... Buradaki tropik yağmur ormanlarının büyük bölümü şeker kamışı üretimine yer açmak
için yok edlmiş... Geriye çok az bir bölümü kalmış... Barbados 1625-1962 arası İngiltere’ye aitmiş... Bu yüzden uzun
bir parlameto tarihine sahip... Westminister ve Bermuda’dan
sonra Commenwealth içinde en eski üçüncü parlamentoya
sahip... İlk parlamento 1639’da açılmış... 1950’de kadınlara
seçme hakkı verilmiş... 1966’da bağımsızlığıma kavuşmuş...
Herşey çok pahalı ama adanın da cennetten bir köşe gibi
olduğunu inkar edemem. Pahalılığın sebebi belli… Çünkü
sanayi denilen şey yok… Varsa yoksa turizm… Dünya jet
sosyetesinin uğrak yeri. Adanın doğu sahilleri okyanus dalgaları altında olduğu için özellikle adanın batı ve kuzey sahilleri
jet sosyetenin gözbebeği… Birbirinden şık otel ve restoranlar sıraya dizilmiş. Buralarda lüks bir restoranda kişi başına
komple bir akşam yemeği 200 Doları’n altında değil. Para
birimi Barbados Doları… Barbados dolarının değeri sabitlenmiş. Bir Amerikan Doları iki Barbados Doları ediyor. Bir
dönemlerin ünlü uçağı Concorde Paris, Londra ve New York
dışında Barbados’a da sefer yapıyormuş. O yüzden ada hep
zengin turist cenneti olmuş. Turizm bacasız sanayi olarak ekonomiyi kalkındırmış. 16 bin ABD Dolarını aşan kişi başına
milli gelir ile yaşam düzeyi Slovakya ile hemen hemen aynı....
Barbados’a 80’li yılların sonunda 30 bini aşkın Alman turist gidiyormuş. Şimdi bu sayı 8 binlere gerilemiş. Bu yüzden
Almanya’dan daha fazla turist çekmek için harıl harıl çalışıyorlar. Tabii uzaklık ve pahalılık Almanlar’ı kaçırmış. Bir turizmci olarak bir taraftan bu bilgileri yazarken diğer taraftan
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ülkemiz Türkiye’yi düşündüm. Turizmcilerin yıllardır yaşadıkları bir film şeridi gibi gözümün önünden geçti.
Barbados çok küçük bir ada… Bir taksi tutup dört saatte geziyorsunuz. Yedi golf kulübü var, hatta 2006’da Dünya
Golf Kupası’nı organize eden en küçük ülkeydi. Ünlü golfçu Tiger Woods 2004’de burada evlenmişti. Bu dahi reklam
için kullanılıyor. Golf bizim işimizin bir parçası… Ben İsviçre
Golf Federasyonun bir parçası olan ASG’nin temsilcisiyim.
Belek’e golf sahalarına golfçüleri götürüyoruz. Bir bizim yaşadıklarımıza bir de buradakilere baktım. Sanırım Türkiye’de
golf turizmi için daha çok yol almalıyız. Zengin turist klasmanına giren golfçüleri Türkiye’ye çekmek için Türkiye’nin
daha çok çalışması gerek… Saha ve tesis bakımından elimize
su dökemezler.
Barbados İngiliz izlerini taşıyor. 340 seneye yakın bir süre
İngiliz kolonisi olarak yaşadıktan sonra 1966’da devlet olmuş… Adada eskiden şeker kamışı yetiştiriliyormuş. Bu yüzden yüzlerce değirmen varmış. Bugün geriye sadece bir tane
kalmış. Devamlı turist çekebilmek için doğa güzelliğinin yanısıra yıl boyu festivaller düzenleniyormuş. Caz festivalinden
tutun da balık festivaline kadar akla hayale gelmeyecek şeyler için festivaller, eğlenceler turistlerin ilgisini böylece canlı
tutuyor… Biz de Barbados’ta başkent Bridgetown’u gezdik.
Anita, parlamentoyu gezdi... Şehir merkezindeki Nelson heykeli 1813’de açılmış... İngiltere’deki Nelson anıtından 30 yıl
daha eski... Karibik’te Yahudilerin yaşamı üzerine kazılar yapılıyormuş...
Çıkış işlemlerimizi de tamamladım. Böylece yarın saat
14.00’de St. Vincent Adası’na doğru yelken açmamızın
önünde artık hiçbir engel kalmadı.
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13 Ocak 2018 Cumartesi
151. GÜN

Venezuela’ya gitmekten vazgeçtik
Sabah erken kalktım. Biraz yüzdüm. Rotamızı tayin için
Alman skipper ile konuştum. Venezuela’ya doğru seyretmemizin tehlikeli olabileceği konusuna fikir birliğine vardık.
Son yıllardaki siyasi ve ekonomik sorunların yol açtığı şartlar
dolayısıyla güvenlik açısından riskli gözüküyor. Bu durumda
Küçük Antiller’de Dominik Cumhuriyeti’ne doğru gideceğiz. Anita’yı, oradan Almanya’ya yolcu edeceğiz.
Marinadaki yerimizden ayrılıp yakıt ikmali yapacağımız
yere yanaştık. Litresi 90 Cent’ten 430 litre yakıt aldık. Saat
14.00’de St. Vincent adasına yelken açtık. Kuzeybatıdan gelen rüzgar 15-20 Knot arasında değişir. Dalgaların yüksekliği
de bir metreye kadar çıkıyor. Yola çıkmadan önce de Hasan
Şirin Bey’in acentalarına mail yazarak Panama Kanalı ve
Galapagos Adaları ile ilgili şartları sorduk. Hasan Şirin Antalyalı işadamı… Andifli Yatırım & Troya Tohum & Güney
Fide & Agrotalya Tarım Kurucu Ortağı… Hasan ve Zehra
Şirin çifti tam bir yelken tutkunu. Şirin çifti tekneleri Kandiba ile iki yıl süren bir yolculuk yapmış, Atlantik ve Pasifik
Okyanuslarını geçerek, Pasifik’teki Fiji Adası’na ulaşmışlar,
burada demir atarak yolculuğa ara vermişlerdi.

14 Ocak 2018 Pazar
152. GÜN

St. Vincent’e girişimiz maceralı oldu
Bu sabah tam 07.45’de St. Vincent adasında Kingstown
kentine geldik. Açıkta TUI şirketine ait bir kruvazör gemisi
var. Onun yanına demirledik. Ancak daha sonra tekrar demir
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alıp koyun biraz daha kuzey kısmına gidip demir attık. Giriş
işlemlerimizi yaptırmak için botla karaya çıktık. Bugün Pazar
olduğu için her yer kapalı… Giriş işlemlerimizi havaalanında yaptırabileceğimizi düşündük. Kingstown’un yaklaşık on
kilometre dışındaki Argyle Uluslararası Havaalanı St. Vincent ve Grenadines adalarının diğer ülkelere bağlayan bir
alan… Nasıl gideceğimizi düşünürken tesadüfen karşılaştığımız yaşlı bir adam bize bir taksi buldu. Şoför gidiş ve geliş için
38’er ABD Doları istedi. Çaresiz kabul ettik. Eski havaalanı
küçük gelince 2008’de bu alanın yapımına başlanmış, geçen
yıl açılışı yapılmış. Yeni bir havaalanı… Ancak giriş işleminin
alanda yapılamayacağı, Blue Lagoon Marina’da yapabileceğimiz söylendi.
Bu bende hayal kırıklığı yaratmakla kalmadı, ayrıca öfkelendim… Nobel ödüllü Fransız yazar Andre Gide’nin
bir sözü aklıma geldi. Gide ‘Öfke, aklın alevini söndüren
büyük bir rüzgardır’ der… Bu yüzden öfkeyi unutup ne
yapacağıma baktım. Blue Lagoon Marina’ya gittim. Giriş
işlemlerini yapacak büro o kadar kalabalık ki zannedersiniz
tüm tekneler buraya gelmiş… İki saat kadar bekledik. Nihayet giriş işlemlerimizi yaptırdık. Girişte tekne için 100 ABD
Doları, kişi başına da 25 Karabik Doları ücret aldılar.
Anita ile biraz Kingstown’u gezdik. Kingstown yaklaşık 26 bin nüfusla St. Vincent ve Grenadines adaları ile irili
ufaklı otuz kadar adadan oluşan ülkenin başkenti. 1979’da
bağımsızlığına kavuşmuş… En büyük ada St. Vincent…
Adaya gelenler genelde şehrin batısındaki 18. Yüzyıl’dan kalma Charlotte Kalesi’ni, kiliseleri görmek isteyenler de St.
Marie ve St. George’s isimli iki büyük kiliseyi veya botanik
bahçelerini geziyormuş. Biz de şehrin 2-3 kilometre dışında bir otoyolun kıyısındaki botanik bahçesine gittik önce…
20 hektardan fazla bir alanı kaplıyor… 1750’lerden itibaren
sürekli gelişmiş. Dünyanın en eski botanik bahçelerinden
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biri. 2’şer dolar giriş ücreti, 20 dolar da rehber ücreti ödedik.
Müthiş tropik bitki ve ağaçlar gördük… Daha sonra tekneye
döndük. Bizden sonra Murat ve Alman skipper şehre gidip
gezdiler, saat 17:00’de tekneye döndüler.

15 Ocak 2018 Pazartesi
153. GÜN

Karayip Korsanları’nın platosundayız
Bugün saat 05.00’de demir alıp yola çıktık. Yaklaşık 1.5
saat yolculuktan sonra güneş doğarken adanın kuzey batısındaki Wallilabou Bay’e geldik. Burası eğlenceli korsan filmi serisi Karayipler Korsanları (Pirates of Caribbean) dizinin ilk
filmi olan ‘Siyah İnci’nin Laneti’nin çekildiği yer… Filmde
Johnny Depp Kaptan Jack Sparrow rolünde.... Adanın rüzgar
almayan bu bölgesi 2003’te dev bir çekim platosuna dönüştürülmüş… Ada halkından yüzlerce kişi çeşitli görevleri yapmış
film çevrilirken… Plato olduğu gibi bırakılmış. Burası adeta
açık hava müzesine dönmüş şimdi…
Saat 09.30’a kadar kıyıyı gezdik. Yüzdük. Kahvaltı ettik.
Daha sonra St. Lucia adasına gitmek üzere yola çıktık. Beş
saatlik bir yolculuktan sonra adanın güney ucuna vardık.
Yemyeşil bir adada ağaçlar deniz kıyısına kadar inmiş. Bizi
deniz kıyısındaki birer külah gibi duran üzeri bitkiyle kaplı ikiz piton tepeleri karşıladı desem yalan olmaz… Rodney
Bay koyuna varmadan önce bir doğal liman olan Marigot
Bay’a girmek istiyoruz. Saat 16.30 civarında koya girip demir
attık. Bu koyda 1960’lı yıllarda Walt Disney’in Dr. Doolittle
filmi çevrilmiş. Koyda bizden başka birçok yelkenli tekne vardı. Anita ile bota binip kıyıya bakıp geldik.
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16/17 Ocak 2018 Salı/Çarşamba
154./155. GÜN

Piton ikiz tepelerini gezdik
Kahvaltıdan sonra limana gittik. Giriş işlemlerini yaptıracağız. Büroya gittik. Görevli henüz kahvaltı ediyordu. Kahvaltıda rahatsız ettiğimiz için biraz bozuldu. Büroya sadece
bir kişinin girebileceğini söyledi. Eşim Anita, gerekirse İngilizce belgeleri doldurmakta bana yardımcı olabilmek için
gelmek istediğini söyledi ama görevli kabul etmedi. Rahmetli
Aziz Nesin’in yazdığı hikayelerden bir sahne gibi… Ben yalnız girip belgeleri doldurdum. Görevli bize, memur gelinceye
kadar beklememizi söyledi. Memur saat 11.00’de geliyormuş.
Yapacak bir şey yok. Kabullenmek zorundayız. ‘Zaten tatildeyiz. Vaktimiz var. Sinirlenmeye gerek yok’ diye kendimizi
teselli ediyoruz. Saat 12.00’de Marigot Bay koyundan demir
alıp terk ediyoruz. Rodney Bay koyuna gidiyoruz. Yaklaşık
1,5 saat sonra Rodney Bay koyundayız.
Bugün St. Lucia adasını keşfetmek istiyoruz. Bu adaya yıllar önce rahmetli Sadun Boro da uğramış… Alman skipper
bize bir araba buldu. Altı saat için 160 ABD Doları ödeyeceğiz. Arabanın şoförü Edi, ücret konusunda pazarlığa yanaşmıyor. Sadece verdiği taviz altı saat yerine yedi saat dolaştıracak bizi… Karayipler’de çok sayıda ada Kuzey ve Güney
Amerika kıtaları arasında bir yay biçiminde sıralanıyor. Bunlardan biri de St. Lucia… Bunları Hindistan’a varmak için
yola çıkan Kristof Kolomb keşfetmiş… Hindistan’a yaklaştığını düşünerek Batı Hint adaları demiş…
St. Lucia, dağları, tepeleri olan bir ada… Edi bizi başkent
Candries üzerinden güneye götürüyor. İkiz pitonlara gittik.
Küçük (743 metre) ve büyük pitonlar (771 metre) St. Lucia
adasının batı kıyısında yanyana iki volkanik tepe… Üzerleri
bitki ve ağaçlarla kaplı… Tırmanılabiliyor… Müthiş bir manzara… Küçük Antiller’deki harikulade görüntülerden biri…
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Bol bol fotoğraf çektik. Burası 2004 yılında Unesco tarafından dünya kültür mirası ilan edilmiş. St. Lucia’nın en önemli
gelir kaynağı turizm… Bir turizmci gözüyle inceledim… Yılda 400 bin civarında turist geliyor adaya… Ayrıca kruvaziyer
gemileriyle yılda 800 bin civarında günübirlik gelen oluyor…
Ada küçük ama iki Nobel ödüllü kişi var… 1979’da ekonomi ödülünü Sör William Arthur Lewis ve 1992’de edebiyat
ödülünü alan Derek Walcott bu adada doğmuş…
Buraya kadar gelenlerin mutlaka uğradığı diğer bir yer pitonların hemen yakınında şifalı kükürtlü sularıyla Sufriere
köyü ve bu köyde Diamond Botanik Bahçesi… 17 metrelik
Diamond Şelalesi, değişik bitkileriyle doğa aşıkları için biçilmez bir kaftan… Anita ve Murat gidip gezdiler. Ben Alman
skipperle kafede oturup bekledim. Saat 17.30’a doğru Rodney Bay koyuna döndük. Yarın için ekmek, sebze, meyve ve
et aldık. Fiyatlar oldukça yüksek. Gün boyu yaptığımız gezide iyice yorulmuştuk. Marinada tekneye içecek su da aldık.
Yarın Martinique adasına yola çıkacağız…

18 Ocak 2018 Perşembe
156. GÜN

Karayipler’in Paris’i Martinique’deyiz
Bugün saat 09.00’da yola çıkmayı planlamıştık ama olmadı. Rodney Bay Marina’daki Cafe Ole’de oturuyoruz. Cafe
Ole 2002 yılında açılmış. O tarihten beri çok kişinin favori
yeri olmuş. Güler yüzlü cana yakın personeliyle çok sevilen
bir yer… Kapalı mekana ilaveten önündeki bar da özellikle öğleden sonraları, akşamları uğrak yeri… Belirli günlerde
canlı müzik yapılıyor. Kahvede oturup Panama ve Galapagos için gerekli evrakları hazırladık.
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Demir alma zamanı yaklaşıyor. Marina bürosuna gidip ücreti ödedim. ‘Muhaceret bürosuna da uğramam gerekiyor
mu’ diye sordum. Cevap ‘Hayır, gereği yok’ oldu. Ben ‘yine
de bir gideyim, Allahaısmarladık diyeyim’ diye düşündüm.
Ayrılırken veda etmek bir aile terbiyesi… Büroya gittim. ‘Biz
gidiyoruz. Veda etmek istedim’ dedi. Görevli ‘Pasaportları
görmemiz gerekir’ deyince hem şaşırdım. Biraz önce marina
bürosundaki kadının cevabına kanıp uğramasıydım sorun çıkabilirdi. Sadece kendi pasaportum yanımda… Diğerlerinin
ki yok… Pasaportları getirmeleri için Murat’ı arıyorum, cevap yok. Alman skipperi, Anita’yı arıyorum, hiçbiri de merak edip telefonu açmıyor. Daha yola çıkmadan strese girdim.
Nihayet Murat telefonu açtı. Pasaportları getirdi, gösterdik.
Sabah 09.00’da planlamıştık, iki saat gecikmeyle saat
11.00’de marinadan ayrılıp yola çıktık. Önümüzde 32 millik bir yolumuz var. Martiniqu’e gidiyoruz. Rüzgarın şiddeti 12-28 Knot… Hızımız ortalama 6,5 mil… Tam saat
15:30’de Martinique’in başkenti Fort de France’in önünde
demir attık. Henüz görmedik ama bu şehri çok övdüklerini
duymuştum. ‘Karayipler’in Paris’i’ olarak niteliyorlar. Bakalım yarın göreceğiz. Karantina bayrağı ile Fransız bayrağını
çektik. Martinique ve Guadeloupe… Her ikisi de Fransa’ya
ait oldukları için fiziksel olarak Karayipler’de ama siyaseten
birer Avrupa Birliği toprağı… Anita ve Alman skipper dingi
ile limana gitti. Dolaşıp 18.30’da döndüler.

19 Ocak 2018 Cuma
157. GÜN

Nakşidil Sultan’ın ülkesindeyiz
Bu sabah giriş işlemlerini yaptırmak üzere ben, Anita ve
Murat limana gittik. Polis ve muhaceret ofisini soruyoruz.
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Sorduğumuz biri bu tarafta , diğeri ise şu tarafta diyorlar. O
taraf, bu taraf derken ofisi bulduk. Bizi candan bir davranışla
karşıladılar, on beş dakika içinde işlemler de bitti. Murat’ın
Schengen vizesinin süresi bitmiş. Biz ‘acaba sorun çıkar mı’
diye düşünürken Murat’ın ‘gemici hüviyeti’ aklımıza geldi.
Onu kabul ettiler, hiçbir sorun çıkarmadılar.
Ardından şehri gezdik. Burayı da diğer adalar gibi Kristof
Kolomb keşfetmiş. Daha önce uğradığımız adalara kıyasla
daha temiz, daha imarlı gözüküyor. Sahil boyunca uzanan
rıhtımı var. Tüm adanın nüfusu 400 bin civarında… Beşte
biri de başkent Fort de France’de yaşıyor. Fransa’dan 7 bin
kilometre uzaklıkta olmasına rağmen Fransa’nın denizaşırı
toprağı olduğu için resmi dil Fransızca, para birimi de doğal
olarak Euro… Fiyatlar da Almanya gibi…
Şehri tanımaya çalıştık. Geniş bir körfezi çevreleyen şehrin
arkasında yeşil tepeler var. Fort de Louis kalesi şehrin doğusunda deniz kıyısında… Onun yanındaki La Savane Parkı’nın ortasında meydanda Napolyon’un eşi Josephine’in
heykeli var. Josephine 1804-1809 arasında Fransa İmparatoriçesi olmuş.
Köleliğin ortadan kaldırılması için uğraşan Victor Schoelcher’e ait bir heykel daha var. Hemen arkasında Camille
Darsiera Kültür Merkezi… Eskiden adliye binasıymış…
Dilden dile dolaşan bir rivayet var… Tarihçiler doğrulamıyor. Ne olursa olsun anlatması bile hoş rivayet… Bu fantastik rivayete göre, Osmanlı padişahı I. Abdülhamid’in eşi
ve Padişah II. Mahmud’un annesi Nakşidil Sultan’ın memleketi bu Martinique adasıymış… Napolyon’un eşi İmparatoriçe Josephine’nin yeğeniymiş. Asıl adı da Aimee du Buc
de Rivery’miş… Napolyon’un eşi İmparatoriçe kuzeni Josephine’nin yanına yollanmış. Dönüşte, Kuzey Afrikalı korsanlar tarafından kaçırılmış, Topkapı Sarayı’nda bulmuş kendini.
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Vaktinde kuzeni Josephine gittikleri bir falcı ona ‘Biriniz
doğunun, diğeriniz batının kraliçesi olacaksınız’ demiş
güya… Bu da yıllar sonra gerçekleşmiş…
Merkezde St. Louis Katedrali’nin camlarındaki vitraylar
çok güzel… Büyük alışveriş merkezleri yok ama bir veya iki
pazaryeri var… Biri Grand Marche dedikleri üstü kapalı bir
yer, sebze, meyvenin yanısıra hediyelik eşya satan dükkanlar…
Ancak burası saat 15.00’e doğru kapanıyormuş. Diğer bir
pazaryeri de daha çok yerli halkın gittiği sadece sebze, meyve veya diğer gıda maddeleri satılan bir yer… Kıyıdaki parkta
Martinique doğumlu Fransız Kraliçesi Josephine’nin anısına
mermer heykeli var... Ancak başı yok, boğaz kısmı da kırmıza
boyanmış... Anita yoldan geçen birine sebebini sorunca ‘18. ve
19. Yüzyıl’da köle ticaretinden sorumlu görüldüğü için gençler
kızgınlık ifadesi olarak başını parçalıyorlarmış...’ demiş. Anita
hemen yakındaki Viktor Schoelcher anısına yapılmış kütüphaneyi de ziyaret etti. Fransa Ulusal Meclis üyesi politikacı Schoelcher, 1848’de Fransa ve kolonilerinde köleliğin kaldırılması
için girişim başlatmış... Anita eski belediye binasını dolaşırken
ben de Murat ile alışveriş yaptım… Aldıklarımızı tekneye getirdik. Biz teknede kaldık. Alman skipper şehri dolaşıp geldi.
Saat 16.00’da demir alıp Martinique’nin ilk başkenti St Pierre’ye doğru yola çıktık. Güneş batarken vardık. Koyda yirmiye
yakın teknenin arasına girip demir attık.

20 Ocak 2018 Cumartesi
158. GÜN

St. Pierre şehrini dolaştık
Sabah kahvaltıdan sonra adanın ilk başkenti St. Pierre’i
gezmek istiyoruz. Bütün gece durmaksızın yağmur yağdı.
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Dingi ile kıyıya gittik. Murat teknede kaldı. Burası bir zamanlar Martinique’nin başkenti ve ana limanıymış. Bilinen
olay… 8 Mayıs 1902’de kasabanın arkasındaki eski bir volkan
olan Pelee dağının püskürmesiyle birkaç dakika içinde kasaba yok olmuş, 30 bin kişi ölmüş… İşin ilginç yanı, faciadan
bir gün önce yerel gazete ‘Volkan, İtalya’da Vezüv’ün Napoli için yarattığı tehlikeden daha fazla tehlikeli değil’
diye yazmış. Hayvanlar gelen felaketi çok önceden sezdikleri
için çok önceden kasabayı terk etmişler. Kasaba yaşayanların
bunu fark etmemeleri de enteresan…
Felaketten bir kişi kurtulmuş. Kasabadaki cezaevinde
Louis Auguste Cyparis isimli mahkum ağır yanıklarla da
olsa kurtarılmış. Birkaç gün önce kasabadaki bir barda kavga
ettiği kişi ölünce tutuklanıp cezaevine konulmuş. Cezaevinin
kalın duvarları yaralı da olsa hayatta kalmasını sağlamış… İlk
yardım ekiplerinin ancak 11 Mayıs’ta girebildikleri kasabada
onun feryatlarını duyup kurtarmışlar. Ada valisi hemen onu
affetmiş. Cyparis, daha sonra ünlü Barnum and Bailey sirki
ile dünyayı gezip başına gelenleri anlatmış…
Bu arada limanın civarında bir D’Alsace de Kay isimli
kafe-restoran veya Fransızca deyimiyle Brasserie gördük… Limana bakan şirin bir yer. Sahibi de Fransız… Strasbourg yakınlarındaki Illkırsch kasabasından Philippe Mehn… Alsace
mutfağı sunuyor. Saat 12.30 civarında St. Pierre’den ayrılıyoruz. 30 mil yolculuktan sonra saat 18.00’de Dominica adasına
vardık. Dominica, Fransa ve İngiltere hakimiyetinden sonra
1978’de bağımsızlığına kavuşmuş. Nüfusu 70 bin civarında…
Başkenti 16 bin nufüslu Roseau… Dili İngilizce ve Fransızca… Volkanik bir ada... 1447 metre yüksekliğindeki Morne
Diablotin Küçük Antillerde Guadeloupe’deki aktiv Soufriere
yanardağından sonra en yüksek dağ... Ada son el değmemiş
yağmur ormanlarına sahip... 1000 çeşit bitki, 300 akarsu, çok
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sayıda şelalenin yanısıra suyu sıcak olan ‘Boiling Lake’ dediklere göle sahip... 2017’deki Maria kasırgası Dominica’da
çok büyük hasara yol açmış. Dominica Başbakanı Roosevelt
Skerrit, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ‘Evimi
su bastı. Evin çatısı uçtu. Kasırganın merhameti sayesinde
sağ olarak kurtarıldım’ diye yazmış. Dominica diğer Karayip adaları arasında balta girmemiş ormanlarıyla en doğal
bir yapıya sahip ama en az gelişmiş olanıymış… Şimdi bir de
kasırga vurmuş garibanları…
Rooseau marinada günlük ücret 20 ABD Doları… Çok
pahalı olmasının yanı sıra marinanın güvenli bir yer olmadığı biliniyor. Zaten marinaya değil, balona bağlanıyorsun, yani
demir atmış gibi oluyorsun ama 20 ABD doları ödüyorsun.
Bu yüzden marinaya girmedik. Motorla iki mil daha kuzeye
giderek kıyıya yakın demir attık. Gece bir tekne daha geldi.

21 Ocak 2018 Pazar
159. GÜN

Guadeloupe’da karnavala gidip eğlendik
Bugün saat 05.00 sıralarında Guadeloupe adasına doğru yola çıktık. Rüzgarın hızı 2.5 Knot civarında… İkişer
saat nöbet tutuyoruz. Saat 07:00’ye kadar Murat, ardından
ben nöbetteyim. Saat 09.00’dan sonra ise nöbet sırası Alman
skipperde… Motorla yol alıyoruz. Planladığımız gibi saat
15.00’da Guadeloupe adasına varıyoruz. Bas-du-Port isimli
marinaya girdik. Pazar olduğu için sakin bir gün…
Guadeloupe birbirine bağlı ikisi büyük yedi adadan
oluşuyor. En büyüklerinin bir tarafı Basse-Terre, diğer tarafı Grande-Terre olarak adlandırılıyor. İki adayı birbirine
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Rivière Salee dedikleri ancak bir sandalın geçebileceği bir
kanal bağlıyor. Gökyüzünden bakınca Guadeloupe kelebeğe
benziyor bu iki ada dolayısıyla… Geçmişine baktığınızda Karayip adalarının çoğunda olduğu gibi burayı Kristof Kolomb
keşfetmiş.
Bizim bulunduğumuz marina Grande-Terre kısmında…
Yakındaki Le Gosier isimli kasabada karnaval olduğunu duyunca Anita ile oraya gitmeye karar verdik. Murat ve Alman
skipper teknede kaldılar. Anita ile yola çıktık. Etrafta ne otobüs ne de taksi var. Yürüyerek gitmeye karar verdik. Önce üç
şeritli bir otobanda bayağı yürüdük. Uzakta bir alışveriş merkezi gördük. Otobandan ayrılıp kenarda yürürken gelen bir
taksiyi görüp dururdum. Şoföre ‘Bizi Le Gosier kasabasına
götürür müsün’ diye sorduk. Cevabı ‘Hayır’ oldu. Gerekçesini de söylemedi. Ben de fazla üstelemedim.
Gördüğümüz alışveriş merkezine yürüyerek gitmekten
başka çare yoktu. Alışverişin merkezinin önünde bir otobüs
vardı. Le Gosier ile merkez arasında ring seferi yapıyormuş.
Çölde vaha bulmuş gibi sevinip hemen bindik. Hava sıcaklığı
dışarda 30 derece, klimalı otobüsün içinde ise 18 derece… 45
dakika kadar bekledikten sonra nihayet hareket etti ama köye
bir kilometre kala uzun bir araç kuyruğunun sonunda durmak zorunda kaldı. Anita, ‘Hadi inip yürüyelim’ deyince
inip geri kalan yolu yürüyerek gittik. Yirmi dakika içinde kasabaya vardık. Tam bir karnaval havası… Rengarenk giysiler
içinde insanlar müzik eşliğinde dans ediyordu.
Bu arada hem yorulduk hem de karnımız acıktı. Yakındaki
lüks Auberge de la vieille tour isimli resortu gördük. Üç-dört
hektar bir tropik bahçenin içinde, deniz kıyısında lüks ve pahalı olduğu hemen anlaşılan bir resort… Yemekten sonra taksi ile tekneye dönmek istedik ama taksi bulmak imkansız…
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Lüks bir resortun önünde bir tane dahi taksi yok… Ne yapacağız diye düşünürken aklımıza gidip polisten yardım istemek
geldi. Polise gidip bize bir taksi bulmak için yardımcı olmalarını rica ettik. Yardımcı olmak için sağa sola telefon ettiler. Bir
saat kadar bekledikten sonra polislerin bulduğu bir taksi gelip
bizi 3,5 kilometre ötedeki marinaya getirdi. 30 Euro ödedik.
Burası Fransız toprağı olduğu için para birimi Euro tabii…

22 Ocak 2018 Pazartesi
160. GÜN

Dünyayı yaya gezen adamla karşılaştık
Bugün hem alışveriş yapacağız hem de yarın adayı dolaşmak için bir araba kiralayacağız. Saat 10.00 civarında arabayı
teslim aldık. Önce Pointe-a-Pitre kasabasına gittik. Marinanın bulunduğu bölgeye fazla uzak değil. Marina gibi Grande-Terre adasında… 16 bin kişilik bir kasaba ama etrafındaki
havalide yüz bine yakın insan yaşıyormuş.
Biraz dolaştık. İki müze var. 19. Yüzyıl’dan bir binadaki
St. John Perse Müzesi… Müze ülkenin efsanevi edebiyatçısı
Alexis L’eger’e adanmış. St. John Perse adıyla tanınan L’eger
1960’ta Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanmış. Şiirleri Türkçe’ye
çevrilip kitapları yayınlanmış bir şair… Diğer müze de 19’uncu
yüzyılda köleliğe karşı mücadele eden Victor Schoelcher adına kurulan Schoelcher Müzesi… Yenilendiği için kapalıydı.
Mezarı Paris Pantheon’da. Pantheon Fransa tarihinin önemli
olaylarını hatırlatan ve ülkenin övünç duyduğu ünlü kişilerine
saygı için ayrılmış bir binadır. Önde gelen isimler Pantheon’a
defnedilmiştir. Dikkat çeken bir yapı ‘demir katedral’ adıyla
bilinen Cathedrale de St Pierre et St Paul…
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Oradan şehir merkezindeki Place de Victoire meydanına
gittik. Burası adanın eski dönemlerini hatırlamak için ideal…
Ağaçların gölgesinde kafeler… Etrafta ağaç evler… Buranın
adı 18’inci yüzyılın sonunda İngilizlere karşı kazanılan zafer
ile bu zaferi kazanan komutan Victor Hugues’e atfen verilmiş… Burada otururken bir adamı gördük… İlginç bir tip…
Dört yıldır yaya olarak dünyayı geziyormuş… Şimdi yolu
buraya düşmüş… Yürüyerek dünya turu yapmak bambaşka
bir macera olsa gerek. Kendisine biraz yardımda bulunduk…
Panama yolculuğumuz için alışveriş yapmak istiyoruz. Burada fiyatlar diğer Karibik adalarına göre daha uygun… Carrefour markete gittik 550 Euro’luk alışveriş yaptım. Anita Point
aPitre’nin dışında ilginç bir binayı da görmek istiyordu. Pekin’deki Olimpiyat Stadı’na benzeyen yapı bir müze... 2015’te
Fransa devlet başkanı tarafından açılan Memorial ACTe köleliğin acı tarihini gözler önüne seren bir müze... Sahildeki eski
şeker fabrikasının yerine yapılmış... Saat 18.00’de sözleştiğimiz yerde Anita ile buluşup tekneye döndük.

23 Ocak 2018 Salı
161. GÜN

Köle ticareti müzesini gezdik
Dün kiraladığımız otomobille bugün batıdaki ada Bessa-Terre’yi gezeceğiz. Adanın adının anlamı Fransızca ‘düz
toprak’ olsa da Basse Terre diğer adaya nazaran daha tepelik,
dağlık… Yola çıktık. Baie Mahault, Deshaies, Pointe Noire,
Ecrevisses şelalesi, Cascade Ravines gibi birçok yeri gezdik.
Adada beşten fazla şelale varmış ama bizim gittiğimiz kolay
ulaşılabilmesi açısından en fazla ziyaret edileniymiş… Düzgün bir patika yoldan en fazla on dakikada ulaşılıyor.
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Saat 15.00 sıralarında dönüp Carrefour alışveriş merkezine geldik. Anita ile ben otomobilden indik. Alman skipper
ile Murat tekneye gittiler. Yola çıkmadan daha 200 litre su
ikmali yapmamız gerekli… Anita ile Pointe-a-Pitre rıhtımı
yakınındaki Memorial ACTe’ye gittik. Tam İngilizce adıyla
‘Memorial ACTe veya ‘Caribbean Centre of Expressions and
Memory of the Slave trade and Slavery’ müzesi… Köleliğin
anlatıldığı etkileyici bir müze… Müzede ayrıca aileler kökenlerini de araştırabiliyor. Büyük bir arşiv oluşturulmuş. Burası
eskiden bir şeker fabrikasıymış…
İleri yaşta olanlar hatırlarlar… Türkiye’de TRT’de Kökler
(The Roots) isimli bir dizi vardı. Dizinin başrol oyuncusunun
adı ‘Kunta Kinte’ydi… Dizi oynadığı akşamlar tüm Türkiye’de nefes almadan diziyi izlerdi. Ayrıca gerçekten yaşanmış bir hikaye olduğu için daha bir etkileyiciydi. Afrika’dan
ABD’ye getirilen bir köleyi anlatıyordu. Dizinin uyarlandığı
The Roots isimli eserin yazarı Alex Haley, bu kölenin beşinci
göbekten torunuymuş. Ayrıca bu diziden sonra bir süre Türkiye’deki tüm zenciler için ‘ kunta kinte’ lakabı kullanılmıştı… Allah’tan daha sonra unutulup gitti.
Müzeden çıkınca müthiş bir tekne gördük. Üzerine dev
güneş panelleri vardı. Yanına gidip baktık. 2010 yılında İsviçre’de kurulan ‘The Race for Water Odyssey’ isimli vakıf adına dünyayı dolaşıyormuş… Amacı okyanuslarda, denizlerde
plastik atıklara karşı dünyanın dikaktini çekmekmiş… Eğer
bir şimdiden bir şey yapılmazsa 2050’de denizlerde balıktan
çok plastik atık olacakmış. Sorduk. 2010’da İsviçreli girişimci Marco Simeoni tarafından Lozan’da kurulmuş bir vakıf...
İsviçre’ye dönünce Anita ile yakından ilgileneceğiz… Daha
sonra yarım saat yürüyerek tekneye döndük.
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24 Ocak 2018 Çarşamba
162. GÜN

Kapalı köprüden yürüyerek geçtik
Bugün saat 08.30’da marinanın bürosuna gittim. Çıkış
işlemlerimizi tamamladım. Montserrat adasına doğru yola
çıktık. İlk hedefimiz 30 millik bir yolculuktan sonra Basse
Terre… Burası Guadeloupe’un başkenti… Aynı adı taşıyan
adanın güneybatısında… Epey yol aldıktan sonra mevkimiz
kontrol ettim. Hayret, Basse Terre’yi 4 mil kadar geçmişiz.
Hemen döndük… Basse Terre’nin marinasında derinlik bizim tekne için yetersiz. Marinaya girmeden demir attık. Botla
marinaya gittik.
Anita ile şehri gezmek istiyoruz. Marinada taksi yok. Şehir
2.5 kilometre uzaklıkta marinadan… Çare yok… Yürüyoruz.
Biraz yürüdükten sonra derenin üzerindeki bir yaya köprüsünden karşıya geçmemiz gerekir ama 2017’deki İrma kasırgasında köprü hasar görmüş kapatılmış. Henüz tamir etmemişler.
Nasıl karşıya geçeceğimizi düşünürken yerli halktan bir kadın
geldi. Baktık kadın karşıya geçecek köprüden… Bize işaret etti.
O önden biz de arkadan yayalara kapalı, hasarlı köprüden geçtik. Olacak şey değil…
Yerli halktan kadına uyup tehlikeli köprüden geçip şehre
geldik gelmesine ama her yer kapalı. Dükkanlar, restoranlar,
kafeler kapalı. Tek açık olan yer dünyaca ünlü hamburger zincirinin bir şubesi… Geri dönmeye karar verdik. Şansımız yaver gitti. Bir taksiye rastladık. Marinaya gitmek istediğimizi
söyledik. ‘Tamam’ dedi ve 6 Dolar istedi. Taksiye bindik, ücreti artırıp 10 Dolar’a yükseltti. Taksi değil de sanki borsa…
Yapacak bir şey yok. 10 Doları da kabul edip marina geldik.
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25 Ocak 2018 Perşembe
163. GÜN

Montserrat’a girişe 100 dolar istediler
Bugün sabah 06.00’da demir alıp yola çıkıyoruz. Hedefimiz Montserrat adası… 56 mil gideceğiz. İlk nöbet Alman skipperde… Saat 10.00’a doğru bakıyorum 30 mil gelmişiz. Saat 17.00 sıralarında Monteserrat’a geldik. Little
Bay koyuna girip demir attık. Karantina bayrağını çektik…
Bilmeyenler için… Yabancı bir ülkenin karasularına giriş yapan
her kaptan teknesine karantina sarı Q bayrağını çeker. Bu da
teknede herhangi bir bulaşıcı hastalık veya ölüm yoktur, daha
giriş izni almadık anlamına gelir. Limanınıza yanaşmak, ülkenize girmek istiyorum demektir sarı bayrak… Montserrat küçük
Antiller’de bir ada ve Büyük Britanya İmparatorluğu’na ait…
Başkenti adanın batısındaki Brades… Demir attığımız
koy da başkente çok yakın… Adada yaklaşık beş bin kişi yaşıyor. Volkanik bir ada… Zaten adanın üçte ikilik bir bölümüne giriş yasak… Adada bir tane ana cadde, varmış… Adada
ulaşım aracı genellikle bisiklet. Anita adayı görmek istedi.
Murat kıyıya götürdü… Gümrük görevlisi giriş işlemleri için
100 Dolar ücret talep etmiş… (Anita ve bot için) Halbuki biz
sabah saat 05.00 sıralarında St. Kitts ve Nevis adasına doğra
yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu yüzden giriş işlemlerine
gerek yok. Anita, hayal kırıklığına uğrayıp geri döndü.

26/27 Ocak 2018 Cuma/Cumartesi
164./165. GÜN

Polis şefinin cenaze törenine katıldık
Sabah saat 06.00 sıralarında demir alıp yola çıktık. İlk
nöbet Murat’ta… Daha sonraki iki saat ben, ardımdan saat
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10.00’da Alman skipper dümende… Ortalama 5-6 Knot bir
hızla 54 millik bir yoldan saat 14.00 sıralarında St. Kitts adasına rahat bir şekilde geldik. Yat limanının dışında demir attık. Limandaki iki rıhtımda MSC ve TUI kruvaziyerleri vardı. Yolda, balıktan yana şansımız yoktu. Oltamıza bir balık
bile takılmadı. St. Kitts ve Nevis adaları bağımsız federal bir
ülke… Başkent St. Kitts’deki Basseterre… Eskiden İngiltere’nin kolonisi olan adanın resmi dili İngilizce… İngilizce ile
harmanlanmış bir yerel dil de varmış. 19 Eylül 1983’te bağımsızlığını ilan etmiş… Dingi ile gidip gümrük işlemlerini
yaptık. Çok çabuk bitti. 118 Karayip Doları ödedim.
Şehri gezdik biraz… Şehir de zaten dört ana cadde, iki de
meydan varmış. Circus ortasında bir saat olan yuvarlak daha
çok turistik bir meydan, diğeri de bağımsızlık meydanı… Bu
meydanda bir katedral, adliye ve diğer resmi binalar var. Katedralde cenaze töreni vardı. Ölenin kim olduğunu sorduk.
Anlattılar. St Georg’un eski polis şefiymiş. Bir nevi adanın
eski emniyet genel müdürü de denilebilir. Emniyet teşkilatında 41 yıl çalışmış, 2004-2008 arası da emniyet genel müdürü
olarak görev yapmış. Robert Jeffers isimli emekli müdür 14
Şubat’ta 70 yaşında ölmüş. Polis bandosu da vardı. Büyük bir
cenaze törenini izledik.
Saat 18.00 civarında tekneye dönmek isteyince Murat
dingi ile gelip biz aldı. Hava o kadar değişik ki, birden bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor, ardından hemen güneş
açıyor. Sabah erken kalkıp 54 mil ötedeki St. Marten adasına
gitmek istiyoruz. Gece güvertede yattım.
Cumartesi sabaha karşı havanın hızla değiştiğini hissettim.
Hemen internet girip hava, deniz tahmin raporlarını inceledim.
Rüzgarın hızı 6-7 Bofor, dalgaların yüksekliğini de en üç metre olacağını gösteriyordu. Bu havada yola çıkamazdık. Erken
kalkıp gideceğimiz için bu arada herkes kalktı. Onlara gidemeyeceğimizi, havanın, denizin durumunu anlattım. ‘Biraz daha
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yatın. Keyfinize bakın’ dedim. Aslında St. Martin adası da enteresan bir yer… 70 bin kişinin yaşadığı bu ufacık adanın kuzey
kısmı Fransa’ya, güney kısmı da Hollanda’ya ait…
Sabah saat 10.00 civarında dingiye binip kıyıdaki gümrük
ve muhaceret dairesine gittik Anita’yla… Üç gün daha burada kalkmak istediğimiz söyledik. Anlayışla karşılayıp gerekli
notları aldılar. Şehirde biraz dolaştıktan sonra ben tekneye
döndüm. Anita, adadaki treni sordu. Bu St Kiss adası için
değişik bir şey... Aslında vaktinde şeker kamışlarını taşımak
için yapılmış... Şimdi ise turistlere üç saat boyunca panorama
gezisi yaptırıyor...

28 Ocak 2018 Pazar
166. GÜN

St. Kitts adasını otobüsle gezdik
Avis’ten bir otomobil kiralayıp adayı gezmek istiyoruz. Saat
09.00 civarı… Alman skipper biraz araştırdı. Avis’in bürosu
saat 11.00’e kadar açıkmış… Dingi ile hemen limana gittik.
Avis’in bürosunu bulup ziline bastık. Nihayet kapıyı açan biri
‘Bugün tüm otomobillerimiz kirada. Başka da otomobilimiz yok’ deyip özür diledi. Belki taksi tutup dolaşırız diye
düşündüm. Etraftaki bir taksi şoförüne ücretini sorduk. Taksilerde taksimetre yok. Fiyatlar uzaklığa göre tespit edilmiş. Bizimki farklı… Taksi şoförü kendinden emin bir şekilde ‘Saat
başına 100 Dolar isterim’ deyince çok şaşırdık. Dört saat bizi
gezdirse 400 Dolar ödeyeceğiz. Fahiş bir ücretti bana göre…
Ne yapabiliriz diye fikir üretmeye çalışırken uzaktan bir
otobüs gözüktü. Turistlere ada turu yaptıran kamyondan
bozma bir otobüs… Şoförle biraz pazarlık yaptık. Sonunda
150 ABD Dolara anlaştık. Şoför aynı zamanda tur rehberi...
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Adanın tarihini İngilizce anlatıyor... Bu yüzden Anita şoförün
yanına oturup bize onun anlattıklarını tercüme ediyor. Şoför
bize adanın ilginç yerlerini gezdirdi. Doğuda Atlantik’e olan
kıyıdan, Brimstone Hill’e, harikulade botanik bahçeye kadar
birçok yer... Tabii esir ticareti tarihinin korkunç yüzü olan
‘Bloody Point’i de... Ayaklanan binlerce esir öldürülmüş...
Nehir günlerce kıpkırmızı akmış denize... Ada 30 kilometreye
10 kilometrelik bir volkan kayalığı gibi… Burayı 1300’lerde
Kristof Kolomb keşfetmiş… Nüfusu da 40 bin civarındaymış… Gezerken anlaşılıyor, adanın gelir kaynağı tarım, şeker
kamışı ve turizm. Burada resmi dil de İngilizce… Park Hyatt
St Kitts oteli var… Adanın bir yarısı için bakir kalmış, diğer
yarısı için de fakir kalmış diyebilirim. Tekneye döndük, gece
boyunca yağmur yağdı. Ayrıca fırtına dolayısıyla gece boyunca şehirde sarsılan otomobillerin alarm sesleri geldi. Turizmci
gözüyle bakıyorum… St Kitts’e yılda çoğu Amerikalı olmak
üzere 200-330 bin turist geliyor. Bir de kruvaziyer gemileriyle günü birlik gelen turistler var. Buraya daha çok Amerikalı
turist gelmesinin sebebi de ABD’nin kurucu babalarından bir
Georg Hamilton burada doğmuş olması…10 Dolar banknotların üzerinde resmi var…

29 Ocak 2018 Pazartesi
167. GÜN

Yağmur bir yağıyor, bir duruyor
Sabah yağmur çiseliyor. Bu yüzden kahvaltımızı kamarada yapıyoruz. Sabah saatlerinde ilk önce MSC Kruvaziyer
gemisi, bir süre sonra iki büyük kruvaziyer gemisi daha gelip
yanaştı rıhtıma… Basseterre’de üç rıhtım var. Gemi turları ile
dünyayı keşfetmeye çıkmak ilgi gören seyahat şekillerinden
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birisi. Ama yolcuların yaş ortalamasının pek de aşağılarda olmadığını bilmek gerek… Bu arada üç direkli bir gullet de
gelip bizim bulunduğumuz koya demir attı. Sanırım koy dışındaki kötü hava şartlarından dolayı geldi. Çünkü sabah çiseleyen yağmur ara ara bardaktan boşanırcasına yağıyor. Tipik
bir karibik havası…
Öğleden sonra şehre gittik. Bir kafede oturduk. İstanbul’dan bir çift ile karşılaştık. Mert Kart ve eşi… İstanbul
Beylikdüzü’ndeki Pelican Hill Evleri’nde oturuyorlarmış…
Mert Bey’in aynı yerde Mektebim isimli anaokulu varmış.
MSC Kruvaziyör gemisiyle Miami’den tura çıkmışlar…
Kafede internete girip dünyada olup bitenlere, haberlere,
hava tahmin raporlarına baktık. Hava tahmin raporlarına
göre yarından itibaren hava düzelecek, rüzgarın şiddeti 5-6
Bofor’a kadar inecek. Kredi kartımla para çekmek için birkaç
bankaya uğradım. ATM’ler kartı kabul etmedi nedense… En
son Scotia Bank’ın bir şubesine gittim. Üçüncü denemede
para çekebildim.
Yağmur bir yağıyor, sonra da her şey eski haline dönüyor. Tam ıslanan üstümüz başımız kuruyor. Tekrar yağıyor.
Şemsiye falan hak getire… Alışmak gerek herhalde… Hava o
kadar değişik ve sertki MSC kruvaziyer gemisi normal olarak
akşam tekrar yola çıkıp başka bir adaya gitmesi gerekirken
gitmedi, gece St. Kills’de kaldı.

30 Ocak / 31 Ocak 2018 Salı/Çarşamba
168./169. GÜN

‘Porto Riko’yu terk edin’ dediler
Saat 09.00 civarına demir alıp yola çıktık. Hava şartları
ideal, hafif bir dalga… Kuzeydoğu’dan 10-15 Knot şiddetinde
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bir rüzgar var. Porto Rico’ya kadar yelkenle gidiyoruz. 6.5
Knot hızla yol alıyoruz. Gece gökyüzünde dolunay tüm ihtişamıyla parlıyor, yıldızları adeta gölgede bırakıyor. Yaklaşık
170 mil yol aldık. Salı saat 14.00 sıralarında Porto Riko’ya
vardık.
Önce Porto Riko del Rey Marina’ya girip yakıt ikmali
yaptık. 150 litre yakıt aldık. Fiyatı da uygun. Litresi bir ABD
Doları bile değil. Gümrük idaresiyle telefonla irtibat kurduk.
Tüm bilgileri vermemiz yarım saatten fazla sürdü. Ardından
telefondaki görevli ‘Yakıt istasyonundan ayrılmayın, bekleyin. Biz oraya geleceğiz’ dedi. Yarım saat kadar bekledik. Üç
gümrük polisi geldi tekneye… ‘Vizesiz ABD topraklarına
geldiğiniz için para cezası ödeyeceksiniz… Adam başı 584
ABD Dolar’ dedi. Alman skipper, Murat, Anita ve ben dört
kişiyiz… O halde ceza 2340 ABD Doları… Ne yapacağımızı
şaşırdık.
‘Bu kadar yüksek bir ceza ödemektense buradan gidelim. Yani marinayı hemen terk edelim’ diyorum. Ancak
mümkün değil. Pasaportlarımızı aldılar. ‘Marinaya giriş işlemlerinizi yaptırın, sonra taksiyle gümrük bürosuna geleceksiniz’ dediler. Üç gümrük polisi de ayrılmıyor, bekliyor.
Marinanın geceliği 120 Dolar. Elektrik alamıyoruz çünkü
adapterimiz yok. Adapteri kiralamak istiyorum. Kiralamıyorlar, bana satmak istiyorlar. Çaresizlikten satın aldım.
Marinada işlemler bitti. Bir taksiye bindik. 15 kilometre
uzaklıktaki gümrük bürosuna gidiyoruz. Üç polisin bulunduğu polis arabası da taksiyi arkadan takip ediyor. Taksiciye
15 Dolar ödedim, saat 16.30 sıralarında gümrük bürosundan
içeri girdik.
Anita dışarda kaldı. Bu kadar yüksek cezanın doğru olup
olmadığını öğrenmek için Alman Konsolosluğu’nu arıyordu.
Ona ABD’ye kaçak girenlerden böyle yüksek ceza alındığı
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söylenmiş. Kaçak biri uçak veya gemi ile geldiği takdirde farklıymış çünkü uçak veya gemi bu kişi geri götürmeyi garanti
ediyormuş. Ama özel tekneyle gelenler için durum farklıymış.
Gelmeden önce vize başvurusu yapılması gerekliymiş.
Gümrük bürosunun direktörü bayan adam başı 585 Dolar ceza ödemem gerektiğinde ısrar ediyor. Dünya turunda olduğumuzu söyleyip pazarlık etmek istedik. Alman skipperin
annesinin rahatsızlığı için San Juan’dan geri döneceğini, Anita’nın da San Juan’dan dönüş bileti için rezervasyon yaptırdığımızı söyledik. Cep telefonumuzdaki e-biletleri gösterdik.
Direktör söylediklerimiz dinledikten sonra gidip elinde bir
yazıcıdan çıkmış kağıtlarla geldi. Kağıtta bir dergide çıkan haberde BenSwiss’den bahsediyor ve dünya turunda olduğunu
yazıyordu. Ayrıca tekne ABD’da Delaware’de kayıtlı olduğu,
dolyısıyla bir ABD bandıralı tekne olduğunu gördü. Sonunda
anlayış gösterdi ve kişi başına normal vize ücreti ödememizi
istedi. Derhal kabul ettik. Ancak şu şartlarımız olduğunu da
söyledik. Murat ve ben yarın marinadan ayrılacağız. Alman
skipper ve Anita uçakla adayı terk edecekler, ancak cumartesi gününe kadar otelde kalacaklar. Eğer uçak gecikirse salı
gününe kadar adada kalacağımızı söyledik. Bunu üzerine bürokratik işlemler başladı. İfademizi yazdılar, parmak izlerimizi aldılar. İki saat sonra rahatlamış olarak bürodan ayrıldık.
Fahiş cezaları ödemekten kurtulmuştuk. Herkesi marindaki
restorana akşam yemeğine davet ettim.
Sonunda adam başına 50 Dolar’a indiler. O da ancak şu
şartla… Ben ve Murat yarın tekneyle marinayı terk edeceğiz.
Anita ve Alman skipper de uçakla adayı terk edecekleri Cumartesi gününe kadar bir otelde bekleyecekler. İki saat süren
parmak izi ve ifade alışlardan sonra marinaya döndük. İyice
canımız sıkılmıştı. Bu ruh hali içinde akşam yemeğimizi yedik.
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1/2 Şubat 2018 Perşembe/Cuma
170./171. GÜN

Alman skipper bizi yarı yolda bıraktı
Bu sabah marinayı terk etmeliyiz ama hava raporuna bakıyorum o kadar kötü ki açılmamız mümkün değil. Tekrar hep
beraber gümrük bürosuna gittik. Durumu anlattık. Neyse
bu kez insaflı davranıp kalış iznimizi bir gün uzattılar. Yolda bir marketten alışveriş yaptık. Kredi kartımla para çekmek
istedim, olmadı. En azından süpermarkette kredi kartım ile
alışveriş yapabildim, böylece gerekli yiyecek ve içecekleri alabildik.
Yelkenle çıktığım dünya turunda belki de en üzgün, şaşkın olduğum gün bugündü… Porto Riko polisinin davranışı
bizi şaşırttı, üzdü ama asıl şaşırtan Alman skipper oldu. Alman skipper, ikinci önce bize San Juan’dan Almanya’ya geri
döneceğini söylemişti. Annesinin sağlık durumunun iyi olmadığını, bundan dolayı geri dönmek istediğini vurguladı.
Ben tekrar ne zaman gelebileceğini sordum. Doğrudan cevap
vermek yerine annesinin sağlık durumu iyiye gittiği zaman
haber vereceğini söyledi. Fransız şair Louis Aragon’un böyle
durumlar için bir lafı var. Şöyle diyor… ‘Gitmeden önce düşün; çünkü döndüğünde bulduğunla, giderken bıraktığın
asla aynı olmayacak’. Dünya seyahatimize iki kişiyle devam
etmek mümkün değil.
Anita bizden ayrılıp geri dönecek. Bunu daha önce konuşmuştuk. Çünkü fırtınalı deniz onu tutuyor. Günlerce çepeçevre denizden de hoşlanmıyor. Gezip dolaşmak şeklinde
hareket etmesi lazım, ama 17 metrelik teknede bu mümkün
değil. Karibik adalarında dolaşmak, gerek insanlarda gerekse
bitki örtüsündeki rengarenkler hoşuna gitmişti. Hep 25 derece civarındaki sıcaklık da bundan sonraki ülkeler, Panama
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Kanalı, Galapagos adaları da mutlaka hoşuna giderdi ama sıla
hasreti, herşeyden önce torun özlemi ağır bastı. Anita’nın bizden ayrılması benim için çok üzücüydü...Onu tekrar ne zaman
göreceğim belirsizdi. İkimiz de çok üzgündük. Anita ve Alman
skipper, San Juan’ın merkezinde bir otele gittiler. Daha önceki
yıllar bir gemi gezinde uğradığımız San Juan’ı biraz tanıyordu
Anita... Büyük bölümü surlarla çevrili olan San Juan’ın eski şehir kısmı gayet temiz... Batıdaki El Morro, doğudaki San Christoball kaleleri çok güzel muhafaza edilmiş... Bunun dışında
hükümet binası Kapitol ile Pablo Casal Müzesi, gezilebilecek
yerler... Ertesi gün ikisi de Almanya’ya döndü. Dünya turumuza iki kişi devam edebilecek miyiz ? Bu düşünce kafamda
dönüp duruyor, üzerinde uzun uzun düşünüyordum. İnsan
hemen umutsuzluğa düşmüyor ama uzunca düşündükten sonra bunun çok riskli olacağı kanısına vardım. Anita da bu konu
üzerinde çok düşünüyordu ama en gerçekçi kararı vereceğime
inanıyordu. Sonunda karar verdim. Geri döneceğiz. Önümüzde tabii tekrar Atlantik’i aşmak gibi zorlayıcı bir görev bekliyordu bizi... Anita geri dönüş kararıma çok sevindi...

3 Şubat 2018 Cumartesi
172. GÜN

St. Kitts adasına dönüyoruz
Murat’la Porto Riko’yu terk ediyoruz. Porto Riko’da Del
Rey marinadan demir alıp çıktık. Hedefimiz tekrar St. Kitts
adası… Çok kötü bir havada rüzgara karşı gidiyoruz… Rüzgarın şiddeti 30 knot’a kadar yükseliyor… Dalgaların boyu iki
metreyi aşıyor. Beşik gibi sallanıyoruz. Murat ile büyük efor
sarf ediyoruz. Üç saatte bir nöbet değiştiriyoruz. Nihayet saat
17.00’ye doğru St. Kitts adasına vardık. Yorgunuz ama tatlı bir
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yorgunluk bu… Çok mutluyuz. Koylardan birine demir attık.
Gökyüzü yıldızlardan panayır gibi… Dalgaların hışırtısı geliyor. Fransız şair, romancı ve oyun yazarı Viktor Hugo demişki
‘Kimse senin dalgalarla nasıl boğuştuğuna bakmaz. Gemiyi limana getirip getirmediğine bakar.’ Bizimki de o hesap
oldu… Murat’la ben tekneyi St. Kitts adasına getirdik… Akşam kendimizi mükafatlandırdık. Büyük sanatçı Zeki Müren’in şarkıları eşliğinde kendimize ziyafet çektik…

4 Şubat 2018 Pazar
173. GÜN

Antigua’ya rüzgara karşı gidiyoruz
Bugün sabah 06.00’da Antigua adasına doğru yola çıktık.
Önümüzde yaklaşık 70 millik yolumuz var. Rüzgarın şiddeti
20-25 Knot… Rüzgara karşı yol almaya çalışıyoruz… Yelkende en merak edilen konulardan biridir bu… Rüzgar arkadan geliyorsa iş kolay. Rüzgar arkadan ittiriyor. Tekne de
ilerliyor. Ya önden gelirse ne olacak. Bu durumda tekneler
tam rüzgara karşı gidemez ama belli bir açıyla ilerler. Yelkenli
tekneler eski Mısır’da da varmış… O dönemler kare yelkenlerin prensibi rüzgarı arkadan alıp onun itici gücünü kullanmak üzerine… Pupa yelken yani… Rüzgar seni seçiyor, sen
rüzgarı değil… Ama yelkenciliğin en keyifli yanı rüzgar yön
değiştirdikçe, veya rüzgar aynı kalıp sen yön değiştirdikçe
tekneye yol aldırmak veya yol aldıracak denemeler yapmak…
Yelkenli tekneler içinde bulundukları çevre koşullarının yardımıyla hareket ederler.
İşte burada üç kuşaktan bilimadamı, İsviçreli matematikçi bir aileden Daniel Bernoulli’nin (1700 – 1782) bulduğu
prensip devreye giriyor… Onun bulduğu prensiple rüzgara
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karşı da küçük bir sapmayla olsa bile gidilebilmekte… Yelken,
yukarıdan bakıldığında düz değil, yelkenin ortasına doğru kavis kazanan (bombeli) bir yapıya sahip. Yelkenin ön tarafından giren hava molekülleri, yelkenin rüzgarüstü ve rüzgaraltı
taraftan geçecek şekilde ikiye ayrılır. Yelkenin sahip olduğu
kavis dolayısıyla da farklı hızlarda yol kat eden hava molekülleri alçak ve yüksek basınç alanları oluşturur. Bu alçak ve yüksek basınç alanlarının yarattığı farktan dolayı yelken üzerinde
ilerlemeye sebep olan kuvvetler oluşur…
Teknenin salmasındaki Newton’un kuvvet kanunları ile
yelkendeki Bernoulli prensibi yol almayı sağlamakta… Tabiiki Arşimed’in kanunu da unutmayalım… Yazar ve şair Sabahattin Ali, ‘Rüzgar’ isimli şiirinde şöyle diyor; ‘İşte Rüzgar şimdi sana sığınıyorum’
Biz motor ve flokla ilerlemeye çalışıyoruz. Baktık bunun
bize çok faydası yok floku sarıyoruz ana yelkenin üçte ikisi ile
ilerliyoruz. Bir süre sonra anlaşılmayan bir şekilde flok açıldı. Elektronik bir arıza olmalı… Murat uyuyordu, uyandırdım… Onun yardımıyla floku tekrar sardık. Şiddetli bir fırtına başlamıştı. Müthiş sallanıyorduk. Ancak yarım saat sonra
hava sakinleşti. Yaklaşık saat 18:30 civarında Antigua adasına
gelip adaya yakın bir yere demirledik.

5 Şubat 2018 Pazartesi
174. GÜN

Antigua Yat Klüp Marina’ya geldik
Bugün Antigua Yacht Club Marina’ya gidiyoruz… Telsiz
bağlantısı kurduk… Falmouth Harbour’daki marina tarihi Nelson’s Dockyard’a, Pigeon Beach plajına da yürüyüş
mesafesinde… Su derinliği 7.5 metre… Saat 12.00 civarında
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geldik… 100 nolu pontona yanaştık. Etrafta mega lüks yatlar var… Yıllık masrafı milyonlarla ifade edilebilecek yatlar
sıra sıra… Bizim tekne onların yanında çok küçük görünüyor
ama denizcilikte bir kural vardır… ‘Denizde büyük, küçük
yoktur… Denizin karşısında küçük tekne de küçüktür,
büyük tekne de ‘ Bunu hiçbir zaman unutmamak gerekir…
Yanaşıp tekneyi bağladıktan kısa bir süre sonra süre sonra
marinanın direktörü şahsen gelip bizi selamladı. Tıknaz orta
boylu bir kişi… Giriş ve gümrük işlemlerini yapmam gerekir.
Ancak bu işlem için büro Nelson’s Dockyard’daymış… Orası
da yürüyerek yaklaşık on dakika… Bir taksi şoförü ‘Yürümeyin. Ben sizi götüreyim’ dedi… Ücretini sordum ’10 ABD
Doları’ dedi… Şoföre teşekkür edip yürümeyi tercih ettim.
Gümrük memuru gayet kibar bir kişiydi. 44 ABD Doları
liman ücretini ödedim, işlemler bir saat içinde bitti. Tekrar
yürüyerek marinaya döndüm. Marina için kayıtlar da yaklaşık yarım saatte bitti. Marinaya tekne bağlama ücreti günlük
110 ABD Doları… Elektrik günde 30 ABD Doları… Bayağı pahalı… Burada 39 gün kalmayı planlıyoruz. Mariandaki
çamaşırhaneye fiyatlarını sordum. Mariana dışındakilerin iki
misli daha pahalı… Çamaşırlarımızı marina dışındaki bir çamaşırhaneye verdik. İki makine dolusu çamaşır 70 Antiller
Dolarıymış. Çarşamba günü marinaya getirecekler.

6 Şubat 2018 Salı
175. GÜN

Nelson Dockyard marinaya gittik
Bugün yürüyüş mesafesindeki Nelson Dockyard Marina’ya gittik. Ücretleri Antigua Yat Klüp Marina’nın neredeyse yarısı… Orada günlük tekne bağlama ücreti 51 ABD
Kadir Uğur
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Doları, 4.5 ABD Doları ücrette kişi başına istiyorlar. Ücretler
bayağı uygun… 19 Şubat’tan itibaren 45 gün için rezervasyon
yaptırdık. Burası adını Trafalgar Deniz Savaşı’ndan bildiğimiz İngiliz Amiral Horatio Nelson’dan alıyor. Trafalgar Savaşı’nı kazandığını öğrenememesi de hazin bir hikaye… Amiral Nelson Trafalgar’da gemisinin güvertesindeyken başka
bir geminin direğindeki keskin nişancı tarafından vurularak
öldürülmüş… Bu marinanın olduğu bölge 18. ve 19. yüzyıllarda İngiltere Kraliyet Donanması’na üs vazifesi yapmış…
Şimdi ise yatlara, yelkenlilere hizmet veriyor. 2016 yılında
Unesco tarafından dünya kültür mirası listesine alınmış…
Amiral Nelson 1784 – 1787 yılları arasında İngiliz Limanı’nda görev yapmış. Burası hoşumuza gitti.

7 Şubat 2018 Çarşamba
176. GÜN

Antigua adasının iki yüzü var
Sabah 08:00’de Rent a Car’dan otomobili aldık. Toyota
RAV4… Günlük kirası 80 ABD Doları, ayrıca 20 ABD Doları ada için ehliyet ücreti. 12.5 dolar sigorta ücreti… Antigua’da başka bir ülke ehliyeti ile otomobil kiralayıp kullanmak
mümkün değil… Ek bir ücret ödeyerek ya yerel polisten ya da
otomobil kiralama şirketinden bir nevi geçici ‘tatil ehliyeti’
alınması gerekiyor. Adada trafik soldan akıyor… Direksiyon
sağda. Murat sol tarafta oturuyor. Alışılmamış bir durum olduğu için ikide bir ‘Kadir bey çok sol taraftan gidiyorsunuz. Solda su kanalı var’ diye uyarıda bulunuyor. Ben ise
‘Merak etme… Dikkat ediyorum. Alışkın değilsin… Bu
yüzden sana öyle geliyor’ diye teskin etmeye çalışıyorum.
Yollarda trafik levhaları çok az…
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Otomobil ile adanın batısını dolaşıp keşfetmek, batıdaki
Jolly Harbour Marina’yı görmek istiyoruz. Levhalar ya yok
ya da anlaşılmıyor. Jolly Harbour Marina’ya gitmek isterken
kendimizi birden bire başkent St. John’s’da bulduk. Karibik’te
önemli bir liman ve Antigua-Barbuda’nın başkenti… Tepedeki St. John Katedrali’nin barok kulelerini görmek mümkün… Limanda üç dev kruvazör demirlemiş. Limanda zaten
üç rıhtım var… En az 6-7 bin yolcu getirmişlerdir. Adanın
eni boyu 20-25 kilometre… Bu kadar turist nereye gidecek
neyi görecek bilmiyorum… St. John Katedrali zaten kapalı
yenileniyor… Şehir maalesef temiz değil… Her yer çöp…
Antigua-Barbuda geçen yıl yaşadıkları kasırganın yol açtığı
tahribatı zaten gideremiyor…
Adanın iki yüzü var… Kıyıda incecik pembe kumlu şahane plajlar... Surf meraklıları için dalgaları ile eşsiz güzellikte
tertemiz koylar… Marinalarda milyonluk yatlar, bir tabak
makarnanın 25 ABD Dolar olduğu pahalı restoranlar, butikler… Avrupa sosyetesi… Bill Gates’in, Prens Charles’ın da
tatile geldiği söyleniyor… Adanın ikinci yüzü ise adanın içlerinde kendi halinde yaşayan yerli halk… Antigua-Barbuda
Türkler’den vize istemiyor ama buraya Türkiye’den direk bağlantı yok… Aktarmalı gelmek gerekir. Sanırım bu da pahalıya
mal olur.
Başkentte cep telefonu operatörü dükkanına gidiyoruz
Murat’la… Flow isimli telekomünikasyon şirketine ait dükkandan 10’ar GB kapasiteli iki data kartı aldık. 250 Dolar…
Sonra limandaki pazaryerine gittik. Biraz sebze ve meyve aldık. Balıkların satıldığı bölüme uğradık ama uğramaz olsaydık… Ağır bir koku ve bol sinek vardı. Tabii ki hiçbir şey
almadık. Başkentten marinaya döndük…

Kadir Uğur
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8/9/10 Şubat 2018 Perşembe/Cuma/Cumartesi
177./178./179. GÜN

Koyda demir atıp kitap okuyoruz
Bugün Antigua Yacht Club Marina’dan ayrılıyoruz. Vergisiz yakıt alıyoruz. Yakıtın litresi 1 ABD Doları… 240 litre
yakıt aldık. Su tanklarımız dolu. Üç gün için 431 ABD doları
marina ücreti, 30 ABD Doları çöp ücreti, 30 ABD Doları
da su ücreti ödüyoruz. Ateş pahası… Marinadan ayrıldıktan
sonra koya demir atıyoruz. Artık koydayız… Murat tekneyi
temizliyor. Sohbet ediyoruz. Bol bol kitap okuyoruz. Alman
skipperin de bizi terk etmesine canımız sıkılıyor, eleştiriyoruz.
Deniz kültürüne yakınmış gibi gözüken ama aslında uzak,
paylaşmayı sevmeyen kişilerle yelken yapmak çok zor… Bir
yelkenlide dalgaların üzerinde, sallana sallana seyrederken
yüzüne vuran rüzgarın eşliğinde denizi dibine kadar hissetmeyenlerle yola çıkmak büyük bir hata…
Stuttgart’ta tedavimin ardından 11 Ocak’ta Anita ile
Frankfurt’tan Barbados’a dönmeden önce dostum Halit Çelikbudak ve eşi Nalan ile buluşmuştuk. Okuma ve Edebiyat
Pedagogu olan Nalan, uzun seyahatlerde en iyi dostun kitaplar olduğunu söyleyip ‘Yanınıza bol kitap alsaydınız’ deyip
‘Uzun seyahatlerde insanın en iyi dostu kitaplar’ diye eklemişti. Daha sonra çantasından çıkardığı bir kitabı uzatmış…
‘Size getirdim. Hangi tür kitapları sevdiğinizi bilmiyorum
ama bu romanı seveceğinizden eminim. Çok sürükleyici… Çıktığınız yolculukla kısmen ilgili… Kahramanları
da Alman. Fırsat bulunca mutlaka okumalısınız. Umarım
beğenirsiniz. Dönünce anlatırsınız’ demişti…
Çantasından çıkarıp uzattığı roman Alman yazar Daniel
Kehlmann’ın ‘Die Vermessung der Welt’ isimli romanıydı.
Baktım, daha önce okuduğum bir roman değil… Nalan gibi
eğitimci olan Anita da baktı… Teşekkür edip aldık.
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İşte bir türlü okumaya fırsat bulamadığım romana bugün
başladım. 2005 yılında yayınlanmış. Almanya’da yayınlandığı
yıl tam 37 hafta en çok satanlar listesinde birinci sırada kalmış. New York Times gazetesine göre 2006 yılında dünyada
satılan kitapların ikinci sırasındaymış. Baktım roman Türkçe’ye de tercüme edilmiş… 2009 Ocak ayında Can Yayınları
tarafından ‘Dünyanın Ölçümü’ olarak yayınlanmış…
Roman 1775-1830 yılları arasında geçiyor. Bir yazarın
gözünden aydınlanma çağının iki dahisi… Biri doğal bilimler uzmanı, aristokrat Alexander von Humboldt, diğeri ise
insanlarla pek ilişkisi olmayan, içine kapanık matematikçi
Carl Friedrich Gauss… Göttingen’de’de öğretmeni, bir gün
öğrencilere birden yüze kadar sayıları toplamalarını istemiş.
Böylece öğrencilerin bir müddet meşgul olacaklarını düşünmüş... Gauss, birkaç saniye sonra kağıdına ‘Beşbin elli’ diye
yazmış. Tabiiki Anita bunu ve küçük Gauss’un verdiği cevabı
biliyor.
Ondan sekiz yaş büyük Alexander von Humboldt ise Berlin’de varlıklı bir ailenin küçük oğlu… Babası ölünce anneleri
çocukların eğitimi konusunu Goethe’ye danışmış… Goethe,
konuyla ilgili bir şeyler söylemiş ama annesi anlamamış. Ailenin uşağı da Goethe’nin ‘Biri kültür adamı, diğeri ise bilim
adamı olarak yetiştirilsin’ dediğini söylemiş. Hangi çocuğun
hangi alanda yetiştirileceği bilinmediği için ağabey ülkenin
önde gelen dilbilimcisi olmuş… Alexander ise, dünyanın en
büyük kaşiflerinden biri olmuş. Humboldt dağlarda, bataklıklarda, ormanlarda önüne gelen her mağarayı, her tepeyi, her
ırmağı ölçerken, Göttingenli Gauss ise doğa yasalarındaki olasılık, uzayın kavisli olma ihtimali gibi soyut kavramlar üzerinde kafa yorar. İki bilim adamı 1828 yılında Berlin’de bir araya
gelirler. Heyecanlı ve sürükleyici bir roman…
Kadir Uğur
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Baktım Murat yanına kitap almamış, pek fırsatımız olmayacağını düşünmüş… Ama işte şimdi bol vaktimiz var…
Benim yanıma aldığım neredeyse teknede küçüp bir kütüphane oluşturacak kitaplardan birini seç dedim. Tarihçi İlber
Ortaylı’nın ‘Türkiye’nin Yakın Tarihi’ isimli kitabı seçti…
Onu da zaten televizyonlardaki sohbetlerinden tanıyormuş…

11 Şubat 2018 Pazar
180. GÜN

Biri ‘Kadir sen misin’ diye seslendi
Falmouth Harbour’dayız. Bugün öğleden sonra küçük
bir bot bize doğru geldi. Botu kullanan kişi bana doğru Almanca seslendi… ‘Kadir, bist Du das ?’ (Kadir sen misin)…
Cevabım ‘Ja’ (Evet) oldu. Baktım tanıdık bir sima… Adolf
Wunderlin. İsviçre’den, Zürich’ten… Zürich’teki Trans Ocean (TO) Toplantıları’ndan tanışıyoruz. O da benim gibi yelken sevdalısı… Mariposo isimli tekneleriyle karısı Trudi’yle
birlikte gelmişler. Aslında buraya gelirken Tenerifa’da da bizim tekneyi görmüşler ama ben o sırada kısa süreliğine tekneden ayrılmıştım. Bu yüzden beni bulamamışlar.
Adolf, 68 yaşında, bilgi iletişim uzmanı. Doğuştan yelkenci denir ya işte öyle bir şey onunki… 1980’li yıllarda 14
metrelik tekneleri Marco Polo’yu kendisi yapmış. Bu tekneyle Karabik’e kadar gitmişler, oradan Kuzey Amerika’nın kıyılarını dolaşmışlar. İlk Atlantik geçişlerinde kızları Andrea altı
yaşındaymış. 1997’de İsviçre’ye dönüp bu tekneyi sattıktan
sonra yelkenciliğe ara vermiş. Emekli olduktan sonra şimdiki teknesi Mariposo’yu satın almış. 2011’de Fransa’da yapılmış, 12 metrelik Lagoon 400 modeli Katamaran… 2017’den
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itibaren de karıkoca yine ‘ver elini açık denizler’ demişler…
5 Mart’ta Antigua’da Falmouth Marina’ya gelmişler…
Adolf’a ‘Hava raporu için uydu telefonu iridium kullanıyor musun‘ dedim. Ondan yardım isteyecektim. ‘Evet,
kullanıyorum’ deyince çok sevindim. Alman skipper giderken acele ile bana üstünkörü gösterdiği şeyleri doğru dürüst
öğrenmek istiyordum. Yarın saat 08:30’da beraber kahvaltı
yapmak için sözleştik.
Murat daha sonra beni plaja bıraktı. Biraz yüzüp, kafede
oturup bir kahve içip ardından da iki kilometre ötedeki marinaya yürüyerek gidecektim. Düşündüklerimi yaptım. Murat
gelip beni marinadan aldı. Bugün değişik bir hava var. On dakika şiddetli bir yağmur yağıyor, ardından şiddetli bir rüzgar
çıkıyor, hemen sonra da güneş açıyor.
Almanya’dan bir Alman skipper 9 Nisan’da gelecek… Çok
sık telefonlaşıyoruz, en ince detayına kadar her şeyi soruyor.
Ben de elimden geldiğince hepsini cevaplıyorum. Gelir gelmez yola çıkmayacağımızı, geldikten sonra tekneye alışması,
tanıması için birkaç gün burada kalacağımızı anlatıyorum.
Daha sonra Azor Adaları’na doğru iki bin millik yola çıkacağımızı söylüyorum. Bu akşam güvertede yatmak istiyordum
ama yağmur yüzünden kamarada yattım.

12 Şubat 2018 Pazartesi
181. GÜN

İsviçreli dakikliği buna denir
Falmouth Harbour’dayız. Adolf, sözleştiğimiz gibi tam
saat 08:30’da geldi. ‘İsviçreli dakikliği’ buna denir. İsviçre
için ‘dünyanın en dakik ülkesi’ derler… İşte bu da ispatı…
Kadir Uğur
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İsviçre bu yüzden belki de saatçilik ülkesi… Veya bu yüzden
İsviçre saatleri dünyaca ünlü… Saat üzerinde biraz ilgisi olan
herkes saat söz konusu olduğunda İsviçre saatlerinin en üst
düzey kaliteliyle eş anlamlı olduğunu kabul eder. Bir saat kadar süren kahvaltıdan sonra Adolf, Murat’la ikimize uydu telefonunun fonksiyonlarını gösterdi. Anladık ki ayrılıp Almanya’ya dönen skipper ya telefonunun fonksiyonlarını bilmiyordu ya da bize göstermek istemedi. Adolf, GPS cihazına ikinci
bir sail.doc ve navigasyon programı yükledi. Bugün Adolf’un
baldızı Marlen geliyormuş İsviçre’den… Saat 14:30’da alana
gidip onu alacaklarmış. Yarın tekrar buluşmak için sözleştik.

13 Şubat 2018 Salı
182. GÜN

Antigua Yat Kulübü’ne gittim
Falmouth Harbour’dayız. Bugün geç kalktık. Daha sonra
botla önce Antigua Yat Kulübü Marina’sındaki süpermarkete,
oradan da yürüyerek Nelson Dockyard Marina’ya gittim.
İkisini arası uzak değil… İkisi de bir yarımadanın boğazında.
Biri bir koya, diğeri ise diğer koya bakıyor. Marinada, Adolf,
karısı Trudi ve İsviçre’den gelen baldızı Marlen ile karşılaştım. Adolf ile karısı alana bir taksiyle gitmişler. Adolf, ‘İyiki
taksiyle gitmişiz. Yoksa alanı bulamazdık. Yollar, levhalar
pek değişmemiş… Yirmi yıl önce gelmiştik. O zamandan
beri ilerleme yetersiz’ diye yakındı. Uçak da plandan daha
erken gelmiş, Marlen alanın kapısına çıkmış onları bekliyormuş. Bir saat sonra tekneye dönmüşler. Adolf, bu akşam bize
gelmek istediğini söyledi. Uydu telefonuna yeni bir program
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yüklemek istiyor. Marinadan sonra yürüyerek plaja gittim.
Her zaman gittiğim bistro kapalıydı. Başka bir bistroya gidip
tavuk biftek yedim, soda içtim. 55 Antiller Doları ödedim.
Murat gelip beni aldı.
Akşama doğru Adolf geldi. Cihaza yeni bir navigasyon
ile sail.doc isimli programı yükledi ama bu programlar çalışmadı. Hava berbat… Şiddetli bir yağmur yağıyor… Adolf,
koyda 25 Knot şiddetinde rüzgar olduğunu, koy dışında ise
dalgaların yüksek olduğunu, bu yüzden bu akşam Falmouth
Harbour’da kalacaklarını ama yarın değişiklik olması için
English Dockyard Harbour’a geçmek istediklerini söyledi. Ancak Marlen’i deniz tutuyormuş. Daha şimdiden rahatsız olmuş… Falmouth Harbour ile English Dockyard
Harbour arası denizden 3 mil… Ama karadan bir kilometre
kadar… Ben de ‘Siz Marlen’i kıyıya bırakın. O yürüyerek
gitsin. Siz de tekneyi götürün’ dedim. Adolf ‘Çok iyi fikir’
dedi. Adolf, çok sevdiği rakıdan bir duble içti, daha sonra
teknesine döndü.

14 Şubat 2018 Çarşamba
183. GÜN

Atlantic Challenge yarışı sona erdi
Atlantik geçişinde Antigua’dan Cebelitarık’a kadar bir
başka Alman skipperin gelmesi kesinleşmişti. Aklına gelen soruları devamlı arayıp soruyor. Hepsini detaylı cevaplıyorum.
Dün akşam rüyamda karım Anita’yı gördüm. İnsan merak
ediyor… ‘Hayırdır inşallah’ deyip bugün ilk işim Anita’yı
aramak oldu. Deniz, İsviçre’de Zermatt’a, Ayşe de Almanya’da
Karlsruhe’ye gitmiş. Bu yüzden torunumuz Timur birkaç gün
Kadir Uğur
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Anita ile kalacakmış. Evde herşeyin yolunda olduğunu öğrenmek beni rahatlattı. Botla bulunduğumuz koyun batı tarafına
gittik. Çok rüzgarlıydı. Çok küçük, mini bir ada vardı. Deniz
çok sığdı. Tekrar alıştığımız koya döndük.
Bugün akşama doğru ‘Atlantic Challence’ yarışından en
son tekne geldi. Atlantic Challence dünyanın en zor yarışlarından biri… Kanarya Adaları’ndan La Gomera’dan yol çıkan
tekneler kürk çekerek atlantiği aşıyorlar. Bitiş noktası Antigu’da English Harbour… 3 bin mil yani 4 bin 800 metrelik
yarış… İki aydan fazla sürüyor… Her takım yarış boyunca
1,5 milyondan fazla kez kürk çekiyor. Bu yılki yarış 14 Aralık
2017’de başladı… 17 ülkeden 26 takım katılmış… 22 takım
bitiş çizgisini geçebildi… Dört takım ilk bir hafta içinde yarışı terk etmiş. Gelecek yıldan itibaren bu yarışı gün ben gün
internet üzerinden takip etmek mümkün olacakmış. Yarışı
erkeklerde Atlantik’i kürek çekerek 29 gün 15 saatte geçen
dört kişilik İngiliz takımı The Four Oarsmen kazandı. Bu yıl
yarışa Çin’den de bir kadın takımı katılmış… Çinli kadın takımı Kung Fu Cha Cha Atlantik’i 34 gün 13 saatte geçerek
kadınlar rekorunu altı günde kırmışlar…

15 Şubat 2018 Perşembe
184. GÜN

Shirley Heights tepesine gittik
Bugün öğleden sonra Adolf, Trudi ve Adolf ’un baldızı
Marlen, Shirley Heights tepesine gitmeye karar vermiştik.
Buluşup yola çıktık. Ormanda tepeye doğru epey yürüdük.
Shirley Heights, hem English Harbour hem de Falmouth
Harbour’u kuşbakışı gören bir yer… Bir süre sonra baktık ki
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yol dereye doğru gidiyor. Yürümekte cok zorlanmaya basladık. Agaçlar sıklaştı yol acmak icin palaya ihtiyacımız vardı,
ama yanımızda yoktu. Oradan geri dönüp medeniyetin hediyesi asfalt yola çıktık. Ancak tepeye kadar çok uzun yürümemiz gerektiğini anlayınca geri dönmeye karar verdik. Tam bu
sırada bir dolmuş taksi geldi. Durdurup tepeye daha ne kadar
yürümemiz gerektiğini sorduk. Şoför daha iki kilometre olduğunu söyledi. Takside iki Amerikalı vardı. Bizi de alıp alamayacaklarını sorduk. ‘Tabii, memnuniyetle siz de bizimle
gelebilirsiniz’ dediler. Hemen taksiye bindik, kısa sürede tepeye ulaştık. Adam başı 32 Antiller Doları ücret ödedik. Tepe
çok kalabalıktı, çok sayıda araç vardı. Gençlerden oluşan bir
grup müzik yapıyordu. Bol bol fotoğraf çektik. Taksiyle marinaya döndük. Adolf, Trudi ve Marlen’i yarın teknede akşam
yemeğine davet ettik.

16 Şubat 2018 Cuma
185. GÜN

Akşam misafirimiz var
Dün sözleştiğimiz gibi Adolf, Trudi ve Marlen akşam
yemeğine geldiler. Çarşamba günü dediğim gibi yapmışlar.
Marlen’i kıyıya bırakmışlar önce… Daha sonra tekneyle gittikleri Englisch Harbour’da botla kıyıdan almışlar. Patlıcan
kızartma, salata ve Çipura balığından oluşuyordu soframız…
Trudi de çikolatalı pasta getirmiş yemekten sonra tatlı olarak… Bol sohbet ettik… Çok yardımsever bir aile… Adolf,
iridium uydu telefonunu programlamak istedi. Telefonun şifresini sordu. Ben de Alman skippere yazıp sordum. Cevabı
‘Bilmiyorum’ oldu. Hepimiz şaşırdık Telefonu o kullanmıştı.
Kadir Uğur
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‘Şifreyi bilmiyorum’ diyor. Olacak şey değil. Ben de sinirlenip ‘Sen bilmeyeceksin de kim bilecek… Lütfen bize şifreyi bildir’ diye yazdım. Bakalım cevabını bekliyoruz.

17 Şubat 2018 Cumartesi
186. GÜN

Dönüşte dört kişi olacağız
Bugün sabah öğleden önce Adolf geldi. Dün akşamki davet ve yemek için teşekkür etti. GPS cihazı için gerekli fareyi
getirmiş. Navigasyon yedek programını yükledi. Bir de elektrik kablosu için adapter getirmiş yanında… Ancak şifreyi
bilmediğimiz için uydu telefonuna herhangi bir müdahalede
bulunamadı.
Adolf, 26 Frankfurt’ta dönecek Marlen’in tekne yolculuğuna alıştığını, dolayısıyla Carlisle Bay’dan koyları dolaşacaklarını söyledi. Pazartesi günü tekrar English Harbour’a
döneceklermiş. Uydu telefon ile tekrar gelince ilgilenecek.
Bugün öğleden sonra Alman skipper uydu telefonun şifresini gönderdi. Bu akşam Ralf Baumbach’a gelmesi için ‘okey’
verdim.
Ralf ile cok uzun zamandır tanışıyoruz. Ilk tanışmam
1991 yılında Almanya’daki ATT şirketimi Kaufhof ’un seyahat firması ITS’e satarken oldu. Kendisi de orada çalıştığı için
tanışmıştım. Daha sonra aramızda bir irtibatımız kalmadı.
Dört yıl önce tekrar Zürich’te bulustuk. Kendisinin MediPlus isimli bir firmasının olduğunu ögrendim. Epey büyük bir
firma online satışlara yönelmis. Turlara çıkan grupların yanına bir doktor vermesi işin enteresan tarafıydı. Fakat geçen
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sene firma krize girip iflasını istedi. Ralf bizim ile Atlantik’i
geçecek. Skipper sorununu da halletmiş oldum diye sevindim. Böylece Klaus, Ralf, Murat ve ben dört kişi olacağız…
Akşam marinada bir restoranda pizza yedik.

18 Şubat 2018 Pazar
187. GÜN

Yedi yıldır dünyayı dolaşan çift
English Harbour’dayız. Sakin bir gece geçirdik. Bugün
hava oldukça sıcak, aynı zamanda gökyüzü bulutlu. Kahvaltıdan sonra Murat’la koyda yüzdük, daldık. Rengarenk egzotik Karibik balıkları gördük…Yarın RORC Carabien 600
yelken yarışı başlıyor. Antigua’da müthiş bir hareketlilik var.
Dünyanın çeşitli ülkelerinden tekneler geldi.
Bu arada uzaktan bir dingi geldi. Üzerinedeki çift bizi
Türkçe selamlayıp, kendilerini tanıttılar. Sevindik. Prof. Dr.
Selim Yalçın ve Prof. Dr. Nadire Berker’miş… Keyif isimli tekneleriyle yedi yıldır dünya turundalarmış… Keyif 14
metrelik alüminyum bir tekne… Selim ve Nadire, tekneyi
Fransa’da satın aldıktan sonra 2012’de yola çıkmışlar… Çocukluklarından beri deniz sevdalısı olduklarını söyleyen çift,
emekli olup çocukluk hayallerinin peşine düşmüşler. Sohbetten sonra gittiler. Bir süre sonra Prof. Dr. Selim Yalçın tekrar
ama tek başına geldi. Bize kendi yaptığı yoğurdu ve dolmayı
getirdi. Teşekkür edip aldık. Perşembe akşamı tekneye akşam
yemeğine davet ettik…
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19 Şubat 2018 Pazartesi
188. GÜN

Kraliyet Okyanus Yarışları başladı
Nelson Marina’dayız. On dakikada bir yağmur yağıyor,
tekrar güneş açıyor. Bugün RORC Carabien 600 yelken
yarışı başlıyor. RORC Carabien 600 dünyanın en prestijli
yelken yarışlarının başında geliyor. Türkçesi ‘Kraliyet Okyanus Yarışı Şampiyonluğu’… Yarış tam saat 11:00’de Falmouth Harbour’dan start aldı, beş gün sonra 23 Şubat’ta
sona erecek. Muhteşem bir görüntü… Bu yıl onuncusu yapılıyor. Dünyanın dört bir yanından gelen 80 civarında tekne
beş gün boyunca Karayipler’de 13 adanın etrafında önceden
belirlenen 600 millik parkurda yarışıyor… Türkiye’de de yelken yarışları zaman zaman medyada yer alır Regatta yarışları
diye… Regatta İtalyanca kökenli bir kelime… Regatta aslında sadece yarışı ifade etmez. Yarış öncesi ve sonrası partiler de
buna dahildir.
Gece yarısı bir tekne geldi yanımıza… Yarıştan çekilmiş…
Ona yer açmak için bizim teknemizi ileri almamız gerekti.
Baktım yelkeni yırtılmış. Yarış sırasında çok kötü hava varmış. Onun dışında peyderpey 15 kadar tekne yarıştan çekilip
geldi.. Oldukça zor bir yarış olduğu, bu yüzden de prestijli bir
yarış olduğu açık…

20 Şubat 2018 Salı
189. GÜN

Yelkencinin kalbi hep denizdedir
Bugün Murat gün boyu güverteyi tepeden tırnağa temizledi. Tertemiz oldu. Ben de marinada MyLady isimli
184

Hayatım Deniz

tekneyi gördüm uzaktan… Bu Almanya’dan dostum Paul
Ammann’ın… Hemen gidip konuştum. Birbirimizi gördüğümüze sevindik. Eşi Conny ile yıllardır yelken yapıyorlar…
Akşam bizim tekneye davet ettim. 60 yaşındaki Paul, yıllardır vergi danışmanlığı yapıyor… 1998’de firmasına kızı, daha
sonra da damadı katılınca emekliye ayrılmış gibi oldu. Almanca ‘Amman ve kızı’ kelimelerinin baş harflerinden oluşan AUT, Haigerloch/Trillfingen bölgesinin şimdi en ünlü
vergi danışmanlığı şirketi… MyLady 14 metrelik çift kabinli
bir tekne… 2008 Beneteau Oceanis yapımı…
Öğleden sonra Antigua Yat Klubü’ne gittim… Marinadaki teknelere baktım. Ama hangi teknelere… RORC Carabien
600 yarışına gelen ama herhangi nedenle katılamayanlara…
Yarışa katılamayanlar arasında Alman Latona Sailing Team
de vardı… Teknelerinde son anda teknik bir sorun çıkmış…
Paul’ün karısı Conny biraz üşütmüş, teknede dinleniyormuş… O yüzden akşam yalnız geldi. Sohbet ettik. Yelkene
nasıl başladığını anlattı. 20-25 yıl önce bir iş arkadaşı tekneyle tatil fotoğraflarını göstermiş… O da ‘Ne kadar keyifli…
Böyle bir tatili kim geçirmek istemez’ demiş… Bunu söyledikten 2-3 yıl sonra aynı arkadaşı aramış… ‘Hani sen tekne
tatilini hayal ediyordun ya… İşte fırsat. Üç arkadaş Ege’ye
tekneyle açılacaktık. Ama bir arkadaşın kolu kırıldı. Sen
onun yerine gelmek istemez misin’ demiş. Hemen onlara
katılmış. ‘O bir haftanın tadı damağımda kaldı. Eşşiz güzellikte koylar, geceleri o güne kadar fark etmediğim bir
gökyüzü, deniz suyunda pişirdiğimiz makarnanın tadını
vesaireyi unutamadım. 2001’de bir yelken okuluna yazılıp
yelkenci ehliyeti aldım’ dedi.
Önceleri tekne kiralayan Paul, 2004’de Sunbeam 37 ikinci el, 2008’de de şimdiki tekneyi almış. ‘Artık karımla başka bir tatil düşünemiyoruz’ diyor… Eşi Conny de 2001’de
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onunla birlikte yelkenci ehliyeti yapmış. Mayıs’ta Azor Adaları’na doğru yola çıkacaklar. Paul’un yelkenciliğe başlama
hikayesi böyleymiş… Aslında birçok yelkencinin hikayesi
farklı olsa bile çoğu benzer şekilde başlamış. Bir arkadaşı,
dostu, akrabası vesilesiyle… Yelkencilik birçok meslekte olduğu gibi bir virüs gibidir. Bir defa kaptınız mı ömür boyu
bırakamazsınız… Bıraktım diyenlere de inanmayın, çünkü
onu söylese de kalbi hep denizlerdedir.

21 Şubat 2018 Çarşamba
190. GÜN

Her yelkencinin bir hikayesi var
Hep şöyle deriz… ‘Zaman hızlı bir şekilde akıp gidiyor’
Bir aya yakın bir süredir Antigua’dayız. Zaman bizim için
o kadar hızlı akmıyor… Günleri sayıyoruz. Dolasıyla zaman
belki de kişisel bir şey. Zamana belirli standartlar konmuş saniye, saat, hafta, yıl gibi… Ama kişisel bakınca hiçbir zaman
bu standartlara bağlı kalmıyor galiba. Ana yelkendeki sorunumuz devam ediyor. Antigua Rigging firmasının sahibi Stan
Pearson sorunu gidermek için uğraşıyor. Parça bir an önce
gelirse sorunumuz çözülecek.
Bu akşam dostum Paul Amman ve eşi Conny yine misafirimiz oldu. Yemekte barbunya ve pirinç pilavı var. Dün
akşamki gibi koyu bir sohbet oldu. Paul 2001 yılının Paskalya tatilinde yelkenci ehliyeti almış. Ehliyeti Almanya’nın
güneyindeki Bodensee gölü kıyısındaki Friedrichshafen
kasabasındaki bir yelkencilik okulunda almış. Bodensee üç
ülkenin ortasında büyük bir göldür ama Almanlar ona güney
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Almanyalılarla dalga geçmek için ‘Svabiyen Denizi’ derler.
Güney Almanyalılar çalışkanlığıyla tanınır, onlara Svabiyen
Alman denir. Neyse… Paul ve Conny bu kasabaya gitmişler.
Paul okula gitmiş kayıt için… Conny de kıyıda gölü seyrediyormuş… O sırada yakından geçen bir karıkoca Conny’e
‘Denizi çok mu seviyorsun… Çok dikkatli bakıyorsun’
demiş… O da ‘Eşim yelkencilik okuluna yazılacak, onu
bekliyorum ‘ diye cevaplamış. Ama iki kişi onun da okula
niye yazılmadığını, yelkenciliğin çok zevkli olduğunu söyleyince cesaretlenmiş… Gidip o da yazılmış… Böylece Paul
ile birlikte yelkenci ehliyeti almış… Hep diyorum ya… Her
yelkencinin bir hikayesi var… Bu da Conny’nin hikayesi…
Anlattıklarını zevkle dinledik.

22 Şubat 2018 Perşembe
191. GÜN

Yarışta katamaran alabora olmuş
Dün gece ve sabah saatlerinde müthiş bir yağmur yağdı.
Bardaktan boşanırcasına… Gece güvertede yatmıştım ama
sabah karşı kalkıp kamarama geçtim. Saat 14.00 civarında
Stan Pearson geldi. Parçayı ısmarlamak için direğin numarası gerekiyormuş. Aradık bulamadık. Direğin hiçbir yerinde
numara yok… Stan bunun üzerine fotoğraflar çekti. Direği
sökmeden de gelecek parçanın yerine takılabileceğini söyledi.
Bu bizi rahatlattı. Çünkü bayağı iş açacaktı başımıza… Stan,
parçanın 860 ABD Doları olduğunu, hemen ısmarlarsa pazartesi gelebileceğini söyledi. Gelen parça da pazartesi veya en
geç Salı günü takılırsa bir sorunu daha arkamızda bırakacağız.
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Bu akşam Prof. Dr. Selim Yalçın ve Prof. Dr. Nadire
Berker misafirimiz oldu… Beyaz peynir, pastırma, patlıcan
kızartma, fasulye pilaki, midye dolma’dan oluşan mükemmel
bir sofra hazırladık. Rakı gecesi yaptık. Koyu sohbete daldık.
Profesör çift, 1968’de Sadun ve Oda Boro’dan sonra yelkenliyle dünya turu yapan 17. Türk çiftmiş… Gittikleri yerlerdeki yerel halkın, karşılaştıkları denizcilerin sağlık sorunlarıyla
da ilgileniyorlarmış. Bazen karşılaştıkları tıbbi vakalar uzmanlık alanları değilse Türkiye’de meslektaşlarına ulaşıp onların
desteğini alıyorlarmış. Gece saat 23:00’e kadar devam eden
sohbetten sonra tekneden ayrıldılar. Profesör Dr. Selim Yalçın, uydu telefonu iridiumdan da anlıyormuş. Yarın gelip bizim telefona bakacağına dair söz verdi.
Salı günü başlayan RORC Carabien 600 okyanus yelken
yarışı da yarın sona erecek. Ancak öğrendiğimize göre, hava
şartları o kadar kötüymüşki beş milyon ABD doları değerindeki bir katamaran alabora olmuş. Toplam 34 tekne de yarışı
kesip geri dönmek zorunda kalmış…Allah’tan can kaybı yok.
Ne kadar zorlu bir yarış…

23 Şubat 2018 Cuma
192. GÜN

Bugün yarışın ödül töreni yapıldı
Bugün Deniz ile konuştum. Döneceğimiz için seviniyor. Hangi filozofun sözü bilmiyorum ama şöyle demiş…
‘Ne kadar uzağa giderseniz gidin, aslında çıkış noktasına
yaklaşıyorsunuz’ Bizimki de öyle bir şey… Çıkış noktasına
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yaklaşmak istiyoruz bir an önce… Şubat neredeyse bitti…
Şimdi önümüzde Mart ve Nisan var… Mayıs’ta yola çıkacağız…
Bugün saat 12:30’de dünkü profesör çifti bekliyoruz. Prof.
Dr. Selim Yalçın, akşam söz vermişti. Bizim uydu telefonuna bakacaktı. Saat 12:30 oldu gelmediler. Saat 14:30’a doğru
geldiler. Haber de vermediler gecikeceklerine dair… Avrupalı
dakikliği yok yani… Genelde Akdeniz ülkelerine veya doğululara has bir davranış bu… Türkiye’de de maalesef öyle değil
mi… Çoğu kimse randevusuna söz verdiği saatte gelmiyor.
Bahane hep trafik. Ama trafiği düşünüp erken yola çıkan veya
gecikeceğini haber veren nadir…
Profesörler gelir gelmez de saat 15:00 başka bir yere gideceklerini ama saat 17:00’de tekrar geleceklerini söylediler. Bu
yüzden sadece on dakika kaldılar. Bu kısa süre içinde Prof. Dr.
Selim Yalçın, uydu telefonunun programına baktı ve gittiler.
Saat 17:00’de bu kez Selim Yalçın yalnız geldi. Bu kez saat
18:00’de RORC Carabien 600 yarışının ödül törenine katılmak istediklerini söyledi. Yine üstün körü bakıp gitti. Hiçbir
işe yaramadı. Bu davranışı bir profesöre yakıştıramadık Murat’la… Kendi dalında uzman olabilir ama anlamadığı konularda bilgiç havası göstermesini, verdiği sözü tutmamasını
yadırgadık doğrusu…
Bu gece RORC Carabien 600 yarışının ödül töreni yapıldı. Yarışı 76 yaşındaki Amerikalı işadamı George David’in
ekibi ‘Rambler 88’ teknesiyle kazandı. 600 millik parkuru 37
saat 41 dakika 45 saniyede tamamlamış. Bu yılki yarışın şampiyonu olduğu gibi 2011’de ‘Rambler 100’ teknesiyle şampiyon olan Georg David ve ekibi yedi yıl öncesi rekorlarını da
üç saat ile yenilemişler…
Kadir Uğur
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Akşam Ralf Baumbach’dan haber aldım. Sigorta açısından Atlantik’i geçmek üzere gelemeyeceğini yazıyordu. Geleceğine çok sevinmiştim. Haber, bende hayal kırıklığı yarattı
ama yapacak bir şey yok doğrusu…

24 Şubat 2018 Cumartesi
193. GÜN

Hoş bir sürpriz ile karşılaştık
Bugün çok hoş bir sürpriz ile karşılaştık. Yanımızdaki süper tekne La Cattiva’dan genç bir bayan ‘Günaydın’ dedi.
Alışılmamış bir şey… Türkiye’den binlerce mil ötede biri size
Türkçe ‘Günaydın’ diyor… Biz de ‘Günaydın’ dedik… Adı
‘Mutlu Sayar’mış… La Cattiva’nın baş aşçısıymış… Daha
sonra öğrendiğimize göre, yedi yılda beş kez dünya turu yapmış… Çok çeşitli teknelerde çalışmış… Kuşadası’nda çeşitli
yatçılık firmaları, Ada Restoran, HST Travel çalıştığı yerler
arasında… Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde okumuş… Akşam ziyarete geleceğini söyledi.
Saat 11:00’de otobüsle Jolly Harbour Marina’ya gittik.
Jolly Harbour adanın batısında bir tatil yöresi… Jolly Harbour Marina’da mağazalar, restoranlar, denizcilik, tekne malzemeleri satan dükkanlar var. Golf turizmi de yaptığımız için
biliyorum, burada da 18 delikli bir golf sahası var. Tekneye
St John’s üzerinden döndük. Çünkü cep telefonu operatörü
Flow’un bir mağazasına uğrayıp telefonlarımıza kontür yükledik. Tekneye dönüşümüz akşamı buldu. Akşam Mutlu geldi, sohbet ettik.
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25 Şubat 2018 Pazar
194. GÜN

Antigua’yı tepeden seyrettik
Atlantik geçişi için teknede dört kişi olmamızın iyi olacağını düşünüyorum. Dört kişi olamazsak da en az üç kişi
olmamız şart. Umur Kocabaş’ı arayıp sordum bizimle Atlantik geçişi için gelip gelemeyeceğini… Umur benim İstanbul Erkek Lisesi’nden arkadaşım. Uzun yıllar Almanya’nın
Krefeld kentinde doktor olarak çalıştı. Emekli olduktan sonra
Türkiye’ye döndü. Şimdi Burhaniye’de yaşıyor. ‘Ben maalesef gelemem ama belki sizinle gelebilecek bir yelkenci
tanıyorum. Onunla konuşurum. Sizi arar’ dedi… Öğle
saatlerinde Mutlu ile karşılaştık. Daha sonra dingi ile Galleon Beach’e gidip saat 15:00’e kadar yüzdük, vakit geçirdik.
Tekneye döndük ama hemen giyinip bu kez taksiyle Shirley
Heights isimli tepeye gittik.
Burası eski bir askeri gözetleme noktası ve uçaksavar bataryasının bulunduğu tepeymiş… Antigua’da gidilecek yerler
arasında olmazsa olmazı… Gün batışının izlendiği muhteşem bir yer. Güneş sanki okyanusun içine gömülüp gidiyor.
English ve Falmouth limanları da kuşbakışı görünüyor tepeden… Tepede her Pazar öğleden sonra saat 16:00’dan akşam
saat 22:00’ye kadar parti yapılıyor. Her bir köşede yerel müzik grupları, barbeküler, içki barları… Güneşin batışını böyle bir atmosferde izliyorsunuz. English Harbour’da ışıkların
yanmasıyla bu görüntü bir kez daha şaheser oluyor…
Şair Yahya Kemal Beyatlı ‘Sana dün bir tepeden baktım
aziz İstanbul’ der bir şiirinde… Benzer olarak biz de Antigua’ya bir tepeden baktık. Pazar günleri parti olduğu için
kişi başına 25 Antiller Dolar’ı alıyorlar giriş için… Biz gittiğimizde çok kalabalıktı. İçecek veya yiyecek bir şey almak için
her yerde uzun kuyruklar vardı. Bir saat kadar kaldık. Sonra
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tepeden aşağı yürüyerek bir saatte marinaya döndük. Mutlu,
akşam tekneye geldi. Tekirdağ köftesi yapıp getirmiş. Bir taraftan yedik, bir taraftan sohbet ettik.

26 Şubat 2018 Pazartesi
195. GÜN

Uydu telefonumuzda sorun yaşıyoruz
Bugün Antigua Rigging firmasından mail geldi. Büroya
çağırıyorlardı. Arızalı direk için ısmarlanan parçaların gümrükten vergi ödemeden çekilebilmesi için bazı belgeleri imzalamam gerekiyormuş. Hemen gidip imzaladım. Parçaların
akşam geleceği söylendi. Sanırım Çarşamba veya Perşembe
yerine takılır. Uydu telefonu iridiumda da bir sorun var. Bugün Bentour Antalya büromuzdan Ümit Ersözen ile konuştum. Akşam Mutlu geldi. Tekirdağ köftesi, kuru fasulye pişirdi, patlıcan salatası yaptı. Güzel bir akşam geçirdik.

27 Şubat 2018 Salı
196. GÜN

Dünya’da böyle iyi insanlar çok az
Bugün iki konumuzdan biri uydu telefonu, diğeri ise gelen parçalar… İkisi de canımızı sıkan konular… Parçaların
gümrükten çekilmesi için gereken belgeleri dün imzalamıştım. İridium uydu telefonunun arızası da giderilemedi henüz… Uydu telefonunu aldığımız Münih’teki Expeditionstechnik Därr firmasının sahiplerinden Rene Därr ile Ben Tour
Antalya bürosundan Ümit Ersözen arızanın giderilmesi için
çalıştıklarını söylediler.
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Bugün Adolf Wunderlin aradı. English Harbour Marina’dan… Akşamüstü saat 17:30’da geleceğini söyledi. Söz
verdiği gibi tam saat 17:30’da eşi Trudi ile geldi. ‘İsviçreli
dakikliği’ buna denir. İsviçre için ‘dünyanın en dakik ülkesi’ derler… Adolf, geçen Pazar günü önce adanın batısına
doğru yelken açtıklarını, önce Carlisle Bay’e, oradan da Jolly
Beach’e gittiklerini söyledi. Hava çok sertmiş. Rüzgar’ın hızı
zaman zaman 35 Knot’tan fazlaymış. Daha sonra biraz daha
kuzeye çıkıp Deep Bay ile Jolly Bay Harbour’u dolaşmışlar
tekneyle… Dün de tekrar English Harbour’a dönmüşler, öğleden sonra Marlen’i yolcu etmişler… Konumuz benim uydu
telefonuydu. Adolf’a göre uydu telefonunda hardware sorunu
var. Yani telefonun kendisinde bir sorun var… USB kablosunu çıkardık, tekrar taktık… Faydası olmadı.
Yarım saat uğraştıktan sonra ne dese beğenirsiniz… ‘Biz
teknemizi burada bırakıp İsviçre’ye döneceğiz. Benim
uydu telefonumu sana vereyim. Kullanırsın. Bizim tekne
burada olduğu müddetçe nasıl olsa bize lazım değil’ dedi.
O kadar sevindim ki… Söylemekle de kalmadı hemen dingiye binip gitti. Kendi teknesinden uydu telefonunu söküp
getirdi. Telefonu tekrar programladı. Akşam boyunca beraber
hem yemek yedik hem de sohbet ettik. Adolf, bizim Murat’ın
sadece bir yelkenci olmadığını aynı zamanda mükemmel bir
aşçı olduğunu söylüyor. Murat’ın yaptığı yemeklerin lezzetini
öve öve bitiremiyor. Giderken de ‘Sabah saat 07:30’da gelip telefonun nasıl kullanılacağını gösteririm’ dedi. Adolf
ve karısı Trudi’yi uğurlarken , ‘Bu devirde böyle insanların
varlığı insanın dünyaya iyimser bakmasını sağlıyor’ dedim
kendi kendime…
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28 Şubat 2018 Çarşamba
197. GÜN

Yelkenlerdeki sorun devam ediyor
Adolf, dün akşam söz verdiği gibi sabah tam saat 07:30’da
geldi. Uzun yıllardır İsviçre’nin Zürich kentinde yaşıyorum.
Firmamın merkezi Zürich’te… Dakiklik ‘İsviçrelilerin hayatının bir parçası’ dır. İsviçre’li ile buluşacak olanların önce
hoşuna gider bu dakiklik. Bir İsviçreli ile hangi saatte buluşacaksanız o saatte gelir, ne 5 dakika önce ne de 5 dakika
sonra. İngiliz yazar Evelyn Waugh ‘dakiklik can sıkıntısından kaynaklanır’ der. Yazar bunu neden söylemiş bilmiyorum ama İsviçre’de dakiklik, başkalarına karşı saygılı olmanın
ifadesidir. Tam söz verdiği saatte gelen Adolf, verdiği uydu
telefonun nasıl kullanılacağını öğretip gitti. İnsanın böyle bir
dosta sahip olması ne büyük mutluluk…
Bugün hava çok sakin… Ana yelkeni indirdik. Öğle saat
12:00 Mutlu geldi, beraber alışverişe gittik. Önce bir çiftliğe, daha sonra bir alışveriş merkezine… Bayağı alışveriş yapıp
tekneye döndük. Yelkenlerle ilgili sorunların yarın veya Cuma
günü giderilmesini umuyorum.

1/2 Mart 2018 Perşembe/Cuma
198. / 199. GÜN

Akşam kendimize ziyafet çektik
Bugün kasap yarım kuzuyu getirdi. 70 Euro ödedik. Saat
13:00’e doğru Antigua Rigging firmasından iki usta geldi
ellerinde yeni parçayla… Ustaların davranışından sanki yapacakları işi bilmiyor gibi bir halleri vardı. Veya ben öyle hissettim. Hissettiklerim doğru çıktı. Ellerindeki makarayı söktüler
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ama tekrar nasıl bir araya getireceklerini bilmiyorlardı. Uğraştılar beceremediler. İki saat uğraşıdan sonra gittiler ve giderken de bugün tekrar geleceklerini söylediler. Bu yaşadıklarımdan sonra benim pek umudum yoktu. Ama gerçekten
saat 17.00’ye doğru tekrar geldiler. Ana yelkendeki sorunu
giderdiler. Şimdi sorun flok’taydı. Her şeye rağmen iki yelkenden birindeki sorun giderilmişti. Bu akşamki yemeğimiz
Mutlu sayesinde kuzu pirzola…
Bir kaç gündür yağmur yok. Hava sıcak. Yıkanması için
verdiğimiz çamaşırlarımız aldık çamaşırhaneden… 12 ABD
Doları ödedik… Akşam yemeği öncesi uydu telefonu iridium’u denedik, çalışmadı. Canım sıkıldı. Yarın bir daha deneyeceğim. Öğleden sonra bisikletle Piegon Point plajına
gittim. Burası yüzmek, dinlenmek için ideal. Daha sonra
tekneye döndüm. Akşam Mutlu bize kuzu ciğeri, kelle paça
çorbası, içli köfte ve pırasa yemeği getirmiş. Tam bir ziyafet
oldu bizim için…

3 Mart 2018 Cumartesi
200. GÜN

Bu sabah üzücü bir haber aldım
Sabaha karşı saat 04:30 civarında gürültü patırtıya uyandım. Ne oluyor diye baktım. ‘Mia Casa’ isimli teknenin mürettebatı bizim teknenin önüne gelmiş yüksek sesle sohbet
ediyorlardı. Biraz da alkolün etkisiyle ses tonları da yüksekti.
Buradan uzaklaşmalarını rica ettim. İtiraz etmeden gittiler.
Kamaraya dönüp tekrar yattım.
Bu sabah kahvaltıda üzücü bir haber aldım. Uzun yıllar
Avrupa’da turizm sektöründe çalışan Eyüp Kökçe 63 yaşında vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Mekan-ı Cennet olsun.
Kadir Uğur
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Kendisini uzun yıllardır tanırdım. İlk olarak İstanbul Havayolları’nın Köln bürosunda çalışmaya başlamıştı. Daha sonra bir süre kendi acentesini işletti. Sonrasında Bentour’da
(MNG döneminde) üç yıl çalıştı. Son 10-12 yıldır da Kilit
Hospitality Global’in Avrupa satış müdürlüğü yapıyordu.
Danimarka’ya fuara giden Eyüp kendini iyi hissetmeyince bir
gün erken Almanya Düsseldorf’taki evine dönmüş, geçirdiği
kalp krizi sonucu vefat etmiş.
Öğle saatlerinde Antigua Rigging firmasını aradım. Yelken direğinin tekrar yerine konulması için… Ama bu iş için
bugün geleceklerini sanmıyorum. Rüzgar çok zayıf… Murat’la beraber bu işi kendimiz yapmaya karar verdik. Yaklaşık yirmi dakikada hallettik. Hava raporuna bakılırsa bu gece
yağmur yağacak. Çünkü hava çok sıkıcı, nemli… Daha sonra
uydu telefonunu denedik. Mükemmel çalışıyor. Bu sefer benim Huwaei telefonum çalışmıyor. Hayırlısı diyorum…

4./5./6. Mart 2018 Pazar/Pazartesi/Salı
201./202./203. GÜN

Nelson Marina’da bekliyoruz
Nelson Marina’da beklerken yaptığımız şeyler arasında
kitap okumak vaktimizin büyük bölümünü alıyordu. Stuttgart’taki tedavimin ardından Frankfurt’tan Anita ile dönerken Nalan’ın verdiği ‘Die Vermessung der Welt’ (Dünyanın Ölçümü) isimli romanı nihayet bitirdim. Dört hafta
önce okumaya başlamıştım. Çoğunu okuduğum roman çok
sürükleyici… Dönünce Nalan’a tekrar roman için teşekkür
edeceğim… Alexander von Humboldt ve Carl Friedrich
Gauss’un hayatını anlatıyor, ama biyografi gibi değil... Eğlenceli bir dille yazılmış hikayelere yazar bazen hayal gücünü
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de katmış… İki bilim adamının hayatını onyedi bölümde
dönüşümlü anlatılmış. İkilinin diyalogları çok keyifli. Zevk
alarak okudum... Gauss alem bir kişi… Gauss sürekli yanlış
bir zamanda olduğunu düşünüyor, insanların nasıl olup da bu
kadar yavaş düşündüklerine şaşırıp kalıyor mesela…
Merak edip okuyacaklar için romanın ilk bölümü ‘Yolculuk’ şöyle başlıyor… ‘Eylül 1828’de ülkenin en büyük
matematikçisi, Berlin’deki Alman Doğa Araştırmacıları Kongresi’ne katılmak için, doğup büyüdüğü şehirden
yıllardır ilk kez ayrılacaktı. Elbette oraya gitmek istemiyordu. Aylarca reddetmiş, ama Alexander von Humboldt
inadından vazgeçmemişti, ta ki kendisi zayıf bir anında
ve o günün hiç gelmeyeceği umuduyla kabul edene dek.
İşte şimdi Profesör Gauss yatakta saklanıyordu. Minna
faytonun beklediğini ve yolun uzak olduğunu söyleyip
kalkmasını isteyince, yastığa sarıldı ve gözlerini yumarak
karısını ortadan yok etmeye çalıştı. Gözlerini yeniden açıp
da Minna’yı yine orada bulunca, onu can sıkıcı, dar kafalı
ve ahir ömrünün talihsizliği olarak nitelendirdi. Bunun
da faydası olmayınca, yorganı sıyırıp ayaklarını yere bastı.
Çok kızgın ve idareten yıkanmış halde merdivenden indi.
İçtenlikten yoksun bir biçimde Minna’ya veda etti; düşüncelere dalarak kızının ve en küçük oğlunun başını okşadı.
Sonra da arabacının yardımıyla faytona bindi.’
Bundan sonra Günter Grass’ı okuyacağım. ‘Beim Haeuten der Zwiebel’ (Soğanı soyarken)… Günter Grass, ‘Soğanı
Soyarken’de hem dönem Almanyası’na bir bakış atıyor, hem
de geçmişi ve yaşadıklarıyla derin bir hesaplaşmaya giriyor...
Murat da verdiğim kitabı ara ara okuyup bitirdi, çok beğendiğini söyledi.
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7 Mart 2018 Çarşamba
204. GÜN

Sancak tarafını temizleyip parlattık
Bugün kolları sıvadık… Murat’la beraber teknenin sancak
tarafını iyice temizleyip parlattık. Bu çalışmamız iki saat kadar sürdü. Yorulduk ama en azından teknenin bir tarafı pırıl
pırıl oldu. İskele tarafını da aynı şekilde temizlemek istiyoruz.
Bu arada ben kamaraya indim. Murat güvertedeydi. Tekrar
güverteye çıktım. Bir de ne göreyim. Murat baştan aşağı kir
içinde… İlk anda marinanın kirli suyuna düştüğünü düşündüm. Sordum ‘Murat bu ne hal… Ne oldu sana…’ Murat’ın cevabı ‘Parlatma cihazı suya düştü. Ben de hemen
atlayıp sudan çıkardım’ oldu. Yapacak bir şey yok. Cihaz
ıslanmış. Söktük. Güneşte kurumaya bıraktık. Bakalım tekrar
çalışacak mı… Artık yapacak bir şey yok. Murat’a ‘Galleon
Beach’e gidiyoruz’ dedim. Dingiye binip gittik. Yüzdük. Günün yorgunluğunu çıkardık.

8 Mart 2018 Perşembe
205. GÜN

Tekne pırıl pırıl oldu
Dün sancak tarafında kullandıktan sonra suya düşen parlatma cihazını kurumaya bırakmıştık. Kurumuş. Mükemmel
çalışıyor. İskele tarafını ve teknenin arkasını da temizleyip,
parlatıp pırıl pırıl yaptık. Çok da eğlendik. Bu iş saat 14:00’e
kadar sürdü. Teknenin su altı da yosunlarla kaplı… Nisan
başında yola çıkmadan önce iyice bir temizletmek istiyoruz.
Artık dinlemeyi hak ettik. Galleon Beach’e gidip yüzdük.
Dinlendik. Geri döndük. Bu akşam Antigua Club Yacht
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Marina’da yemeğe gideceğiz. Mutlu da bizimle gelecek. Saat
18:30’a doğru geldi. Hep beraber gittik. Yemek ve ikişer bardak şarap yaklaşık 200 Euro ödedik. Akşam boyu sohbet ettik. Yemekten sonra tekneye dönüp sohbete devam ettik. Maalesef Mutlu çok fazla kendini anlatıyor. Ben dayanamayıp
fikrimi söyledim. Alındı. Kalkıp gitti. Yapacak bir şey yok.

9 /10 Mart 2019 Cuma/Cumartesi
206. /207. GÜN

Kaptan Heiko sözünde durmadı
Marinadaki La Cattivie isimli teknenin kaptanı Heiko,
bize bir usta getirip yelkenin makarasına baktıracağını söylemişti. Bu Mutlu’nun çalıştığı tekne… Ustayı bekliyoruz. La
Cattiva, İngiltere’nin Falmouth kentinde süper yat imalatıyla
ünlü Pendennis tersanesinde 1991’de yapılmış... 37 metrelik
tekne beş kabinliymiş… Kaptan söz verdi ama gelen giden
yok. Birkaç kez sorunca nihayet akşam üstü teknenin teknisyeni geldi. Şöyle böyle üstünkörü beş dakika kadar bakıp
gitti. Tespitine göre makaranın rulmanı arızalı olabilirmiş…
Bize ‘Siz en iyisi Antigua Rigging firmasının sahibi Stan
Pearson’a başvurun’ dedi. Akşam üstü Rigging’ten iki usta
geldi. Makaraya bakıp gittiler.
Sabaha karşı Mia Cara isimli tekneden o kadar gürültü
geliyordiki uyuyamadım. Yelkenciliğin bir felsefesi de çevreye
zarar vermemektir. Çevremiz sadece doğa yani hava, kara ve
denizden ibaret değil… İnsanlar da var. Komşu tekneleri aşırı yüksek sesli müzik veya gürültü yaparak rahatsız etmemek
gerekir. Ama Mia Cara’dakiler böyle düşünmüyor galiba…
Saat 02:30 sıralarında kalkıp yanlarına gittim. Gürültüden
Kadir Uğur

199

uyayamadığımı söyleyip sessiz olmalarını rica ettim. Zaten
yarım saat sonra da marinadan çıkıp gittiler.
Bugün Murat ile St. John’s kentine gittik dolmuşla…
Cep telefonlarımıza kontür yüklettik. Daha sonra bir büyük
alışveriş merkezine kadar yürüdük. Önce bir taksiye sorduk
ücretini… Dört kilometrelik mesafeye 15 ABD Doları istedi. Fahiş bir ücret… Bunun üzerine yürüyerek gitmeye karar
verdik. Yaklaşık dört kilometreydi uzaklık… Alışverişimizi
yaptık. Taksiyle Nelson Dockyard Marina’ya döndük. Taksiye 70 Antiller Doları ödedik. Mutlu’nun çalıştığı La Cattiva
isimli tekne de yarın marinadan ayrılacakmış.

11 /12 Mart 2018 Pazar/Pazartesi
208./209. GÜN

Karayip koylarını dolaşmak istiyoruz
Her Pazar olduğu gibi bu Pazar da saat 11:00’de dingiye
atlayıp Galleon Beach’e gittik. Üç saat kadar yüzdük, güneşlendik… Sonra tekneye döndük. İşimiz çok… Bu akşam tandır kebabı yapacağız. Plajda güneşlenirken telefonuma gelen
mesajlara baktım. Stan Pearson’dan beş gün önce bir mesaj
gelmiş. Hayret… Görmemişim nedense… Bugün süper yat
‘La Cattiva’ da marinadan ayrıldı. Dün gece boyunca jeneratörünü çalıştırıp epey gürültü yapmıştı.
Pazartesi Antigua Rigging firmasının sahibi Stan Pearson’ın bana beş gün önce gönderdiği mesaja gecikmeli de olsa
cevap yazdım… Onun mesajını atlamışım, görmemişim…
Biraz ayıp oldu… Üç gün önce firmasına ait ustaların gelip
yelkenlerin makaralarını kontrol ettiklerini ancak iletişim
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sorunu dolayısıyla rulmanlarda bir sorun olup olmadığını
tam olarak anlayamadığımızı bildirdim. Onların tekrar ne zaman kontrol edilebileceğini sordum. 9 Nisan’da Antigua’dan
ayrılacağımızı, ondan önce de on gün kadar koyları dolaşmak
istediğimizi bildirdim. Dolayısıyla bakımın daha önce olmasının mümkün olup olmadığını sordum. Ayrıca ana yelken
direğinin tamiri ile ilgili faturayı ne zaman göndereceğini öğrenmek istedim.
Atlantik’in batısında Kısacası Antiller’de hayat çok yavaş
seyrediyor. Sabırlı olmak, alışmak, bazı şeyleri duymamak
görmemek, hatta hissetmemek lazım. Antiller’den ayrılmaya
bir kaç gün kaldı. Burada Hayat şartları hem kolay hem de
zor. Aslında adalarda hayat çok pahalı… Domatesi, elmayı
daha bir çok şeyi kilo ile değil , tane ile almak zorunda kalıyorsunuz. Bu durum İngiliz kolonisi adalarda söz konusu….
Orta boy bir domatesin tanesinin 1 ABD Doları olduğu bir
adada yaşanır mı… Halkın çoğu bahçeli evlerde , barakalarda
yaşıyor. Herkes kendine yetecek kadar sebze , meyve yetiştiriyor. Süper marketten alma imkanı yok çünkü. Toprak aslında
verimli, iklim müsait ama ekip biçecek insan yok…

13 Mart 2018 Salı
210. GÜN

Yarın Nelson Marina’dan ayrılacağız
Bugün saat 09:00’da Antigua Rigging firmasından iki usta
geldi. Flok’un makaralarını kontrol ettiler. Her şeyin düzgün
olduğunu söylediler. Bu arada büyük teknelerin büyük bölümü marinadan ayrıldı. Marina ferahladı sanki… Yarından
itibaren biz de Nelson Dockyard Marina’dan ayrılacağız.
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Monteserrat ve Guadeloupe adalarına gidip tekrar Antigua’ya döneceğiz. İki hafta kadar bu iki adanın koylarına
girip çıkacağız… 1 Nisan’a kadar tekrar Nelson Dockyard
Marina’da olacağımızı sanıyorum.
Akşam Zürich’ten yelkenci Markus Feldmann oğluyla
birlikte geldi. İridium telefonuyla ilgili bazı şeyler daha öğrendik. Akşam üstüne doğru da karısı geldi. Markus’un karısı,
iki hafta kadar önce Karibiklerdeki şirin Dominic adasında
attan düşmüş… Tabii bu olaydan sonra sırt ağrıları başlamış.
Bu yüzden benim ‘Mein Rücken’ isimli kitabını okuması için
ödünç vermiştim. Akşam gelirken kitabı geri getirdi.

14 Mart 2018 Çarşamba
211. GÜN

Galleon Beach’e gidiyoruz
1 Nisan’a kadar Nelson Dockyard Marina’dan ayrılmak istiyoruz. Biraz yelken basmak, biraz da bölgedeki diğer
koyları gezmek istiyoruz. Sabah 09:00’da kahvaltı ettik. Saat
10.00 civarında süpermarketten gıda ve diğer eksik malzemelerimizi aldık. Saat 11:00’de de ücretini ödemek üzere marina
bürosuna gittim. 23 gün için 2054 Euro ödedim.
Herşey gibi marina ücretleri de çok pahalı… Büyük yatlar kimbilir ne kadar para ödüyorlar. Her birinde 10 ila 20
kişi çalışıyor. Yatların çoğu marinada bağlı duruyor, sahibinin veya misafirlerin gelmesini bekliyor. Her hafta bu yatlara
kamyon ile yiyecek içecek geliyor. Hepsi de çalışanlar için. Kısaca sahibinin yerine teknede çalışanlar günlerini gün ediyor.
Üç gün de bir iskelede eğlence yapıyorlar…
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Saat 12:00 civarında da marinadan çıkış yapmayı planladık. Marina çalışanlarından kimse gelmedi. Çıkış için iki deneme yaptık. İkisinde de olmadı. Derinlik yetmiyordu. Marina’dan yardım istedik. Saat 14:30’a kadar bekledik. Yardım
için ne gelen var, ne de giden. Saat 15:30’da marina bürosuna
gittim. Baktım, marina şefi, temizlikçi kadınlarla koyu bir
sohbete dalmış. Beni görünce ‘Siz daha gitmediniz mi’ dedi.
Aldı beni bir gülme… Durumu anlattım. Hemen yardıma
geldi. Marinadan çıkabildik. Galleon Beach’e geçiyoruz…

15 /16 Mart 2018 Perşembe/Cuma
212. /213. GÜN

Guadeloupe adasına vardık
Bugün Perşembe tembellik günümüz galiba… Murat’la
tavla oynuyoruz. Tavla tipik kahvehane kültürü oyunu… Ben
tavlayı severim. Hele tüm kapıları aldıktan sonra karşıdakine
‘Şimdi mektepler tatil’ demenin tadı bir başka. Murat da çok
iddialıydı ama çekişmeli geçen bir oyundan sonra 5-4 kazandım. ‘Hayat biraz da şanstır’ felsefesinin geçerli olduğu bir
oyun…
Cuma Saat 09:30’da Galleon Beach’ten ayrılıyoruz. Bir
saat yolu motorla aldıktan sonra ana yelken ile flok’u açıyoruz. Rüzgarın şiddeti 20 knot’a kadar çıkıyor. Dalgaların yüksekliği ise 1-2 metre… Bu arada balık yakalamak istiyoruz
ama nafile… Oltamıza sürekli yosun takılıyor. Saat 17:00
civarında Guadeloupe adasına vardık. Antigua adasından
ayrılırken çıkış, gümrük işlemleri yaptırmadık. Guadeloupe
adasında da gümrük işlemleriyle uğraşmak istemiyoruz. İnşallah bir sorun çıkmaz.
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Adanın kuzey batısındaki Deshais koyuna demirledik.
Guadeloupe da Karibik’te ama Fransa’nın denizaşırı toprağı… Avrupa Birliği toprağı… Sömürge geçmişini mütekaip
bağımsız devlet mi olsak yoksa Fransa’da mı kalsak derken
1946’da ikinci şıkkı seçmişler. Demir attığımız koy harikulade… Deniz o kadar temiz ki tekne sanki bir akvaryumda
gibi…

17 Mart 2018 Cumartesi
214. GÜN

Tekne kıyıya sürüklendi
Sabah kahvaltıdan sonra dingiye atlayıp kıyıya çıktık. Deshais, yaklaşık dört bin kişinin yaşadığı küçük bir kasaba…
Belli ki balıkçılık, tarım, turizm gibi işler gelir kaynağı… AB
toprağı olduğu için para birimi Euro. Fiyatlar da pahalı sayılmaz. Fransız şarapları 3-5 Euro mesela… Murat, olta için
yem aldı. Tekneye döndük. Bu koyda iki gün kalmaya karar
verdik. Akşam için kıyıdaki bir restoranda yer ayırtmıştık.
Murat kamarada, ben de güvertedeydim. Kitap okuyordum. Dalmışım. Bir ara kafamı bir kaldırdım ki etrafımızda
hiç tekne yok. Tekne kayalık kıyıya sürüklenmiş. Farkına varmamışız. ‘Murat’ diye bağırdım. Hemen geldi kamaradan…
Demiri toplayıp ilk bulunduğumuz yere tekrar demir attık.
Ama bu kez 40 yerine 60 metre demir attık. Aslında bunda
bizim kusurumuz yok. İlk demir atarken hemen yakındaki
teknenin kaptanı çok yaklaştığımızı söylemişti. Biz de bunun
üzerine zincirin 15 metresini geri çekmiştik. Böylece zincirin
uzunluğu yeterli olmamış. Akşam saat 19:00’da yer ayırttığımız restorana gittik. Yemekler çok güzeldi. Daha sonra tekneye
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döndük. Gece yarısı balık tuttuk. Önce iki kilo kadar çipura
rose, daha sonra bir kilo kadar yine gri çipura oltaya takıldı.

18 Mart 2018 Pazar
215. GÜN

Montserrat adasındayız
Saat 10:30’da Montserrat adasına doğru yola çıktık. 37
mil yolumuz var önümüzde… Montserrat, küçük Antillerde
Britanya Krallığı’na ait bir ada… Adayı Kristof Kolomb keşfetmiş, adını da İspanya’da aynı adı taşıyan kilisenin adını vermiş… Antigua’nın güney batısındaki adada yaklaşık beş bin
kişi yaşıyormuş. Adadaki Soufrière Hills volkanı dört yüz yıl
sonra aktif hale geçmiş, 1992 ve 1995’de patlayıp adayı perişan etmiş. Halkın yarısı adayı terk etmek zorunda kalmış…
Adanın üçte ikisine bugün bile girmek yasakmış…
Sakin bir havada yola çıktık. Motorla gidiyoruz. Yaklaşık
bir saat yol aldıktan sonra ana yelken ile floku açmak istedik.
Flok’ta sorun var. Antigua’daki Rigging firmasına şöyle bir
not gönderdim. ‘Üç gündür yelkenle dolaşıyoruz. Ana yelkende sorun yok. Tamir için teşekkür ederim. Ama flok’un
makarası çalışmıyor. Flok’u açarken veya toplarken sorun
yaratıyor. Tepedeki makaranın bir fotoğrafını gönderiyorum. Sorun bunda olabilir mi. 25 Mart’ta Galleon Beach’de olacağız. Lütfen bize bir randevu verip baktırabilir
misiniz. 9 Nisan’da Azor Adaları’na doğru yola çıkacağız.
Çalışmayan makara ile yola çıkmak riskli.
Saat 17:30 civarında Montserrat’ta Little Bay koyuna geldik. En son 24 Ocak’ta buradaydık. Koyda bizden başka iki
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yelkenli vardı. Bu akşam menüde dün yakaladığımız Çipura Rose vardı. Balıkseverler, aşçılar bilir… Çipura dünyanın
en lezzetli balıklarından… Denizde doğal ortamda yetişenler
daha da lezzetli olur. Bizimki Rose cinsi olduğu için eti çabuk dağılmayan, az kılçıklı, Royal cinsine göre daha da değerli olanıydı… Gece yarısına kadar üç de vatos yakaladık ama
denize geri attık. Gecenin en önemli olayı yakaladığımız üç
kiloluk ıstakozdu…
Hem de olta ile yakaladık. Olacak gibi değil. Murat oltayı bir aşağı bir yukarı sallarken bacağından yakalamış. Güverteye aldık. O bize biz ona bakıyoruz. Murat’a ‘Bizim bu
istakozu içine koyup pişirebileceğimiz büyüklükte bir
tenceremiz yok. Bırakalım denize tekrar gitsin. Zaten ben
alerjim yüzünden yiyemiyorum da.’ dedim. Murat ben bir
çaresini bulurum dedi.

19 Mart 2018 Pazartesi
216. GÜN

Ocağın gaz regülatörü çalışmıyor
Sabah saat 10:00’da Antigua’nın batısındaki Jolly Harbour’a gitmek üzere yola çıktık. Önce ana yelken ile bir süre
gittik. Daha sonra flok’u da kullanmak istedik. Ama bir açılıyor, bir duruyor. Bir sorun olduğu belli. En iyisi flok’u kullanmayıp tekrar sarmaya karar verdik. Ana yelken ve motorla
yol aldık. Saat 14.00 civarında Jolly Harbour’a vardık. Harikulade bir manzara… Pırıl pırıl bir deniz… Dingiye atlayıp
marinaya gittim. Ufak tefek bazı alışverişimizi yapıp döndüm. Murat da boş durmamış kamaraları temizlemiş. Biten
gaz tüpünü değiştirdi. Ocağı çalıştırmak istedik. Çalışmıyor.
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Regulatörde sorun var. Bu kolayca bozulan bir şey değil ama
aksilik bu ya bozulmuş. Yapacak bir şey yok. Sıcak yemek yerine soğuk bir şeyler yedik akşam.
Her hafta mutlaka bir şey bozuluyor. Hiç olmadik yerde
ve zamanda. Ne yapalım bir çaresini buluyoruz. Ama çareyi
buluncaya kadar da akla karayı seçiyoruz. Önce canımız sıkılıyor, çareyi bulup sorunu giderince yüzümüz tekrar gülüyor.
Tıpkı denizdeki dalgalar gibi inişli çıkışlı bir yaşam teknedeki… Nasılki dalganın üstündeyken ufku görebiliyorsun, dalgaların içine girince, o dalgalar seni yutacakmış gibi geliyor
insana… Bu da öyle bir şey…

20 Mart 2018 Salı
217. GÜN

Türkiye’ye regülatör ısmarladık
Jolly Harbour’dayız. Murat, gaz tüpünün regulatörünü
tamir etmeğe çalışsa da olmadı. Artık çay suyunu gaz ocağı
yerine mikro dalga fırında ısıtarak idare ediyoruz. Ben teknede kaldım. Murat bir regulatör almak için gitti ama buradakilar bizim gaz tüpüne uymuyor. İstanbul’da kardeşim İhsan’ı
arayıp bir regulatör satın almasını, İstanbul’da olan Deniz’e
vermesini söyledim. Deniz de DHL kargo ile bize gönderebilir. Regülatör gelinceye kadar geçici çözüm olarak küçük gaz
tüpüyle idare etmekten başka çaremiz yok. Antigua Rigging
firmasının sahibi Stan Pearson, bize flokta sorun olduğunu
yazdı. Canımız sıkıldı tabii. Sonra koyda tekneden atlayıp
yüzdüm. Bayağı serinledim. Harikulade bir deniz… Bu akşam tekrar balık yiyeceğiz.

Kadir Uğur

207

21 Mart 2018 Çarşamba
218. GÜN

Arkadaşım Gürsel gelmekten vazgeçti
Bugün ilkbaharın başlangıcı… Tabii Almanya’nın, Türkiye’nin bulunduğu kuzey yarım kürede… Yıllardır biz böyle
biliyoruz ama insan ilk anda yanılabiliyor. Halbuki biz Antigua’dayız… Antigua’da bugün havaların döndüğü bir tarih.
Bugünden itibaren güney yarım kürede geceler gündüzlerden
uzun olmaya başlıyor. Kuzey yarım kürede ise tam tersi oluyor… Biz halen kuzey yarım küredeyiz, yani ekvatorun kuzeyindeyiz.
Motorun yağ filtresini değiştirdik. Dingi ile Jolly Harbour Marina’ya gittim. Öğle saat 12:00’de tekneye döndüm.
Kardeşim İhsan aradı. İpragaz’dan gaz regulatörünü almış,
İstanbul’da olan Deniz’e vermiş. Deniz de DHL kargoyla
gönderecek. Rüzgarın şiddeti 30-35 Knot…
Antigua’nın güney batısındaki Carlisle Koyu’na gitmek
üzere demir aldık. Motorla gidiyoruz. Yaklaşık sekiz mil yolumuz var. Carlisle Koyu’na varınca bardaktan boşanırcasına
yağmur yağıyordu. Gürsel, Atlantik’i geçmek üzere gelemeyeceğini bildirdi. İbrahim Gürsel Yardımcı, İstanbul Erkek Lisesi’nden sınıf arkadaşım. Eski Demokrat Parti’li bakanlardan
Celal Yardımcı’nın yeğeni… İstanbul Tuzla’da kurduğu Gür
Metal fabrikasında 1990’dan beri havacılık, savunma sanayi
ağırlık üretim yapıyor. Gür Metal’in müşterileri arasında dünya nın Türkiye’nin en önde gelen havacılık kuruluşları var.
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22 Mart 2018 Perşembe
219. GÜN

Carlisle Koyu’ndayız
Bugün Carlisle Koyu’ndayız… Koy, Antigua’nın güneyinde Old Road isimli köyde… Başkent St. John’sa karadan
25 kilometre kadar uzaklıkta… Billur gibi pırıl pırıl denizi,
ince kumdan sahili ile hani ‘cennet gibi bir yer’ derler ya öyle
bir yer diyebilirim… Yeşille mavinin iç içe olduğu çok güzel
bir koy. Koyda her cins tropikal balık varmış... Şnorkel ile yüzmeye, dalmaya müsait… Körfezde o kadar çok yelkenli ve yat
var ki inanılır gibi değil… Yerliler koyun isminin Sör James
Beethoven Carlisle’den geldiğini söylediler. Antigualı Carlisle, İngiltere’de diş tabibi olduktan sonra adaya dönüp diş
sağlığı konusunda çok çalışmalar yapmış… 1913’ten 2007’ye
kadar da İngiltere’nin ilk adalı Valisi olarak görev yapmış…
Bugün 81 yaşındaymış… Çok seviliyormuş… Onun adını
vermişler bu koya…
Rüzgarlı ve yağmurlu bir gece geçirdik. Buna rağmen
güvertede açıkta yattım. Hava sıcak ve nemli. Antigua’daki
Rigging firmasının sahibi Stan Pearson’dan henüz bir haber
yok. Parçaların ne zaman geleceğini, Catamaran Marina’ya
ne zaman gitmemiz gerektiğini bilmiyoruz. Bugün de bu koyda kalacağız. Hava raporuna bakıyoruz. Bugün rüzgar 15-10
Knot… Ama yarın rüzgarın şiddeti azalacakmış. Bugün kendimi iyi hissetmiyorum. Bol bol ada çayı içiyorum. Midem
de ağrıyor. Üç günden beri balık yedik. Ama bundan dolayı
mı bilmiyorum.
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23/24/25/26/27 Mart 2018 Cuma – Salı
220.- 224. GÜN

Beklediğimiz haber nihayet geldi
Bugün Carlisle Koy’undan Galleon Beach’e gitmek
üzere demir aldık. Yaklaşık 5 mil motorla rüzgara karşı yol
aldık. Gallean Beach’e demir attıktan sonra dingi ile Nelson Dockyard Marina’ya gittim. Orada dört kilometre kadar yürüdüm. Covent süpermarketten biraz alışveriş yaptım.
Tekneye geri geldikten sonra yarım saat kadar yüzdüm. Bu
akşamki yemeğimiz kuzu tandır, basmati pirinçli pilav… Cumartesi kalkınca sağ kalçamın ağrıdığını hissettim. Magnesyum almam lazım. Ayrıca bol hareket etmeliyim. Ne rüzgar
ne de dalga var… Beş kilometre yürüdüm. Bana iyi geldi.
Kalçamdaki ağrı çok azaldı. Murat bugün dalgıç takımındaki
kırık vidayı değiştirdi. Galleon Beach’e giderek bir saat kadar
yüzdüm. Pazar gününe yağmur ile başladık. Saat 11:00 civarı yine yürüyüşe çıkıp birkaç kilometre yürüdüm. Yüzdüm.
Daha sonra uyudum. Pazartesi de pazardan pek farklı değildi.
Nihayet Salı öğle saatlerinde beklediğimiz haber geldi. Antigua Rigging firmasının sahibi Stan Pearson, beklediğimiz
parçaların geldiğini bildirdi. Nihayet… Stan, 3 Nisan’da Catamaran Marina’da olmamız gerektiğini de söyledi. Paskalya
tatili nedeniyle parçaların daha önce takılmasının mümkün
olmadığını da bildirdi. Bu demektir ki bir hafta daha buradayız. Yapacak fazla bir şey yok, yürüyoruz, yüzüyoruz, teknenin krom aksamını parlatıyoruz…
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28/29/30 Mart 2018 Çarşamba/ Perşembe/Cuma
225./226./227. GÜN

Bugün Catamaran Marina’ya ve Rigging firmasına gittik. Giderken dolmuş ile gittik. Ücret olarak adam başı 2,5
Dolar… Dönüşte ama 6,5 kilometrelik yolu yürüdük. Cuma
Hz. İsa’nın çarmıha gerildiği gün… Hıristiyan dünyasının en
kutsal günlerinden bir… Her yer kapalı. Bulutsuz masmavi gökyüzü… Saat 10.00’a kadar uyumuşuz. Saat 11.00’de
Murat’la çıkıp yürüyüş yaptık. Gece La Cattiva’nın başaşçısı Mutlu Sayar’a mesaj gönderdim. La Cattiva 11 Mart’ta
Antigua’dan ayrılmıştı. Bana bir şoförün telefon numarasını
gönderecekti. Kaç kez hatırlattım. Bana telefon numarasını
göndermek yerine çok meşgul olduğunu yazıyor. Sinirlendim. Ben de ona bizim de çok yoğun işlerimizden dolayı üç
bavulunu Nelson Dockyard Marina’ya bırakacağımı, bavullarını oradan alabileceğini sert şekilde bildirdim. Etkisini gösterdi. Hemen numarayı gönderdi. Bavulları götürmemizi rica
etti. Türkiye’ye getirdik. Bir arkadaşı gelip aldı.

31 Mart 2018 Cumartesi
228. GÜN

‘Erken kalkıp denizi uyandırdım’
Sakin bir güne erken uyanıyoruz. Deniz havası insanı dinç
tutuyor… 2008’de vefat eden şair İlhan Berk, bir şiirinde
‘Bugün erken kalktım, denizi uyandırdım / Bir adam mürekkep balığı tutmuş gösteriyordu’ diye yazıyordu. Ben de
erken kalkıp denizi uyandırdım galiba… Kalkıp deniz havasını derin derin içime çektim, ardından her zaman olduğu
gibi yürüyüşe çıktım. Dört kilometre yürüdüm, on dakika
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kadar yüzdüm. Jeneratör arıza gösterdi, filtresi tıkanmış. Su
pompası da bozuldu ama yedeği var… Teknede beklenmedik
durumlara karşı hep hazır olunmalı…

1/2/3 Nisan 2018 Pazar/Pazartesi/Salı
229./230./231. GÜN

Nisan şakası yapan yok
Bugün 1 Nisan Pazartesi… 1 Nisan şakası yapan yok ama
spor yapıyorum. Dört kilometre yürüyüş, iki kilometre yüzme… Çok iyi geliyor… Her yerde yazıyor… Doktorlar söylüyor… Yürüyüş süresi uzadıkça ömrün uzadığı, yaşam kalitesinin yükseldiği biliniyor… Ayrıca paslanmamak için her
gün 5 bin, yağlanmamak için 7 bin beş yüz, yaş almamak için
10 bin adımı hedeflemek gerekiyormuş… Yüzmenin de bir
o kadar faydası olduğu gerçek… Bugün Galleon Beach’de
parti günü… Her pazar canlı müzik yapılıyor… Pazartesi öğleden sonra saat 15:00 sıralarında batıya doğru yola çıktık.
Gideceğimiz yer fazla uzak değil. Yarım saat içinde English
Harbour yakınındaki Pigeon Point Beach’e geldik. Yarın da
Catamaran Marina’ya gideceğiz. Orada flokun sarma makarasını tamir ettireceğiz.
Salı saat 08:10’da Catamaran Marina ile telsiz irtibatı kurduk. Saat 08.30 sıralarında marinaya girdik. İki saati
aşkın süredir Antigua Rigging firmasının ustalarını gelmesi
bekliyoruz. Nihayet saat 11.00 civarı gelen dört usta iki saat
süren bir çalışmadan sonra makaranın direğini söküp güverteye yatırdılar. Üst taraftaki son kısım eğilmiş, alt kısımda ise
pas gözüküyordu. Elektrikçi de lazımdı. Antigua Rigging firmasının sahibi Stan Pearson, çektiği videoyu İsveç’te Selden
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firması’na göndereceğini söyledi. Ayrıca ‘Ben şimdiye kadar
böyle bir şey görmedim… Selden firmasından bir mühendis gelip görmeli’ dedi.
Bu kadar sevimsiz şeylerin arasında sevindirici bir haber
aldık. ‘S’Boro of Karasu’ isimli teknesi ve köpeğiyle dünyayı turlayan Frankfurtlu Cengiz Arslanoğlu’nun başına Venezuela’da beklenmedik bir olay gelmişti. Yakıt almak için
gittiği Venezuela’da gümrükte uzun süre alıkonulduğunu
duyurmuştu. Yoluna bir türlü devam etmesine izin verilmeyen Cengiz’in imdadına Venezuela’daki Türk Büyükelçiliği
yetişip bugün serbest kalmasını sağlamışlar. Arslanoğlu’nun
Panama’ya doğru hareket ettiğini öğrendik. Bu akşam marinadaki İtalyan restorana gittik Murat’la…

4/5/6/7 Nisan 2018 Çarşamba-Cumartesi
232./233./234./235. GÜN

Bir hafta daha burada kalacağız
Saat tam 09:00’da Antigua Rigging firmasından ustalar
geldi. Murat dün firmanın sahibi Stan Pearson ile konuşmuştu. Karşılaştığımız sorun tahminimizden daha büyük galiba… Yelken makarasının rulmanı da bozulmuş… Tabii bu
da canımızı sıkıyor… Tüm parçalar gelinceye kadar galiba bir
hafta daha burada kalacağız… Rigging firmasından gelen iki
usta alttaki rulmanı söktü. Aslında biz makaranın motorunun
da sökülüp bakımdan geçirilmesini istiyoruz. Stan Persson
da bu fikrimize katılıyor. Ustalar motoru da söküp götürdüler.
Daha sonra Nelson Dockyard Marina’ya gittik. Oradaki
çamaşırhaneye kirli çamaşırlarımızı verdik, alışveriş yapıp tekneye döndük. Stan Pearson geldi. Onun ustalarının dediğine
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göre, rulmanın bir halkası da eksikmiş. Yarın da Selden firmasının İsveç merkezi bize parçaları akıbeti konusunda haber
vereceğini söyledi Stan… Bu arada marinanın yöneticisi bayan Helen, şimdi bulunduğumuz yerin çok önceden bir başka tekne için rezerv edildiğini, bu yüzden yarın yer değiştirmemiz gerektiğini söyledi. Bugün ayrıca kasaba ısmarladığımız kuzuyu getirmesini söyledik. Perşembe günü de yapılacak
fazla bir iş yok. Bayan Helen dün uyarmıştı bizi… Teknenin
yerini değiştireceğiz… Saat 10:00 sıralarında yer değiştirme
işlemini yaptık. Hemen yan tarafa geçiyoruz. Sporu da ihmal
etmemek gerek. Çıkıp beş kilometre yürüdüm. Çok iyi geldi.
Cuma günü otobüse binp St. John’s şehrine gittik. Dönüşte
Nelson Dockyard Marina’ya uğradık. Oradaki çamaşırhaneye verdiğimiz çamaşırlarımızı aldık. Bugün kasap bize 17
kiloluk karkas kuzu etini getirdi… Cumartesi Murat için
hareketli bir gün. Dün aldığımız, daha doğrusu kasabın getirdiği yaklaşık 17 kiloluk komple kuzuyu küçük parçalara ayırdı. Bakalım bu kuzunun eti nasıl… Akşam karısıyla birlikte Adrian geldi… Dün Antigua Rigging firmasının sahibi
Stan Pearson ile konuşmuştum, parçayı gönderecek Senden
firmasından henüz bir haber yokmuş…

8/9 Nisan 2018 Pazar /Pazartesi
236./237. GÜN

Alman skipper bugün geldi
Pazar gününü sakin geçirdik. Karım Anita’nın bugün
doğum günü… Antigua ile Almanya arasında beş saat fark
var… Antigua ve Barbuda bölgesi Almanya’dan beş saat önde.
Buranın saatiyle 06:30 da arayıp kutladım. Almanya’da saat
11:30 olduğu için gezmeye çıkmışlar. Anita, ‘Oğlum, gelinim, torunumla Hayvanat Bahçesi’ndeyiz’ dedi.
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Abone kartı aldığı için Anita, torunumuz Timur ile hayvanat bahçesine sık gidiyor. Timur da zaten toplu ulaşım araçlarıyla seyahat etmeyi çok seviyor. Özellikle Zürich Gölü’nde
Meilen ile Horgen arasındaki vapurla seyahat favorisi... Anita,
öğleden sonra Timur’la hayvanat bahçesinde dolaştıktan sonra tramvay, tren ve vapurla eve dönmüşler... Akşam da yaşgünü kutlaması için komşular gelmiş... Ben yine orada değilim
ama gelecekte yaşgünlerini beraber kutlacağız...
Pazartesi, St. John’s kentine gitmeyi planlamıştık. Bay
Bigo, pazartesi tam saat 09:30’da kiraladığımız van tipi otomobili getirdi. Otomobili alıp Murat’la St. John’s kentine gittik.
Önce adalarda cep telefonu operatörü Flow’un bir şubesine
uğrayıp daha ne kadar internetimiz olduğunu sorduk. Oradaki
kişi benim 15, Murat’ın ise daha 28 Gigabyte hakkı olduğunu söyledi. ‘İyi… daha çok hakkımız var’ diyerek memnun
şekilde ayrıldık dükkandan… Sonra Peoira’daki en büyük alışveriş merkezi Northwoods Mall’ı aramaya koyulduk.
Yolu ararken karşıdan bir karavan geliyordu, sol tarafta da
çöp konteyneri vardı. Antigua’da trafik soldan… Nasıl olduysa oldu. Otomobilin sol tarafını çöp konteynerine sürttüm.
Yola devam edip alışveriş merkezini bulduk. Alışverişimiz
yaptık. 1800 Antiller Doları tuttu. Otomobilin sol tarafı çizilmiş, kötü gözüküyordu. Oradan havaalanına gittik. Condor tam vaktinde saat 15:30’da geldi. Alman skipper bu uçakla geliyordu. Uçaktan indi. Onu aldık. Yolda baktık ne benim
ne de Murat’ın interneti çalışmıyordu. Tekrar Flow şirketinin
dükkanına gittik. Bu kez ne deseler beğenirsiniz… Bir aylık
paket dolmuş… Bundan dolayı internet çalışmıyormuş. Yapacak bir şey yoktu. 600’ar Antiller Dolar’ı verip tekrar 10’ar
Gigabyte internet yüklettik.
İşimiz bitti, şimdi yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki marinaya dönüyorduk. Aksilik yakamı bırakmıyordu. Bu kez
yine sol tarafta bir adama dokundum. Adama dokunmam
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dolayısıyla sol ayna içeri kapandı. Tam ilerlerken bir kadın
yaya bizi durdurup bağırdı. ‘Niçin durup adama bakmıyorsunuz’ Durdum, baktım adam yürüyerek yoluna devam ediyor. Yapacak fazla bir şey yoktu. Yola devam edip marinaya
geldik. Sabah saat 10:00’da kiralık arabayı geri vermemiz gerekiyor. Murat’la önce arabanin cizilen yerlerini düzeltmemiz
lazim, yoksa rahat 1500 ABD Doları alırlar bizden.

10 Nisan 2018 Salı
238. GÜN

Antigua / Catamaran Marina’dayız

Sabah erken saat 07:00’de Murat’la kalktık. Tekne için
kullandığımız boya parlatıcı macunu alıp otomobilin sol tarafını iyice parlattık. Dünkü çizik izleri kayboldu. Bir saat den
fazla süren bir operasyon ile arabadaki tüm çizikleri beyaz macun ile kapatıp parlattık. Arabanın yan tarafı eskisinden daha
güzel oldu. Alman skipperle Nelson Dockyard Marina’daki
Covent Garden süpermarkete gidip otomobilin deposunu
doldurduk. Sonra gidip otomobili teslim ettik. Kontrol edip
teslim aldılar. Çiziklerin farkına varmadılar. Neyse ucuz atlattık. Yoksa başımız ağrıyabilirdi.
Tekneye döndük. Murat, ‘Teknenin sualtı kısmını temizleyecek firmadan geldiler. 600 ABD Dolar istediler.
Ben de adamları geri gönderdim’ dedi. Alman skipper ile
marina büroya gidip bayan Helen’e teknenin altını temizleyecek firmayı sorduk. Bayan Helen firmaya telefon etti, sonra bize dönüp ‘4 ABD Doları her bir feet için… Toplam
220 ABD Doları’ deyince kabul ettik. Aslında bizden 600
Dolar isteyen de 220 Dolar isteyen de aynı firmaymış… Ne
koparırsak kar diye düşünüyorlar herhalde… Yarın sabah saat
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10:00’da gelecekler… Akşam misafirimiz vardı. Marinadaki
diğer bir teknenin kaptanı Roger geldi.. Kuru fasulye, et,
rakı, bira dolu bir akşam geçirdik.

11/12 Nisan 2018 Çarşamba/Perşembe
239. /240. GÜN

Teknenin altını temizlettik

Sabah saat 10.00 oldu. Teknenin altını temizleyecek dalgıçlar henüz gelmedi. Murat, marinanın bürosuna gitti. Marina’yı 1974’de Sir Hugh Bailey ile birlikte kuran bayan
Helen konuyla hemen ilgilenmiş. Telefonla firmayı aramış.
Yarım saat geçti. Üç dalgıç çıkıp geldi. 1,5 saat kadar çalıştılar.
Murat kontrol etti, ‘Tamam olmuş’ dedi. 60 Antiller Doları bahşiş verdik. İş faturayı ödemeye geldi. ‘Patron öğleden
sonra gelecek. Faturayı da getirecek’ dediler.
Teknenin altına temizleyen üç kişi Perşembe günü geldi. Antigua Diving firmasından… Dün patronları faturayı getirecekti. Nedense patron gelmemiş. Dünkü üç dalgıç
getirmişler. Daha önce anlaştığımız gibi 230 ABD Dolar…
‘Tamam’ dedik… Ödeyeceğimizi ama dün bizden aldıkları
dalgıç tüpünü sorduk. ‘Yanımızda getirmeyi unuttuk’ dediler. O zaman ben de ‘Tüpü getirin, faturayı ödeyeyim’ diye
cevapladım.
Bugün Alman skipper ile Signal Hill’e gittik taksiyle…
Antigua’nın ikinci yüksek dağı… Yüksekliği 375 metre. En
yüksek dağ ise ABD eski başkanı Barack Obama’nın adı verilen Obama Dağı… Buradan tüm Antigua’nın panaromik
görüntüsü muhteşem… Buraya 45 ABD Dolar’a iki saat süren rehberli yürüyüş turları düzenliyorlarmış… Biz kendimiz
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daha sonra dağdan yaklaşık altı kilometre bir yürüyüşle köye
indik. Köyden de 2,5’er Antiller Doları ödeyerek otobüsle
marinaya döndük.
Tabii bu arada aklım da Senden firmasından gönderilen
yelken makarasının parçasındaydı. Umarım yarın elimize ulaşır. Bu arada Antigua Rigging firmasından gelen usta, rulmanı elden geçirip yeni gibi yaptı. 100 dolar bahşiş verdim. Makaranın yenisi 800 ABD doları… Onu ödemekten kurtulduk
diye seviniyorum. Bu akşamki yemeğimiz kuzu kol tandır…

13 Nisan 2018 Cuma
241. GÜN

Bugün irmik helvası yaptım

Sabah Alman skipper ile Antigua Rigging firmasının sahibi Stan Pearson’a gittik. Bürosunda yoktu. Beklediğimiz
parçanın akıbetini soracaktık. Bürodaki iki kız Stan’ı aradı.
Stan, telefonda ısmarladığımız parçaların pazartesi günü geleceğini söylemiş. Bu arada içme suyu alıp tekneye döndük.
Antigua’daki en büyük sorunlardan biri de içme suyu… Adanın içme suyu deniz suyunun tuzdan arındırılmasıyla elde
ediliyor. Ancak rüzgar ve dalgalarla birlikte çok fazla kum tanesi geldiği için bu tesisler de tam kapasite çalışamıyormuş,
bu yüzden su sıkıntısı hep var.
Antigua Rigging firmasının ustası geldi. Tepedeki rulmanın bakımını yapıp getirmiş. Murat baktı, beğendi. Ustaya alttaki rulmanın da bakımını yapmasını söyledik. Yaptı.
Yelkeni saran makaradaki rulmanı akşama doğru kontrol ettim. Üç bilyenin eksik olduğunu gördüm. Usta onları yarın
tamamlayıp düzgün hale getirmeli… Öğleden sonra uydu
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telefonuyla hava tahmin programı Predictwind’i denedik. Sorun çıkmadı. Düzgün çalıştı. Ancak yedek navigasyon programı çalışmadı. Yarın yine deneyeceğiz. Akşam yemeğimiz
lahana dolması… Yemeğin ardından benim yaptığım irmik
helvasını yedik. Fena olmamış…

14 /15 Nisan 2018 Cumartesi/Pazar
242./243. GÜN

Yağmur sesi bazen huzur veriyor

Dün gece bardaktan boşanırcasına yağmur yağdı. Antiller’de tropikal bir iklim var… Yıl boyunca, hava sıcak, dinlendirici… Mevsimler belirgin değil, neredeyse hiç sıcaklık düşüşü olmuyor. Atlantik’ten gelen ticaret rüzgarları nedeniyle,
çok fazla yağış da var… Yılda yaklaşık bin milimetre yağmur
düşüyormuş… Akşamki yağmur da bunlardan biriydi sanırım… Ben kamara yerine güvertede güneşlik tentesi bimininin altında yattım… Battaniye sırılsıklam oldu. Ama olsun,
yağmur sesi bazen insana huzur veriyor.
Murat ve Alman skipper bugün St. John’s şehrine gitmek istediler. St. John’s Antigua ve Barbuda’nın başkenti…
Aynı zamanda limanı… Ben teknede kaldım. Sakin bir gün
geçirdim teknede. Ama bu akşam kamaramda yattım. Dün
akşamki gibi ne ıslanmak ne de ikide bir yağmurun sesinden
uyanmak istemiyorum.
Pazar günü yapılacak bir iş yok… Bu günü kendimize
ayırdık. Dingiye binip Pigeon Beach plajına gittik. Bu plajdaki Catherine’s Cafe favori yerimiz… Üç şezlong kiraladık.
Beş saatten fazla yüzdük, yemek yedik… Pazar gününün tadını çıkardık. Pazar günleri öğle yemeğinden sonra plajda canlı
müzik yapılıyor. Bu şirin plajlı kafe Guillaume ve Claudine
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isimli çift tarafından işletiliyor. Dekoru klasik ama şık… Restoranda nefis öğle menüsü oluyor. Çocuklu aileleler için de
müsait olan plajdaki duş, tuvalet ve diğer imkanlardan yararlanmak için günlük bir dolar ücret ödemek gerekiyor.

16 /17 Nisan 2018 Pazartesi /Salı
244./245. GÜN

Makaradaki arızanın kaynağı bulundu
Bugünkü ilk işimiz, rulmanı takan ustayı bulup ona hatalı
taktığını göstermemiz gerekiyor. Saat 08:00 sıraları… Murat
bu iş ile ilgileniyor. Antigua Rigging firmasının sahibi Stan
Pearson’u çağırdık. Bizim flok’un akıbetini sorduk. Bize,
‘Selden firmasına ısmarladığım elektromotor parçasından haber yok’ dedi. Cevabı canımı sıkmadı değil… Bunun
üzerine Hanse donatıcısı bay Danowski’yi aradım. Senden
firmasına ısmarlanan parçanın bir an önce gelmesi için uğraşıyorum. Bugün ayrıca çamaşırlarımızı Nelson Dockyard
Marina çamaşırhanesine verdik. Akşam yemeğimiz patlıcan
sebzeli köfte…
Salı sabahı saat 05:00’de Hanse donatıcısıdan bir mesaj
geldi. ‘Hayırdır inşallah’ deyip merak ettim. Yelkeni sarmak
için kullanılan makara için bağlantı parçasını Antigua Rigging firmasına gönderdiklerini yazıyordu. Parçayı gönderen
Senden firmasından gelen mesajda, Hanse 575 için elektromotor 300 yetersizmiş… Hanse 575 için elektromotor 400
olması gerekiyormuş. Sorunun kaynağı buymuş… Ayrıca
Senden firması parçayı UPS ile göndermiş. Gönderi numarasını da bildirdi. Böylece takip edebileceğiz. Bay Stan’ın günlerce halledemediği konuyu birkaç saat içinde hallettik sayılır.
Bakalım parça ne zaman gelecek…
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Saat 10:30 sıralarında Alman skipper ile dingiye binerek
Pigeon Point Beach’e gittik. Bizim hep gittiğimiz, önünde
şezlonglar olan Catherine’s Cafe kapalıydı… Salı günleri
kapalı… Kafenin cadde tarafından girişinde iki küçük butik
var… Birinde kullanılmış halatlardan yapılan çantalar, diğerinde ise her yaş için plaj kıyafetler… Üç saat kadar yüzdük. Daha sonra tekneye döndük. Murat teknede kalmıştı.
Bu arada ana motorun ve jeneratörün yağlarını, filtrelerini
değiştirmiş. Akşam yemeğimiz makarna carbarona ve salata.
Hava yağmurlu…

18 /19 Nisan 2018 Çarşamba/Salı
246./247. GÜN

Elektrik tesisatı baştan aşağı kontrol edildi
Yelkeni sarmak için kullanılan makara için bağlantı parçası bugün geldi. Ancak bizim istediğimiz aynı parça değil.
Uymadı. Antigua Rigging firmasının sahibi Stan Pearson
ile konuştuk. Bize, ‘Öyle görünüyorki gelecek hafta perşembeden önce yola çıkamazsınız. Selden firmasına ısmarladığımız parça en erken Cuma akşamı gelir. Arada hafta
sonu var. Pazartesi gümrükten çekebiliriz. Dolayısıyla en
erken pazartesi günü yerine takabiliriz’ dedi. Bakalım ne
olacak… Görünen o ki beklemekten başka çaremiz yok. Salı
günü Nelson Dockyard Marina çamaşırhanesine verdiğimiz
çamaşırlarımızı aldık. Akşam yemeğimiz etli patlıcan. Bu arada Alman skipper de giderek tavla oynamayı öğreniyor.
Perşembe sabah Antigua Rigging firmasının sahibi İngiliz
Stan Pearson geldi. Beraberinde bir elektrikçi de getirmiş.
Elektrikçi, teknenin tüm elektrik tesisatını baştan aşağı kontrol etti. Tesisatın düzgün, hiçbir sorunu olmadığını söyledi.
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Bu duruma sevindik. Daha sonra Alman skipper ile dingiye
binip Pigeon Point Beach’e gittik. English Harbour yakınındaki Pigeon Point Beach kumsalı çok güzel bir plaj…
Otomobille de beş dakikada gidilebiliyor. Halkın tercih ettiği
yer. Şnorkel ile yüzmek, dalmak için müsait…
Öğleden sonra yaklaşık saat 15:30’a kadar yüzdük, restoranda yemek yedik… Tam tadını çıkardık… Murat ise bizimle gelmek istemedi. Teknede kalmıştı. Biz tekneye döndükten
bir süre sonra saat 16:30 civarında Stan tekrar geldi. ‘Size
müjdeli bir haberim var’ dedi ve ekledi. ‘Ismarladığımız
parçalar bir gün önce, yani yarın geliyor. Böylelikle flok
ile ilgili sorunu halletmiş olacağız’ Çok sevindik. Böylece
biz de planladığımız gün Antigua’ya veda edip Azor Adaları’na doğru dönüş yolculuğumuza başlayabileceğiz.

20 /21 Nisan 2018 Cuma /Cumartesi
248./249. GÜN

Tur atıp yelkenleri denedik
Bugün sabah marinadaki büroya gittik. Vergisiz yakıt alıp
alamayacağımızı sorduk. Marina’yı 1974’de Sir Hugh Bailey ile
birlikte kuran bayan Helen bürodaydı… Bayan Helen sorumu
hemen ‘No’ diye cevapladı. Çünkü biz 600 litre yakıt alacaktık.
Vergisiz yakıt ancak bin litrenin üzerinde olursa alınabiliyormuş.
Bürodan çıktık. Bu sırada büroya doğru gelenleri gördük. Hemen sordum… ‘Niçin büroya geliyorsunuz.’ Cevapları ‘Yakıt
alacağız’ oldu. Ne kadar yakıta ihtiyaçları olduğunu sordum.
‘500 litre’ dediler. ‘Tamam’ dedim kendi kendime… Böylece
biz ve onlar toplamda bin litreyi aşıyorduk. Öyleyse vergisiz
olabilirdi alacağımız yakıt. Büroya dönüp tekrar sorduk. Ama
bayan Helen teklifimizi kesinlikle kabul etmedi.
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Bunun üzerine yakındaki Nelson Marina’ya gittik. Vergisiz yakıt alıp alamayacağımızı orada sorduk… ‘Olur’ dediler.
Ancak yarın saat 15:00’te orada olmamız gerektiğini söylediler. Tabii bizim o zamana kadar hazırlığımız biter miydi…
Soru buydu… Bunu düşünerek yarın akşam Nelson Marina’da kalıp kalamayacağımızı sorduk. Ona da ‘Sorun yok.
Olabilir’ dediler. Bu bizi rahatlattı. Hatta Pazar günü marinadan çıkış yapabileceğimiz de söylendi.
Akşam marinanın yakınlarında bir restorana gittik. Marina’da ve etrafında bir iki dakikalık mesafede tarihi şirin binalar var. Nelson Dockyard Marina tarihi bir geçmişe sahip…
Nelson’s Dockyard Ulusal Park’ın içinde. Açık hava müzesi
adeta… 1967’den itibaren de Antigua Yelken Yarışları’na da
ev sahipliği yapıyormuş… Bu yıl da 28 Nisan – 4 Mayis tarihleri arasında yapılacakmış. Yani biz ayrıldıktan bir hafta
sonra…
Cumartesi sabah saat 08:30 sıralarında Antigua’da teknelere her türlü servisi veren Antigua Rigging firmasının sahibi
İngiliz Stan Pearson geldi. Kendisi de usta bir yelkenci olan
Stan Pearson, yedi ustası ile Karabik’te haklı bir üne sahip…
Küçük teknelerden süper yatlara kadar her türlü servis için
ilk akla gelen isimlerden biri… Bir iki saate kadar Stan’ın
Rigging firması ustalarıyla yelken denemesi yapacağız yola
çıkmadan önce… Öğle saatlerinde de Catamaran Marina’da
bayan Helen’e uğrayıp ayrılacağımızı bildirdim, vedalaştık.
Kaldığımız 18 gün için 2 bin 450 ABD doları ödedim.
Stan’a da verdikleri servis karşılığında talep ettiği ücreti
sordum. Faturayı daha sonra Türkiye’ye göndereceğini söyledi. Çok şaşırdım… Çünkü Stan, o gün Antigua adasını
terk edeceğimizi biliyordu. Buna rağmen böyle bir teklif de
bulunması beni biraz da gururlandırmadı değil… Bu bir
yerde güven meselesi. Bir taraftan da içimden ‘İnşallah çok
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kabarık bir fatura gelmez’ diye düşünüyorum. Aklımdan
geçen miktar 5-6 bin Euro civarında… (Daha sonra 9 bin
Euroluk fatura geldi, ödedik)… İlk planda şöyle bir şey insanın aklına geliyor… Ödemesek ne olacak… Türkiye nerde,
Antigua nerde… Ödemezsek paranın peşine nasıl düşecek.
Ama iş ahlakı, Türkiye’nin imajı gibi kavramlar beni bir saniye bile ödememe gibi bir düşünceye sevk etmedi… Zaten
hayatta karşımıza çıkan, çoğu zaman da bizim için bir vicdan
sorunu olan olaylar karşında dayandığımız şeylerin başında
gelen ahlak değil mi…
Yola çıkış için tamamlamamız gereken eksiklerin giderilmesi saat 15:00’e kadar devam etti. Saat 15:30-16:30 arasında yelken denemesi yaptık. Başarıyla geçti. Daha sonra Antigua Rigging firmasının ustalarını limana bıraktık. Catamaran
Marina’dan Galleon Beach’e yelken açtık. Galleon Beach’de
demir attık. Dingi ile sahile gittik. Covent süpermarketinden
190 Euro civarında tutan son alışverişimizi yaptık. Yağmursuz bir akşam dışarda yemeğimiz yedik. Bugün çok kötü bir
haber geldi Türkiye’den… Antalya’daki Delphin Otelleri’nin
sahipleri arasında yer alan değerli dostum Ufuk Cömertoğlu,
oğlu Alper Cömertoğlu, Mine Cömetoğlu ve Egemen Cömertoğlu gözaltına alınmış… Bu canımı çok sıktı…

22 Nisan Pazar
250. GÜN

Antiller / Antigua’ya veda ediyoruz
Üç ay kadar kaldığımız Antiller ve Antiqua’ya veda zamanı
geldi. Bugün ayrılıyoruz. Denizciler arasında yaygın gelenekler vardır… Bunlar insanlık tarihi gibi eskidir. Bu gelenekler
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kültürden kültüre, coğrafyadan coğrafya değişebilir… Bunlarda yerel kültürün etkisi de yok denilemez. Böyle bir gelenek
var mı bilmiyorum ama biz de kendimize göre bir veda töreni
yaptık. Üçümüz adaya bir dakika saygı duruşunda bulunduk. Ardından beş dakika yüzdük. Nöbet planımızı yaptık.
Sabah saat 06:00’da yola çıkmak üzere plan yaptık.
Birden aklımıza geldi. Daha yakıt tanklarını doldurmamış,
çıkış işlemini yapmamıştık. Yakıt almak üzere saat 08:00 sıralarında Nelson Marina’da yakıt ikmal istasyonuna yanaştık. İstasyon kapalıydı, bekledik. Biraz sonra görevli geldi. Çay ikram
ettik. Selamlaştık. 50 yaşlarında bir kişiydi… Nedense bize,
Yahudi olduğunu söyledi. Türk ve Alman vatandaşıymış…
Bunları söyleme ihtiyacını niye hissetti anlayamadık. Biz ise
‘Bizim için esas olan insandır. Şu veya bu ülkenin vatandaşı
olması veya kökeni önemli değil’ dedik. Cevap vermedi. Biz
de zaten ayrılacağımızı düşünerek daha fazla üzerine gitmedik
konunun… 50 yaşlarındaki pompa tekneye yakıt ikmali yaparken, ben de çıkış işlemleri için yakındaki pasaport polisine
gittim. Çıkış işlemlerini yapmaya başladılar. Marina’ya gelince
292 Antil Doları (Yaklaşık 100 ABD Doları) giriş ücreti almışlardı. Girerken aldıkları gibi çıkarken de 292 Antil doları ücret
aldılar. Buna itirazlarım hiçbir işe yaramadı. Artık itiraz ettiğim
için mi yoksa genel uygulama mı bilmiyorum. Ardından aksilikler başladı. Çıkış ücretini kredi kartıyla ödemek için kartımı
çıkardım. Kartımı gören görevlinin sözü, ‘Kredi kartı ile ödeme imkanımız yok’ oldu. Bu da yetmezmiş gibi Antigua’da
kaldığımız süre konakladığımız yerlerin faturalarını istediler.
Her şey şaka gibi… Çaresiz tekrar tekneye dönüp faturaları
buldum. Daha sonra para çekmek için ATM’yi bulup nakit
para hazırladım. Tekrar pasaport polisine gittim. Konaklama
harcamaları faturalarını incelediler. Çıkış ücretini ödedim. Belgeleri doldurdular, bir saati aşkın bir süre geçti. Çok büyük bir
bürokrasi… Tekneye döndüm. Yakıt ikmali bitmiş, tanklarımız
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dolmuş. İş ödemeye gelince burada da sinir bozucu bir durum
çıktı ortaya… Bize baştan Türk ve Alman vatandaşı olduğunu
söyleyen pompacıyla… Şöyle bir konuşma geçti aramızda…
- Parayı ödeyeceğim fatura verir misin
- Veremem.
- Elinde fatura var, işte onu vereceksin zaten.
- O fatura benim elimde fatura olmadan ödemeyi nasıl
yapacaktım. Akıl alacak gibi değil… Yakıt alıyorsun pompacı
fatura vermiyor…
- Fatura vermezsen, ben de parayı ödemem
- Ben de polise giderim, parayı ödemiyor diye…
- Elindeki faturayı vermiyorsun, o zaman faturayı mail ile
gönder
- Mail ne… ‘Adam resmen ya dalga geçiyor ya da başka
bir amacı var’ diye düşünüyorum bir ara… ‘Madem fatura
veremiyorsun, patronunu ara… Belki o sorunu çözer’ dedim.
Cevabı ‘Patron benim’ oldu…
İnsanın böyle anlarda sinirlerine hakim olması kolay değil… Tekrar ne yapacağımı düşündüm kısa bir an… Hemen
pompacının elindeki faturanın resmini çektim cep telefonumla… Parayı ödeyip oradan ayrıldım. Günler geçirdiğimiz
Galleon Beach’den ayrılışımız biraz buruk oldu yaşadıklarımız yüzünden…
Sabah saat 06:00’da yola çıkacaktık. ‘Evdeki hesap çarşıya uymadı’ derler ya… İşte öyle bir şey oldu bizimki de.
Son hazırlıklarımızı da yaparak tam altı saat sonra saat 14:00
sıralarında demir alıp yola çıktık.
Aletlerimize göre 12 gün sürecek 2 bin 200 millik seyahatimize başladık. Aletlerimiz bugüne kadar 7716 mil seyrettiğimizi gösteriyor.
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Ağır ağır marinadan çıkıyoruz. Arkaya doğru baktık. Ufak
bir lastik bot hızla bize doğru geliyordu. Botu kullanan kişi bir
taraftan da el sallıyordu. ‘Hayırdır, inşallah’ dedim kendi kendime… Herhangi bir anlam veremedim… Bot hızla gelip tekneye yanaştı… Bir de ne görelim. Bot ile gelen biraz önce kıyasıya
tartıştığımız Türk ve Alman vatandaşı, ‘Ben Yahudiyim’ diyen
pompacı… Meğer ben sinirle pasaportlarımızı orada bırakmışım. Onları getirdi. Biz de teşekkür edip pasaportlarımızı aldık.
‘Antigua’ya Allahaısmarladık’ diyoruz. Akşama doğru hızımız
8-9 Knot, rüzgarın hızı ise 25 Knot’a kadar yükseldi. Nöbet
planımızı uyguluyoruz. Her üç saatte bir nöbet değiştiriyoruz…

23 Nisan 2018 Pazartesi
251. GÜN

Azor Adaları’na doğru
Bir günde 150 mil yol aldık. Önümüzde daha çok yolumuz var… Karayipler’de Antigua gibi adalardan yola çıkıp
Azorlar’a ulaşmak için genelde farklı rotalar izlenir. Ya doğrudan Azorlar’a yönelip bir yay çizerek ulaşmak, ya da önce
Bermuda’nın kuzeyine kadar gittikten sonra dönüp Azorlar’a
yönelmek… Veya ikisinin ortasında bir rota izlemek. İlk rotada rüzgarsız kalma ihtimali oldukça zayıf… Batı rüzgarlarını
arkaya alıp Azorlar’a ulaşmak kolay gibi gözükse de pek tercih edilmiyor. Çünkü alçak basınç alanlarının yarattığı batıdan doğuya doğru hızla dönen hava kütleleriyle karşılaşmak
mümkün… Hızlı hareket ettiği için tehlikeli olabiliyor. Biz
doğrudan Azorlar’a yöneldik, ilerliyoruz. ‘Tanrı denizcilere
yardım eder, ama kaptan dümende olmalıdır’ derler ya…
Biz de nöbetleşe dümendeyiz…
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24 Nisan 2018 Salı
252. GÜN

Orkinos’u elimizden kaçırdık
Atlantikte batıdan doğuya doğru geçişler için de çıkış tarihi olarak Mayıs’ın ikinci yarısı, hatta Haziran’ın başı en iyi
olarak tavsiye edilir. Biz erken çıktık ama herşey normal yolunda gidiyor. Yalnız rotamızda 50 millik bir sapma yapmışız. Bu da herhalde rüzgara karşı gitmekten kaynaklanıyor.
Süratimiz devamlı düşüyor. Bir günde yaptığımız 140 mile
ulaşamayacağız… Galiba bugünü 120 mil ile arkamızda bırakacağımız. Bu ara skipperlerden biri rotamızı değiştirmemizi
teklif etti. Kuzeye kaymamızı istedi. Ben kaptan olarak rotadan ayrılmamızı istemedim. Reddettim. 6-7 mil sürate ulaştık. İki yelkenle yol alıyorduk.
Akşama doğru bizim oltamıza bir orkinos takıldı… 15
kilo kadar vardı. 20 dakika süren mücadeleden sonra teknenin yanına aldık. Ama daha sonra oltadan kurtuldu gitti…
Kaçan balık büyük olurmuş derler ya… Biz de büyük bir balığı kaçırdık… Balıktan yana şansımız yok. Eski dönemlerde
uzun yolculuklardan dönen denizciler, eve dönünce okyanuslarda yaşayan, isteyince sürüler halinde uçan balıklardan
bahsederlermiş… Ama kimseyi inandıramazlarmış… Kimse
inanmasa da denizciler gördüklerinden eminmiş… Bu uçan
şeyler kuş değildi. Sadece uçan balıklardı. Uçan balıklar garip
bir kuş türü ya da kanatları olan bir balık türü değildi. Uçan
balıkların diğer balıklardan farkı göğüs yüzgeçlerinin çok büyük olmasıydı. Akdeniz veya okyanuslarda yaşayan bu balıklar gerekirse su yüzünde çıkınca yüzgeçleri açılır, biraz da rüzgarın yardımıyla uçuyorlar… Ama bizim yakaladıklarımız
orkinostu. Bu akşamki yemeğimiz kuzu kol tandır kebabı…
Yemekten sonra tuhaf hissediyorum kendimi… Tansiyonum
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yükselip 190/101 oldu. Başım dönüyor. İlaçlarım aldım. İlaç
işini gece iki kez tekrarladım. Bunun haricinde çok sakin bir
gece geçirdik.

25 /26 Nisan 2018 Çarşamba / Salı
253. /254. GÜN

Motor aniden durdu
Bugün saat 10:00 sıralarında ana yelkeni tamamen açtık.
Hızımız 1-1,5 mil arttı. Bu iyi oldu. Rüzgar da 11 – 13 knot.
Hızımız da 7-8 knot. Dalga yok. Bugün 04:00- 07:00 arası
nöbet sırası bende. Her şey sakindi. Yakınımızdan iki tanker
geçti. Akşam yemeğimiz nohut…
Salı sabahın ilk ışıklarıyla birlikte gökyüzünü kara bulutlar
kapladı. Hava bozuyordu. Ana yelkeni küçültmeliydik. Murat yardıma geldi. Yelkeni yüzde elli azalttık. Bu arada yağmur başladı. Bardaktan boşanırcasına… Sırılsıklam olduk.
Yağmur yetmezmiş gibi rüzgarla gelen dalgalar ıslanmadık
yer bırakmıyor. Bu iki saat kadar sürdü. Saat 10:00 civarında
hava tekrar düzeldi. Ana yelkeni tekrar tam açık durumuna
getirdik. Hızımız 6-7 knot… Günboyu yol aldık. Saat 17:30
sıralarında motor arıza verdi. Motordan büyük gürültüler geldi ve motor durdu. Herhalde sanzıman bozuldu.
Azor adalarına kadar 1600 mil yolumuz var daha… Azor
adalarında Horta’ya kadar nasıl gidebileceğiz. 20 gün dayanabilecek miyiz… Gıdamız ve suyumuz var ama motorumuz
arızalı… Okyanusta çaresizlik. Uydu telefonuyla teknenin
yapıldığı tersanenin satış elemanı Mirco’ya SMS gönderdim. Eşim Anita ve oğlum Deniz’i de arayıp durumumuzu
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bildirdim. İnsan yaşamında karşılaştığı bazı olaylarda korkuya veya kaygıya meylettiğinde hangi duygulara kapılırsa biz
de aynı duygular içindeydik. Teknede herkes endişeli… Moralimiz bozuk… Horta’ya varabilecek miyiz… Acaba orada
motorun imalatçısı Volvo servisi var mı… Varsa bile tamiri
mümkün mü… Ne kadar sürer… Her şeyden önce motorsuz limana nasıl yaşanacağız… Sorular devam edip gidiyordu.
Ancak yapacak bir şey yoktu yelken ile yol almaktan başka…
Zaman geçtikçe de Azor yüksek basınç alanına yaklaşıyoruz..
Bu da rüzgarın kesileceği anlamına geliyor… Herşeye rağmen bugün 144 mil yol aldık.

27 Nisan 2018 Cuma
255. GÜN

Köpek balıklarıyla burun buruna
Bugün nöbet sıram saat 07:00 – 10:00 arası… Uydu telefonuyla dün mesaj gönderdiğim Mirco’dan mail geldi. Volvo
firması ile temasa geçeceğini ama bizim de önce pervaneyi
kontrol etmemiz gerektiğini yazıyordu. Mirco’dan gelen cevabı Murat’a söyledim. Hava çok sakin, hızımız yaklaşık 3-4
mil saatti. Yelkenleri indirip pervaneye bakmaya karar verdik.
Ancak köpek balıkları korkusu vardı tabii… Murat soyundu,
atlayıp bakacaktı… Ben de onu yalnız bırakamazdım. Birlikte bakacaktık. Ben de onu destekleyecektim. Murat önce
platformdan pervaneye baktı. Çok şaşırdı. Bir ağ pervaneye
sarmış, dönmesine engel oluyordu.
Murat ve ben dalgıç ekipmanlarını giydik. Ben pompalı
zıpkını aldım. Murat da kocaman bir bıçağı… Köpek balıkları gelirse ben Murat’ı koruyacağım. Suyun içinde ikimiz de
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terlediğimizi hissediyorduk… Köpekbalıkları cirit atıyordu
etrafımızda… On dakika süren operasyon başarıyla sonuçlandı. Murat bıçakla ağı kesip pervaneyi kurtardı. Toplam on
dakika sürdü. Murat ve ben titriyorduk. 10-15 dakika hiç
konuşmadan durduk. Büyük an gelmişti. Motor çalışacak
mıydı… Nefeslerimizi tuttuk. Hepimiz birbirine bakıyorduk.
Marşa bastık. Motor çalıştı. Şanzımanda da hiçbir arıza yoktu. Çocuklar gibi sevindik. Akşam yemeğinde kuzu pirzola,
patates püre ile bu olayı kutladık. Bugünü 120 mil ile kapattık 140’a ulaşamadık. Bugün iki sevinçli haber aldım. Biri oğlum Deniz’den, diğerini karım Anita’dan... Cilt operasyonun
başarılı geçtiğini söyledi. Bu benim sevincimi bir kat daha
artırdı.

28 Nisan 2018 Cumartesi
256. GÜN

Horta’ya on günümüz var
Bugün saat 04.00-07.00 arası nöbetteyim. Hava raporların
gösterdiği bir hava vardı. Gerçi bir taraftan ben Azor yüksek
basıncının hareketini, rüzgarların değişimine bakmıştım. 1219 arası knot arası bir rüzgarla ilerliyoruz. Dalga yok. Ay yüzde 90, dolunay olacak yakında… Gece her taraf ışık içinde.
Bumbayı kontrol eden halatta bir hasar tespit ettik. Bunun
Horta’ya kadar dayanıp dayanmayacağı hepimizi kafasını
meşgul. Murat o kısmı iplik ve dikiş iğnesiyle sağlamlaştırdı.
Biz de bumbayı her iki taraftan bağladık. Hızımız 7.5 mil.
Rüzgar kuvvetleniyor. Nöbeti devrediyorum. Benden sonra
nöbeti devralan Alman arkadaş yandan gelen bir dalgayla ıslandı. Rüzgar kuvvetlendiği için yelkeni yüzde elli içeri sardık. Bugün dünkünden daha çabuk yol alıyoruz. Dalga yüksekliği 2-3 metre arasında değişiyor. Tipik tropik yağmurlar,
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sağanaklar bizi yoruyor. Hava raporları bu havanın iki gün
daha süreceğini bildiriyor. Horta’ya daha on günümüz var.
158 mil gelmişiz.

29 Nisan 2018 Pazar
257. GÜN

Atlantik’te yedinci günümüz
Yağmurlar devam ediyor. Önümüz de koca koca bulutlar sanki yolumuzu kesmek istiyor. Yelkenler bir ıslanıyor,
bir kuruyor. Önümüzde, arkamızda hiçbir kara görünmüyor. Okyanusun ortasında doğa ile baş başa olmak farklı bir
duygu. Bugün kuzey Atlantik’teki yedinci günümüz… Yavaş
ama emin şekilde hedefimize doğru yol alıyoruz. Bugün şirket ortaklarımdan Royal Otelleri’nin sahibi Ramazan Taş’ın
kızı Gizem evleniyor. Deniz, Ayşe ve Timur bizi temsilen
Antalya’ya düğüne gittiler. Biz de teknede bir kadeh rakı ile
arkadaşımın mutlu gününe uzaktan da olsa katılıyoruz. Bugün Antigua’dan yaklaşık bin mil doğuya doğru uzaklaşmışız.
Akşam yemeğinde kuzu etli patlıcan kebabı ve bulgur…

30 Nisan Pazartesi
258. GÜN

Atlantik’te yelkenleri tamir ediyoruz
Bugün saat 06:00 sıralarında ana yelkenden sanki imdat
sesleri duyduk. Dört bofor şiddetinde hava var. Bofor skalasına
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göre orta şiddette bir rüzgar… 10-11 knot hızında… Ana yelkene baktık alt uçtaki makaradan kendisini kurtarmış yani
yırtılmış sallanıp duruyor. Doyle Türkiye’de yaptırdığmız yeni
yelken kalitesiz çıktı. Murat büyük yelkeni topladı. Flok ile
yolumuza devam ediyoruz. Sabah saat 07.00 -10.00 nöbetini benim. Biz büyük yelkeni ne yapacağımızı düşünürken
sabah 08.30 da floktan işaret geldi. İki skipper de mutfakta
çalışıyorlar. Direğe yukarı bakıyorum. Flok yukardan kendini
kurtarmış. ‘Herhalde bugün bizim yelken günümüz’ diye
düşündüm… Yukardaki çekel kırılmış. Olmayacak bir şey
ama bizde her şey oluyor.
Nobel ödüllü Alman yazar Günter Grass, ‘Soğanı soyarken’ isimli romanında şöyle yazıyordu. ‘Soğan kat kat. Pek
çok kat var. Birini kaldırınca diğeri çıkıyor ortaya. Doğranınca insanın gözü yaşarıyor.’ Bizimki de benzer bir şey…
Ana yelkene bakarken floktaki sorun ortaya çıkıyor. Bizim
gözümüz yaşarmıyor ama şaşkın ve üzgünüz fakat karamsar
değiliz. Murat, flokun sorununu halledeceğini ümit ediyor.
Biz de olabileceğine inandığımızı kendisine söylüyoruz. Hiç
olmazsa floku kurtaralım. Çünkü flok tekneyi dengede tutuyor. Yelkensiz tekne çok sallanıyor. Yelkenle ve motor yardımıyla 8.5 – 9 knot sürate ulaşabiliyoruz. Murat ve Alman
skipper yeni çekeli monte etmeyi başarıyorlar.
Murat’ı biz 15 knot rüzgarda 25 metrelik direğin tepesine
çekiyoruz. Tehlikeli ama olması gereken bir aksiyon. Bizim
Murat çok cesur. Teknenin dümeni bende… Dalgalara ve
rüzgara karşı tutmaya çalışıyorum. Murat, direğin tepesinde
yirmi dakika süren mücadelesinden sonra ‘oldu işareti’ veriyor. Murat’ı aşağı alıyoruz. Bacaklarında çizikler oluşmuş
direğin sallanmasından… Aşağıda geri kalan montajları yapıyoruz. Birazdan floku tekrar devreye almak istiyoruz. Ama
bu arada flok da bir yırtık tespit ettik. Floku kullanmak da
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imkan dışı. Yedek yeni flokumuzu depodan çıkartıyoruz. Yeni
flok ile devama karar veriyoruz.
Bu arada dalgalar bizi yoruyor ama amacımızdan uzaklaştıramıyor. Yukarı çekiyoruz. Başarılı. İki saat süren yorucu
çalışma boşa gitmemiş. İki skipper durmak bilmiyor. Yırtılan
ana yelkeni de devreye almak istiyorlar. Tamamen el işi dikim
olacak… Bu da 2 -2,5 saat sürecek. Üç saat sonra işlem başarıyla sona erdi. Tamir edilen ana yelkeni çektik. Bu çalışmada
doğrusunu söylemek gerekirse en az çalışan bendim. Halbuki
yelkencilikte bir kural vardır. Yelkende herkesin yapılan işin
bir yerinden tutması gerekir. Ben bunu ilk kez yapmadım.
Düştüm, omzum incindi. Buna rağmen yorulan iki skipperin nöbet saatlerini üstlendim. Bir kadeh rakı ile güneş batışını izledim. Moralimiz yerinde… Akşam yemeği mercimek
çorbası salata…

1 Mayıs 2018 Salı
259. GÜN

Yolun daha yarısındayız
Azorlara yaklaşıyoruz. Yolun yarısından fazlasını arkamızda bıraktık. Gün sorunsuz geçiyor. 210 litre yakıt harcamışız.
1268 mil yapmışız. Yani 2200 km ye tekabül eder. Ortalama
6.2 knot hızla gidiyoruz. Motorsuz. Üç gün sonra Kalmen
bölgesi dedikleri rüzgarsız bölgeye gireceğiz. Murat bugün
bademli ekmek yapma hevesinde… Akşam kuzu etli kuru fasulye ve pilav ümit ediyoruz. Balıklar artık yanımızdan bile
geçmiyor. Okyanusun üstü bildiğimiz okyanus bitkileriyle
dolu. Oltaya hep onlar takılıyor… Rüzgar epey hafiflediği
için motorla gitmeye çalışıyoruz. Güneş batışına doğru on
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kiloluk bir orkinos yakaladık… Tekneye çektik ama fırladı
gitti… Bu elimizden kaçırdığımız ikinci balık… Yine şansımız yok, şans balıktan yana… Arkasından bakakaldık. Hani
insan sevdiği kişiden ayrılırken, o gözden kayboluncaya kadar
bakakalır ya… Bizimki de öyle bir şey oldu…

2/3 Mayıs 2018 Çarşamba/Perşembe
260./261. GÜN

Kaptan Nevzat Kaçar ile selamlaştık
Sakin bir gece… Motorla gidiyoruz. Rüzgar 3 knot…
Azorlara daha 850 mil var. Şimdilik herşey yolunda gidiyor.
Kalmen bölgesine girdik. Kalmen, ekvatorun güneyi ile kuzeyinde onar derece enlemleri arasındaki bölgeye verilen isim…
Burada, kuzey yarım kürenin kuzeydoğu ticaret rüzgarları ile
güney yarım kürenin güneydoğu ticaret rüzgarları ile bir araya geliyor. Çarpışan hava yükseliyor, altta rüzgarsız, sakin bir
alan yaratıyor. Bu sakin alanda 6.1 knot hız yapıyoruz. Ayrıca
tekneyi iten bir akıntı da var. Bu da yaklaşık bir mil hız sağlıyor. Murat’ı tavlada üç kez yendim. Fazlaca yapılacak bir şey
olmadığı için ben de İngilizce’mi ilerletmek için çalışıyorum.
Azorlar’da saat Greenwich ile aynı zamana sahip… Bugün saatlerimizi geri aldık. Üç saat kazandık.
Perşembe günü iki tankımızdan birinde 160 litre yakıtımız kalmış. Diğeri ise dolu 250 litre… Ayrıca 900 litre
yedek yakıtımız var. Horta’ya kadar daha 700 mil yolumuz
var. Sabah menemenli zengin bir kahvaltı yapıyoruz. Birden
bir geminin yanımıza yaklaştığını fark ediyoruz… Dev bir
kuru yük gemisi… Sanki üstümüze çıkacak gibi… Endişeleniyoruz. Hemen uzaklaşmak istiyoruz ama sanki biz kaçtıkça
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o geliyor… Yaklaşınca fark ettik ki Türk gemisi… Kaptan
Nevzat Kaçar isimli Türk bandıralı gemi… Bakıyoruz kaptan köşkünden bize el sallıyor. Türk bayrağını çektik. Telsizle selamını aldık. Daha sonra uzaklaştı… Böyle büyük Türk
bandıralı gemilerin, şileplerin, tankerlerin kaptanları meslek
yaşamları boyunca okyanuslarda sanırım Türk yelkenlilere
çokça rastlamaz… Bilmiyorum bunlar rotalarını biraz değiştirip bir yardıma ihtiyaçları olup olmadığını sorarlar mı…Bu
belki denizcilik geleneğinden çok insani davranıştır… Nevzat
Kaptan’a bu açıdan teşekkür ediyoruz. Pupa yelken gitmek
istiyoruz ama rüzgarın hızı çok düşük. Rüzgarı arkadan almamıza rağmen yetersiz. Akşam köfte, patatesten oluşan yemeğimizi yedik.

4 Mayıs 2018 Cuma
262. GÜN

Tekneye takılan halatı sürüklüyoruz
Bugün de motorla yolumuza devam ediyoruz. Süratimiz
7.5 mil. Deniz çarşaf gibi… Rüzgarın hızı 5 knot… Saat 08:00
sıralarında kuzey doğudan gelen rüzgarın şiddeti 11 knota çıkınca hemen yelkenleri açtık. Motorun devrini düşürdük. İki
yelken ve motorun da yardımıyla 7.5 knot hızla gidiyoruz.
Nöbet sırası Murat’ta… Murat, ‘Motoru durduralım, uzun
süredir çalışıyor, dinlendirelim’ dedi. Motoru durdurdu. Bu
arada Murat ve skipper arkadaş eğilmiş denize bakıyorlardı.
Sanki denizde bir şey görmüşlerdi. Ben de yanlarına gittim.
Kocaman bir halat takılmış tekneye… Beraber halatı da götürüyoruz. Murat’ın motoru durdurması o kadar isabetli bir karar olmuşki… Aksi takdirde ya o halat pervaneye takılsaydası
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ne olurdu halimiz. Daha önce pervaneyi takılan ağdan kurtarmamızı düşünmek bile istemiyorum. Horta’ya 500 mil yolumuz kalmış. Akşam yemeği kuzu kızartma, patates püresi.
Murat sigara tiryakisi… Antigua’dan yola Murat’a artık
sigarayı bırakma zamanı geldiğini söylemiştim. Atlantik’i ilk
geçişimizde de söylemiştim, ama işe yaramamıştı. ‘Tamam
Kadir bey söz bırakacağım’ dedi kaç kez, ama yine devam
etmişti. Bu kez radikal bir çözüm düşündüm ve tüm sigara
paketlerini okyanusa attım. Murat’taki reaksiyonu görmeliydiniz. ‘Eyvah ben yandım bittim, ne yapacağım ben şimdi’
diye biraz ağlandı, sızlandı. Ama her denizci gibi o da tedbirli… Sigara bulamayacağını düşünerek nikotin yapıştırıcıları
almış yanına… On gün kadar böyle idare ettikten sonra sigarayı tamamen bıraktı…

5 Mayıs 2018 Cumartesi
263. GÜN

Atlantik’te İngilizcemi ilerletiyorum
Bugün saat 01.00 – 04.00 arası nöbetteyim. Ay her tarafı
aydınlatıyor. Nöbeti bıraktıktan sonra güverte yerine kabinde
yatmaya karar verdim. Hava soğuk. Kuzeydoğuya geldiğimizi
fark etmeye başladık. Antigua’dan yola çıktığımızdan beri 1850
mil gelmişiz. Horta’ya daha 400 mil yolumuz var. Rüzgar arkamızdan geliyor. Motor ve yelkenler ile yolumuza devam ediyoruz. Salı günü Horta’ya varmayı düşünüyoruz. Ben de gündüz ve gece nöbetlerinde İngilizce 250 kelime ezberledim. 11.5
knot rüzgar tam arkamızdan geldiği ve biz de ayı bacağı yapamadığımız için tekne sallanıyor, yelkenleri kullanamıyoruz.
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Yelkenciler bilir… Rüzgar tam arkadan gelince ana yelken, flokun rüzgarını kesiyor, onu devre dışı bırakıyor. Bu
durumda floku ters kontraya basmak gerekiyor. Böylelikle,
rüzgarın dolduracağı yelken alanı artınca tekne hızlanıyor.
Buna ayı bacağı seyri deniyor. Tekne hızlı seyretmesine rağmen zor, dikkat isteyen bir seyirdir. Dümencinin rüzgar ile
olan açıyı çok dikkat etmesi gerekiyor… Biz yapamadık…
Akşama doğru bir yunus sürüsü gördük. Yunuslar ilginç balıklar… Denizden zıplıyorlar… Sanki denizde bir sağa bir
sola döner gibi yüzüyorlar… Sanki bizi selamlayıp geçtiler.
Bugün Bentour Finanz Müdürü Işın Körtel, Hamburg’da
evleniyor. Eşim Anita ve oğlum Deniz düğüne gittiler.

6 /7 Mayıs 2018 Pazar /Pazartesi
264./265. GÜN

Yakınımızda esrarengiz bir tekne var
Bugün saat 04.00 – 07.00 arası nöbetteyim. Dalgaların
boyu 1,5 metreyi aşıyor. Arkadan iten rüzgar çok zayıf. Yine
motora yükleniyoruz. Hava nemli soğuğa dönüştü. Sıcaklık
6-8 derece. Nöbetten sonra öğle saat 12.00’ye kadar uyumuşum. İki skipper kahvaltı için beni beklemişler. Saat 13.0016.00 nöbeti yine benim. Havada, rüzgarda bir değişiklik gözükmüyor. Horta’ya 220 mil var. Sakin bir pazar geçirdik.
Gece sakindi. Önümüzde bir tekne gördük. Ne ışığı vardı,
ne de Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) açıktı. Esrarengiz
bir durumdu. Bir görünüp bir kayboluyordu. Herşeyi bıraktık tüm dikkatimizi bu tekneye verdik. Uzunca bir süre sonra
yanımızdan ayrıldı, kayboldu. Ne olduğunu anlayamadık.
Sabah bir baktık ki tekne yine yakınımızda bitmiş… Rüzgar
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yok ama yelkenleri açıktı. Bazı olaylar vardır ki gizemi tüm
araştırmalara rağmen çözülemez. Bu da galiba öyle bir şeydi… Berbat bir gece geçirdim. Karnımın alt kısmında şiddetli
bir ağrı vardı. Belki apandist diye düşündüm. Bir yandan da
‘umarım apandist değildir’ diyordum kendi kendime… Ağrı
kesici aldım. Ağrılarım hafifledi. Bu arada otopilot devre dışı
kaldı. Tekne kendi etrafında dönmeye başladı. Ne olduğunu
anlamadık. Herkes bilir… Arızalanan elektronikler için eski
bir düzeltme yöntemi ‘kapatıp açmak’ tır. Bu tamir teknolojisinin temel prensibidir. Biz de önce aynı metodu uyguladık.
Oto pilotu kapatıp tekrar açınca her şey normale döndü.
Dün kardeşim İhsan telefon etti. Aynı liseden mezunuz.
Dün İstanbul Erkek Lisesi’nin pilav günüydü. Arkadaşlar selam söylemişler. Bir sınıf arkadaşımın karısında kanser hastalığı tespit edilmiş. Ama ne olduğunu tam anlayamadım.
İnşallah en kısa sürede tekrar eski sağlığına kavuşur.

8 Mayıs 2018 Salı
266. GÜN

Nihayet Atlantik’in üçte ikisini aştık
Horta adasına 20 mil kaldı. Son saatleri yelkenle arkamızda bıraktık. Saat 06.00 sıralarında Horta limanına girdik.
Yanaşmadan ortaya demir attık. Murat’ı tebrik ettim. Alman
skipper, yanımıza geldi… Asık suratlıydı… Günaydın bile
demeden Murat’a döndü… ‘Murat benim için bu seyahat
bitmiştir. Yetti artık’ dedi yüksek sesle… Ben ve Murat birbirimize baktık… Ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Ben
‘Herhalde ciddi söylemiyorsun bunları’ dedim. Cevabı
‘Ciddiyim’ oldu ve ekledi… ‘Teknede birkaç gün daha kalabilir miyim’ Çok şaşırdım. ‘Bir dakika daha kalamazsın,
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derhal tekneyi terk et’ diye cevapladım. Daha önce yaptığımız anlaşmaya göre Cebelitarık’a kadar gelecekti bizimle…
Sözünden dönen adam ile aynı yerde olamayacağımı söyledim. Uzun deniz seyahatlerinde en önemli sorunların başında
mürettebat gelir… Karada uzun yıllar iyi anlaşan kişiler, bir
yelkenli seyahatinde uzun süre bir arada kalınca anlaşmazlıklar çıkabiliyor… Bu yüzden yarıda kalan seyahatlerin olduğu
dahi biliniyor… Bizimki de böyle oldu...
Gün ışığında saat 09:00 da pasaport polisinin olduğu yere
çağırdılar. Yanaştık. Önce gitmek isteyen skipperi bıraktık.
İşlemleri yaptık. Murat’ın Schengen vizesinin bittiği ortaya
çıktı. Portekizli polis 15 günlük geçici bir vize verdi. Gösterilen yakında bir yere tekneyi bağladık. Marina ücreti elektrik ve su dahil 23 Euro. Merkezi Almanya’nın Köln kentinde Olimar Reisen isimli turizm şirketinin temsilcisi geldi
tekneye… Ağrılarım tekrar başlayınca hemen beni hastaneye
götürdü. Üşütmeymiş. Apandist değilmiş. Rahatladım.

9 Mayıs Çarşamba
267. GÜN

Horta marina sanat müzesi gibi…
Horta Marina’dayız. Horta Marina, okyanusta teknelerin en fazla uğradığı marinalar arasında dördüncü sırada geliyor… Üç yüzden fazla tekneye ev sahipliğe yapabilecek kapasitede… 1986’da faaliyete geçmiş… Her yönden rüzgara kapalı… Atlantik’i geçen hemen her teknenin uğradığı bir marina… 1987’den beri de mavi bayraklıymış… Marina’da Mark
isimli bir katamarana bağlıyız. Zaten onlar bugün saat 09:00
gibi ayrılacaklarmış. Çıkış için bizim tekneyi çözdüler. Tam
manevra yapıp yol vereceğiz Murat seslendi… ‘Kadir bey, ön
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pervane çalışmıyor’ Ön pervane aynı zamanda manevra pervanesi… Manevra alanlarının kısıtlı olduğu zamanlarda, dolu
marinalarda çok işe yarıyor… 1970’lerin sonlarından bu yana
kullanıyor… Türkiye’de 1995’ten sonra yaygınlaşmaya başladı. Ön, yani manevra pervanesinin çalışmamasına rağmen
manevra yapıp katamarana yol verdik, çıktı. Biz 15-20 sene
önce ön pervanesiz tekneyi yanaştırırdık. Burada da ustalığımızı kullandık desem yalan olmaz…
Horta Marina’nın bir özelliği de marinada kıyıda ressamlar
resim yapıyor. Marina sanki bir açık hava müzesi gibi… Kıyıya yanaşıyoruz, kıyıdaki ressamlardan birine seslenip rica ettik
halatı bağlaması için… Alçakgönüllü bir sanatçı olduğu belli
oluyordu her halinden… Belki de böyle şeylere alışkındı…
Hemen yerinden kalkıp attığımız halatı bağladı. Teşekkür ettik. Ardından büroyu arayıp ön pervanenin çalışmadığını, bir
elektrikçi aradığımızı söyledik. Mid Atlantic firmasından bir
ustayı gönderdiler. Juvau isimli bir usta geldi. İki saat kadar
uğraştı. Usta, Murat’ın suya dalıp pervaneyi kontrol etmesini
istedi. Deniz suyunun sıcaklığı 18 derece civarındaymış. Murat suya atlayıp baktı. Baktı bir şey yok. Ön pervane çalışıyor.
Bu arada 65 metre halat alıp bumbo ipini değiştirdik.
Şehirde biraz gezip döndük. Bizim tekneye başka bir
yelkenli yanaştı. Matsya isimli bir tekne… Sözlüğe baktım.
Matsya, Hint mitolojisinde bir balık adıymış… Teknede üç
kadın ile Rolf isimli bir erkek vardı. Alman Olimar Reisen
turizm şirketinin Azor adalarındaki temsicisi Lui’yi aradım.
Yarın otomobille adayı gezmek istediğimizi söyledim. Marina
bürosu aracılığıyla bir temizlikçi kadın bulduk. Teknenin içini güzelce temizlettik. Karım Anita’yı aradım. 20 Haziran’da
İstanbul’da buluşabileceğimizi söyledim.
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10 Mayıs Perşembe
268. GÜN

Murat ‘ben burada kalayım’ diyor
Saat tam 09:00’da rehberimiz Paulo Oliveira bir arabayla
geldi. Kahvaltı ettik. Saat 10.00’da yola çıktık. Saat 14 : 00 de
Caldeira kraterine vardık. Fajal adasındaki volkan krateri…
1,5-2 kilometre çapında… Kraterin kenarları dik yamaçlar,
ortadaki kraterin çapı yaklaşık dört yüz metre… Ada ve Atlantik okyanusu buradan şaheser bir görünüme sahip…
Arazi de çok ucuzmuş. Aldığımız bilgiye göre, buralarda
üç dönüm arazinin fiyatı beş yüz Euro’dan fazla değilmiş…
Murat bir ara şaka yollu, ‘Ben burada kalayım. Ziraat, hayvancılık yaparım, geçinip giderim’ dedi… Ada yemyeşil
ama soğuk ve bulutlu… Bodrum’da yaşayan Murat’ın buralara alışması mümkün değil.
Öğle yemeğinde kılıç balığı yedik. Nefisti… Türkiye’de
böyle düzgün pişirilmiş bir balık yemek şans işi… Ünlü gurme Vedat Milör yazmıştı… ‘Bizde balık kültürünün gelişmemesinde bir sürü etken var. Aşçıların kendilerinin balık yememeleri, denizlerimizdeki balıkları heba etmemiz,
sigaranın yaygınlığı, rakı kültürü ve belki de en önemlilerinden biri de pulbiber kullanılması.’ Katılıyorum. Rehberimiz Paulo bizi birkaç yere daha götürmek istedi. Ancak yola
çıkacağımız için alışveriş edeceğimizi söyleyip teşekkür ettik.
Dönüp alışveriş yaptık. 15 gün yetecek malzemeyi yaklaşık
yaklaşık beş yüz Euro’ya aldık. Antiller’den sonra bayağı ucuz
olduğunu gördük. Tekneye döndük. Yolda dönerken gözüme
bir otel ilişti… Hotel Fayel… Akşam saat 21:00’de Murat’la
otele spa’ya gittik… Herşey dahil 45’er Euro ödedik… Sonra
tekneye dönüp yattık…
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11 Mayıs Cuma
269. GÜN

Rotamız Saint Miguel adası
Sabah erken kalktık… Saat 08:00 civarında bize bağlı
Matsya isimli tekneyle yer değişimi yaptık… Bu sırada biraz sohbet imkanı bulduk… Hollandalı bir aile… Rolf van
der Meer, karısı ve iki kızıyla tekneyle seyahate çıkmış. Rolf,
Hollanda’da bir psikoloji merkezinin direktörüymüş… Firmalara çeşitli alanlarda danışmanlık yapıyormuş. Pico adasına gideceklerini söyledi. Pico, Azorların ikinci büyük adası. Portekiz’in en yüksek dağı da burada… Yaklaşık iki bin
dört yüz metre yüksekliğindeki Ponta do Pico vulkanı bu
adada… Adanın nüfusu 14 bin civarında. Hollandalı aile
vulkanı görmek istiyorlarmış… Manevra pervanesi çalıştığı
için 15 dakika içinde yer değiştirdik. Ayrılmadan önce liman
duvarına hatıra yazımızı da yazdık. ‘Kadir, Murat Türkiye
hatırası’ Saat 12:00 civarında halatları bıraktık. Dört saatte
bir nöbetleşmek üzere yolculuğa başladık. Rotamız Saint Miguel adasında Ponta Delgada…

12 /13 Mayıs 2018 Cumartesi/Pazar
270./271. GÜN

Furnas’ta tandır kebap yemeye gittik
Saat 14:00 gibi motor ve yelken ile Ponta Delgada limana
giriş yaptık. Marina işlemleri kolaydı. 60 litre yakıt aldık ve
yanaşacağımız yere gösterecek kılavuzu alıp kıyıya aborda olduk. Herşey tertemiz, düzgün. Ponta Delgada Marina’sı Horta’daki marina ile aynı şirkete aitmiş. Biz yola çıkarken Horta
limanı oraya herşeyi bildirmiş. Herşey pırıl pırıl. Pazar günü
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için Atlas rent a car firmasından Opel Corsa bir araç kiraladık.
Antil sıcaklarından sonra burası bayağı soğuk… Akşam marinadaki restoranda kendimize bir ahtapot partisi verdik.
Pazar sabah saat 09:30 da kiraladığımız Opel Corsa geldi…
Kırmızı Opel Corsa… Kuzey’e doğru gittik… İlk durağımız
Sete Citades krateri… Volkan son beş bin yılda en aktif volkanlardan biriymiş… Krater gölü dar bir kanalla birbirine bağlı iki gölden oluşuyor. Kraterin kenarından bakınca göllerden
biri gökyüzünün mavisini yansıtıyor, ‘Lagua Azul’ diyorlar,
diğeri ise içindeki bitkilerden dolayı yeşilimsi gözüküyor, bu
yüzden ‘Lagua Verde’ adı verilmiş… Her yerde olduğu gibi
burada da bir efsane varmış. Rehberin verdiği bilgiye göre,
prenses aşık olduğu çobana kavuşamadığı için çok ağlamış…
Göller prensesin gözyaşlarını ifade ediyormuş… Civarda da
Sete Citades isimli kasaba var. Gelir kaynağı tarım, ormancılık
ve turizmmiş… Zaten başka ne olabilirki… Her yer yemyeşil,
gözün alabildiğine çayırlar, muazzam bir manzara.
Sonra doğuya dönüyoruz. Villi Fronka’ya uğruyoruz.
Dört bin beş yüz kişinin yaşadığı kasaba... Oradan rotayı
Furnas’a çeviriyoruz. Furnas’ın nüfusu bin beş yüzmüş…
Buranın en önemli özelliği yeraltından çıkan ‘Fumarole’ adı
verilen sıcak buhar… Aslından bunlar kısmen buhar, kısmen
volkanik gaz… Çok dar bir alanda sıcaklığı 98 dereceye varan bu sıcak buhar kaynaklarının sayısı yirmiyi geçiyormuş…
Toprak o kadar sıcak ki çıplak ayakla basamıyorsun. Restoranlar bu durumdan faydalanarak eti toprağa gömüp pişiriyor. Tandır diye satıyorlar… Bu yörenin spesyalitesi bu… Beş
kilometre ötedeki restoranlar dahi burada pişirilmiş eti satıyorlar… Biz de Furnas kentine gittik… Orada bir restoranda
bu yeraltında pişen tandırı zevkle yedik…
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14 Mayıs 2018 Pazartesi
272. GÜN

İtalyan yelkenci gençlerden haber yok
Adalarda yaşam, genelde güneşin ilk ışıklarıyla birlikte erken saatlerde başlar. Bugün biz de yine erken kalkıp Ponta
Delgada’yı dolaşmak istiyoruz. Ponta Delgada İspanyolca
‘dar uç’ demekmiş… Ponta Delgada, Azor Adaları’ndan Sao
Miguel adasında… Nüfusu 68 bin civarında… Tüm adada
ise 130 bin kişi yaşıyor… Burası aynı zamanda Portekiz’e ait
dokuz adadan oluşan Azorlar’ın da Angra, Horta ile birlikte üç başkentinden biri… Ancak adaların hükümet merkezi
burada… Burası yelkenciler için Avrupa ve Amerika kıtasına
giriş kapısı olarak da niteleniyor.
Kentte tarih ve modern bir arada… Her şey içiçe… 19.
yüzyıldan tarihi yapılar, yüksek binalar karşılıyor insanı. Limanda tarihi Portas da Cidade, yani kente giriş kapısı… Surları olmayan üç yanyana kemerli kapı… İnsan bu kapılardan
geçerken sanki tarihin hava akımına kapılmış gibi oluyor…
Kapılardan tarihte kimler gelip geçmiş düşünmekten alıkoyamıyor insan kendini… Kentin merkezindeki Igreja Matriz
de Sao Sebastiao kentin asıl kilisesi… Adada 1521-31 arasında büyük bir veba salgını yaşanmış… Kalenin içindeki askeri
müzeyi, pazar yerlerini gezdik. Zaten pazar yerlerine gidince,
hallere girince o ülkenin durumunu anlıyorsunuz. Pazar yerleri bolluk içindeydi.
Saat 14:00 gibi tekrar marinaya döndük. Çamaşır yıkadık.
Murat tuvaleti tamir etti. Motorun yağ filtresini değiştirdik.
Marinada ofise gidip çıkışı aldım. İki gün önce marinaya geldiğimizde yanımızda duran ufak bir İtalyan teknesi duruyordu. Güvertesinde de iki genç vardı. Cebelitarık’a doğru yola
çıkmak istiyorlardı. Önce ‘Madeira adasına kısa bir süre uğrayacağız’ demişlerdi. Dün marinadaki duyuru panosunda
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asılmış bir yazı gördüm. Bu iki denizcinin kayıp olduğu yazıyordu. Marinada çıkış işlemleri yaparken o iki İtalyan gençten haber alınamamış. Tekne de ortada yokmuş. SOS alınan
yerde iki cankurtarann yeleği bulunmuş. O bölgede hava da
sakinmiş. İki gencin uyuduğu sanılıyor. Otomatik tanımlama sinyaline rağmen üzerlerinden dev bir şilep veya tanker
geçtiği sanılıyor. Teknenin de paramparça olduğu… Çünkü
kaybolmalarına başka ihtimal vermiyor kimse…
Atlantiği tek başına veya iki kişiyle geçmenin en büyük
tehlikesi bence devamlı dümende oturmaktan dolayı ortaya
çıkan uykusuzluk… Uykusuzluktan dolayı hatalı veya yanlış kararlar verilebiliyor. Dolayısıyla okyanuslarda tek başına
veya en fazla iki kişiyle yapılan seyirlerde meydana gelen felaketlerin çoğuna uykusuzluğun yol açtığı tahmin ediliyor. İki
İtalyan gencin akıbeti ile ilgili haberden sonra tekneye üzgün
döndüm. Olan biteni Murat’a anlattım. O da çok üzüldü.
Hava raporuna baktım. Hava süper güzel. Kullandığımız sistem bize altı gün 15 saatte Cebelitarık’ta olacağımızı gösteriyordu. Biz yarın sabah saat 06.00’da hareket etmeye karar verdik.
Akşam Cornaz da Sardenien lokantasına gittik. Bu kez balık
yerine et yedik. Akşam 21:00 de tekneye dönüp yattık.

15 /16/17 Mayıs 2018 Salı/Çarşamba/Perşembe
273./274./275 GÜN

Bir güvercin misafirimiz oldu
Sabah erkenden yola çıkıyoruz. Herşey planladığımız
gibi… Motor ve yelkenlerle yol alıyoruz. 6.5 knot süratimiz var. 100 mil kadar açıldık adadan. Artık kara gözükmüyor. Birdenbire bir güvercin geldi tekneye… Durumundan
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yorgun ve bitkin olduğu anlaşılıyor. İki dümenin arasındaki
sandalyeye kondu. Ekmek verdik, yüzüne bile bakmadı…
Yarım saat kadar durdu, tekrar gitti, geldi. Güvercin gidip
geliyor Dörder saat nöbetle gidiyorduk… Hava çok soğuk…
Karayiplerden sonra bu soğuk havalara alışmak zor oluyor. Ne
varsa üzerimize giydik.
Üç gündür yol alıyoruz. Biraz yağmur. Tekdüze geçen
üç gün. Yazar, şair Ahmet Haşim’i tanıyorsunuz… Sembolizmin en güçlü şairlerinden biridir. Şiirleri adeta bir tablo
gibidir. Şiir dışında gezi yazıları, denemeler de yazmıştır. Yalnızlık onun için vazgeçilmez konudur, bu temayı sonbahar ve
akşam kızıllığı gibi çeşitli simgelerle şiirlerine yerleştirmiştir.
Ahmet Haşim, düz yazılarından ‘Son Sayfa’da şöyle yazıyor… ‘Gemideki gezgin, geniş deniz üstünde ilerledikçe,
aynı denizin, önünde sürekli uzayıp gitmesine şaşırır’ Biz
tabii onun yazdığı gibi şaşırmıyoruz ama monoton bir şekilde
yol alıyoruz. Kara görmeden okyanusun ortasında olmak yıldızlar, rüzgarlar, dalgalarla yol almak bambaşka bir duygu…

18 Mayıs 2018 Cuma
276. GÜN

Dönüş yolunun yarısına geldik
Neredeyse yolun yarısına geldik. Hava kapalı soğuk ve
nemli. Her taraf gri. İki metreye yaklaşan dalgalar. Bazen sancaktan, bazen iskeleden gelen dalgalar bizi ıslatıyor. Akşamüzeri Cebelitarık’a 130 mil kaldığını gördük. Kuzeyden gelen
13-14 knot şiddetinde rüzgar bize sürat sağlıyor. Flok, ana
yelken ve motorla gidiyoruz. Ana yelkeni daha önce elimizle
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dikip tamir ettiğimiz için dikkat ediyoruz. Bu yüzden tam
açmıyoruz. Bu akşam menümüze hafif bir yemek seçtik. Beşamel soslu karnabahar ve peynir. Ben karnabaharı severim.
Geçen yıl okumuştum. Gastronomlar 2017’nin en önemli
sebzeleri arasında seçmişlerdi. Karnabahar için bereketli sebze
denilebilir. İster yumurta bulayıp kızart, ister kıymalı yemeğini yap, istersen haşlayıp soslu salatasını yap… İstersen turşusunu yap… Biz beşamel soslusunu yaptık…

19 Mayıs 2018 Cumartesi
277. GÜN

Taifa’ya daha 310 mil var
Bu gece 23:00 – 03:30 arası nöbet sırası bende… Gece
saat 01:30 civarı… Murat uyuyor… Bir taraftan dalgaların,
diğer taraftan rüzgarın sesi… Bunların dışında kadife gibi
yumuşak sessizlik hakim… Okyanusu seyrediyorum… Hızımız yaklaşık 8 knot. Rüzgar hızı da 12-14 knot civarında ve
kuzeyden. Dalgalar ise 2-4 metre civarında. Yelken seyrinde
mümkün olduğu kadar iki yelkeni de kullanmak esastır tabii… Tek yelkene inilmesi gerekiyorsa ilk öncelik sadece flok’a
kalmak olabilir deniliyor. Tek yelkenle (flok veya ana yelken)
ilerlemek teknenin dengesini bozabildiği için dikkatli olmak
gerekiyor… Ama şunu da unutmamak gerekir. Her teknenin
her rüzgara tepkisi farklı olabilir... Bu mesela yelken alanı, ve
teknenin genel özellikleriyle de değişebilir. Bu belki tekneyle buluşma veya bütünleşme olarak nitelenebilir. Dolayısıyla
standart bir davranış tavsiye etmek mümkün değil sanırım…
Herşey yolunda gözüküyordu bana göre… Ama birden
ne olduysa oldu. Birden flok yelkeni kendi kendine hareket
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etmeye başladı. Aynı zamanda oto pilot da alarm verip devreden çıktı. Hani donakaldım denir ya bu gibi durumlarda…
Ben ise dona kalıp bakmak yerine ‘Murat’ diye bağırdım…
Uyanıp yardıma geldi. Flok yelkeni travelere bağlı olduğu yerden koptu. Halbuki flok yelkenimiz yepyeniydi. Geçen yıl
Greifswald’de yapılmıştı. İlk kez kullanıyorduk. Çok yorulmuştuk ama böyle devam ettik.
Saat 15:00 sıralarında yakıtımızı kontrol ettik. 600 mil
yol gelmemize karşılık 130 litre yakıt kullanmışız. Demek ki
tasarruflu kullanmışız.
Hava biraz daha sıcak, gökyüzü mavi… Yahya Kemal
Beyatlı’nın dediği gibi… Türk edebiyat tarihinin önemli
isimlerinden biri olan Yahya Kemal Beyatlı, ‘Denizin Türküsü’ isimli şiirinde şöyle yazıyor… Dolu rüzgarla çıkıp ufka
giden yelkenli! / Çıktığın yolda, bugün, yelken açık, yapyalnız / Gözlerin arkaya çevrilmeyerek, pervasız / Yürü ! Hür
maviliğin bittiği son hadde kadar !... Biz de aynı duygularla
ilerliyoruz.
Saat 16:00 sıralarında Cebelitarık’taki Taifa’ya kadar 310
mil yolumuz var…
Bugün Türkiye’de Gençlik ve Spor Bayramı… Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk,
Bandırma Vapuru ile 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a
çıkarak İtilaf Devletleri’ne karşı Kurtuluş Savaşı’nı başlattı.
Atatürk kendi yazdığı Nutuk’a da ‘1919 senesi Mayısı’nın
19. günü Samsun’a çıktım’ diye başlar. Gazi Mustafa Kemal
Atatürk bu önemli günü Türk gençliğine armağan etmiştir.
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20 Mayıs 2018 Pazar
278. GÜN

Cebelitarık’a doğru ilerliyoruz
Bugün herşey önceden ısmarlanmış gibi yolunda. Rüzgar
10-15 Knot şiddetinde. Takviye olarak da düşük devirde motoru çalıştırıyoruz. Hızımız 6.6 knot civarında. Cebelitarık’a
yaklaştıkça deniz trafiğinin arttığı hemen görünüyor. Daha
önceki bölümlerde de yazmıştım. Cebelitarık Boğazı yoğun
bir şilep, tanker trafiğine sahip. Boğazın darlığı sebebiyle doğu ve batı yönlerine giden gemiler birbirlerine paralel
ve birer sıra halinde belli aralıklarla yol alıyor… Yılda 8 bin
civarında gemi geçiyormuş boğazdan… Tabii bunlar devasa
şilepler, transatlantikler, dev gemiler… Bizim gibi küçük teknelerin çok dikkatli olması gerek… Biz de dikkatli bir şekilde
ilerliyoruz. Akşama doğru rüzgar kesildiği için yelkenleri indirdik, motorla ilerliyoruz.

21 Mayıs 2018 Pazartesi
279. GÜN

La Linea Cebelitarık / Alcaidesa Marina
La Linea İspanya’nın Endülüs bölgesinde Akdeniz kıyısında bir kasaba… Tam adı La Linea de la Concepcion…
Sınır kasabası aslında, İspanya’dan kara yoluyla Cebelitarık’a
giderken son durak… Öğle saatlerinde La Linea’daki Alcaidesa Marina’ya (Channel 9 - 156,45 Mhz) ulaştık. Marina
Cebelitarık körfezinde… Bize 14. pontonda 4 numaralı yeri
tahsis etmişler. Geçen altı- yedi gün çok yorulmuştuk. Şehirde bir restorana gidip yemek istedik. Ama ne çare… O kadar
dolaştık aradığımız restoranı bulamadık. Yorgunluktan sarhoş
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gibi yürüyorduk. Nihayet yemek de veren bir kahveye gidip
makarna yedik. Sonra tekneye dönüp kendimizi yatağa attık.
Gece saat 24:00 sıralarında siren sesine uyandık. Bizim korna kendiliğinden çalışıp bağırıyor, adeta yeri göğü inletiyordu.
Durdurmak için çok uğraştık ama başaramadık. Marina inliyordu. Güvenlik görevlisi geldi, kabloyu kesti. Ses kesildi.

22 Mayıs 2018 Salı
280. GÜN

La Linea Cebelitarık / Alcaidesa Marina
Kahvaltıdan sonra sırayla yapılması gereken işler için kolları sıvadık. Yapılacak çok şey vardı. Tekne temizlenmeliydi.
Premium Service Yacht firmasının gönderdiği bir kişi tekneyi
baştan aşağı, içini ve dışını temizledi. 300 Euro tuttu. Yırtılan
fok ve ana yelkenlerin tamir edilmesi gerekiyordu. Tarifa, bulunduğumuz La Linea’ya yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta…
Endülüs’ün en güney noktası… Tarifa’dan Sam Genty gelip
yelkenleri aldı. Çarşamba akşamına kadar tamir edilmesi gerektiğini söyledik. Ancak o yelkenleri geri getirecek zamanı
olmadığını söyledi. Yapacak bir şey yoktu. ‘Gidip kendimiz
alırız’ dedik.
Bu arada yanımıza bir Hanse 588 geldi. Roland Persson
isimli bir İsveçli yelkenciymiş sahibi… Almanya’nın Greifswald limanından Malta’ya gidiyormuş. Bu akşam Tarifa’ya
gittik… Orada akşam balık yemek istedik. Bir taksi ile restorana gittik. Los Homerios… Bir ailenin işlettiği restoranın
yıldızı yoktu belki ama çok temiz, servisi düzgün ve hazırladıkları şeyler çok lezizdi… Balığın bile sevgiyle pişirilmiş
olduğu anlaşılıyordu. Turizmci gözüyle bakınca Endülüs,
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turistik bir yöre… Ilıman iklim, deniz. İslam mimarisiyle
barok mimarinin en güzel örneklerinin yan yana, portakal,
limon kokuları… Endülüs mutfağı da ağzınıza layık… Özellikle de deniz ürünü seviyorsanız... Çok çeşitli, bol ve ucuz.
Son derece de taze. Sebzeleri lezzetli…

23 Mayıs 2018 Çarşamba
281. GÜN

Tarifa’da yelkenleri tamir ettirdik
Bugün Murat’ın Schengen vizesinin süresi dolmuş… Saat
10:00’da polise gittik. Vize vermeyi reddettiler. Anlamak
mümkün değil. Vize vermedikleri gibi hemen tekneye gitmesini, karaya ayak basmamasını söylediler. Murat, söylenenleri
yapmadığı takdirde tutuklanabileceği yolunda uyarıda bulundular. Murat, çaresiz tekneye gitti. Ben de alışverişe gittim.
Murat teknede yağ filtresini kontrol edeceğini söylemişti giderken… Tekneye dönünce Murat, yakıt tankının sancak tarafında su olduğunu söyledi. Bu ise 250 litre yakıtın boşaltılıp
temizlenmesi demekti. Biz ise bunu yapmak istemiyorduk.
Ne yapabiliriz diye düşünürken, bir taraftan da Volvo’ya gidip
beş adet yağ filtresi aldım.
Saat 19:00’da Antony geldi. 45 kilometre uzaklıktaki Tarifa’ya gitmek üzere yola çıktık. Oradaki bir yelkenciye gidiyorduk. Yolculuk 40 dakika kadar sürdü. Sanayi bölgesindeki
firmayı aradık. Nafile arayış… Bulamadık. Antony tekrar
telefon etti firmaya… Bulamadığımızı söyledi. Bu kez telefondaki şahsın tarif ettiği yere gittik. Binada firmaya ait en
ufak bir işaret yoktu. Ama firma orasıydı. İçeri girdik. Yelkeni
almaya Antony ile gelirken, başka bir tekneden de yelkenciye
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tamir icin gelmesi gereken bir ana yelkeni yükledik arabaya. 940 Euro ödedim. Bu arada çekeller gördüm. Her biri
20 Euro’ymuş. 100 Euro ödeyip dört adet aldım. Ama 100
Euro dan da yelken getirme ücreti olarak 40 Euro’yu kestim.
Tekneye dönüşümüz saat 21:00’i buldu. Büyük yelkenin en
üstünde bir çekelin eksik olduğunu gördüm. Sam’ı aradım.
O çekelin mutlaka olması gerektiğini söyleyince çaresiz sabahı
bekleyip çekel satın almak zorunda kaldık. Böylece sabah çok
erken saatlerde saat 05:00’de yola çıkma planımız suya düştü.

24/25 Mayıs 2018 Perşembe/Cuma
282. / 283. GÜN

Cebelitarık’tan ayrılıyoruz
Mayorka’ya 430 mil yolumuz var. Yola çıkmadan önce
ana yelkeni açmak istiyoruz, ama olmadı. Çekele ihtiyacımız vardı. Marinadaki dükkan 09:00’da açılıyormuş. Bekledik. Nihayet dükkana gidip aldım. Tekneye döndüm. Murat
uğraşıyor ama olmuyordu. Sonunda yelkenin yanlış tarafını
kullanıldığımızı gördük. Diğer köşede eskisi duruyordu. Eskisine bakıp yenisini hemen yerine taktık. Saatler kaybettik.
Nihayet saat 11:00’de yola çıkabildik. Rüzgarın şiddeti sadece
yelken ile yol almamıza müsait değil. Motorun da yardımıyla
gün boyu yol aldık.
Cuma günü rüzgarın şiddeti azaldı. Dalgalar da öyle…
Bugün Cartagena limanına varmak istiyoruz. Cartegena,
Akdeniz’de İspanya’nın güneyinden kuzeye doğru Marbella,
Malaga’dan sonra gelen şehir… Yarın da orada yakıt ikmali
yaptıktan sonra tekrar Mayorka’ya doğru yola koyulmak…
Akşam saat 21:00 sıralarında Cartagena’ya vardık. Buraya
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dört yıl önce de tekneyi Türkiye’ye getirirken de gelmiştim.
Kıyıya iskele tarafından aborda olduk. Elektrik ve suya ihtiyacımız yoktu. Sabah da geldiğimizi bildirecektik.
Yaklaşık iki yüz bin nüfuslu bir şehir… Güney İspanya’nın
en büyük limanı… Kentin iki ana gelir kaynağından biri turizm diğeri ise liman… Doğal bir limana sahip Cartagena’da
ilk yerleşim merkezi Kartacalılar tarafından kurulmuş… Onlar buraya Yeni Şehir anlamında ‘quart hadas’ demişler…
Daha sonra Romalılar tarafından fethedilmiş… Onlar da
Yeni Kartaca anlamında ‘carthago nova’ demişler…
Murat ile şehri gezdik. Rustikal bir lokantada ‘paella’ yedik. Şehir meydanında klasik batı müziği konseri vardı. Gece
yarısı tekneye döndük… Bu arada Rembert Eulig’i aradım.
Dostum Eulig, MTS/OTS incoming şirketinin sahibi…
MTS/OTS Avrupa’nın en büyük incoming şirketi… Biz de
işlerimizi kısmen onunla yürütüyoruz… St. Petersburg’daymış. Hafta sonunda Mayorka’ya dönecekmiş. Pazartesi veya
Salı Mayorka’da görüşeceğimizi sanıyorum.

26 Mayıs 2018 Cumartesi
284. GÜN

Hemen çalışmayan motor bizi korkuttu
Sabah saat 07:00’de kalktık. Kahvaltıdan sonra liman idaresine gidip işlemlerimizi yaptım. Elektrik ve su dahil bir gece
için 29 Euro ödedim. Gerekli alışverişleri yapmak için Murat
ile şehre gittik. Şehirde tam bir festival havası vardı. Tam saat
11:00’de yola çıkmak istiyorduk ama yarım saat kadar geciktik. Murat motoru çalıştırmak istedi. Aaa.. O da ne… ‘Klik’
yapıyor ama marş motoru çalışmıyor. Marina’daki büroya
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gidip yardıma ihtiyacımız olduğunu söyledim. Görevli sağı
solu aradı ama kimseye ulaşamadı. Hafta sonu olduğu için
kimse çalışmıyordu. Sorunun ancak pazartesi çözülebileceğini
söyledi… Çaresizlik içinde tekrar tekneye döndüm. Bir yandan bugün yola çıkabileceğimize dair umudumu kaybetmiyorum nedense… Ama diğer taraftan da sanki orada kalacakmış
gibi tekneye elektrik ve su bağlantısını tekrar yaptırdık.
Saat 13:00’de Simon geldi yardım için... Ama o gelmeden
üç dakika önce motoru çalıştırmayı bir kez daha denedik. Bir
mucize oldu sanki… Motor çalıştı… Simon’a da durumu
söyledik. Tekneye kadar geldiği zahmet için de 30 Euro ödedim. Saat 14:00’de de demir alıp ardından da yola çıkacağız.
Yakıt ikmal istasyonu da pazartesiye kadar kapalıymış. Baktım daha 120 litre yakıtımız var. 120 litre de yedek bidonda
var. Murat taksi ile gidip şehirdeki bir benzinciden 100 litre
daha yedek yakıt getirdi. Böylece ancak saat 15:00’de yola çıkabildik. Önümüzde 140 mil yolumuz var.

27 Mayıs 2018 Pazar
285. GÜN

İbiza’da üç marinada da yer bulamadık
Saat 13:30 sıralarında İbiza limanına vardık. İbiza’nın adı
Arapça ‘Yabisah’ kelimesinden geldiği söyleniyor. Bir süre
Müslümanların hakimiyeti altında kalmış. Katalanlar ise ‘Eivissa’ diyorlar. İbiza Balear adalarından biri… Ama sadece
ada demek biraz haksızlık galiba… Çünkü İbiza deyince akla
hemen İbiza geceleri, çılgın eğlenceler, masmavi deniz geliyor.
Tabii bunlar bizim rotamızın dışında… Buraya gelirken Motoru ve Cenova yelkenini kullanmıştık. İbiza’da önce Marina
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Botafoch’a sorduk…Cevap ‘Doluyuz’ oldu. Ardından Marina
Nautica de İbiza’yı aradık. Cevap dahi vermediler. Marina
İbiza ise yer olduğunu ama elektrik ve su haricinde gecelik
300 Euro olduğunu bildirdiler. Demir atacak bir arıyorduk.
Cala Pada’da Hotel İberostar açıklarında demir attık. Sabah
erken kalkıp zaten Mayorka’ya gidecektik.

28 Mayıs 2018 Pazartesi
286. GÜN

Sabaha karşı Mayorka’ya geldik
Bugün sabaha karşı 04.30 sıralarında Palma de Mallorca adasına geldik. Hemen limana girmek istemedik. Limanın
batısında beş mil uzaklıktaki minik Isla de la Caleta adası açıklarında demirledik. Geceyi burada geçirmek istiyoruz.
Murat, yeşil, kırmızı navigasyon ışıklarımızda sorun olduğunu, yanmadığını söyledi. Gece karanlıkta bize bir teknenin
çarpmaması için Murat, el lambalarıyla derme çatma bir sistem yaptı. Yorulmuştuk. Şimdi bu fenerleri tamir zamanı da
değil. Denizde gece seyirleri, gündüze göre daha fazla tecrübe,
bilgi istiyor. Gece diğer teknelerin seyir ışıklarını çok dikkatli
gözlemek şart. Ayrıca denizdeki diğer tüm ışıkları, kıyılardaki
yardımcı ışıkları da gözlemek lazım… Teknelerin ışıkları de
hangi yöne gittikleri, büyüklükleri, motorlu veya yelkenli olup
olmadığını gösteriri. Kıyılardaki fenerler veya şamandıralar ise
mevkiinizi tayin etmekte yardımcı olur… Ayrıca yaklaşmakta
olan teknenin ışıklarına bakarak geçiş hakkının hangi teknede
olduğu da tespit edilir. Diğer teknenin hem yeşil hem de kırmızı ışıkları aynı anda yanıyorsa yol hakkına sahip olan tekne sizin tekneniz. Sadece beyaz ışık yanıyorsa, ya bir tekneye
arkadan yaklaşıyor ya da demirli bir tekneye yaklaşıyorsunuz
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demektir. Bu yüzden biz demir attığımız için Murat arızalı
ışıklar yerine el feneriyle geçici bir çözüm buldu. Böylece bizi
gören diğer tekneler demir atmış olduğumuzu göreceklerdi.
Artık sabah Mayorka’da bir elektrikçi bulup baktıracağız.
Sabah saat 10.00’a kadar uyuduk. Daha sonra demir alıp
Mayorka’daki Real Club Nautic de Palma Marina’ya gittik. Aborda olmadan önce yakıt almak istiyoruz. Burada iki
istasyon var. Önce birine gittik. Orası bize uygun değilmiş.
Diğerine gittik. 340 Euro’ya 260 litre yakıt aldıktan sonra bidirilen yere yanaştık. Giriş işlemleri çabucak bitti. Elektrikçi
için beş yüz metre ilerdeki liman başkanlığına gitmem gerektiği söylendi. Bu arada marş motoru aküsünün de değişmesi
gerektiğini tespit ettik.
Liman başkanlığına gittim. Görevli şimdi öğle tatili yapacağını, yarım ssat sonra gelmemi söyledi. Marinada tekne
malzemeleri satan bir dükkanda çeşitli aküler gördük. 220
Euro’ya Vetus marka bir aku aldık. Ancak 40 kilo ağırlığındaki aküyü tekneye kadar kendimizin taşıması gerekti. Arada liman başkanlığına tekrar gittim. Öğle tatilinden dönen
görevliye bize bie elektrikçi gerektiğini söyledim. O da bana
adadaki tüm elektrikçilerin bu hafta dolu olduğunu söyledi.
Tekneye götürdüğümüz akü de 2 santimetre yüksek gelince
yuvasına oturmadı. 40 kiloluk aküyü tekrar binbir zahmetle
dükkana geri götürdük. Bu arada Rembert Euling’i tekrar
aradım. Birkaç gün önce arayıp geleceğimizi söylemiştim.
Saat 17.00 civarında geldi. Elektrikçiye ihtiyacımız olduğunu
söyledim. Sağı solu arayıp bir elektrikçi buldu. Antony isimli
elektrikçinin bizi arayacağını söyledi. Rembert saat 20.00 civarında gittikten sonra yoğunluktan hemen uyumuşuz.
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29 Mayıs 2018 Salı
287. GÜN

Son hazırlıklarımızı yaptık
Sabah saat 08.00 sıralarında Antony isimli elektrikçi arayıp saat 09.00’a doğru iki elektrikçi göndereceğini söyledi
ve gerçekten de iki elektrikçi geldi. Saat 12.30’a kadar tüm
elektrik sorunlarını giderdiler. Aslında Pozisyon lambalarinda
arıza yokmuş. Teknenin ortasındaki bir kablo imal edilirken
doğru dürüst takılmadığı için kopmuş. Korna ve navigasyon
ışıklarını da tamir ettiler. 549 Euro ödedim. Daha sonra yakıt tankını boşaltıp temizlettik. 250 litre yakıt boşaltılıp tank
temizlendi. 968 Euro ödedim. 270 litre yeni yakıta 354 Euro
ödedim. Yakıt tankı temizliğinden sonra şiddetli yağmur altında tekneyi tekrar eski yerine getirdik. Yakıt alırken bir Alman bayraklı tekne bize iki kez çarptı. Bunları da yazıp sigorta
şirketine bildirdik. Dün akü için gittiğimiz dükkanın sahibi
bize uygun bir akü ısmarlamıştı. Aküyü getirdiler 378 Euro
ödedim. Akşam üstü Marcus Zahn geldi. Yarın adayı dolaşmak için kiraladığımız otomobili havaalanından getirmiş.

30 Mayıs 2018 Çarşamba
288. GÜN

Palma de Mayorka’yı dolaştık
Bugün Palma’yı gezdik. Daha doğrusu Palma de Mayorka… Mayorka, İbiza, Minorka, Cabrera ve Formentara’dan
oluşan Akdeniz’deki Balear adaları, İspanya’ya bağlı özerk bir
bölge... Adalar içinde en çok tercih edilen, insanları doğal güzelliklerine hayran bırakan Mayorka... Beş adanın da en büyüğü ve başkenti Palma…
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Palma’da ilk planda göze çarpan yapı Palma Katedrali…
Gotik tarzda inşa edilmiş… Mahribilerden kalma bir caminin yerine yapıldığı söyleniyor. Mahribiler, Kuzey Afrika’nın
değişik bölgelerinde yaşayan Müslümanlar… Bir dönem de
buranın hakimi olmuşlar… Okuduğumuza göre, Katedral
121 metre uzunluğunda, 55 metre genişliğinde… En yüksek
noktası da 44 metre… Tüm gotik tarzı inşa edilmiş katedrallerin en yükseği olarak niteleniyor. Yapımına 1229’da I. Aragon Kralı tarafından başlanmış, bitimine kadar neredeyse 400
yıl geçmiş… 1601 yılında tamamlanmış… Halk ne sabırlıymış… İnşaatın temelini atanlardan, yapımın ilk aşamasında
bulunanlardan hiç kimse bitmesini görememiş… Berlin’de
üçüncü havaalanın inşaatı da yılan hikayesine döndü… Yıllardır bir türlü kullanıma açılamıyor ama Berlin havaalanından da beteri varmış…
Dar sokaklar, pahalı butikler… İlk planda etkileyici kent.
1950’lerde turistlerin cazibesini çekmeye başlamış, daha sonraki elli yıl bu cazibe sürekli artmış… Havası yılda 300 gün
güneşli… Sahillerinin toplam uzunluğu 350 kilometreymiş…
Yılda 20 milyon turist ağırlıyor. Özellikle Alman turistlerin
ilk tercihi olan Mayorka’nın en büyük şehri Palma… Kent,
Bellver Kalesi’nin etrafındaki trafiğe kapalı dar sokaklardan
oluşuyor. 14. Yüzyılda yapılan kale, Palma körfezinin muhteşem manzarasına bakıyor.
Şehri gezdikten sonra bir araba kiraladık. Araba ile adayı turladık. Palma-Palmanova-Calvia-Estellenes-Bonyalbufer-Espolus’u dolaştık. Daha sonra kiraladığımız arabayı havaalanında geri verdikten sonra bir taksi ile St. Jordi’de bir
balık restoranına gittik. Mayorka’nın güney doğusundaki bu
köy, balık lokantaları ve muhteşem plajlarıyla ünlü… Nefis
bir akşam yemeği yedik. Ama hemen söylemeliyimki Palma’da herşey oldukça pahalı… Turist akını fiyatları yukarı
çekiyor… Bu da arz ve talep dengesinden kaynaklanıyor.
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Yemekten sonra tekneye döndük. Yarın yola çıkacağız.
Gündüz Palma da dolaşırken bir sergide gördüğüm ışıklı tabloyu aldık 390 Euro’ya… Palma’ya gelenler genelde turistlerin
gittiği lokantalara giderler. Ama bir de yerli halkın gittiği yerler var… Bunlardan biri de pazar yerleridir. En ünlüsü Placa
de l’Olivar ve eski balıkçılar bölgesi St. Catalina’mış. Biz de
merak ettik, sorarak bulduk. Buralarda büfelerde ayakta nefis
tapaslar yiyebilirsiniz. Biz de öyle yaptık… Yerli halk haftada
altı gün bu pazaryerlerine gelip hem sebze, meyve ihtiyaçlarını
satın alırlar hem de tapas atıştırır, arkadaşlarıyla sohbet ederler.
Biz de öyle yaptık. Öğle tapas yedik. Bu büfeler, tapaslar önceleri alışverişe gelenler için düşünülmüş ama daha sonra o kadar
tutulmuş ki buralar birer gastronomi cennetine dönüşmüş…
Sonra da tekneye bol miktarda sebze, meyve ve peynir aldık.
Mayorka beş milyonu Alman olmak yılda 20 milyon turist
akınına uğruyor… Burası Almanya’nın bir eyaleti gibi adeta… Tabii adanın sanatsal bir geçmişi de var. Bunu da unutmamak gerekli... Sadece güneş, kum ve deniz değil… Adanın
bir sanatsal altyapısı var… Soyut ve gerçeküstü sanatın temsilcisi dünyaca ünlü Katalan ressam ve heykeltraş Miro karısı
Pilar ile Mayorka’da yaşamış… Onun Palma’da 1956’dan öldüğü 1983 yılına kadar yaşadığı evini, atölyesine görmek için
gelen sanatsever de bir hayli fazla… İstanbul’da Sakıp Sabancı
Müzesi’nde iki yıl önce bir sergi açılmıştı. ‘Joan Miro. Kadınlar, Kuşlar, Yıldızlar’ adıyla… Sanat çevrelerinde büyük
yankı uyandırmıştı… Bazı özel eşyaları ilk kez ülke dışında
sergileniyordu. Yabancı sanatseverler de akın akın gelmişlerdi
dünyanın dört bir yandan…
‘Günün birinde dünya beni tanıyacak ve anlayacak.
Öyle bir gün gelmese bile benim için pek önemi yok.
Ben başka kadınların önünü açmış olacağım’ diyen ünlü
Fransız kadın yazar George Sand… Yazdıkları kadar bohem
yaşamıyla da ünlü ve 19. yüzyıl Fransası’nın en ünlü kadın
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yazarı Sand, bir zamanlar besteci Frederic Chopin ile beraber aşk yaşamış bu adada dokuz yıl… Seyahat edebiyatının
klasik eserlerinden ‘Mayorka’da bir kış’ isimli eserini o zaman yazmış… Chopin de Raindrop yağmur dalgaları isimli
prelüdünü o zaman bestelemiş… Onların yaşadırğı köyü ve
evi görmek için de geliyorlar… Bunun gibi sanat kokan hikayelerin turizme katkı sağladığı bir gerçek…

31 Mayıs / 1/2 Haziran 2018 Perşembe/Cuma/Cumartesi
289./290./291. GÜN

Rotamızı değiştirmek zorunda kaldık
Bugün sabah saat 06:00’da kalktık. Saat 07:50 civarında
demir aldık. Tahminlerimize ve yaptığımız hesaplara göre
bundan sonraki durağımız Sardunya adasındaki Cagliari’ye
50 saatte ulaşacağız. Çok az bir rüzgar vardı. Dolayısıyla motor ve yelken kullanarak Cagliari’ye doğru yol aldık. Akşam
üstüne doğru oltamıza 15 kiloluk bir balık takıldı. Ertesi gün
Cuma sakin geçti. Ama yoğun bir deniz trafiği var. Üç kez
tanker ve bir kez şilep dolayısıyla rotamızı biraz değiştirmek
zorunda kaldık. Kısmen yelken, kısmen de motorla Cagliari’ye doğru yol aldık.
Cagliaria öncesi yine Sardunya adasındaki Teulada’da
kalmak istiyoruz… Yat limanını az bir zaman kala arıyoruz…
Telefona çıkan kişi çok kötü bir İngilizce ile marinanın dolu
olduğunu söyledi. Yapacak bir şey yok. Cagliari’ye devam
ediyoruz. Cagliaria’daki Marina Portus Karalis’i arıyoruz.
Bir gece için su ve elektrik dahil 110 Euro olduğunu söylediler. Tamam diyoruz…
Kadir Uğur
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Saat 14.30 civarında marinaya vardık. Demir atmadan
önce yakıt ikmali yapmak istiyoruz… Yakıt istasyonunu aradık, bulamadık. Meğer saat 16:00 ya kadar fiestaymış. Nereye demir atacağımızı kestiremedik. Arıyoruz. Yarım saat sonra
biri kenardan el ile işaret edip yanaşacağımız yeri gösterdi.
Yanımızda yeni bir Hanse 575 tekne vardı. Yanaştık. Güvertedeki yelkenci ile konuştuk. Ana yelken ile sorunu olduğunu söyledi. Demek yelken sorunu olan sadece biz değilmişiz.
Giriş işlemleri on beş dakika sürdü. Teknede başka biri olup
olmadığını sormadılar bile... Şehri gezdik. Akşam yemeği için
tavsiye ettikleri Restoran Corallo’ya gittik. Yemek pek fazla lezzetli değildi ama restoranın atmosferi güzeldi. Tekneye
döndük. Yorgunluktan hemen uyumuşuz.

3 /4 Haziran 2018 Pazar /Pazartesi
292. /293. GÜN

Palermo’ya gidip gezdik
Cagliari güzel bir şehir tartışmasız… Ama liman çok kirli… Atık ve çöp dolu… Pislik… Balık, malık hak getire…
Martıların gürültüsü yüzünden sabah saat 07:00’de uyandık.
Saat 08.30’da yakıt ikmali yapmak üzere harekete geçtik. Murat, motoru çalıştırmak istedi, ancak motor çalışmadı. İkimiz
de çok şaşırdık. Elektronik anahtar ile çalıştırabildik…
Bugün Pazar olduğu için İtalya’da her yer kapalı. Hemen yakıt ikmali yapıp Palermo’ya yola çıkmak istiyoruz. Palermo’daki marinayı aradık. Salı veya Çarşamba için marinada rezervasyon sorduk. Yer olduğunu ancak mail yazmamızı istediler. Mail
yazdık. İnanılmaz şekilde hemen cevap geldi. Günlük ücret 159
Euro ama bize yüzde 15 indirim yapabilecekleri yazıyordu. Palermo yakınlarındaki Balestrate marinasını aradık. Cevap yok.
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Rüzgar yok. Motorla gidiyoruz. Ayrıca motor panelindeki arızadan dolayı hiç durmağa niyetimiz yok. Önümüzde
daha 130 mil yolumuz var. Ertesi günü saat 16:00 sıralarında
Palermo’da olabileceğimizi düşünüyoruz. Ortalama hızımız
saatte 6-7 mil… Saat 18:00 civarında Palermo yakınlarında
Marina Villa Igiea’ya vardık. Henüz yapım aşamasında…
Ne internet, ne tuvalet var… Duşlar bir barakanın içinde…
Terk edilmiş bir görüntüsü var. Ücretini sorduk… Bir gece
159 Euro imiş… Yüzde 15 indirim yapacaklarını söylediler.
Ben 100 Euro’dan daha fazla veremeyeceğimi söyledim. Kabul etmediler. Öyleyse yapacak bir şey yok. Bir gece kalıp yolumuza devam edeceğiz.
Palermo’ya gittik. Marina’dan 7-8 kilometre uzaklıkta…
Gidiş geliş taksi parası 50 Euro tuttu. Burada fiyatlar ateş pahası… Palermo Sicilya’nın en kalabalık, en önemli şehri…
Nüfusu 1.8 milyon kadar. 9-10 Yüzyıllarda Arapların hakimiyetinde kalan şehir parlak bir İslam kültür merkeziymiş…
Kentte Araplar döneminde 200’den fazla cami varmış… Palermo Katedrali de aslında eskiden camiymiş… 12. Yüzyıl’da
katedrale dönüştürülmüş…
Alman yazar Johann Wolfgang von Goethe, 1786-1788
yılları arasında İtalya’yı dolaşmış. Kuzey’den Sicilya’ya kadar
inip geri dönüyor. İnsanları gözlüyor. Bu gezinin notlarından
oluşan ‘İtalya Seyahati’ adlı kitabı çok satan kitaplar arasına
girmiş. Kendi yaşadığı kuzey kültürüyle İtalya’daki yaşamı inceliyor. Bunları ‘İtalya Seyahati’ adı altında yazıp yayınlamış.
Goethe kitabında ‘Sicilya’yı tanımadan İtalya’nın ruhunu
kavramazsınız’ diye yazıyor. Biz de Goethe’nin sözünü dinledik ve Sicilya’yı tam gezemesek bile Palermo’yu gezip Sicilya’yı tanımaya tanımaya çalıştık.

Kadir Uğur
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5 /6 Haziran 2018 Salı/Çarşamba
294. /295. GÜN

Murat’ın pasaportuna el koydular
Bugün saat 11:30’da marinanın ücretini ödedim. Yüzde
yirmi indirim yaptılar. 127 Euro ödedim. 260 Euro verdim,
160 litrede yakıt ikmali yaptık. Buradan demir alıp Palermo’daki ‘marina nautica galizzi’ye gittik. Elektrik ve su dahil
günlük ücret 80 Euro… İşlemler de çok çabuk bitti. Murat’ın
vizesi için polise gittik. Polis vize vermeyi veya tekneden inebilmesi için izin vermeyi reddetti. Sebebini de söylemediler.
Çat pat İngilizce konuşuyorlardı. Murat’ın pasaportunu da
alıkoydular. Bizden İngilizce neden buraya geldiğimizi anlatan bir dilekçe yazmamızı istediler. Ayrıca Murat’ın da tekneyi terk etmemesini tembihlediler.
Kaptan Murat’ın hayat hikayesi ilginç. Murat, 1973’te İskederun’da doğmuş. Balıkçı bir babanın oğlu… Bu yüzden
küçük yaşlardan itibaren denizle haşır neşir olmuş. Babasının
işi dolayısıyla Mersin’e taşınmışlar. İlk ve orta okulu Mersin’de
okumuş. Ama deniz sevdası bir kere kanına girmiş. Arkadaşlarıyla sandal kiralayıp balığa gitmeler başlamış. Tabii bu arada okulu da ihmal edince ailesini almış bir telaş. Okuldan alıp
bir meslek öğrenmesi için mahallede bir motorcunun yanına
çırak vermişler. Ama babası bakmış olmuyor ‘Bari gözümün
önünde olursun’ diye yanına almış. Bu onu çok sevindirmiş
ama annesi üzülmüş. Annesi onun okumasını istiyormuş…
Böylelikle denizden bir daha ayrılmamış. Daha sonra Bodrum’a gitmişler. Murat kışın balıkçılık yapıyormuş, yazları
da yatlarda, teknelerde çalışıyormuş… Askerden döndükten
sonra da kaptanlık sınavına girip kazanmış. 1999’dan beri de
kaptan olarak çalışıyor…
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Çarşamba da Palermo’dayız… Palermo’ya gidip gezdim… Murat’ın vize sorunu olduğu için teknede kaldı.
Palermo’daki Volvo Penta’dan ustalar saat 14:00 ile 15:00
arasında tekneye gelecekleri bildirilmişti. Gerçekten 14:30’da
Volvo’dan ustalar geldi. Benedello ve iki usta geldi. Yaklaşık
1,5 saat süren bir çalışmadan sonra motorun elektroniğinde
ortaya çıkan sorunu giderdiler. Sevindik… Artık yola çıkabilirdik. Saat 16:00 civarında polis karakoluna gittim. Murat’ın pasaportunu alacaktım. Ama gidince karakolda polisler
yoktu. Hep yazıyorum ya, Akdeniz ülkelerinde böyle şeylere
alışık değilseniz yaşayamazsınız. Neyseki bir kadın ile sanırım
görevi bekçilik olan bir görevli Murat’ın pasaportunu bulup
verdiler… Artık serbesttik… Beraberce kente gidip gezebilirdik. Gittik ve gezdik. Adımsayara baktım tam 16 bin adım atmışız. Daha sonra tekneye döndük. Sabah erken Messina’ya
yola çıkacaktık…

7 Haziran 2018 Perşembe
296. GÜN

Aksilikler peşimizi bırakmıyor
Palermo’dan Messina’ya 110 mil yolculuk yapacağız…
Sabaha karşı 03:30 sıralarında yola çıkmak üzere hazırız. Bir
an önce Türkiye’ye dönmek istiyoruz. Aksilik… Motor paneli
tekrar arıza verdi. Sevincimiz kursağımızda kaldı. Hayal kırıklığı… Hemen Benidello, Reiner ve Corona’ya mail yazdım.
Durumu anlattım. Yapacak bir şey yok zaten… Tekrar geceyi
burada geçirdik.
Kadir Uğur
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Sabah saat 09:30 sıralarında üç usta tekrar geldi gerçekten… Panele baktılar, incelediler… Sonra bizi dönerek ‘Paneli değiştirmekten başka çare yok. Haber vereceğiz. Yeni
bir panel yarın İsveç’ten gönderilirse yarın burada olur’
dediler. Öyleyse yapacak bir şey yok beklemekten başka…
Peki biz ne yapacağız bu sürede… Tekrar şehre gidip gezdik… Sanırım biraz daha kalırsak Palermo’yu avucumuzun
içi gibi öğreneceğiz.

8 Haziran 2018 Cuma
297. GÜN

Sevincimiz bir anda kayboldu
Sabah kalktık… Dün İsveç’e ısmarlanan yeni panelin bugün gelip gelmeyeceği konusunda teredüttümüz vardı. Acaba
gelecek miydi. Hiç ihtimal vermiyordum doğrusunu söylersem… Saat 11:00 sıralarında Volvo Penta’dan Benidello’ya
gittik. Bize ‘Merak etmeyin… Saat 16:00 gibi gelecek’ dedi.
Kabullenmekten başka çaremiz de yoktu zaten… Tekrar şehri
gezmeye gittik.
Şehirde gezerken gözüme bir dükkan ilişti. İlginç şeyler
satıyordu. İçeri girdim. Morino camından yapılmış bir antika ördek gördüm. Kardeşim İhsan’a bir hediye almak istiyordum. 1.5 kilo ağırlığındaki bu camdan yapılmış ördeği aldım.
Biraz daha gezdikten sonra tekneye döndük. Yorulmuşuz. Biraz uyuduk. Saat 16:00 sıralarında panelin akıbetini öğrenmek üzere Murat firmaya gitti…
Benidello saat 16:00 sıralarında İsveç’ten geleceğini söylemişti. Gerçekten on dakika sonra ustalarla geri döndü.
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Sözlerini tutmuşlar, panel vaktinde gelmişti… Sıra montaja
gelmişti. Artık herşeyin hallolduğunu düşünüyorduk. Panelin
montajı yapıldı. Sevincimiz bir anda kayboldu. Panel çalışmıyordu. Yapacak bir şey yok. Tekrar eskisi yerine takıldı. Olan
bizim 663 Euro’ya oldu. Çaresiz parayı verdik. Artık bu gece
de burada kalıp yarın saat 09:00’da Messina’ya doğru yola
çıkacaktık.

9 Haziran 2018 Cumartesi
298. GÜN

Messina’ya kadar motorla geldik
Sabah 08:30’da marinadan ayrıldık. Üç saat kadar motorla
yol aldık. Daha sonra rüzgar şiddetini artırıp 17 knota kadar
yükseldi. Yelken ile yol almaya başladık. Hızımız 8-9 knot ile
gittik. Akşam saatlerine doğru motorun panelinden tekrar o
tuhaf sesler gelmeye başladı. ‘Aman Allahım, yine aynı arıza
nüksetti’ diye düşündüm. Palermo’ya kadar önümüzde daha
80 mil yolumuz vardı. Benedello’yu arayıp durumu anlattım.
Benedello beni dinledikten sonra ‘Önünüzdeki ilk marina
Rosa Villa… Oraya gidin… Orada Volvo Servisi’nden yardım isteyebilirsiniz…’ dedi. Murat ile birbirimize baktık.
Önümüzde iki yol vardı. Ya ilk marina gidecek ya da hiç durmadan Messina’ya gidecektik’ Kısa bir düşünme anından sonra motoru hiç durdurmadan Messina’ya gitmeye karar verdik.

Kadir Uğur
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10 Haziran 2018 Pazar
299. GÜN

Denizciler yürekli insanlardır
Sabah erken yola çıkmıştık… Güzel bir havada yüz mil
kadar motorla yol aldık. Messina’ya epey yaklaştık. Motor
paneli tekrar ‘KAY Problem’ diye alarm vermeye başladı. Motorumuzu en son İtalyanlar tamir etmişti. Bundan dolayı ilk
önce Palermo’daki İtalyanları aradım. Cevap ‘En yakındaki bir Volvo servisine uğrayın’ oldu. ‘Ben size bin Euro’ya
yakın tamir parası vermiştim’ dedim. Cevap yok. Telefonu
kapattım.
Volvo’nun İsveç’teki merkez alarm sistemini aradım. Bugün Pazar olduğu için telefonda bekleme süresi uzun… Bayağı bekledim. Nihayet bir kişi telefonu açtı. Sevindim ama
sevincim kursağımda kaldı. Telefonu açan kişi çok az Almanca biliyordu. Çare yoktu. Derdimizi anlatacaktım. Çare…
Yavaş, tane tane kelimelerle anlatmaya başladım.
- Panel sorunumuz var. Ne yapacağız… Bize nasıl yardım
edebilirsiniz
- Pazartesi tekrar arayın … Tabii bunu duyunca hani derler
ya ‘güleyim mi ağlayayım mı’ hali… Çok kısa bir şok geçirdim… Anlık bir şey… Sonra gülümsedim galiba ama hemen
kendimi toparlayıp şöyle dedim.
- Siz ne dediğinizin farkında mısınız. Biz denizin ortasındayız… Bu otomobil mi park edip gidelim… Lütfen yardımcı
olmanızı istiyorum. Artık sesimin tonundan mı yoksa bildiği
Almanca ile konunun önemini az çok anladı mı bilmiyorum
ama şöyle dedi…
- Tamam… Size yardımcı olabilecek kişileri arayacağım.
Size telefonla geri döneceğiz…
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Yarım saat kadar geçti. Telefonum çaldı. Gerçekten Volvo
firmasından bizi arıyorlardı. Arayan Volvo’dan Hockelmann
isimli biriydi. Panel’i tekrar kontrol etmemi tavsiye etti. ‘Başkaca ne yapılabilir, bilemiyorum. Motor çalıştığına göre
sürekli çalışsın. Stop etmeyin. Önemli bir şey olabilir. ’
diye ekledi sözlerine… Telefonu kapatmadan önce de ‘İlk
fırsatta bir Volvo Servisi’ne başvurup baktırmanızı tavsiye
ederim, Bodrum’da Mehmet usta o bölgede en iyi ustadır’
dedi. Daha 250 Mil var Bodrum’a… Yapacak bir şey yok…
Hani derler ya… ‘Çok zorlu şartlarla karşılaşan denizciler
her şeyden evvel yürekli insandır’ Bu yürek de bizde olduğuna göre, anlı şanlı Volvo’nun bize yaptığını aklımızın bir
köşesine yazıp yolumuza devam ediyoruz. Bu gece de kutsal
Kadir gecesi… Benim doğduğum gece. Benim adım da oradan geliyor ya… Bu arada öğleden sonra oltamıza beş kiloluk
Orkinos takıldı. Bu da ‘efkarımızı biraz dağıttı’ diyebilirim.

11/12 Haziran 2018 Pazartesi/Salı
300./301. GÜN

Korint kanalını geçiyoruz
Korint Kanalı’na yaklaşıyoruz… Bu benim üçüncü geçişim olacak… Kanal İdaresi’ne mail göndererek geçiş yapacağımızı bildirdik. Tabii cevap alamadık. Bu da bizi aslında
şaşırtmadı desem yalan olmaz. Çünkü Akdeniz ülkelerinde
bu tip davranışlar kanıksanmış… Aceleye mahal yok bu ülkelerde… ‘Vakit nakittir’ sözünün geçerliliği yok…
Hava sakin, rüzgar yok… Deniz de sakin, en ufak kıpırdama yok. Çarşaf gibi derler ya… İşte onun gibi bir şey. Motorla yol alıyoruz. Kefalos adasında yakıt almayı planladık.
Kadir Uğur
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Bir koya girdik. Harikulade bir manzara… Bir ressamın tablosundan çıkmış gibiydi. Etrafta yakıt alacak bir imkan olmadığını görünce Patros’a doğru devam etmeye karar verdik.
Önümüzde daha bir gece var.
Bu arada internette gezinip dünyada olup bitenlere göz
atıyordum… Haberi görünce eğilip bir daha baktım. Bizim
beklediğimiz haber internette. Sanki özel olarak bizim için
hazırlamışlar. Korinth Kanalı’nı Salı günü geçmeyi planlıyorduk ya, kanal bakım çalışmaları dolayısıyla Salı günü saat
06:00 – 18.00 gemi geçişlerine kapalıymış. Yapacak bir şey
yok. Hızımızı yavaşlattık. Haber göre, 8 Mart’ta da gemi trafiğine kapanmış. O zaman kanalın kenarlarında toprak kayması veya kayalardan kopma olmuş galiba… Bu kez yine böyle
bir şey olup olmadığı belli değil.
Yazdığım maile cevap gelmeyince bu kez Kanal İdaresi’ni
telefonla aradım. Kanal da bir sorun olmadığı, geçebileceğimiz söylendi. Anlaşılan ya haber doğru değil, ya da bakım
çalışmaları beklenenden, planlanandan daha erken bitirildi.
Ama ne olursa olsun, şans bizden yana olmuştu. Öğleden
sonra saat 14:00’de geçişi planladık. Ne önümüzde ne de
arkamızda herhangi bir tekne vardı. Kanal sanki sadece bizi
bekliyordu… Saat tam 14:00’de telsiz mesajı geldi… ‘Kanala
giriş yapabilirsiniz!’ Kanalı üçüncü geçişim… İlk kez tekneyi getirirken, giderken ve şimdi de dönerken… Kanalı ortalama 2 knot gibi bir hızla Yarım saatte kanalı geçtik. Çıkışta
rıhtıma yanaşarak 347 Euro geçiş ücretini ödedik… Korint
Yat Limanı’na uğrayıp 345 litre yakıt aldık.
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13 Haziran 2018 Çarşamba
302. GÜN

Ege’de üç kez kontroldan geçtik
Bodrum’a varmadan önce Türkiye’nin karasularında üç
kez kontrolden geçtik… Bodrum’a doğru yol alırken Sahil
Koruma Ekipleri tarafından üç kez durdurulduk… Gece karanlığında aniden beliren Sahil Koruma botları projektörlerini yakarak durdurdular… Tekneye bir göz attıktan sonra yola
devam edebileceğimizi söylediler…
Ege’de büyük dramlar yaşandı maalesef… Bu yüzden Türkiye Sahil Koruma Ekipleri kaçak trafiğini önlemek için çok
sıkı önlemler almışlar… Kuş uçurtmuyorlar adeta… Yunanistan’a geçmeye çalışan çok sayıda kaçağa mezar olmuştu
Ege’nin suları… O insanlar kim bilir hangi hayallerle yola
çıkmışlardı… Yunanistan’a geçmeye çalışırken Ege sularında
hayatını kaybedenler de çok oldu maalesef… Bodrum sahillerine vuran minik bedenlerin görüntüleri dünyada büyük
yankı uyandırmıştı…

14 Haziran 2018 Perşembe
303. GÜN

Nihayet Bodrum’dayız
Bugün saat 10:00 civarında Bodrum Gümbet Marina’ya
girdik. Teknenin seyir defterine bakıyorum. Tam 299 gündür dünya sularında dolaşmışız. Artık vatandayız. Demirledik. Sergen Yatçılık Şirketinden acentamız olan Koray geldi.
Gümrük ve pasaport işlemlerimizi yapacağız. Tabii işlemlerin kısa bir sürede biteceğini düşünüyorduk ama olmadı…
Kadir Uğur
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Hemen sorun çıktı. Liman İdaresi ‘olmaz’ diyordu… Neye
olmaz diyordu. Çünkü teknenin kayıt bilgileri gelmemiş
daha… Teknenin kayıt bilgileri 2017’den… ABD’nin Dalawere Limanı’na kayıtlı gözüküyormuş.
Liman görevlisi ‘Kayıt bilgilerinin yenisi gelmeden limana giremezsiniz bu tekneyle’ diyor… Bir taraftan ne
yapacağız diye düşünürken diğer taraftan süratle bir çözüm
arayışı içindeyiz. … Zürich’te bizim firmanın finans müdürü Işın Körtel’i aradık. Işın, kaıt ücretini çoktan ödediklerini ama henüz kağıtların gelmediğini söyledi. Yani kayıtın
ücretini ödemişiz ama gelmemiş… Ne yapacağız… Çare…
Gümbet Marina’ya gidip bekleyeceğiz… Kız kardeşimin esi
Mehmet gelip beni aldı. Bu akşam onlarda kalacağım. Uzun
bir süreden sonra ilk kez tekrar karada uyuyacağım… Ancak
denizciler her uzun yolculuktan sonra vardıkları limanlarda
tekne dışında uyuyamazlar… Sallanmayan yatağı yadırgarlar… Sanki denizde gidiyormuş gibi acaba rotada mıyız, rüzgar, dalga durumu nedir diye tedirgin olurlar. Beni de hemen
uyku tutmadı.
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Seyahatten
Kareler

Kuşadası’na veda

Kuşadası’ndan Türkiye’ye veda

Kuşadası’na veda
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Başbakanımız Mesut Yılmaz’a veda

Turizm Bakanımız Nabi Bey’e veda

Kuşadası Belediye Başkanı Sinan Özer Bey’e veda
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80’li yılların Turizm Bakanlarına veda, soldan sağa, Ervin Okur, Prof. Abdülkadir Ateş, Tunca Toskay

Dış İşleri Bakanımız M. Çavuşoğlu ve Golf Federasyonu Başk. BWGV Otto Leibfritz

Eski Turizm Bakanlarından Bahattin Yücel Bey’e veda
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Kuşadası Belediye Başkanı Sinan Özer Bey’e veda

Kuşadası Uğurlaması. IEL’den arkadaşlarım,
Kuşadası Belediye Başkanı Sinan Özer, Başbakan Mesut Yılmaz

Kuşadası uğurlama yemeği. Soldan itibaren, Sinan Uyanık, Mesut Yılmaz (80’li 90’lı yılların
Bakan ve Başbakanı), Naile Göçen (Pine Bay otelin sahibesi),
Hasan Akgün (Büyükçekmece Belediye Başkanı), Ömer Göçen.
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Yolculuğa çıkmadan çok kısa bir süre önce
Dışişleri Bakanımız ile Antalya’da görüştüm.

Kuşadası’nda Mesut Yılmaz ve
B. Çekmece Belediye Başkanı
Hasan Akgün’e veda

Uğurlamaya gelenler arasında
Almanya Eski Seyahat Acenteleri Birliği
Başkanı Jürgen Büchy

BEST seyahat acenteleri grubuna veda
Frank Winkler

Bye Bye iş ortağım Ufuk Cömertoğlu, senelerin Otel Genel Müdürü Ahmet İllez
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Güral Otelleri Genel Koordinatörü Atalay Arslan

Iş ortağımız Ston Grup Başkanı Ramazan Aslan’a veda

İstanbul Erkek Lisesi 66 grubuna veda
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Naile Hanım’ın çok güzel konuşmasını
hala hatırlıyorum

Antalya veda konuşmam

Peter Glade SunExpress
satış müdürüne veda

Boris Klose Antalya’dan uğurlamaya
gelenler arasında

Pine Bay otel sahibesi Naile Hanım’a teşekkür ediyorum
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Setur Kaş marina müdürü Tuncay Bey

Uğurlamaya gelen Deniz ve torun Timur

Eşim Anita ve gelin Ayşe
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Aileye veda, torun Timur, hanım Anita,
Ben, oğul Deniz ve gelin Ayşe

Ne olur ne olmaz diye ufak heykellerimizi
yaptırıp toruna bıraktık

Torunum Timur’a veda etmek çok zor

Koltuğu torun Timur’a emanet ettik

Ben yola çıkmadan birkaç gün önce
nişanlanan Zeynep kuzenim,
eşi Mehmet ile tören öncesi

Eşim Anita ve kardeşim Harika

282

Kız kardeşim Harika’ya veda

ITB de 50. yıl kutlaması

Kitabımın yazımında yardımcı olan
Halit Çelikbudak

Şirketteki masama veda...
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Kuşadası uğurlaması

İstanbul Erkek Lisesi’nden arkadaşım
Tuncer ve eşi Berna uğurlamada

İstanbul Erkek Lisesi’nden arkadaşlarım Tuncay ve Tuncer deniz kızlarını hiç yanlız bırakmadılar

Sinop takaları bizimle yolculuk edecek

Türkiye’deki son dakikalarim

284

Bye Bye Antalya
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BenSwiss Yacht Kuşadası’nda

BenSwiss Yacht sefere hazır

286

Sponsorlarımız

Balonumuz tam faal

Direk de tamirat

Genovada arıza var.
Görünen parçanın değişmesi gerekiyor

Relingleri 1,5 mt’ye yükselttik

287

Kontrol tabelamız

Patlayan Aküler

Jabsco tuvaletlerin iki de bir değiştirilmesi
gereken parçaları

Atlantikte yırtılan ana yelkenimiz

Iridium telefonu ve parçaları

Yırtılan yelkenimiz Tarifa’da yeni gibi oldu

288

Can salımız son kontrolden geçildi

Volvo Motorun bakımı

Volvo mızıkçılık yapmaya başladı

Volvo direniyor. Panel arıza veriyor

Denize düşersek yerimizi ileten, ACR ve MOB1aletleri

289

Ana Yelken

Yedek Mazot depolarına artık ihtiyacımız
kalmadı. Cebelitarık’da veda ediyoruz

Bizi hiç bırakmayan çapamız

Çapayı seçerken yardımına ihtiyaç
duyduğumuz çapa tablosu

Yeşil olan kısım firtınalı, Allah’dan uzaktayız

THY Yelken sponsorluğu
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Teknenin havadan görünümü

291

Karibik’den esintiler

Askeri Müze Azor

En güzel yemek basit ve sade yemek

292

Marcus Zahn Olimar Tur Operatörünün sahiplerinden Mallorca’da bize katıldı

Las Palmas’da Murat Reis mürettebatı ile buluşma

Ponta Delgada’da yerden ısı ve buhar fışkırıyor. Tandiri yerin içinde yapıyorlar

293

Fayal Azorlar

Fas Taroudannt

Yunanistan Hatırası

294

St. Lucia Pitonları

Cebilitarık’da alışılmış yemeklere kavuştuk

Azor adalarından tipik bir krater gölü görüntüsü

295

Barselona’da arkadaşım Hermann Exner ile
buluştum. Bize her tarafı gezdirdi

Akdeniz insanın yüzünü güldürüyor

Anita’nın direk macerası

Guadeloupe

Ispanya’da Askeri malzemeler fuarı

Atina’da kırılan zincir yolunu yapan
yunanlı ustalar ile

Paellayı yiyen Murat kaptan mesut

296

Roma

Eskiden bu seyahatler çok zormuş

Azor’dan İspanya’ya hava buz gibi

Azorlar’dan sonra hava epey soğudu.
Kışlıkları mayıs başında giydik

Tirana hatırası

Günlük defter tutma olayı
beni hergün meşgul etti.
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Balığı tut ve ye

Faial adasında herkes gibi bizde ismimizi yazdık

Bazen yanlız olmak da güzel

Korinth kanalını geçişimiz

298

Dünyayı yaya dolaşan bir seyyah ile
Karibik’de buluştuk

Azorlar Askeri Müze girişi

St. Vincent ve Grenadines

299

300

Akdeniz’de güneş batışı

Antalya’da Delphin Grand be otelden veda

Bodruma vardık

Roma

Karibik’den renkler

Sanatçı Server Demiriz’in yola çıkarken
verdiği nazarlıklar

301

Balıklar Ispanya’da da çok ucuz

Biz de Portakal onlarda gördüğünüz bu meyva

Azorlarda yürüyüş rotalar

Korint kanalı

Bizimle beraber yolculuk eden
bayrak ve flamalarımız

İlk fırtınadan sonra parçalanan bayraklar

302

İspanya’da balık pazarı

Azor çevresinde yunuslar

Azorlarda en bol şey Balık

Azorlarda balık cinsleri

303

İspanyolların meşhur yemeği Paellea

Azor adaları krater gölü

Okyanus da güneş batımı

Atlantik de güneş batışı

İtalyan çiçekci süsleme sanatı

Capri adası

Pine Bay R. Otel veda yemeği

Okyanus ortasında bizi ziyaret eden güvercin

304

305

306

B Ö LÜ M II

BENSWISSYACHT
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BENSWISS YACHT
Yapım Yılı

Nisan 2014

Uzunluk

16.80m

Su Hattı

16.00m

Genişlik

05.20m

Su Kesimi

02.90m

Tersane

HanseYachts AG Greifswald

B
Tasarım

Hanse 575

Motor

Volvo Penta

enSwiss Yacht Hanse 575… Teknenin adındaki
‘Ben’ kelimesi Bentour’dan, ‘Swiss’ kelimesi ‘İsviçre’ şirketi olmamızdan kaynaklanıyor… Hanse 575
kelimesi ise modeli… Ortaçağda ‘Hanse’ ‘tüccar
topluluğu’nu ifade eden kelimedir… 12.- 17. Yüzyılları arasında genelde Alman tüccarların oluşturduğu bir topluluktur. Alman prenslikleri dışında faaliyette olan tüccarlar için
kullanılıyormuş... Tüccar birliği kavramı daha sonra ‘Hanse
kentlerine’ dönmüştür. Bunların başında Almanya’nın kuzey
denizi kıyısındaki Hamburg ve Bremen gelir… Almanya’nın
kuzey kıyısındaki Greifswald kenti de bir Hanse kenti…
Kadir Uğur
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BenSwiss Yacht Greifswald HanseYachts şirketi tarafından
yapıldı… Çeşitli markalarda motorlu ve yelkenli yatlar yapan şirket açık deniz yelkenlileri yapımında dünyanın en büyük şirketinden biri… 2016 yılında 600’den fazla, 2017’de de
564 tekne üretip satmış… HanseYachts tersanesinin kökeni
Greifswald’da Buchholz tersanesinde ahşap gemi ve tekneleri onaran bir şirketmiş… 1985 Amiral’in Kupasını kazanan
Michael Schmidt 1990 yılında şirketi alarak 1993’te önce
Greifswald’in tarihi bir Hanse kenti olmasından dolayı model
serisine de ‘Hanse’ ismi vermiş… Önce Hanse 291’i, daha
sonra da tasarımcı Carl Baier ve Bent Elgaard’ın fikirleriyle
Hanse 331’i, ardından da diğer serileri geliştirmiş… Bini aşkın kişinin çalıştığı HanseYachts firması Hanse’nin yanısıra
Dehler, Moody ve Varianta markalarına sahip… Ayrıca motorlu tekne alanında da Fjord ve Sealine marka tekneleri de
imal ediyor…

1 Nisan 2014’te teslim aldım
Hanseyacht şirketi Nisan ayı başında teknenin teslim edileceğini bildirdi… 1 Nisan 2014 Salı günü teslim edeceklerdi. İki gün önce Antalya’daydım… Bir akşam önce Antalya’da
Delphin Imperial Hotel’de ödül törenindeydim. Oradan Side’ye geçtim. Hotel Cyristal Palas’da Türkiye’den ve Kıbrıs’tan
tur rehberleriyle bir toplantıdan sonra Almanya’ya Stuttgart’a
döndüm. Oradan da Greifswald’e doğru yola çıktım.... Karım
Anita, bir deniz seyahatinde gerekli olabilecek şeyler konusunda gayet tecrübeli olduğu için bana herşeyi hazırlamış. Bu
da benim için çok kolaylık sağladı.
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Kiraladığım VW Kombi Passat ile tekne için gerekli bazı
eşyaları da götürüyordum. Stuttgart’tan yola çıkarken navigasyonu ayarladım. Tam 921 kilometre gösteriyordu. Adeta
uçarak gidiyordum. Potsdam’da bir otelde geceledikten sonra
sabah tekrar yola çıktım. Baktım önümde daha 280 kilometre
vardı… Artık tekneye kavuşmama saatler kalmıştı. Sevdiğine
kavuşmak isteyen bir aşık gibiydim…
Saat 10.00’da Greifswald’de tersaneye vardım. Önümde
yeni teknem… Beraber dünya turu planladığımız tekne…
Skipper Atilla bir gece önceden gelmiş… Geceyi teknede geçirmiş… Yakıt depoları boş olduğu için ısıtma sistemi tabii
ki çalışmıyor… Atilla ‘Kadir Bey, gece soğuktan dondum’
diye dert yandı… Ama benim gözüm tekneden başka bir şey
görmüyordu… Biraz sonra HanseYacht firmasının satış şefi
Mirco Capka geldi… ‘İşte tekne’ dedi… Ardından bana
skipper Jochen ve ekibini tanıştırdı. Tekneye geçtim, ilk kez
dümenin başındaydım… Nasıl bir duygu anlatamam…

Kuzey Denizi’ne açıldık
Ertesi gün tam saat 11.00’de tekneyi denemek için Kuzey
Denizi’ne açıldık. Açık ama soğuk bir havada tekneyi, yelkenleri vesaire deniyoruz. Çeşitli manevralar yapıyoruz. Her şey
yolunda… Ertesi gün yola çıkacağız… Sabah erken kalktık…
Her şeyi tekrar tekrar kontrol ettikten sonra saat 09.00’da
yola çıktık. Şansımıza 5 şiddetinde rüzgar ile yüksek dalgalar
karşıladı bizi…

Kadir Uğur
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Kayser Wilhelm Kanalı’ndan geçtik
5 Nisan Cumartesi sabah kısaca Kiel Kanalı veya Kuzey
Denizi-Baltık Denizi Kanalı’ndan geçtik… 1948’e kadar
adı Kayzer Wilhelm Kanalı’ydı… Çünkü kanalı 1889-1896
arasında Kayser Wilhelm II yaptırmış… Alman İmparatoru
Wilhelm II, tahta geçtikten bir yıl sonra, 21 Ekim 1889’da
ve 5 Ekim 1898 tarihinde İstanbul’u iki kez ziyaret etmiş…
Her iki gelişinde de Sultan Abdülhamit II tarafından törenlerle karşılanmış… İstanbul’da Sultanahmet Meydanı’ndaki
Alman Çeşmesi bu ziyaretin anısına yapılmış… Çeşme ile bu
dostluk anıtlaştırılmış. Alman-Türk Dostluğu’nu gösteren bir
anıt...
Uzunluğu 98 kilometre, genişliği 103 metre, derinliği 11
metre olan kanalın üzerinde yaklaşık 42 metre yükseklikte on
köprü var… Dört saatlik bir seyirden sonra Rendsburg yat
limanına demir attık… Ardından Brunsbüttel ve 8 Nisan’da
Cuxhaven’e vardık. 8 Nisan eşim Anita’nın doğum günü…
Anita yaşgününü yalnız veya arkadaşlarıyla ilk kez kutlamıyordu. Daha önceki yıllarda iş randevuları yüzünde ailedeki
birçok yaşgününü beraber kutlama şansım olmadı.
Uçağa atlayıp Stuttgart’a gitmek ve eşime bir sürpriz yapmak istiyordum… Fakat skipper Jochen, sürekli havayı kolladığını, müsait olur olmaz yola çıkmamız gerektiğini söyleyince sürprizden vazgeçtim… Hevesim kursağımda kaldı derler
ya benimki de öyle bir şey oldu… Doğum gününü telefonla
kutlamaktan başka elimden bir şey gelmedi… Ama Anita
Portekiz’de bize katılacağı için bu bana bir teselli oldu…
Ertesi gün şiddetli bir fırtına var… Yola çıkamadık… Geceyi Cuxhaven’de geçirdik… Ancak sabah saat 11.00’de demir alabildik. Hedefimiz Dartmouth… Herşey tamam… Su
ve yakıt tanklarımız, gaz tüplerimiz dolu… Sakin bir hava
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motorla gidiyoruz… Bakıyorum büyük şilepler, tankerler biz
takmıyorlar… Deniz kuralları geçerli değil galiba… 250 litrelik bir tankımız boşaldı… Acaba diğer tanktaki yakıtla daha
200 mil gidebilir miyiz… İçimize şüphe düştü… Ya yakıtımız
biterse… İngiltere’nin Dover limanına uğrayıp yakıt almaya
karar verdim… Dover büyük bir liman… Feribotlar limandan çıkıncaya kadar bekledik… Ardından limana girip yakıt
ikmali yaptık… Vergisiz yakıt ucuz… Litresi bir Euro… Akşam tipik bir İngiliz puba gittik…
Sabah saat 03.30 civarında tekrar yola çıktık… Gün ağardıktan sonra hava açık ve güneşli, ama ne rüzgar var ne de
dalga… Sakin bir havada motorla yol alıyoruz… 170 mil yolumuz var önümüzde. Saat 19.30 sıralarında Isle of Wicht
adasının batı ucundan geçtik, daha 76 mil yolumuz var. Gece
saat 02.00 ile 05.00 arası hava birden döndü. Dalgaların yüksekliği arttı. Tekne dalgalarda yükseliyor, ardından sanki taşa
vurur gibi vuruyor suya… Radar ve dümen akşamı birden
devreden çıktı… Heyecan doruğa yükseldi ama Atilla büyük
bir soğukkanlılıkla tüm cihazları kapatıp tekrar açtı… Her
şey tekrar çalışıyordu… Derin bir oh çektik… 14 Nisan Pazartesi günü sabah erken saatlerde Dartmouth’a vardık. Öğleye doğru Volvo Penta firmasından bir usta geldi. Motorun
ilk kontrolünü yaptı. Yola çıktığımızdan beri motor 105 saat
çalışmış…
15 Nisan Salı saat 16.00 sıralarında Dartmouth’tan ayrıldıktan sonra kısmen yelkenle, bazen de motorla Biskaya Körfezi’ni geçip 18 Nisan Cuma günü saat 18.00 sıralarında İspanya’da Porto Sin kasabasına vardık. Bundan sonraki durağımız
Lizbon/Cascais… 21 Nisan Pazartesi saat 09.30 sıralarında
vardık. Burası yıllar önce tipik bir balıkçı köyüymüş. Şimdi
ise modern binalarıyla büyük bir kent. Daha önceden burayı
tanıyordum. Hatta çok sevdiğim şirin bir otel vardı. Adı Do
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Gincho… Cascais Marina’ya tekneyi bağladıktan sonra çıkıp
otelimi aradım. Büyük binalar arasında kaybolup gitmiş sanki… Volker ve Jürgen ekibi ayrıldı. Volker Braun, Santiago
de Campeostella üzerinden Münih’e, Jürgen ve ekibi de Lizbon üzerinden Berlin’e döndüler. Artık Atilla ile ikimiz kaldık.
Algarve/Faro’ya doğru saat 13.30 sıralarında demir aldık. Bundan sonra sırayla ikişer saat nöbet tutmaya başladık. Ayrıca güvertede uyumaya başladık. Çünkü sıkıntılı bir durumda birbirimize hemen yardıma koşabilirdik… 3-4 şiddetinde kuzeybatı
rüzgarıyla yedi saati aşkın yelkenle yol aldık. Ertesi gün saat
08.00 sıralarında Algarve’de Vilamoura Marina’ya geldik. Modern bir kent… Turizmci gözüyle bakarsam Portekiz’de de büyük bir turizm potensiyeli var. Benim için büyük bir gündü…
Çünkü eşim Anita bundan sonraki yolculuğumuzda bizimle
olacaktı. Buna çok seviniyordum. Frankfurt’tan Faro’ya geldi.
Havaalanında güllerle karşıladım eşimi… Bugünü kutlamak
için onu akşam yemeği için marindaki restorana davet ettim.
Çok romantik bir akşamdı.

Başıma gelen talihsizlik
Sabah erken saatlerde yola çıkıp önce Cadiz’e, ardından
da Cebelitark’a vardık. İspanya tarafında Algeciras Bay Marina’ya girdik temiz ve ücretlerinin de uygun olduğunu bildiğim için… Lüks yatlarla dolu marinada ilk kez teknenin Pasarelle’sini kullanacağız… Pasarella tekne ile marina veya iskele
arasında kullanılan bir nevi köprü… Eşim Anita ile şehirdeki
güzel bir lokantada akşam yemeğinden tekneye döndük. Vakit iyice ilerlemişti… Anita pasarelladan geçip tekneye girdi.
Ardından ben de pasarelladan geçmek istedim. Aaaa… O da
ne… Pasarella sallandı, ben de dengemi kaybedip cup suya
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düştüm. Kolumda saatim, cüzdanım, ayakkabılarım ve bunlara ilaveten elimde de alışveriş yaptığımız torba. Sağıma soluma baktım. İlerde bir tekne vardı. Tekneye doğru yüzüp
çıktım. Ama teknenin pasarellası elektronik olarak kaldırıldığı için tekneden kıyıya çıkamıyorum. Sudan çıkmış titriyordum. Yanda Hamburg’dan gelen bir teknede ışık vardı. O
tarafa doğru bağırıp yardım istedim. Bir kadın çıktı güverteye… Bana bakıp yardıma ihtiyacım olup olmadığını sordu…
Neyse durumu izah ettim. Kocasını çağırdı. Teknenin sahibi
Alman’ın yardımıyla onun teknesinden kıyıya çıkıp bizim
tekneye gittim… Sıcak duş, çay vesaire ile geceyi geçirdim.
Sabah baktım kafamda küçük bir şişik yer var. Düşerken sanırım başımı çarpmışım ama olayın heyecanından farkına varamamışım…

Dünya’nın en pahalı marinası
Cebelitarık’tan ayrıldıktan sonraki durağımız Marbella
oldu. Burası dünyanın en pahalı limanı… Dünya jet sosyetesinin uğrak yeri… Puerto Jose Banus… Bir gece için 231
Euro ödedik. Buna elektrik ve su dahil değil… Buradan ayrılıp 28 Nisan Pazartesi önce Malaga’da Puerto Deportivo de
Caleta de Velez’e, ertesi gün de saat 19.00 sıralarında Almeria
Koyu’nda Puerto Aquadulce’de demir attık. Yaklaşık bir ay
olmuştu yola çıkışımız… Saat 09.45’te tekrar demir aldıktan
yaklaşık 12 saat sonra Cartagena’ya vardık. Kıyıya bağladık
tekneyi… Kenti biraz dolaştık… Trafiğe kapalı yaya bölgesinde yerler mermer… Her yer kruvazör gemisinden inen turistlerle dolu. Ancak 1 Mayıs tatili nedeniyle her yer kapalıydı…
Saat 13.00 sıralarında İbiza’ya yelken açtık. Önümüzde yaklaşık 30 saatte varmayı planladığımız 150 deniz mili yolumuz
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var… 2 Mayıs sabah 08.00 sıralarında İbiza’daydık. Marina’dan bir taksiyle şehri dolaştık. Dolaşırken şık lokantaların
arasında bir dönerci gözüme ilişti. ‘Beykebab’ yazıyordu…
Stuttgart’ta da kent merkezindeki en işlek Kral Caddesi’nin
sonunda ‘Beykebab’ ismiyle ünlü bir dönerci var… Acaba ikisi arasında bir ilişki var mıydı, tesadüf müydü sormadım.
İbiza deyince akla önce sabaha kadar süren partiler, sosyetenin, ünlü isimlerin müdavimi olduğu partiler, kulüpler gelir
doğal olarak… Eğlencenin hiç durmadığı, zamanın hiç akmadığı bir yer olarak bilinir. Ona ‘Beyaz ada’ da deniyor. Çoğu
binanın cephesi bembeyaz… Bu bembeyazlık denizin maviliği karışıyor sonunda… Adayı keşfetmek isteyenler için başka
şeyler de var elbette… Fenikeliler’in erken yerleşim kalıntıları
büyük ölçüde Ibiza’da bulunuyor. Bu nedenle adanın yarıdan
fazlası UNESCO koruması altına alınmış. Anita ile Puget
Müzesi’ne gittik… Burada İbizalı sanatçılar babaoğul Narcis
Puget Vinas ve Narcis Puget Riquer’in tabloları, çizimleri seramikleri sergileniyor…
Sabaha karşı 03.00’te İbiza’dan demir aldık. Bir sonraki
durağımız Mayorka Adası’nda Cala Ratjata… Acele ediyoruz,
çünkü 4 Mayıs’ta orada olmalıyız. Deutsche Reisering kuruluşunun Cala Mesquita’daki plaj partisine davetliyiz. Vaktinde vardık. Arkadaşım Ralf Baumbach bizi limanda bekliyordu. Liman müdürü hafta sonları çalışmıyomuş… Ralf, bize
limanda tekneyi bağlayacağımız güzel bir yer de ayarlamış.
Şık giyinip partiye gittik. Meslektaşlarımla eğlendik. Gece
taksiyle limanda teknemize döndük. Ertesi gün adanın başkenti Palma’yı gezdik.
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Roma’ya doğru yelken açtık
6 Mayıs’ta Korsika’ya doğru yol çıktık. Rüzgar olmadığı
için motorla yol alıp 20 saatte Bonifacio’ya vardık. Korsika ve
feribotla geçtiğimiz Sardunya adasını ziyaret ettikten sonra 10
Mayıs günü Roma’ya yelken açtık. 140 mili 16 saatte almayı
planlamıştık. Rüzgarın hızı 30 Knot… Yelkenle hızlı yol alıp
Roma’nın limanına vardık planladığımız gibi… İstanbul’dan
gelen skipper Sabri Derman saat 19.00’da Roma’ya inecek,
oradan limana gelip bizi bekleyecekti… Yani saat 21.00 sıralarında liman da olacaktı. Gece 22.30 sıralarında limana varınca Sabri bizi bekliyordu. Ertesi gün limandan yaklaşık 60
kilometre içerde olan Roma’ya gittik. Otomobil kiralayacaktık. Baktım, şoförlü otomobil kirası da hemen hemen aynı…
Yorulmak, park yeri aramak yok… Bu lüksü kendimize çok
görmedik ve şoför Fabrizio bizi Roma’ya götürdü. Akşama
kadar gezip tekrar tekneye döndük. Ertesi gün bazı tamiratlar
için ustalar gelecekti. Baktım öğleden sonra 14.00’e doğru
beş usta birden geldi. Volvo Penta’dan gelen usta motorun
bakım çalışmalarını yaptı. İşi üç saat sürdü. Diğer ustalar da
televizyonu Astra ve Türksat uydularına ayarlayıp, bir pompadaki arızayı giderdiler.

Amalfi kıyılarını gezdik
Akşam saat 20.30 sıralarında demir alıp Salerno’yo doğru
yola çıktık. Rüzgarın şiddeti bayağı azdı, dolayısıyla 160 milin büyük bölümünü motorla gittik. Ertesi gün saat 13.00 Salerno yakınlarında Marina di Cassano’da demirledik. Müthiş
bir doğa güzelliğine sahip burası… Buraları İtalya’nın Amalfi
kıyıları… İtalyanlar Amalfi Sahilleri’ni anlatırken ‘dolce far
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niente’ tabirini kullanır. Yani ‘tatlı rehavet’ anlamına gelir
bu tabir… Amalfi Sahilleri İtalya’nın güneyindeki Campania
bölgesindeki sahil şeridi… Daracık virajlı yollarının bir yanı
masmavi Tiren Denizi, diğer yanı dik kayalıklar, bağlar…
Kıyıda pastel renkli balıkçı kasabaları... Burası UNESCO
tarafından Dünya Miras Listesi’ne alınmış. Ertesi gün Palermo’ya devam edecektik, ancak rüzgarın fırtınaya dönüşmesi,
metrelerce dalgalar kararımızı erteletti. Dün bizi Amalfi kıyılarını gezdiren şoför Gustavo’yu aradık. Bizi Napoli’ye götürdü. Ben Sabri ile gezerken, Anita da tek başına dolaşıp keşifler yaptı. Anita, Pizza Margherita’nın çıkış yerini bulmuş…
‘Pizzeria Regina d’İtalia Brandi’ isimli lokalmiş… Pizza
aslında mozzarella peyniri ve domatesin muhteşem birlikteliğiyle İtalyan halkının vazgeçilmez lezzeti olarak yüz yıllarca
tüketilmiş. Dünya çapında bir üne kavuşmasının hikayesi ise,
1889 yılında Kraliçe Margherita’nın mozzarella peyniri, domates ve fesleğen ile süslenmiş pizzayı tatması ile başlamış.
Kraliçenin kendisine sunulan pizzayı beğenip, aşçı Esposito’ya bir teşekkür mektubu göndermesi ile zengin halkın
da sofrasına girmeye başlar. İlgili mektup, hala bugünkü adı
‘Pizzeria Brandi’ olan pizza dükkânının camında sergilenmekte… Pizza, Latincede ezmek ve öğütmek anlamına gelen
‘pinsere’ fiili ile ilişkili… Pizzanın doğuşu Mısır, Yunan ve
Roma uygarlıklarında arpa ve suyla elde edilen ‘maza’ya dayandığı söyleniyor… Pizzacıya girdik ama servis saat 12.30’da
başlıyormuş… Daha epey vakit vardı. Çıkıp biraz daha dolaşmaya karar verdik. Bir süre sonra Anita ‘sırt çantan nerde’
diye sordu. Sanki varmış gizli sırtımı yokladım. Yoktu. Pizzacıya girince çıkarmıştım. Hemen hızla geriye dönüp pizzacıya
gittik. Bıraktığım yerde duruyordu. İçinde fotoğraf makinesi
ile video kamera vardı. Nasıl sevindim bilemezsiniz. Çünkü
maddi değerinin manevi değer taşıyan yanısıra fotoğraflar
ve çektiğim videolar kaybolacaktı… Saat 14.00 sıralarında
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tekneye döndük. Hava ve deniz sakinleşmişti. Bir saat sonra
‘Marina adi Cassano’dan demir alıp 130 mil mesafedeki Palermo için demir aldık. Üçer saat arayla nöbet tutuyorduk.
Ertesi gün saat 12.30 sıralarında Palermo’ya geldik. Kenti gezip geceyi şiddetli bir yağmur, gökgürültüsü, art arda çakan
şimşeklerle geçirip sabah saat 05.45 sıralarında Palermo’dan
demir alıp ayrıldık. Saat 10.00 sıralarında fırtınanın yaklaşmakta olduğunu gördük. Tam da Cefalu kentinin körfezinde
yol alıyorduk. Küçük bir kasaba olmasına rağmen Cefalu’nun
limanı bizim için büyük şanstı. O sırada rüzgarın şiddeti zaten iyice artıp 30-40 knota yükseldi. Biraz kenti gezip akşam
tekrar demir alıp yola çıktık. Yine üçer saatlik nöbet tutuyorduk. Saat 08.00 sıralarında Messina Boğazı’na girdik. Messina
kenti marinasına teknemizi bağladık. Sicilya’nın üçüncü büyük kenti… Sekizinci Yüzyıl’da Yunanlılar tarafından kurulmuş… Bu bölgenin tektronik yapısı nedeniyle üç kez şiddetli
deprem yaşayan kent her defasında tekrar kurulmuş… İkinci
Dünya Savaşı’nda da bombalanmış.. Marinada bir gece için
100 Euro ödedik. Cumartesi günü olduğu için dükkanlar,
mağazalar saat 13.00’de kapandı. Messina adeta ölü bir şehir
havasına büründü. Sabah 08.00’de Messina’dan ayrılıyoruz.
Artık önümüzde Korinth Kanalı’na kadar 310 mil yolumuz
var… Bu mesafeyi 44 saatte alabileceğimizi hesapladık. 19
Mayıs Pazartesi günü saat 11.00 sıralarında Kefallinia adası
göründü. Nasıl görünmesin ki adada 1630 metre yüksekliğindeki dağ var… Patras’a kadar devam etmekten vazgeçtik.
İyonya Denizi’nde yunuslar karşıladı bizi… İki saattir teknede bir güvercin bizimle birlikte geliyor kaçak yolcu olarak Yunanistan’a… 30 saatlik bir seyirden sonra Kefallinia Adası’nın
Argostoli limanına 16.30 sıralarında vardık…
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Ada halkı ağlıyordu
Anita hemen merakla küçük adayı keşfe çıktı. Tüm dükkanlar kapalı… Ayrıca sanki havai fişek veya hava ateş ediyor
gibi sesler gelmeye başladı. Ne oluyor diye araştırıp sorduk.
Büyük bir hüzün varmış adada… Siyahlar giymiş yüzlerce
insan dar sokaklarda yürüyordu. 2000 Sidney Olimpiyatları’nda bronz madalya kazanan ritmik sporda Avrupa ve Dünya eski şampiyonlarından Yunanlı sporcu Anna Pollatou geçirdiği bir trafik kazasında ölmüş… Ada halkından olan 30
yaşındaki sporcu Peleponoz yarımadasının kuzey batısında
Patras-Pyrgos arasındaki karayolunda arabasının kontrolünü
kaybedip karşıdan gelen bir kamyonete çarpmış… Yunanlı
sporcu meğer o gün Kylilini limanına ulaşıp oradan adaya
gelecekmiş… Haberi alan ada halkı çok üzgündü… Evlatlarının ölümü onları sokağa dökmüş…

Rio Antirrio Köprüsü’nün altından geçtik
Sabah saat 05.00 sıralarında Kefallinia adasından ayrıldık.
Patras Körfezi’ndeki Rio Antirrio Köprüsü’nün altından geçeceğiz. Bu köprü dünyanın en uzun asma köprülerinden biri,
2 bin 880 metre. Yunan anakarasını, Peloponez Yarımadası’na
bağlıyor. Batıya giden tekneler köprünün kuzey tarafından,
doğuya gidenler güney tarafından, ticari gemiler de ortadan
geçiyor. Yine de köprüye 5 mil mesafedeyken köprü kontrole
çağrı yapıp izin almak ve hangi taraftan geçiş izni verdiğini
sormak gerekiyor. Köprünün denizden yüksekliği 40 metre… Bizim yelken direği ise 25 metre… Sorun yok… Uzaktan çok yüksek gözüken köprü yaklaştıkça göz yanıltmasıyla
daha alçakmış gibi oluyor… Köprünün altından geçip Korith
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Kanalı’na yaklaşıyoruz. Tarih 20 Mayıs Salı oldu. Kanalın
bugün bakım çalışması için kapatıldığını öğrendik. Ama biz
mümkün olduğunca yaklaşıp yarın öğleden önce geçmek istediğimiz için geceyi Cath. Kiato isimli beldenin yakınlarında
geçirdik.
Ertesi gün saat 09.30 sıralarında Korinth Kanalı’na doğru
seyir halindeyiz. Dar kanalda geçişler tek yönlü olduğu için
izin gelinceye kadar iki saat beklemek zorunda kaldık. Bu
zamanı bol bol yüzerek geçirdik. Nihayet geçiş izni geldi. 6
kilometrelik kanalı geçtikten sonra doğu çıkışında ücretini
ödedik. Görevli 17 metrelik tekne için tam 350 euro istedi.
‘Yüksek değil mi’ dedim. Görevli şakayla karışık ‘Para herşey değil’ diye cevapladı. Kanaldan çıktıktan sonra durağımız
Pire limanı oldu. Atina’yı gezdik… 23 Mayıs Cuma günü artık Ege’ye açılıp Marmaris’e seyredeceğiz. Ege’nin rüzgarları
meşhurdur… İlk durağımız Mikonos oldu. Giriş formaliteleri bayağı uzun sürdü. Liman görevlileri Cuma günleri saat
15.30’a kadar çalışıyormuş… Bu da iki ayağımızı bir pabuca
soktuysa da sonunda hallettik. Mikonos’u gezdikten sonra
demir alıp 24 Mayıs’da Bodrum’a geldik. Anita Zürich’e, Sabri de İstanbul’a döndü… İki ayı aşkın o kadar eşya birikmişki
Anita’nın altı bavulla Zürich’e gitti. Ertesi gün nihayet Atilla
ile Marmaris’e ulaştık… 1 Nisan 2014’te Greifswald’de teslim aldığımız BenSwiss yatı 460 saatlik bir seyirden sonra 26
Mayıs Pazartesi günü artık kayıtlı olacağı Marmaris limanına
getirdik… Marmaris’te şunu düşünmeden de edemedim…
Kalabalık da olsan denizde duygusal yanlızlık var sanki… Yelkencilik denizle, doğayla mücadele etmek belki ama aslında
insanın kendi kendisiyle mücadelesidir de bir yerde. Mesela
müthiş sabırlı olmak gerekir. Sabretmeyi bilmeyen biri yelkenci olamaz. Dalgaları, rüzgarı, akıntıyı hissetmek gerekir.
İşte bu hissetmek bazen bambaşka düşünceleri de beraberinde
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getiriyor. Denizde yaşarken o kadar basit şeylerle mutlu oluyorsunuz ki bazen karadaki bir çok şeyin boş olduğunu anlıyorsunuz. Denizler aynı zamanda size kendini tanıma fırsatı
veriyor. Kendi doktorunuz, kendi aşçınız, kendi tamirciniz
oluyorsunuz. Buna ilaveten rüzgarı tüm bedeninizde hissetmek, yıldızların altında uyumak, her çeşit bulut görmek, yunusların teknenizle yarışması, uçan balıkların denizde sekmesi gibi bir sürü şey gerçekten doğanın ne kadar muhteşem
olduğunu bir kez daha hatırlatıyor insana…
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B Ö L Ü M III

İstanbul

Cihangir’de doğdum
Bir insanın ne düşündüğünü anlamak için
önce söylediklerine, yaptıklarına bakın…
- Rene Descartes -

İ

stanbul üzerine yüzlerce yıldır pek çok makale, roman,
şiir, deneme, hikaye, inceleme yazılmış. Gelecekte de
yazılacak... Her yazılan şeyin bir öncekinden farklı bir
İstanbul’u işaret ettiği kesin... Çünkü İstanbul, bitmeyen bir roman gibidir. İstanbul, kendisine bakan her kişiye
farklı şekilde hitap eder. Çünkü her köşesi, her karış toprağı
ve her penceresi farklı sırlarla doludur. Ayrıca dünya üzerinde
hiç bir şehrin İstanbul kadar çok resmi veya gravürü yapılmamış, fotoğrafı çekilmemiştir sanırım...
Tarihçilerin İstanbul’u en iyi anlatan seyyah olarak nitelediği İtalyan romancı, öykü yazarı ve şair Edmondo de Amici
1874 yılında bir gemi yolculuğu ile hayaller ve sisler içindeki
İstanbul’a gelir... Günlerce kaldığı İstanbul’u gezip detaylı anlatır. Eseri bir seyahatname ama edebi açıdan güçlü, dili bir
roman gibi keyifli... ‘Yarın şafakla birlikte İstanbul’un ilk
minarelerini göreceğiz’ sözünü anlayabilmek için İtalya’da
uzun kış gecelerini Şark haritasına hüzünle bakarak geçirmiş,
yüz cilt kitap okuyarak hayal kurmuş, hesap üstüne hesap
yapmış...

Edmondo de Amicis, İstanbul’un geleceği hakkında da
yazmış… Şöyle diyor, ‘İstanbul’u Galata Köprüsü’nden
seyrettiğim zaman, bu düşünce sık sık aklıma takılıyordu.
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Bu şehir bir veya iki asır içinde
ne olacak? Ne yazık! Güzellik
medeniyete kurban gitmiş olacak. Tepeler düzleştirilecek, korular yerle bir edilecek, rengarenk küçük evler yıkılacak, uzun
dümdüz, birbirine benzer sokaklar İstanbul’u birbirine paralel
kocaman yollara ayıracak…’
De Amicis, derinden etkilendiği İstanbul’dan ayrılışını da kitabının sonlarına doğru şöyle dile
getiriyor; ‘Elveda şarkın güzel ve
ölümsüz kraliçesi! Zaman bahEn büyük oyuncağım
tını, güzelliğini bozmadan değiştirsin ve çocuklarım seni bir
gün benim seni gördüğüm ve terk ettiğim aynı delikanlı
heyecanının sarhoşluğu içinde görsünler’ İtalyan seyyahın
dileği pek yerine gelmemiş… Ama yıllar içinde değişen vizyonlar, İstanbul’da yaşayanların da değişen kültürel, politik
hatta dini görüşleri kentin çehresini değiştirmiş… Bu değişim
kentin yeni mekanlarıyla, çehresiyle kendini göstermiş…
İşte ben De Amicis’in ‘İstanbul’a bir bakışımı bile bir
imparatorluğa değişmezdim’ dediği İstanbul’un Cihangir
semtinde 14 Ağustos 1947 Perşembe günü doğdum. Kadir
Gecesi’ymiş... Türkler de Kadir Gecesi doğan çocuklara erkek ise Kadir, kız ise Kadriye ismi vermek bir gelenek olduğu için bu gelenekten ben de nasibimi almışım. Bana Kadir
ismini vermişler. Kadir ismi annemin hoşuna pek gitmemiş.
Göbek veya ikinci adımı da Ruhi koymuşlar. Böylece Kadir
Ruhi olmuş.
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İslam inancına göre, Kuran’ın
Allah tarafından Cebrail aracığılıyla Peygamber Hz. Muhammed’e
vahiy edilmeye başladığı gecedir.
Kadir Gecesi, Müslümanlara göre
çok hayırlı ve mübarek sayılan bir
gecedir. Kuran’da şöyle tanımlanmış... ‘Doğrusu biz Kuran-ı Kadir Gecesi indirmişizdir. Kadir
Gecesi’nin ne olduğunu bilir
misin ? Kadir Gecesi bin aydan
hayırlıdır. O gece tan yerinin
ağarmasına kadar bir esenliktir.’
O gece Kuran okunur, diğer gecelerden biraz daha fazla ibadet edilir. Pek çok romanda, şiirde geçer.
Ünlü şairimiz Fazıl Hüsnü Dağlarca da ‘Siyah ve Karanlık’ isimli
şiiri de ‘Kur’an okurdu babam bazen / Galiba Kadir gecelerinde’ diye başlıyor.

6 yaşında Kadir Uğur

Türkler arasında bir de ‘Kadir Gecesi doğmak’ deyimi
vardır. O gece doğanların işi hep rast gidermiş diye söylenir.
Bu yüzden ani, beklenmedik şekilde gerçekleşen güzel olaylar
karşısında “Annen seni Kadir Gecesi doğurmuş” derler. Ben
bundan da nasibi mi aldım mı bilmiyorum... Pek inanmıyorum... Eğer böyle bir şey olsa, dünyada başarılı insanların
hepsinin Kadir Gecesi doğmuş olması gerekir... Annemin
anlattığına göre, ebe bile ‘Aman bu çocuk çok şanslı, bahtı hep açık olacak... Kadir Gecesi doğdu... Adını Kadir
koyun...’ demiş... Bu herhalde Kadir Gecesi’nin ayrıcalığını
anlamlı bir şekilde vurgulamak için yaratılan bir fantezi... Aslan burcundayım... Burçlara da pek inanmam. Hani bazıları
sabah hemen gazetelerde, dergilerde burcu, falını okur ya, ben
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onlardan değilim. Arasıra elime geçerse bakarım, okurum. Derler ya
‘Fala inanma ama falsız da kalma’... Ben de onlardanım galiba...
Aslan burcunun Güneş’in etkisi altında olan bir burç olduğunu söylerler... Aslan burcunda olanların
talihlerinin, şanslarının son derece
açık olduğu da söylenir.

Bizans’tan bu yana Cihangir
İstanbul’da Cihangir semtinde
Kasatura Sokak 6 numaralı evde
doğdum... Üç kardeşiz. Benden üç
yaş küçük erkek kardeşim İhsan ve
on yaş küçük kızkardeşim Harika... Ben ve İhsan bu evde doğduk.
Kızkardeşim Harika ise Çatalca’da
doğdu. Doğduğum ev üç katlıydı.
Sonradan öğrendiğim kadarıyla
ev 1940’larda yapılmış. Dedem
İhsan Uğur’un eviydi... KendisiAnnem kız kardeşim Harika ile
ne ‘Beybaba’ diye hitap edilirdi.
‘Beybaba’ söylenirken yuvarlanır
‘beyoba’ olarak duyulurdu. Eve daha sonra iki kat daha ilave
edilerek beş katlı oldu. Uzun yıllar sonra kökten elden geçirilip restore edildi. Bugün de bazı akrabalarımızın yaşadığı
binaya artık tabii apartman diyoruz. Adı da Uğur Apartmanı... Doğduğum ev deyince tabii ki insanın aklına çocukluk
hatıraları geliyor. Baba tarafından İhsan dedem de subaydı.
Beni çok severdi. Akşamları Hüseyin amcam, babam ve
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İhsan dedem meze ile birer duble rakı içerlerdi. Dedem de bazen
beni yanına çağırır rakıyı koklatırdı. İhsan dedem, babaannem Azime, Hüseyin amcam, Sabahat
yengem ile kuzenim Sevgi ablam,
hep beraber otururduk Cihangir
deki üç katlı evimizde. Evde asker
disiplini vardı. Eğer önceden haber verilmediyse güneş batmadan
önce herkes evde olurdu. Akşam
yemeklerine hep beraber başlanır.
Yemeklerde konuşulmazdı. Bir akşam yemeğinde dedemin tabağında bir saç teli gördüm, söyleyeyim
derken susturuldum, o da afiyetle
yedi. Yemekden sonra ne söylemek
istediğimi sorduğunda durumu
anlattım, başladı gülmeye….

İhsan Dedem

Bir zamanlar Yeşilçam’ın sevilen yüzlerinden Lale Belkıs’ın 1975’lerde söylediği bir şarkı
var... Adı ‘Doğduğum ev’... Şarkı aslında Surinamlı sanatçı
Oskar Harris’in Alta Gracia isimli ünlü şarkısının melodisinin üzerine yazılmış... Kısa sarı saçlarıyla hafiften Alman
tipini çağrıştıran Lale Belkıs parçada ‘Hatırla, doğduğun
evi / Hatırla, doğduğun yeri’ diyor... Çocukluk anılarını
hatırlamak aslında hiç de kolay değil. Ama çocukluk anıları,
belki de insan hayatındaki anılar arasındaki en ilginç olanlarıdır. Çünkü hatırladıkça mutluluk yaratan anılardır. Ayrıca
çocukluk anıları sanki her çocuğun ortak anısı gibidir. Her
dinleyen, okuyan kendi çocukluğundan da bir yaşantı, bir
duygu bulur bu anılarda. Ancak hepsi bölük pörçük şeylerdir
aslında... Hiç unutmam. Mesela bir gün annem bana uçan
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Annem, babam, kardeşim İhsan

balon almıştı. Maviydi. Üzerinde hatırlamadığım bir resim
veya şekil vardı. Baloncu ipini bileğime bağlamıştı. Eve gelinceye kadar gözüm hep balondaydı. Ama gelince nasıl olduysa
ip bileğimden çıktı. Balon gökyüzüne uçup gitti. Arkasından
önce bakakalmış, sonra da ağlamaya başlamıştım.
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Babam Hasan bey, Babaannem Azmiye Hanım, halam Hanife Hanım,
Hüseyin amcam ile Sabahat yengemin düğün resminde
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Harbiye ordu evi anne ve babamın nişan töreni

Firuzağa İlkokulu’nda başladım
Subay olan babam Hasan Saim’in iki , üç yılda bir tayini dolayısıyla bütün Türkiye’yi şehir şehir gezdik. İlkokula Cihangir’daki Firuzağa İlkokulu’nda başladım. Firuzağa
İlkokulu hemen evimizin yakınındaki köşedeydi. Okula
hep zorla giderdim. Mahçup bir çocuk olduğum için okulda
sıkılıyor, utanıyordum. Ayni zamanda hırçın ve inatçıydım.
Niçin bu okula gitmem gerektiğini anlayamıyor, bu yüzden
gitmek istemezdim. Annem beni hep zorla götürürdü.
Ama önce doğduğum semti anlatmak istiyorum. Cihangir, Bizans ve Osmanlı’dan bu yana İstanbul kent tarihinde
yer almış bir semt... Cihangir, kelime anlamı olarak ‘Dünyanın büyük bir bölümünü eline geçiren kimse’ demek...
Ama ismi başka bir kaynaktan geliyor. Kanuni Süleyman’ın
Hürrem Sultan’dan bir oğlu varmış, ismini 1599 yılında,
Kanuni Sultan Süleyman’ın genç yaşta ölen Şehzadesi Cihangir adına, Mimar Sinan’ın 1559 – 1560 yılları arasında
yaptırdığı camiden alıyor... Doğuştan hastalıklı ama çok akıllı
ve hisli olan Şehzade Cihangir, ağabeyi şehzade Mustafa’nın
ölümünün acısına dayanamayarak Halep’te ölmüş.
Kadir Uğur
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Tarihçi İlber Ortaylı ‘Tanzimat
Devrinde Osmanlı Mahalli İdareleri’ isimli kitabında Cihangir için
‘Cihangir, 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda Beyoğlu
(Pera) ile en önemli bölgedir...
Elçiliklerin, yabancı okulların,
Levantenlerin yerleşimlerinin,
bankaların ve finans kuruluşlarının, İstanbul’un ana rıhtımı
Galata’nın bulunduğu özel bir
bölgeydi. Beyoğlu ve Cihangir’in
Osmanlı başkenti içinde bir Avrupa kasabası olduğunu söyleyebiliriz’ diyor.
Bugünkü Cihangir, bakkalı,
Annem Vasfiye, ben ve kuzenim Sevgi
manavı, kafesi, kitapçısı, taksicisi,
kedileri ile değişik bir mahalle...
Ressamların, karikatüristlerin, oyuncuların, yazarların, gazetecilerin, profesörlerin, yabancıların ve azınlıkların yaşadığı
bir bohem bölge. Sayısı saymakla bitmeyecek, köşe başlarında, kaldırımlarda, ara sokaklarda, yol boyunca sıralanan kafelerde ve bistrolarda sinema, tiyatro, edebiyat, felsefe tartışmalarının, fikir teatilerinin yapıldığı bir ‘Bohemya’.
1920’li ve 30’lu yıllarda, Cihangir sadece iki mahalleden
oluşuyormuş. 1940’lı ve 50’li yıllarda ise, Beyoğlu’ndaki eğlence yerlerinde çalışanlar Cihangir’de yaşamaya başlamışlar.
Bu da lüks binaların inşa edilmesine önayak olmuş ve semt,
hali vakti yerinde insanların rağbet gösterdiği bir yerleşim
alanı haline gelmiş. 90’lı yılların ikinci yarısından itibaren,
sivil toplum kuruluşlarının çabalarını kamu kuruluşlarının da
desteklemesiyle beraber, semt şimdiki kimliğine bürünmüş.
Semtte bulunan, artık kullanılamayacak durumdaki binalar
restore edilmiş. Bu durum semtin geneline hakim olan güzel
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Bingöl hatırası. Annemin kucağında kardeşim İhsan, ben en sağda

manzara ile birleşince kiralar doğal olarak yükselmiş ve bu
da semt sakinlerinin kimliğini değiştirmiş. Semt sakinlerinin
sanatçılara, yazarlara dönüşmesiyle Cihangir, yavaş yavaş şehirden ayrı bir şehir, kendi kültürünü yaratan bir alt kültür
gibi evrilmiş, bugünkü haline gelmiş.
Babam Hasan Saim Uğur piyade subayı idi. 1941 yılında
Kara Harb Okulu mezunu… Subay ve polis denince ilk akla
gelen konulardan biri hep tayin olmuştur. Eskiden doğudaki illere tayine şark hizmeti deniliyordu. Şimdi de öyle ifade
ediliyor mu bilmiyorum... Sürekli bir yerden diğerine tayin
edilmek aile düzenini etkilemesinin yanı sıra hele bir de eğitim gören çocukları varsa sürekli okul değiştirmek çocukların
psikolojisini bozduğu üzerinde duruluyor. Bizim üzerimizde
nasıl bir etki yaptı bilemiyorum. Geriye dönüp düşündüğüm
zaman herhalde bir çocuk olarak bana en zor gelen şeylerden
biri sınıftaki arkadaşlardan ayrılmaktı herhalde... Her tayinde
yeni bir okul, yeni bir sınıf ve yeni arkadaşlar...
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Annem Vasfiye hanım, babam Hasan Saim kardeşlerim İhsan ve Harika

Önce Bingöl’e, sonra Muş’a gittik
Cihangir’de evimizin hemen yakınındaki köşedeki Firuzağa İlkokulu’na başladıktan birkaç hafta sonra babamın
şark tayini çıktı. Önce Bingöl’e sonra da Muş’a… Her iki
şehir de İstanbul’a 2 bin kilometre uzaklıkta... Babam annemi çok seviyordu. Hem onu yalnız bırakmamak, hem de hep
yanında olmak için annem de giderdi babamla… Babamın
tayini çıkınca eşyalarımızı hurç denilen o dönemin bavullarına doldurup çıkardık. Trenle üç gün iki gece gider, Kurtalan
Ekpresi’ne binerdik. Bingöl yakınlarında Genç İstasyonu’nda
iner, trenden indikten sonra eşyalarımız köhne bir kamyona
yüklenirdi. Tahta sal ile Fırat’ı geçip Bingöl’e varırdık. Bingöl de subay lojmanlarında kalıyorduk. Hatırladığım kadarıyla o yıllar Bingöl benim gözümde adeta bir köy gibiydi.
Lojman olmasa kiralık ev bulmak imkansız gibi bir şey… Kışları soğuktu. Subay ailelerinin tek gideceği yer Orduevi idi.

334

Hayatım Deniz

Televizyon zaten yok. İçinde iri lambalar olan bir radyomuz
vardı. Bir defasında soğuktan evin içindeki suyun dahi donduğunu hatırlıyorum.
Bingöl’den sonra gittiğimiz Muş’un o dönemde Bingöl’e
göre biraz daha gelişmiş olduğu kalmış hatırımda… Meşhur
türküdür... ‘Burası Muş’tur yolu yokuştur / Giden gelmiyor
acep nedendir’ sözlerinin geçtiği meşhur türkü... Elemli
ve yaslı bir türküdür. Bu türkünün Muş mu yoksa Yemen
Türküsü olup olmadığı hep konuşulur. Türkünün son kısmı çoğu sanatçı tarafından Huş ya da Hış olarak okunmakta. Bunun Yemen’de Huş yöresinden dolayı söylenildiği dile
getiriliyor. Araştırmalara göre, Birinci Dünya Savaşı’nda Yemen’e gönderilen Osmanlı askerlerinin neredeyse tamamının
Muş ilinden gönderildiği söyleniyor. Bu yüzden türküde geçen ‘Huş’ sözünün gerçeği ‘Muş’ olduğu öne sürülüyor.
Muş’ta subay lojmanları yoktu. Bu yüzden et, hayvan ticareti yapan bir adamın iki katlı kerpiç evini kiralamıştı babam… Alt kat samanlık gibi bir yerdi. Elektrik vardı ama
suyu dışardan taşıyarak getiriyorduk. O dönemler emir erleri

Kardeşim Harika ve Mehmet’in düğünü
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Kışlada 30 Ağustos töreni

vardı. Hem subayların evlerini korur, hem de alışverişe giderlerdi. Türkiye’nin doğusu o zamanlar çok fakir ve harap bir
durumdaydı. Doğru dürüst yiyecek bile bulunmazdı. Annem
bize taze yumurta yedirtmek istiyordu ama zor bulunuyordu. Emir eri bizim evin altına bir kümes yaptı. Kümesteki
tavuklar sayesinde taze yumurtamız oluyordu. Çok az sayıda
motorlu taşıt olduğu için sabahları emir eri babama atını getiriyordu. Bu at babam kahvaltı ederken bizim en büyük eğlence kaynağımızdı. Akşamları da babam yine seyis er eşliğinde
atla karargahtan eve dönerdi. Her on günde bir subaylar gece
karargahta nöbetçi kalırdı. Annem ve bizler o gece korkudan
uyuyamaz idik.
Sokakta çocuklar bize ‘Osmanlı uşağı’ der, döverlerdi.
Arada sırada kan davası yüzünden insanlar birbirlerini öldürürlerdi. Ev sahibimiz de kan davasında öldürülen oğlunun
dul kalan karısını öteki oğlu ile evlendirmişti. Oğlan on yaşında, dul kalan eş ise 15 yaşındaydı. Ev sahibimiz et ticareti
yapıyordu. Hayvan kesim yeri ise ilkokul ile evimiz arasında,
etrafı tellerle çevrili bir alandı. Hayvanların kesilmesini hep
görürdük. Okula yalnız gidemez, emir eri götürürdü. Ben
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İstanbul, Bingöl’den sonra Muş’ta ilkokula devam ettim. Üç
yaş küçük kardeşim İhsan da ilkokula Muş’ta başladı.
Ben zaten çok cılız bir çocukmuşum. Zatürre oldum, zaafiyet geçirdim. Hastane yok, doktor az. Ateşim de hiç düşmeyince babam komutanından izin isteyip orduya ait bir pikap
ile beni Diyarbakır’daki askeri hastaneye götürdü. Hatırladığım kadarıyla yolculuk beş saat sürdü. Röntgen çektiler , iğne
yaptılar. Tekrar pikapa bindik. Babam önde, ben annem ile
arkada Muş’a doğru tekrar yola çıktık.
Birkaç saat sonra hava karardı. Yol zaten çok berbat. Etrafta in cin yok. Eşkıya korkusu vardı. Babam şoföre talimat
veriyor. ‘Eğer önümüze eşkiya çıkıp da bizi durdurmak isterse, önce duracakmış gibi yavaşlayıp yanlarına kadar gidelim, sonra aniden gaza basıp uzaklaşalım. Gerekirse de
eşkıyayı ez’ Babam bunları söylerken tabancasını da kontrol
etmeyi ihmal etmezdi.
Babamın dediği sanki içine doğmuştu. Bir süre sonra pikabın farlarıyla uzakta tüfekli üç kişiyi gördük. Annem ‘Eşkiya’ diye haykırdı. Babam tabancasını çıkarıp ateşe hazır
vaziyete getirdi. Pikabı kullanan askere ‘Biraz önce verdiğim
talimattaki gibi hareket edeceksin’ dedi. Pikabı kullanan
er de ‘Baş üstüne komutanım ’ dedi. Heyecan doruğa çıkıyordu. Annem bana sarılmış, ne dualar okuyordu. Babamın eli tabancasının tetiğinde… Şoför yavaşladı. Yirmi metre
kala tüfekli üç kişinin jandarmalar olduğu anlaşıldı. Durduk.
Jandarmalar o zaman yüzbaşı olan babamı görünce selama
durdular. Yirmi kilometre ötedeki köye gitmeleri gerektiğini,
bizim ile gelip gelemeyeceklerini sordular. Babam da ‘Atlayın arka tarafa’ dedi. Böylelikle eşkiya korkusu dağılmış, en
azından yirmi kilometreyi silahlı üç muhafız ile gitmiştik…
Daha sonra kazasız belasız gere yarısı Muş’a varmıştık.
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Günlerden bir gün postacı bir telegraf getirdi. Annem
telgrafı alıp okuyunca önce gözleri doldu, ardından hıçkırarak ağlamaya başladı. Annemin babası olan Arif dedem
vefat etmiş. Telgrafla onu bildiriyorlardı. Arif dedem, bizim
ailenin Bulgaristan’dan gelip yerleştiği yerde kurduğu Karaağaç köyünde imam idi. Medresede okumuş, Arapca ve Farsça
bilirdi. Domuz etinin, alkolün neden yasak olduğunu veya
benzeri mantık ile bağdaştırıp anlatırdı. Bu yüzden fanatikler ona ‘gavur imam’ derlermiş. ‘Zaman sana uymazsa sen
zamana uymak zorundasın’ derdi hep… Sürekli kitap okur,
bir yandan da demlik mangalın üzerinden inmezdi. Yürümeyi
çok severdi. Beni omuzlarına oturtur kilometrelerce yürürdük. Tren istasyonu Karaağaç köyüne beş kilometre uzaklık
da Bahsayis köyünde idi, oraya gider gelirdi. Gırtlak kanserinden kaybettik Arif dedemi… Bakırköy Mezarlığı’na defnedildi. O dönemlerdeki ulaşım imkanlarıyla annem gitmeye
kalksa üç, dört gün sürecekti. Zaten cenazeye yetişmesi mümkün değildi. Bu yüzden annem yasını kalbine gömdü.
Anlattığım Muş, tabiiki bugünkü Muş değil... 1950’lilerin
Muş’u... Hatırladığım sert ve soğuk kış günleri... Bazen tarif
ederken diz boyu kar derler ya... Muş’ta yağan kar bu tarife
uymaz. Orada insan boyu kar yağardı. Kar aylarca kalkmazdı.
Muş’ta üç önemli şey şunlardı... Türkler açısından bir dönüm noktası olan 1071 Malazgirt savaşının Muş toprakları
üzerinde yapılmış olması, Muş Lalesi ile Muş üzümü... Her
Muş’lu bu üç şeyden gururla bahseder...
Piyade sınıfından olan babam çok iyi ata binerdi. Bizi
ara sıra kışlaya götürür, ata bindirirdi. O dönem öyle fazlaca
motorlu araç da yoktu. Babamın bir atı vardı. Kışlaya atla
gidip gelirdi. Muş’taki sert iklim bölge insanını da etkilemişti. İnsanlar doğaya karşı daha dayanıklıydı. Hiç unutmuyorum... Yine bir kış günü camdan bakarken, uzaktan iri yarı
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bir adamın geldiğini gördük. Koltuğunun altında da uzaktan pek seçemediğim bir şey vardı. Adam yaklaştıkça koltuğunun altındakinin ne olduğu anlaşıldı. Bir kurttu. Canlı
bir kurt. Kışın kente aç kurtların indiği, bize hep dikkatli
olmamız söylenirdi. Alman yazar Johann Wolfgang von Goethe, kurtların saldırganlığını, yırtıcılığını şu sözleriyle ifade
etmiş. ‘Bir kurt, bütün bir koyun sürüsü için fazladır.’
Gördüğümüz adam kurtu yakalamış, koltuğunun altında
çanta gibi götürüyordu. Kendisini ısırmaması için de kurtun
dişlerinin arasında bir dal parçası yerleştirmiş. Bu sahne beni
ve kardeşim İhsan’ı o kadar etkilemişki bugün bile Muş’tan
bahis açıldığı zaman çocukluğumuzda gördüğümüz bu sahneyi hep hatırlarız. Bazen çok ilginç, sıradışı bir şeyle karşılaşınca deriz ya ‘Tam filmlik bir sahne’ . İşte bu da filmlere
konu olabilecek bir şeydi. 1990 yılında ABDli oyuncu Kevin
Kostner’in hem yönetmen olarak hem de oyuncu olarak görev yaptığı film Kurtlarla Dans en iyi film dahil 7 Akademi
Ödülü kazanmıştı. ‘Kurtlarla Dans’, 2007 yılında Amerika
Birleşik Devletleri Kongre Kütüphanesi tarafından ‘kültürel, tarihi ve estetik olarak önemli’ filmler arasına seçilerek ABD Ulusal Film Arşivi’nde muhafaza edilmesine karar
verilmişti... Yaşadığımız olaydan bir film senaryosu çıkarılıp
yazılsa belki o da ödül alırdı...

Muş’tan Çatalca’ya gittik
Babam daha sonra Çatalca’ya (İstanbul’un yaklaşık 30 kiolmetre batısında) tayin olunca ben de kardeşim İhsan’la birlikte ilkokula Çatalca’da devam ettik. Bir baştan bir başa Türkiye diyebiliriz. Çatalca, Fatih Sultan Mehmet’in ‘Bu şehri
Allah’a emanet ettim’ dediği bir yer... Evliya Çelebi’nin anlatımına göre, 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet Edirne’den
Kadir Uğur
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İstanbul üzerine yürürken zapt etmiş... İstanbul’un fethinden
50 gün evvel ele geçirilmiş. Fatih Sultan Mehmet ele geçirdiği Çatalca’de binlerce ton yük ağırlığı Mihaloğlu Ali Bey ile
bırakıp ‘Bu şehri Allah’a emanet ettim’ diyerek hayır dualar
ile İstanbul’u kuşatmaya gitmiş... Ben ilkokulu Çatalca’da bitirdim. Catalaca da 1957 yilinda kiz kardesim Harika dünya
ya geldi. Babam Çatalca’dan sonra Lüleburgaz’a tayin oldu.
İhsan da ilkokulu Lüleburgaz’da bitirdi. Okulda Fırat Aykut
isimli arkadaşım bir dönem Çatalca Belediye Başkanlığı yaptı.
Halen ara sıra görüşüp sohbet ediyoruz.
Babam daha sonra Kayseri ve İskenderun’da görev yapıp
emekli oldu. Kayseri’den İskenderun’a tayinini hayal meyal
hatırlıyorum. Yıl 1963... Ihsan kardeşimin bir rahatsızlığı dolayısıyla İstanbul’daydık. Babamın İskenderun’a tayini çıkmış
ve en kısa sürede İskenderun’a gitmesi istenmiş. Askeri deyimle ‘İskenderun’a intikali’ istenmiş. Kıbrıs krizinin yaşandığı yıl... Babam her şeyi bırakıp gittiği Kayseri’deki evi İskenderun’a nakledip göreve başlıyor, ardından da biz gidiyoruz.
Babamın İskenderun’a intikali çok ani olmuştu. Kıbrıs Çıkarma Alayı’na komutan vekili olarak atandı. İskenderun
o zamanlar ufak ve şirin bir ilçeydi. Orduevi deniz kenarındaydı. Lojmanlar da ordu evinin yakınındaydı. Biz çocuklar
için çok güzel bir yerdi. Babamın bulunduğu alay Kıbrıs’a
çıkarmaya hazırlanıyor ama çıkarma gemileri yok veya son
derece yetersiz. Teçhizat yetersiz, seçilen erlerin çoğunu deniz
tutuyor. Babam sürekli ‘Nasıl çıkacağız bu imkanlarla…’
diye kara kara düşünüyor… Ama ardından ‘Allah yardımcımız olur hanım’ diyerek bizim teselli olmamızı sağlardı. Bir
defasında Nato limanından yolcu ettik babamın alayını Kıbrıs’a… Helalleştik, ağlayıp sarıldık birbirimize… Gemiler demir aldı, yarım saat sonra gözden kayboldular… İki gün sonra gemiler geri döndü. Amerikan donanması önlerini kesmiş.
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O arada İsmet Inönü ile dönemin ABD Başkanı Johnson
arasında mesajlaşmalar oldu. İnönü de o meşhur sözünü
‘Dünya yeniden kurulur, Türkiye bu yeni Dünya da yerini
bulur’ söylemişti.

Baba tarafım Gelibolu’dan...
Hani hemen sorarlar ya nereliniz diye... İnsanın ailesini
anlatması gerçekten ona ait duyguların nerede başladığını nereye gittiğini hatırlaması için derinlerde yolculuk yapmak gerekiyor. Baba tarafımın kökleri Gelibolu’ya dayanıyor... Baba
tarafımdan dedemin adı İhsan, büyükannemin adı Azime...
Dedem subaydı. Çanakkale Savaşı’na katılmış. O dönemler
Alman subaylar tarafından eğitildiği için dedem de tam bir
Prusyalı subay gibiymiş. Onun için her şeyden önce disiplin geliyormuş. 1950 yılında kardeşim İhsan doğmadan birkaç ay önce yaz aylarında vefat etti. Kardeşime de bu yüzden
dedemin adını vermişler... Dedem öldüğü zaman ben çok
küçüktüm. Dolayısıyla kendisini tanıyamadım. Onun adını
andıkça hüzünleniyorum. Belki kendisini tanısaydım, kimbilir neler anlatacaktı biz torunlarına... Babam 1993 yılında,
büyükannem Azime ise 1960 yılında 93 yaşında hayata gözlerini yumdu. Anne tarafımın kökleri ise Bulgaristan’ın Haskovo bölgesine uzanıyor. Bu bölgedeki Türkler’in daha çok
Anadolu’dan gelen Türkmenler olduğu biliniyor. Anne tarafından dedemin adı Arif, büyükannemin adı da Habibe...
Anne tarafım tarihimizde ‘93 Harbi’ denilen savaştan sonra
Rumeli’ye göç etmiş... 1877-1878 yılları arasında Osmanlı
Devleti’nin batı sınırındaki Tuna (Balkan) ve Kafkasya cephelerinde yapılan Osmanlı-Rus Savaşı, Hicri takvimde 1293
yılını gösterdiği için ‘93 Harbi’ olarak anılıyor. Balkanlar’da
ve Kafkasya’da sayıları 1 milyonu aşkın Osmanlı vatandaşı
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mülteci konumuna düşmüş, savaş süresince ve savaştan sonra
Anadolu’ya dev göç dalgaları yaşanmış...

Karaağaç köyüne yerleşmişler
İnsanlık tarihi bir bakıma göçlerin tarihi olarak da nitelenebilir. 93 Harbi’nde olduğu gibi 18. Yüzyıl’dan itibaren
Osmanlı İmparatorluğu’nun sınırları hareketlenmiş. O hareketlenen sınırlarla birlikte harekete geçen insanların ortak
yazgıları da göçler olmuş. Bu göçler hangimizin ailesinin bir
parçası değil ki... Annemin ailesi de işte bu göç dalgasıyla
gelenlerden... Büyük dedemin Hoskovo’da geniş toprakları
varmış... Deliorman, Aşağı Tuna Ovası’nda yer alan Rusçuk,
Razgrad, Silistre, Şumnu ve Dobriç şehirlerini de kapsayan
geniş bir bölge... Bu bölge hala Türklerin yoğun olarak oturdukları yerlerden biri... Deliorman denmesinin nedeni ağırlıklı olarak Meşe, Gürgen ve Kızılcık ağaçlarından oluşan çok
sık ve geçit vermez ormanlarla örtülü olmasından kaynaklanıyormuş... Bölge tarihte pehlivanları ile ün yapmış... Deliorman’lı güreşçiler arasında Koca Yusuf, Ahmet Kara, Hergeleci İbrahim, Kurtdereli Mehmet Pehlivan, Katrancı Mehmet
Pehlivan ve Kel Aliço başta gelir. Annem tarafım ise yaşanan
göçle birlikte Büyükçekmece yakınlarındaki Karaağaç köyüne
yerleşir.

Yatılı yıllarım başlıyor
Ortaokulu ve Lise’yi İstanbul Erkek Lisesi’nde yatılı okudum. Gerçi kız öğrencilerin de kabul edilmesiyle 1982’den
itibaren adı ‘İstanbul Lisesi’ne dönüştürüldü. Ama sanırım
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bizim kuşak için adı hala ‘İstanbul Erkek Lisesi’... 100
yılı aşkın geçmişi olan okul... Kökleri Riyaziyeci (Matematik) Mehmet Nadir Bey’in 1884’de Süleymaniye’de kurduğu
‘Numûne-i Terakki’ adında bir özel okula dayanıyor. Kardeşim İhsan da burada okudu. Erkek Lisesi’ni bitiren İhsan,
1968’de arzu ettiği gibi ODTÜ Makine Bölümü’nü kazandı.
1973’te ODTÜ’yü bitirdikten sonra Almanya’da Stuttgart
Üniversitesi’nde Endüstri Mühendislıği Bölümü’ne devam
edip Yüksek Mühendis oldu. Daha sonra Türkiye’ye döndü. Çeşitli sanayi kuruluşlarında çalıştı. İTÜ’de asistanlık
yaptı, 1987’de doktorasını tamamladı. Aynı yıl Almanların
TÜV dediği Teknik Gözetim ve Kontrol Kurumu’nun (Baden Württemberg ve Essen TÜV) Türkiye’deki kuruluşunun
yönetiminde genel müdür olarak görev aldı. Uzun yıllar yaptığı bu görevden sonra emekli oldu. Diğer kardeşim Harika
ise Çamlıca Kız Lisesi’nde yatılı okudu. İstanbul Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi’ni bitirdi. Büyükçekmece’de eczanesi var.
Evli, bir kızı var. Zeynep, Mehmet ile 2018’de evlenip Hollanda’ya yerleşti. Harika’nın eczacılık tahsili yapmasının da
ilginç bir hikayesi var. Çamlıca Kız Lisesi’nde yatılı okuyan
kardeşim Harika, lise son sınıfta iken üniversite sınavı için
gerekli formu doldurup göndermiş. Onun gönlünde yatan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi… Doktor olmak istiyordu.
Formu göndermiş ama isminden kız mı erkek olduğu anlaşılmıyor diye geri göndermişler işaretlenmesi için… Geri gelen
formu tekrar göndermeden önce babam Harika’ya rica etmiş
‘Kızım çok arzu ediyorum… İstediğin bölümler arasında
eczacılık fakültesini de işaretler misin…’ demiş. Babamı
kırmayan Harika da eczacılık fakültesini de dahil etmiş…
Sınava girdi ve eczacılığı kazandı. Okuyup eczacı oldu. Bu
da Harika’nın yaşamında ilginç bir anı olarak kaldı. İstanbul Erkek Lisesi, tarihi, öğrencileri, öğretmenleri, personeliyle
tam bir ailedir, bir topluluktur. Bu topluluğa ben de 1961
yılında dahil oldum. Bu topluluğa dahil olanlar arasındaki
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sevginin tanımı güçtür. Daha fazla ilerlemeden biraz da Erkek
Lisesi öncesini de anlatmak istiyorum.

Gönlümde Ziraat Mühendisliği vardı
Çocukken en sık maruz kaldığımız sorulardan biri de hani
şu ‘Anneni mi yoksa babanı mı daha çok seviyorsun?’ veya
‘En çok kimi seviyorsun’ sorusudur. Bu sorunun ardından
hemen gelen soru da ‘Büyüyünce ne olmak istiyorsun?’ sorusudur. Burada ‘olmak’tan kastedilen meslektir... Bu soruya
verilen cevaplar genelde, avukat, doktor, polis, itfaiyeci gibi
çocuğun etrafta gördüğü, duyduğu veya bir şekilde algıladığı
meslektir. Soruyu soranların da aslında amacı çocuğun vereceği cevapla dalga geçerek hoşça vakit geçirmektir aslında...
Ben bu sorulara ne cevap verdiğimi bilmiyorum ama ilkokulu bitirince Ziraat Mühendisi olmak istiyordum. Ben de
bu duyguyu uyandıran herhalde anne tarafımdan dedemin
Karaağaç Köyü’ndeki çiftliği idi... Şehirden uzakta doğa ile
içiçe yaşamak bana çekici geliyordu. Orada tavuk yetiştiriciliği yapmayı düşlüyordum. Dedemin çiftliğine her gidişimizde sanki dünyalar benim olurdu. Çiftçilik, çiftlik her zaman
film, edebiyat dünyasını da etkilemiştir... 1998 yılında vizyona giren bir Amerikan filmi vardı. Adı ‘Field of Dreams’...
Filmin daha sonra Türkçe dublajı da yapıldı. ‘Düşler Tarlası’
adıyla Türkiye’deki sinemalarda gösterildi. Ünlü aktörler Kevin Costner ve Burt Lancaster’in rol aldığı filmde düşlerinin
gerçekleşebileceğine inanan ve onların peşinden giden Iowalı
çiftçi Ray Kinsella (Kevin Costner) ve ailesinin muhteşem
öyküsünü anlatıyordu... O yıllarda benimki de öyle bir düştü...
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Dedemin ‘Almanca’ dileği
Subay olan babamın sürekli tayini dolayısıyla ilkokulda sayısız okul
değiştirmiştim. Çatalca’da ilkokulu
bitirdikten sonra aile içinde şöyle
bir hava oluşmuştu. ‘Çocukların
geleceğini düşünmek zorundayız.
Bu böyle artık şehirden şehire
okul değiştirmekle olmaz. İlkokulda belki katlandılar ama buna
bir son vermeliyiz. Bunun da tek
çözümü çocukları yatılı okula
vermek’ Bu düşünce ile yola çıkıldı
ama hangi yatılı okul olacak henüz
belli değildi. Okul araştırmaları süİhsan dedem, Nazmiye babaannem,
rüyor, eşe, dosta tanıdıklara sorulubabam Hasan ve amcam Hüseyin
yor... Böyle konulara hakim olduğu
düşünülen kişilerden tavsiyeler alınıyordu. ‘Çocukları hangi
okula vereceğiz” sorusuna cevap aranıyordu. Tabii bu araştırmalar, konuşmalar çoğu zaman benim olmadığım zamanlarda
yapıldığını seziyordum. Çünkü bir defasında ‘Ben yatılı okula
gitmek istemiyorum. Ben sizinle kalacağım’ deyivermiştim.
Bu sözlerim evde herkeste şok etkisi yaratmıştı. Babam annemi çok sevdiği için annemle beraber olmak istiyordu. Aslında
annemin İstanbul’da kalıp bizlerle ilgilenmesi daha iyi olurdu.
Istanbul Karaköy Sümerbank Müdürü olan amcam Hüseyin
Uğur ve annemin benim bu sözlerimden sonra daha dikkatli
olmaya çalıştıklarını seziyordum.
Dedemin Almanca dileğini de anlatmak istiyorum. Baba
tarafımdan bizim sülalede her nesilde mutlaka bir subay varmış. Alman tarihini veya Osmanlılar ile Prusya arasındaki askeri ilişkileri az çok bilenler ‘von Moltke’ adını duymuşlardır.
Tam adıyla ‘Helmuth Karl Bernhard von Moltke’ 1800 ile
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1891 arasında yaşamış... Prusya Genelkurmay Başkanlığını
yapmış Alman general, II. Mahmud döneminde , 1835-1839
yılları arasında Osmanlı ordusunun modernleştirme çalışmalarına katılmış... Almanya’nın en kuzeyindeki Mecklenburg
bölgesinden aristokrat Von Moltke ailesi Almanya’nın askeri
tarihinde büyük rol oynamış... Ailede her dönemde bir Von
Moltke Prusya ordusunda görev yapmış... 1891’de Berlin’de
ölen Moltke, alışılagelmiş komutan tiplerinden fazla, bir bilgine benzermiş, çok az konuşur, gözlemlerinde yanılmaz ve
bunları arı bir dile yansıtırmış diye söylenir. Moltke’nin aile
ve dostlarına Türkiye’den yolladığı mektupların bir araya toplanmasıyla ‘Türkiye Mektupları’ adlı bir kitabı vardır. ‘Moltke’nin Mektupları’... Almanca adı ‘Unter dem Halbmond’.
İstanbul sokaklarını gezerken karşılaştığı her yaştan ve milletten insanı tarif biçiminden şehrin köprülerine ve ormanlarına
varıncaya gözlemleyen Moltke örneğin, İstanbul’un su yollarını şöyle tarif etmiş: ‘Bizim taraflardaki şarap eksperleri nasıl
tadarak şarabın bağını ve yılını keşfederlerse, bir Türk de
bir içim suyu tadınca şu ya da bu, çok beğenilen pınardan
geldiğini, Çamlıca’dan mı, Asya tarafındaki Bulgurlu’dan
mı, Büyükdere yakınındaki Kestane suyundan mı, yoksa
Beykoz’daki Sultansuyu’ndan mı alındığını söyler.’ Tarihe
meraklı olanların okumalarını tavsiye ederim. Bizim ailede
Genelkurmay Başkanlığı’na kadar yükselen subay olmamış
ama her nesilde hep bir subay yetişmiş... Babam gibi dedem
İhsan Uğur da subaydı. Subaydı diyorum ama ben kendisini
şöyle böyle hatırlıyorum. Çünkü ben beş yaşındayken hayata
gözlerini yumdu. Feriköy Mezarlığı’na defnedilmiş. Dedemin
vefatından sonra devamlı Firuzağa Camii’nin altındaki kahvehaneye gidip kendisini aramışım. Dedem sürekli olarak torunlarının mutlaka ‘Almanca’ öğrenmesini istiyormuş... Bunu
her fırsatta dile getirip bir vasiyet gibi tekrarlıyormuş...
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Çanakkale savaşına katılmış
Evde hep anlatılırdı. Subay olan dedem Birinci Dünya
Savaşı’nda Çanakkale cephesinde de görev yapmış. Dedemin
gerek Çanakkale savaşında gerekse çeşitli görevi sırasında Alman subaylarla ilişkisi olmuş... Prusya/Almanya-Osmanlı/
Türkiye ilişkileri, inişli çıkışlı olsa da köklü bir geçmişe ve
temele dayanıyor... 1718 yılına kadar gidiyor... Prusya ile
Osmanlı Devleti birbirleriyle hiç savaşmamışlar... Prusya/
Almanya ile Osmanlı/Türkiye ilişkilerini okuyanlar, bilenler
Alman Mareşal Von der Goltz’u bilirler. ‘goltz paşa, golç
paşa’ gibi ifadelerle anılan paşanın tam adı Wilhelm Leopold Colmar Freiherr von der Goltz’dur. 1883 yılında Pangaltı’daki Harbiye Mektebi’nde göreve başlayan Goltz Paşa,
ilk iş olarak bu okulların yeniden yapılanmasını ve askeri eğitim sisteminin modernize edilmesini ele alır. Uzun yıllar Türkiye’de hizmet eden Goltz Paşa, Almanya’daki arkadaşı Bernard von Schmiterlöw’e, ‘Eğitim görmüş Türk subayının
Prusyalıya düşünce ve yaratılışta çok yakın olduğunu’ yazar. Ordudaki Prusya ekolü ister istemez dedemi de etkilemiş
ki dedem de Almanlar’a yakınmış... Tarihi kitapları, belgeleri
okuduğumuzda şunu görüyoruz. Prusya ordusu askere alınan
köylü ve işçilerin okuma-yazma öğrendiği, milliyetçilik ve vatan sevgisini kazandığı bir ocak durumundaymış, temel teknik beceriler burada öğretiliyormuş askerlere... Sert disiplin
ve yoğun tekrarlara dayanan ağır bir eğitim sistemine sahipmiş... Türk ordusu da öyle değil mi... Dedemin de bu ekolden
yetişmesi onu ister istemez etkilemiş... Bu yüzden evde hep
anlatırlardı... ‘Deden Almanca öğrenmenizi istiyordu hep’
Bu yüzden bir yandan yatılı okul ve dedemin vasiyeti beni
ve kardeşim İhsan’ı eğitimin Almanca olduğu İstanbul Erkek
Lisesi’ne yönlendirmiş oldu...
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St. Georg’da geçen iki yılım
Ben İstanbul Erkek Lisesi mezunuyum ama Almanca öğrenmeye İstanbul’da 1959 yılında St. Georg Avusturya Lisesi’nde
başladım. Hem yatılı okuyacak hem de Almanca öğrenecektim
ya... Bu yüzden beni Karaköy’deki St. Georg Avusturya Lisesi’ne verdiler. Liseye verdiler diyorum ama ben okulun kısaca
‘hazırlık’ adı verilen Almanca hazırlık sınıfına başladım. Tabii
başladım derken maceralı bir başlayış oldu. St. Georg Avusturya Lisesi ücretli özel bir okuldu ve öğrencileri sınavla alıyordu.
Ben de sınava girdim ama evden ayrılmak istemediğim için
sınav kağıdını boş verdim. Yani soruları cevaplamadım. Çocuk aklımla böyle yaparak evde kalacağımı düşünüyordum. Sınav sonuçları açıklandı. Ben kazanamamıştım. Bu bizim evde
bomba etkisi yarattı. Tüm planlar suya düşmüştü.
Durum babama bildirilmiş... Akşam evde başta annem,
Hüseyin amcam olmak üzere herkes bana bakıyordu. Yemekten sonra şöyle bir konuşma geçtiğini hatırlıyorum.
Amcamın ilk sorusu şöyle oldu:
- Kadir, ne yaptın, niye imtihanda soruları cevaplamadın...
- Ben evden ayrılmak, yatılı okula gitmek istemiyorum
dedim.
- Ama biliyorsun baban sürekli tayin oluyor... İlkokulu
bile kaç yerde okudun... Bu böyle gitmez... En iyisi yatılı
okuman...
- Yatılı okula gitmek istemiyorum...
Hüseyin amcam daha fazla üstelemedi ama her halinden
düşünceli olduğu belliydi. Bana ‘Sen şimdi git yat. Yarın
tekrar konuşacağız’ dedi.
Ertesi gün benimle kimse konuşmadı ama daha sonra öğrendiğime göre amcam St. George Avusturya Lisesi Müdürü
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olan bay Raidl’dan randevu alıp gitmiş... Durumu anlatmış.
Babamın tayini dolayısıyla şehir şehir dolaşmamazı, dedemin
vasiyetini vs. anlatmış. Sınav kağıdını boş vermemin sebebini de izah etmiş. Avusturyalı olan bay Raidl, teoloji eğitimi
görmüş rahipti. Alman Ordusu’nda silah altına alınmış, İkinci Dünya Savaşı’nda Ruslara esir düşmüş, üç yılı aşkın süre
Rusya’da esir kampında kalmış. Yaşadıkları ona insanları tanımakta büyük tecrübe olmuş. Bu yüzden amcamın anlattıklarından sonra sınav kağıdını boş vermeme rağmen beni hazırlık sınıfına almaya karar vermiş. Ertesi gün amcamla birlikte
okula gittik. 1959 yılı sonbaharında okulun ön kapısından
girerek hazırlığa başladım.
Okulun bir de arkada ünlü yeşil kapısı vardı. Yandaki yokuştan çıkılan yola açılan bu yeşil kapı hep kilitli dururdu.
Bir kişinin geçebileceği küçük kapı ile raylar üzerinde kaydırılıp açılan daha büyük kapı... Kapının yanından binaya kadar
demir parmaklıklar ve parmaklıklarının üstü de tel örgülerle yukarıya doğru kaplıdır. Cumartesi günleri öğleyin saat
12:00’den sonra İstiklal marşı töreni biter bitmez yeşil kapı
raylar üzerinde yürütülüp açılır, tüm öğrenciler dışarı çıkardı.
Biz yatılılar için hafta sonu tatili çok çabuk geçerdi. Pazar öğleden sonra olunca içime bir hüzün çökerdi...
Geçmişi 1300’lere uzanan St. Georg Kilisesi’nin de içinde bulunduğu bina, 1882 yılında satın alınmış ve Almanca
konuşan Katolik çocuklar için bir ilkokul ve yetimhane olarak hizmet vermeye başlamış... Avusturya’daki ‘Lazaristen ve
Barmherzige Schwestern’ adlı dini kuruluşun yönetimindeki okul, sonradan orta ve lise kısımları da ilave edilerek,
1913 yılında ilk lise mezunlarını vermiş... Okulun mezunları
arasında bir çırpıda sayılabilecek isimler şunlar; Aktör Ediz
Hun, oyuncu, tiyatrocu, yönetmen ve sanat yönetmeni Rutkay Aziz, Avusturya Parlamentosu’ndaki ilk Türk kökenli
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milletvekili Alev Korun, CHP İstanbul eski milletvekili Zeynep Damla Gürel, yazar ve çevirmen Sezer Duru…
Ben hazırlığa başladığım zaman okulun Avusturyalı direktörü Ernest Raidl idi. 1951 yılında İstanbul’a atanan koyu
bir Katolik olan Raidl, kısa bir ara hariç bu görevi 1983’e
kadar aralıksız sürdürmüş… Arkadaşlardan öğrendiğim kadarıyla 1997 yılında 80 yaşında Avusturya’nın Graz kentinde
ölmüş… Bende en fazla iz bırakan öğretmenlerden biri de
Herbert Eder’dir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında okulun
yeni gelişmeye başladığı 1949 yılında İstanbul’a gönderilen
ilk Avusturyalı öğretmenlerdendi. O yıllar 34-35 yaşlarındaydı. Doğa Bilimleri ve Fizik öğretmenliğini bitirdikten
hemen sonra İstanbul’a gönderilmiş. Okulda Direktör yardımcısıydı. Karısı Anny ile İstanbul’da tanışıp evlenmişler. O
zaman iki çocuğu vardı. 1970 yılında St. Georg’dan emekli
olup ülkesine dönen Eder, yine öğrendiğime göre 2015 yılında Innsbruck’ta hayata gözlerini yummuş. Okulda ‘Bruder
Eder’ dediğimiz sert bir mizaca sahipti. Sert disiplinden en
ufak bir taviz vermez, ufak da olsa bir hata yapan öğrenciyi
yakalar, saçlarını yandan tutup çekerdi. Yemekhaneye gelir,
şöyle uzaktan bakardı. Yemekhanede konuşulmasına kesinlikle izin vermezdi. Bu yüzden o gelirken hemen ‘Bruder Eder
geliyor’ derlerdi. Herkes susar, çıt çıkmazdı. Tüm öğrenciler
ondan çok çekinirdi.

Taksim’e kadar yürür, dönerdik
İlginç bir öğretmenimiz de Herr Projenski isimli bir
rahip idi. Tipik rahip görünüşlü… Sakalı, dağınık, kabarık
saçlarıyla sanki Einstein’ın tombuluydu… Biyoloji öğretmenimiz idi. Tokat attığı zaman yanağımız kızarırdı. Projenski
aynı zamanda ev ödevlerimizi yaptığımız etüdlerde nezaret
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ederdi. Çarşamba günleri öğleden sonra ders olmazdı. Projenski biz yatılı öğrencileri dışarı çıkarırdı. Onun peşinden
Galata yokuşunu çıkıp İstiklal Caddesine giderdik. Taksim’e
kadar yürür tekrar okula geri dönerdik. Çarşamba günleri bizim dünyaya açılan günümüzdü.
Yine bir Çarşamba öğleden sonra öğretmen Projenski eşliğinde dışarı çıktık. Galata Kulesi yakınlarında kuş satan bir
adama rastladık. Ben hemen ondan 25 Kuruş’a bir kuş aldım.
Kuşu da okula getirdim. Çalışma masamın altındaki etüd dolabına sakladım. Yemini ve suyunu da koymayı ihmal etmedim. Akşama doğru etüd saati gelince salonda toplanıp ödevlerimizi yapmaya başladık. Ortalığa sessizlik hakimdi. Öğretmen Projenski kürsüde oturuyor, biz de çalışma masalarımızda ödevlerimizi yapıyorduk. Birden benim dolaba sakladığım
kuş ötmeye başladı. Projenski irkildi. Bir kuş sesi geliyordu
ama nereden… Sesin geldiği yeri önce tam kestiremedi. Ben
de kendisini takip ediyorum. Kuş sesinin önce dışardan geldiğini düşünerek pencereyi açıp bakındı. Benim sakladığım kuş
da susmuyor sanki öğretilmiş gibi sürekli ötüyordu. Projenski
sesin dışardan gelmediğine iyice emin olduktan sonra tekrar
kulak kabarttı. Kuş sesinin içerden geldiğin kanaat getirmiş
gibiydi. Kuş da bir türlü susmuyordu. Sesi takip ederek benim
taraftan geldiğini anladı. Geldi, kuşu sakladığım dolaba eğildi. Kapağı açınca kuşu gördü. Kuşu alıp açık pencereden azat
etti. Sonra yanıma gelip meşhur tokatlarından birini yapıştırdı
yanağıma… Gözümde şimşekler çaktı.

Okulda gofret ticareti yaptım
Okulda ders aralarında teneffüslerde küçük de olsa bahçeye çıkardık. Kış aylarında ise etüd salonunda geçirirdik teneffüsleri… Birinci katta okulun kantini vardı. Gofret, çikolata,
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sandviç gibi şeyler satılırdı. Ama her şey oldukça pahalı sayılırdı… Aklıma kantine rakip olmak geldi. İzinli olduğum bir
Cumartesi Tahtakale’ye giderek tanesi 20 kuruşa 50 gofret
aldım. Bunları teneffüslerde diğer çocuklara 50 Kuruş’a satmaya başladım. Kantine göre yüzde yetmiş daha ucuz olduğu
için gofretler büyük rağbet gördü, ilk günde hepsi satıldı.
Demek ki ben de ticaret zekası vardı ki kapasite artırımına gitmeyi kararlaştırdım. Ertesi Cumartesi günü Sümerbank
Müdürü olan amcama gidip geri ödemek üzere biraz para aldım. Bu kez 50 yerine 200 gofret ile okula döndüm. Artık
kantinin rakibiydim. Serbest rekabet gereği gofretleri kantinden ucuza satıyordum. Gofret almak isteyenler kantin yerine
bana geliyorlardı. İlk gün satışlar yine çok iyi gitti. Ancak
kantinde hiç gofret satılmaması şüphe çekmiş ama nedenini
anlayamamışlar. Bir çocuk beni Projenski’ye ispiyonlamış.
Kantine paralel gofret satışının peşine düşen Projenski bu
işi benim yaptığımı öğrenmiş. Beni takip edip satış yaparken
suçüstü yakaladı. Meşhur şamarının ikincisini de orada yedim. Şamar yemekle kalmadım, kalan tüm gofretlere de el
koyup aldı. Yıllar sonra bazı arkadaşlardan duyduğuma göre
sağlık sorunları dolayısıyla İstanbul’daki Alman Hastanesi’ne
bir bacağı kesilmek zorunda kalınmış, daha sonra da hayata
gözlerini yummuş…

Amaç Avusturya dostu olmak
Avusturya Lisesi’nin amacı Avusturya dostu kişiler yetiştirmekmiş... Örneğin 1982 Okul Yıllığı’nda şöyle yazıyordu
‘Bizim amacımız okuldaki Türk öğrencileri birer Avusturyalı gibi yetiştirmek değil, tam tersine Türk ve Avusturyalı öğretmenlerin ortak olarak vardıkları pedagojik öğeler
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çerçevesinde, biz Avusturyalılarla olan ilişkileri, biz hıristiyanlarla olan dostluk alışverişlerinden edindikleri değerlerden yararlanarak kendi özlerine dönebilecek, kendi vatanlarına yararlı, yurtsever insani niteliklere sahip ve aynı
zamanda Avusturya dostu olan kişiler yetiştirmektir.’

Kamondo Merdiveni’nin hikayesi
Avusturya Lisesi ile ilgili anlatılan hikayelerden biri Kamondo Merdiveni’dir... Karaköy’de Voyvoda Caddesi’yle
Banker Sokağı’nı birleştiren, 1850’li yıllarda bölgenin en
önemli banker ailelerinden biri olan Kamondo Ailesinden
Abraham Salomon Kamondo adına yaptırılan merdiven ile
Avusturya Lisesi arasında bir bağ var...
2012 yılında James Bond’un Skyfall filminin çekimleri için geldiği İstanbul’da Bond’un dublörü Robbie Madison’un ilgisini çeken ve üzerinde motoruyla birkaç akrobatik
hareket yaptığı Kamondo Merdivenleri, aslında bir dedenin
torunlarına olan sevgisinden dolayı yaptırılmış. Tarihçi yazar
Talha Uğurluel’in verdiği bilgiye göre, bu merdivenler Avusturya Lisesi’nde okuyan torunlarının yokuşu rahat çıkmaları için Abraham Kamondo tarafından inşa ettirilmiş... Bu
merdivenler aynı zamanda o dönemde yaşayan Levantenlerin,
Galata’daki iş yerlerinden, Pera tarafında olan evlerine gitmelerinin kolaylaştırılmasını sağlıyormuş...
Lise ile ilgili diğer bir konuda Avusturya Lisesi’nin logosu
ile Galatasaray Kulübü’nün logosu arasındaki benzerlik tartışma konusu olmuştu. Logolar birbirine benzediği için acaba
çalıntı mı düüşüncesini gündeme getirmişti... Avusturya Lisesi’nin kuruluşunun daha önce olması nedeniyle Galatasaray’ın
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logosunun çalıntı olduğunu iddia etmişlerdi. Galatasaray’ın ilk
renklerin kırmızı-beyaz oluşu, Avusturya Lisesi’nin de renklerinin kırmızı beyaz oluşu bu iddiayı güçlendirir nitelikteydi.
Ancak bu konuda yapılan araştırmalar Avusturya Lisesi’nin
logosunun bugünkü halini çok sonra aldığı ve Galatasaray’ın
ise Arapça harflerden oluşan gayın ve sin’li logosunu ilk olarak
1923’de kullandığını ortaya çıkarınca bu tartışma yatıştı.

Okula bir türlü ısınamadım
‘Özellikle çok küçük yaşlarda yatılı okula verilen çocukların hayatlarında önemli yeri olduğu bir gerçek. Yatılı
okula giden çocuk ne yapar? Evinde annesi ve babası ile otururken, kendine ait bir şeyleri varken, kendini birden bir
yatağın üzerinde, ranzaların olduğu bir salonda ayaklarını
sallayarak oturur. Tek başınadır. Akşam karanlığı yavaş yavaş çökmek üzeredir. Ve çocuk ilk kez yalnızlığın ne olduğunu kavramaktadır, ve tabii ki korkmaktadır.’ Bu satırlar bir
psikoloğa ait... Yatılı okulun bir başka yüzünü anlatmış. Bende
de herhalde aynı duygu oluşmuş ki St. Avusturya Lisesi’nde yatılı hayata bir türlü alışamadım. Geceleri ağlıyordum. İlk yılı
atlatamadım. Hazırlık sınıfını bir yıl daha tekrar etmek zorunda kaldım. Bu arada okul ücretine sürekli gelen zam ailemin
de belini büktüğünü hissediyordum. Hafta sonları eve gidince
bunu anlıyordum. Tasarruf miktarı sürekli artıyor, alınacaklar
listesinde bir sürü şeyin üstü çiziliyordu. İstanbul Erkek Lisesi
1958’de Almanca eğitime geçmişti. Üstelik ücreti yüzde yetmişe varan oranda daha ucuzdu. Amcam Hüseyin Uğur, benim
İstanbul Erkek Lisesi’ne geçmem için harekete geçmişti...
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İstanbul Erkek Lisesi

İstanbul Erkek Lisesi yıllarım
Ortaokulu ve Liseyi İstanbul Erkek Lisesi’nde okudum.
Daha önceki bölümde anlattığım gibi St. Georg Avusturya
Lisesi’nin Hazırlık Bölümü’ne iki yıl devam ettikten sonra
Erkek Lisesi’ne yatay geçiş yaptım. Ancak bu yatay geçiş öyle
kolay olmadı. Önce bunu anlatmalıyım. Babamın sürekli tayini dolayısıyla kardeşlerimin ve benim yaşamımda önemli
kararların mimarı olan amcam Hüseyin Uğur, daha önce de
yazdığım gibi Sümerbank’ın Karaköy Şubesi Müdürüydü.
Dedem İhsan Uğur’un ‘Almanca öğrensin’ vasiyetiyle St. Georg Avusturya Lisesi’ne girişim de maceralı olmuştu...
St. Georg Avusturya Lisesi özel okuldu. Yıllık ücretindeki artışlar bizim ailenin belini bükmüştü. Subay olan
babamın maaşı belliydi... Bu yüzden amcam yaptığı araştırmalar sonucu, benim o dönemki adıyla İstanbul Erkek
Lisesi’ne geçmemin çare olacağına karar vermişti. Çünkü İstanbul Erkek Lisesi de iki yıl önce Almanca eğitime
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geçmişti. Ayrıca devlet okulu olan İstanbul Erkek Lisesi’nin
yıllık ücreti bir memur için makul bir düzeyde idi. Amcam, Erkek Lisesi’ne geçmem için önce okul düzeyinde
yaptığı girişimlerden sonuç alamamıştı. Erkek Lisesi yönetimi böyle bir uygulama yapamayacaklarını bildirmişler...
Amcam, randevu alıp o dönem Erkek Lisesi Müdürü olan
Selman Erdem ile görüşüp durumu anlatmış. Akşam evde
anlattığına göre lise müdürüyle görüşme şöyle geçmiş…
- Efendim, sizden istirhamım şu… Çocuğumuz Kadir
Uğur şu anda Avusturya St. Georg Okulu’nda hazırlık sınıfında… Başarılı da… Ancak okulun yıllık ücreti o kadar
arttı ki ödeyebilecek durumu aştı… Kadir’in babası yani
biraderim vatana hizmet eden bir subay… Takdir edersiniz ki subay maaşıyla özel okul parasını ödemek mümkün
değil… Bu yüzden Kadir’in okulunuza yatay geçiş yapabilmesi için gerekeni yapmanızı rica ediyorum…
Daha önce Konya Lisesi müdürlüğü yapan Erdem amcamı dikkatle dinledikten sonra yerinden kalkıp odada sessizce
bir aşağı bir yukarı gidip gelmiş. Hatta amcam müdürü dikkatle takip ederken içinden de bu işin olabileceği yönünde
umutlanmış… Müdürün ne diyeceğini merak ve heyecanla
beklerken sessizliği olumlu olarak değerlendirmiş.
Daha önce Konya Lisesi’nde felsefe öğretmeni de olan Erdem, bir süre sonra amcama doğru dönüp başlamış konuşmaya…
- Çocuğu okulumuza yatay geçiş ile almamız mümkün değil. Ben bir yöneticiyim. Görevim kurallara uymak
herkese olabildiğince eşit davranmaktır. Bu söylediklerim
belki sizi hayal kırıklığına uğratabilir ama durum bu…
Kasım 2012’de vefat ettiğini öğrendiğim müdürü yakından tanımadım ama kararına saygı duymaktan başka zaten
yapılacak bir şey yok…
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Ancak amcam bu işin peşini bırakmayı düşünmüyordu,
ısrarlıydı. Ancak bu nasıl olacaktı... Böyle durumda iki seçenek vardır. Ya yenilgiyi kabullenmek ya da sonuna kadar
direnmek. Sonuna kadar direnmek tarafını seçen amcam
durumu bir kez de Ankara’dan denemeye karar verir… Öyle
ya… Vatana hizmet eden bir subayın çocuğu ile konu. Yaptığı
araştırma sonucu konuyu bir kez de Ankara’da milli eğitim
bakanlığında görüşmeye karar verir. Tuttuğunu koparan biri
olan amcam karar vermiş bir kere… Onu tutana aşk olsun…
Yatılı okuduğum sürece hafta sonları hep Hüseyin amcam ile Sabahat yengemin yanında kaldım. Ayrica annemin
kız kardeşi Kıymet teyzem de hep çamaşırlarımı yıkardı. O
zamanlar bugünkü gibi modern çamaşır makineleri yoktu.
Hepsi elle yıkanırdı. Üçünde Allah Rahmet eylesin, mekanları Cennet olsun.
O günlerde evde konu sadece benim Erkek Lisesi’ne yatay
geçiş yapmamdı… Amcam sürekli bunun olması gerektiğini
söylüyordu.
Yine bir hafta sonu anneme şöyle dediğini hatırlıyorum.
- Haftaya Ankara’ya gidip durumu bir kez daha anlatacağım.
- Bir faydası olacağını düşünüyor musun…
- Eğer Ankara’daki yetkililer isterse bu iş olur…
- Kiminle görüşeceksin…
- Bizim Sümerbank’tan bir yönetici aracılığıyla randevu
alabildim. Milli Eğitim Bakanlığı müsteşarı Nihat Adil Erkman ile görüşeceğim.
- Haydi hayırlısı…
O dönemler 60 yaşlarında olan müsteşar olan Nihat Adil
Erkman, yüksek öğrenimini Almanya’da tamamlamış… Avrupa Talebe Müfettişliği ve Berlin Büyükelçiliği Kültür Ataşeliği yapmış. Yani Almanya’yı iyi tanıyan biri… 1960 yılında
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da müsteşar olmuş. Hatta Alman çocuk edebiyatının en tanınan eserlerinden ‘Die Biene Maja und ihre Abenteuer’
(Arı Maya ve Maceraları) isimli eserini de Türkçe’ye çevirmiş.
Waldemar Bonsels’in ünlü eseri onun çevirisiyle 1962 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları arasında çıkmış…
Ankara’ya giden amcam müsteşara durumu anlatıp benim
İstanbul Erkek Lisesi’ne yatay geçiş yapabilmem için yardımını istihram etmiş… Ancak müsteşar ‘Hayır, olmaz’ diyerek karşı çıkmış. Amcam ne söylerse söylesin bir milim dahi
fikrinde değişiklik olmuyormuş. Anlaşılan Alman kuralcılığı
içine müsteşarın içine işlemiş… Alman deyince çağrıştıran
kelimeler zaten çalışkanlık, disiplin, kuralcılık gibi çağrıştıran
kelimeler gelmiyor mu…
Müsteşarın son cümlesi, ‘ Ben bu masayi terk etmeden bu
çocuk bu okula giremez’ olmuş. Amcam da cevap olarak ‘Siz
bu masayı terk etmeyin , vatan-ı evladiye de okumasın’ demiş.
Ama amcam kolay pes etmeyen biriydi. İki üç hafta sonra
bu kez Milli Eğitim Bakanı’ndan randevu almayı başarmış.
Bakan Ahmet Tahtakılıç… Randevu gün ve saatinde tekrar Ankara’ya giden amcam bakanın huzuruna çıkıp durumu
anlatmış, müsteşar ile görüştüğünü ancak onun tutumunun
çok katı olduğunu söylemiş. Bakan da amcama bazı sorular sorduktan sonra müsteşarı Nihat Adil Erkman’ı çağırmış
odasına… Bakanın makam odasına giren müsteşar amcamı
görünce tabii biraz bozulmuş… Daha birkaç hafta önce talebini reddettiği birinin şimdi de bakan üzerinden talebini
yinelemesinden rahatsız olduğu yüzünden okunuyormuş.
Amcam bakana dönerek ‘Sayın bakanım birkaç hafta önce
de sayın müsteşara arz etmiştim ama o kesinlikle olmaz
diyor’ diyerek bir kez daha vurgulamış… Müsteşar ise daha
önceki kararında direnerek ‘Bu talebin yerine getirilmesi
kati surette mümkün değil’ demiş. Önce amcamı daha sonra da müsteşarını dinleyen bakan kısa bir süre düşündükten
sonra başlamış konuşmaya…
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- Adil Bey, siz kurallardan bahsediyorsunuz. Ama burada
sıra dışı bir durum var. Öğrencimizin babası ülkemizin dört
bir yanını dolaşarak vatan görevini yapan bir subayımız…
Çoğu zaman zor şartlar altında bu vazifesini yapıyor. Çocuğunun da ilerde bu ülkeye faydalı olacak bir fert olması için
çabalıyor. Şimdi biz hayır dersek belki okulun ücretini ödeyemeyecekler. Siz de Almanya’da tahsilinizi yapmışsınız. Bu sıra
dışı durumda gencimize yardım etmek bizim görevimiz. Biz
halkımıza yardım etmeyeceksek kime yardım edeceğiz. Lütfen bu gencimizin işini bir an önce halledelim.
Amcam büyük bir sevinçle İstanbul’a döner. Müsteşar Nihat Adil Erkman da zaten bir süre sonra bu görevden alınarak bakanlık başmüfettişliği görevine getirilir. Görevden alınmadan önce Bakan talimatı ile benim okula alınma yazısını
imzalar , bu imzanin altına da ancak yapılacak sınavı kazanmasi halinde , diye not düşer. Hüseyin amcamın İstanbul’a
dönüşünü herkes merakla bekliyordu. Akşam eve gelen amcam ‘Bakan beyin talimatıyla Kadir artık İstanbul Erkek
Lisesi’ne gidecek’ dedi.
Bu talimat ile aynı sene arkadaşım Dr. Sabri Derman,
Bülent Evirgen ve daha sonra değerli devlet adamlarımızdan
Mesut Yılmaz sınavla İstanbul Erkek Lisesi’ne girdiler.

Mezunu olmaktan kıvanç duyarım
İstanbul Lisesi ya da daha iyi bilinen adıyla İstanbul Erkek
Lisesi (İEL), Osmanlı İmparatorluğu’nun batı tarzındaki ilk
liselerinden biri… Mezunu olmakla hala kıvanç duyarım. İstanbulspor Kulübü 1912 yılında bizim okulun beden eğitimi
öğretmeni Ahmet Robenson tarafından kurulmuş… Aynı
yıl ayrıca İstanbul Sultanisi Keşşafları adıyla bir de izci teşkilatı
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faaliyete geçirilmiş… İstanbul Sultanisi öğrencileri, 20. yüzyılın başındaki tüm savaşlara yani Balkan
Savaşı’na, Birinci Dünya Savaşı’na
ve Kurtuluş Savaşı’na katılmış…
Çanakkale Savaşları’na gönüllü giden 41 öğrencisinin tamamı şehit
olmuş, Çanakkale Zafer Anıtı’na
adları yazıyor… Sakarya Muharebesi’ne gönüllü katılan izciler gazi
olarak geri dönmüşler… Atatürk
onlara ‘Sakarya’nın Çocukları’ demiş, bunun üzerine izcilik bölümü
de ‘Sakarya İzci Oymağı’ olarak
değiştirmiş, Sakarya Marşı da okul
marşı olmuştur. İstanbul Lisesi’nin
İstanbul Erkek Lisesinde İzcilik
renkleri olan sarı/siyah renkler de
yine bu hazin olaylardan doğar. Çanakkale Savaşı sırasında
okul binası hastaneye dönüştürülüp, duvarları sarıya boyanmıştır. Savaşa giden öğrencilerin şehit düştüğü haberi okula gelince, pencere pervazları ve kapılar siyaha boyanmıştır.
1923’de ‘İstanbul Erkek Lisesi’ adını alan okul, Beyazıt’daki
Fuat Paşa Konağı’nda eğitim vermeye başlamıştır. Böylece
‘Lise’ kelimesi ilk defa bu düzeydeki okullar için kullanılmaya
başlanmıştır. Okulun bugünkü binasına ise Atatürk’ün direktifiyle 1933 yılında yerleşilmiş…
İstanbul Lisesi çok sayıda devlet ve bilim adamı ile sanatkar yetiştirmiş. Mezunları arasında üç başbakan, onlarca bakan
var… Başta dostum, sınıf arkadaşım, eski başbakan, ANAP
genel başkanı Mesut Yılmaz, eski başbakan, dışişleri bakanı
Ahmet Davutoğlu ile eski başbakan Necmettin Erbakan Erkek Lisesi mezunudur… Mezunların listesini verecek değilim
ama Ülker Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker,
Kiğılı Grubu’nun sahibi Abdullah Kiğılı, Borusan Holding’in
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kurucusu sanayici Asım Kocabıyık da bizim lisenin mezunlarından… Ünlülerin listesi sayfaları doldurur… Örneğin Erol
Evgin, Sadri Alışık, Şener Şen, Münir Özkul, Avni Dilligil,
Prof. Tunaya Kalkan , Tuncer Özışık, Tuncay Çaylı, Alp
Orçun, Gürsel Yardımcı, Doğan Gürsoy, Timur Kocagöz,
Ömer Ünsal, Dr. Ömer Fındıkgil, Zeki Toral, Süheyl Açıkel, Ahmet Selahattin Akın, Mehmet Düzceer, İsmail Calapöver, Sabri Derman, Dr. Ali Çetin Sarıoğlu, Dr. Ateş
Ülker, Prof. Şeref Türen, Selim Özadam, Mete Can, Emre
Can, Bülent Evirgen, Çetin Atsür, Turgut Yılmaz, Nurzat
Baysak, Cevdet Celkan, Doğan Gürsoy, Ömer Ünsal, Bedii Taptik, Ahmet Bulut, Gürse Yardımcı, Tayfun Sayar, Dr.
Şemi Şen, Müjdat Yayvak, Murat Uğur Aksoy, Veysi Günhan, Kemal Kafadar ve Ata Murat Sel.
Murat Ülker ile Ahmet Davutoğlu aynı sınıfta okumuşlar… Okuldan atılmaktan çalışkanlıkları sayesinde kurtulmuşlar… Babası Sabri Ülker’in Hayat Hikayesi ile ilgili
kitapta Murat Ülker şöyle anlatıyor… “(...) Ahmet Bey’le
aynı sınıftaydık. Okulumuzda, zaman zaman olaylar çıkıyordu. Olayları çıkaranlar da iki ayrı grup oluşturmuştu. Ahmet
Bey’le biz, aynı grupta yer alırdık. Boykota benzer olaylar
olurdu. Okul idaresi bu durumdan çok tedirgindi. Okul yönetimi, olayların elebaşı olarak Ahmet Bey ile beni görmüş.
Hatta o kadar ki, ‘Bu iki öğrenciyi okuldan atarsak, olaylar
yatışır’ demişler Ama her ikisin notlarına bakmışlar…’ İkisi
de çok çalışkan… Vazgeçmişler…
Okulun binası vaktiyle Düyun-u Umumiye (Genel Borçlar
İdaresi) binası olarak kullanılan binaydı… Tarihte Osmanlı
Devleti’nden alacaklı olan devletlerin alacaklarını tahsil etmek
üzere oluşturulan kurum için yapılmış… 1897’de inşa edilen
tek blok binanın mimarı da Alexandre Vallaury… O dönemler Güzel Sanatlar Akademisi olan Sanayi-i Nefise Mektebi’nde hocalık yapıyormuş… İstanbul’da bir hayli binanın da
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mimarı… Mesela , Galata Osmanlı Bankası, Arkeoloji Müzesi, Pera Palas Oteli, Beyoğlu’ndaki Botter Apartmanı, Kuruçeşme’deki Nazime Sultan Yalısı onun eserlerinden bazıları…
Kabartma taşlarla örülü duvarları olan okulun biri zemin, iki
tam ve iki bodrum katı var… Haliç yönü çok eğilimli olduğu
için bu cephe dört katlıydı… Odaların tavanları çok yüksekti…
Orta ve lise yıllarımızı geçirdiğimiz bu binada yaşadıklarımız benliğimizi oluşturmakta büyük rol oynamıştır… Yıllar
sonra bile Kadıköy’den Eminönü’ne geçerken vapurdan lisenin binasına bakıp hep o yıllar gözlerimin önüne gelirdi…
‘Kimbilir kaç kez bu pencerelerden Boğaz’a bakıp, ne
hayaller kurmuş, neler hissetmişimdir’ diye düşünürüm.
Bunları birçoğu mazinin sisleri arasında kaybolup gitti. Bazıları ise zihnimde hala taptaze duruyor…

İsviçreli aile 100 Frank verdi
Kardeşim İhsan ile okuduğumuz İstanbul Erkek Lisesi’nden çok güzel anılarla ayrıldık. Almanca bildiğim için daha
lise yıllarında Sultanahmet Camii, Ayasofya taraflarına gider
turistlerle konuşmaya çalışırdım… Lise yıllarında İlk paramı
da bir İsviçreli aileden kazandım. Ayasofya Meydanı’nda otururken, bir gün yanıma bir aile geldi, Almanca soru sordu.
Cevap verdim, sonra gün boyu onlara rehberlik yaptım. Gün
sonunda bana 100 frank verdiklerinde çok utandım. Hatta
parayı almak istemedim. Adam zorla soktu cebime... Daha
sonrasında İsviçre’de para kazanmaya devam edeceğim hiç
aklımdan geçmezdi o yıllarda... Lisede Sultanahmet Camii civarında turistlerle konuşarak başlayan turizm ile ilişkim başlamış oldu. Liseyi bitirip İstanbul Üniversitesi Iktisat Fakültesi
İşletme Bölümü’nü kazandım.
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Almanya’da staj hikayesi
1968 sıradan bir yıl değildi… Değişim, dönüşüm, yenilik,
birçok konuda ilklerin yaşandığı yıldı… Ben de o yıl üniversite aracılığıyla Almanya’ya staja gittim. Frankfurt’ta Deutsche Bank’ın şubesine… Şube Frankfurt’un tam merkezinde
Rossmarkt denilen meydandaydı… Burası tarihte şehir surlarının dışında büyük bir meydanmış. Almanca adından da
anlaşıldığı üzere atlar alınıp satılıyormuş bu meydanda. Bugün ise meydanda Johann Wolfgang von Goethe’nin ve Johannes Gutenberg’in heykelleri var. Burası bugün de şehirde
gözde bir yer… Frankfurt’ta en pahalı butiklerinin de bulunduğu ünlü alışveriş caddesi Zeil’in ortasında yer alıyor…
Türkiye İş Bankası’nın Almanya’daki kuruluşu İşbank’ın da
merkezi uzun yıllar buradaydı. Birkaç yıl önce bu binayı satıp
aynı cadde üzerinde biraz ilerde başka bir binaya geçtiler…
Türkiye’nin ünlü moda giyim firmalarından Sarar grubu da
Düsseldorf ve Berlin’den sonra 2009’da bu meydanda beş yüz
metrekarelik bir mağaza açmıştı. Ancak mağazanın faaliyeti
uzun ömürlü olmadı maalesef… .
Deutsche Bank şubesine gittim. Müdür bana bir masa
gösterip işimi gösterdi. Büyük bir salon… Genelde eski Amerikan veya Alman filmlerinde görülür. Büyük bir salonda tahta masalar… Bir sürü bankacı önlerinde defter bir şeyler yazıyor, hesaplıyor… Burası da aynen öyleydi… Çok sayıda masa
vardı. Herkes bir şeyler yapıyor. Kimse kimseyle işi dışında
ilgilenmiyor. Sohbet zaten yok.
Bana da verdikleri iş müthiş sıkıcıydı. Bir tomar çek getiriyorlardı. Ben onların arkasını damgalıyordum. Bütün gün
tomardan bir çek alıyor, ‘pat’ diye damgayı vuruyorum, diğer tarafa koyuyorum. Almanya’da eskiden fabrikalarda diğer
işyerlerinde sabah saat 09.00’da 15 dakika kahvaltı için işe
ara verilirdi. Almanca ‘mola’ anlamında ‘Pause’ adı verilen
bu ara bizim şubede saat 10.00’da olurdu. Ancak kahvaltı
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denilen şey, iki dilim ekmeğin arasına konulmuş peynir veya
salamdı. Herkes ekmeğini evinden sarıp getirirdi.

Bu iş bana göre değil
Modern dönemde böyle şey kalmadı ama bu aslında tarihi bir gelenekti. Çok eski yıllarda işçiler sabah çok erken
işe başlayıp geç saatlere kadar çalışırlarmış… Bu yüzden böyle molalar verilirmiş… Ancak kahvaltı deyince mükellef bir
kahvaltı anlaşılmasın. Saat tam 10.00 olunca herkes işi bırakır, çekmecesinden kağıda sarılı bir veya iki dilim ekmeğini
çıkarırdı. Salonu önce ekmeklerin sarıldığı kağıtlardan dolayı
hışırtı sesleri kaplardı. Herkes büyük bir sessizlik içinde ekmeğini yerdi. 15 dakika sonra da tekrar iş başlardı. Bu her
gün bir ritüel gibi tekrarlanırdı. Ne bir dakika önce ne de bir
dakika sonra… Benim gibi İstanbul’dan, başka bir kültürden
gelen bir genç için o kadar sıkıcıydı ki anlatması bile insanı
sıkıyor… ‘Bu iş bana göre değil’ diyordum ama nasıl kurtulacağımı da bilmiyordum…
Frankfurt yakınlarında Offenbach’ta Peter Schäfer isimli
bir arkadaşımın ailesinin evinde kalıyordum. İstanbul Erkek
Lisesi’nde okurken Almanya’dan öğrenciler gelirdi değiş tokuş programı çerçevesinde… Alman öğrenciler gelip bizim
okulda kalırdı. İstanbul’u gezerdik beraber. Bugün de devam
eden bu uygulama ile iki ülke gençlerinin birbiriyle kaynaşması, karşılıklı kültürlerini tanıması amaçlanır. Peter de Offenbach’tan gelmişti. Offenbach Protestan Öğrenci Grubu
gelmişti bir defasında… Peter de o gruptaydı… Kısa sürede
birbirimize kaynaşmıştık. Hatta ben daha önce de gitmiştim
bu program çerçevesinde… Ancak o zaman İsveç’e gitmiştik
hep beraber… Bir göl kıyısında 15 gün çok güzel bir tatil
yapmıştık.
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Offenbach’tan Frankfurt’taki banka şubesine önceleri tren,
tramvay ve otobüsle geliyordum.
Ancak bir süre sonra Peter’in ailesi
beni komşularıyla tanıştırdı. Türkiye’den geldiğimi, Peter’in arkadaşı olduğumu, Frankfurt’ta Deutsche Bank şubesinde staj yaptığımı
anlatmışlar. Ben de karşılaşınca
benzer şeyleri tekrarladım. Orta
boylu, görünüşü her halinden çalışkan, disiplinli bir Alman olduğu anlaşılabilecek komşu Frankfurt’taki ‘Braun’ firmasının genel
müdürü imiş… O zamana kadar
ben de bilmiyordum. Braun elektrikli traş makineleri üreten dev bir
şirketmiş…

70’li yıllar istanbul

Bana ‘Frankfurt’a nasıl gidip geliyorsun’ diye sordu…
Ben de ‘Tren, tramvay ve otobüsle’ diye cevapladım. Bunun üzerine bana ‘Sabahları Frankfurt’a beraber gideriz.
Benimle gelirsin. Akşamları kendin dönersin’ deyince çok
sevindim.
Birkaç kez görmüştüm. Sabahları onu siyah bir otomobille gelip şoför alıyordu. Artık ben de onunla gitmeye başladım. Braun firmasından bir şoför siyah bir makam otomobiliyle komşunun evinin önüne geliyor, ben de tam o saatte
evden çıkıyordum. Aynı zaman da evinden çıkan komşuya
‘günaydın’ deyip selamladıktan sonra beraber otomobile binip Frankfurt’a gidiyorduk. Ben bankaya yakın bir yerde inip
yürüyerek merkeze gidiyordum. Yol boyunca konuşmak pek
mümkün olmadı çünkü o iş dosyalarını okuyor, notlar alıyor,
velhasıl çok meşguldü. Benim de ikide bir konuşmam onu
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rahatsız edebilirdi. Dolayısıyla onu yakından tanımam pek
mümkün olmadı.
Bankadan nasıl kurtulurum diye düşünüyordum. Yakında
bir seyahat acentası vardı. Oraya gidip sordum. Akşamları bir
iki saat gelebileceğimi söyledim. ‘Tamam’ dediler. Akşamları
gidip bavul etiketleri hazırlıyordum. Bana tur rehberi olmamı
tavsiye etti acentanın sahibi… Ben zaman zaman lise döneminde Sultanahmet, Ayasofya civarına gidip turistlere rehberlik yapıyordum. Aşina bir şeydi benim için… ‘Nasıl olacak bu’ dedim. Tren istasyonu civarında bir yerde rehberlik
kursu ayarladılar bana. Kursta yeni arkadaşlar edindim. Bir ay
sonra kurs bitti. İmtihanı başarı ile geçtim.
Kursu bitirdim, imtihanı geçtim. Rehberlik sertifikasını
ülke dışında birkaç ay staj yapmam gerekiyordu. O dönemleri
Almanların gözde tatil yöreleri İspanya Costa Brava sahilleri
veya İtalya idi. Acentanın sahibi bana İspanya’da staj imkanı
sağladı. Ama ben zaten Deutsche Bank’ta stajyerim. Onlara
bankada stajer olduğumu anlattım. Bana ‘Banka müdürüyle
konuş bakalım’ dedi…
Bir sabah masama gitmeden, doğru banka müdürüne gidip ‘benim staj yaptığıma dair belgemi verin gideyim’ dedim. Tahmin ettiğim gibi müdür ‘Olmaz öyle şey, Sen daha
altı ayını doldurmadın’ dedi hemen… Ne söylediysem fayda
etmedi. Tam bir dönemin Alman tutumu… Israrım tam on
gün sürdü. Nihayet bir gün müdürün beni odasına çağırdığını söylediler. Gittim. Şöyle bir konuşma geçti…
- Ayrılmakta hala ısrarlı mısın…
- Evet… Belgemi alıp ayrılmak istiyorum…
- Belgeni bir şartla verebilirim…
- Yerine getirebileceğim bir şart ise memnuniyetle…
- Berlin’i gördün mü…
- Hayır görmedim…
366

Hayatım Deniz

- Berlin’e gideceksin… Bunu belgeleyeceksin…
- Niye Berlin…
- Berlin bizim için önemli bir yer ....
‘Tamam’ deyip Berlin’e gittim. O dönemde Berlin adeta
mahrumiyet bölgesi… 1948’lerdeki Sovyet ablukasının üzerinden yirmi yıl geçmiş ama henüz o etki sürüyor. Çok değişik
çekici imkanlarla daha çok insanın Berlin’e gitmesi arzu ediliyor. Berlin’e Türk işçi göçü yönlendiriliyor. O zamanlar Berlin
kuşatma altındaydı. Uçak ile gidip geliniyordu. Karayolu Dogu
Almanya dan geçtiği icin meşakkatli ve uzun bir yolculuk idi.
Uçak biletini aldım. Berlin’de gençlik yurdu hostelde yer ayırttım. Dört günlüğüne Berlin’e gittim, gezdim ve Frankfurt a
geri döndüm. Müdüre gerekli faturaları gösterdim ama bir
de soru yönelttim.
- Niçin benim mutlaka Berlin’e gitmemi istediniz?
Müdür gayet sakin seçilde ‘Biz bu bizden koparılmış Berlin’in batı kısmını herkesin görmesini ve oralarda neler çektiğimizi bilmesini istiyoruz’ dedi. Bunun üzerine müdür, staj
belgemi hazırlayıp verdi. Uçarcasına ayrıldım. Artık serbesttim. Bu bölünmenin insanlarda yaratttığı dramı anladım. Tabii bu sadece Berlinliler için değil, tüm insanlar için geçerli...
Uçarcasına ayrılmasına ayrıldım ama kısa bir süre staj
yaptığım banka binası ile birçok şeyin farkında olmadığını
da yıllar sonra anladım. Şubenin bulunduğu bina 1904’de yapılmış… Binayı Türkiye’de Haydarpaşa’dan başlayıp Bağdat’a
uzanan ünlü Bağdat Demiryolu’nu da yapan Alman Philipp
Holzmann firması yapmış. Mimarlarından biri de Haydarpaşa Garı’nın mimarı Hermann Ritter... Binada asansörler
vardı ama üst katlarda ne olduğunu bilmiyordum. Meğer
tarihi binada üst katta bir oda ile bir salon bugün bile eski
haliyle korunup bankanın ruhu yaşatılıyormuş. Bankanın efsane başkanı Hermann Josef Abts’ın başkanlık odası ile şube
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müdürlerinin toplandığı Frankfurt Salonu… Burada önemli şubelerin müdürleri masada, diğerleri ikinci sırada oturur
başkana bilgi verirlermiş…
Hemen seyahat acentasının sahibine giderek İspanya’ya
gidebileceğimi söyledim. Seyahat acentasının babacan sahibi
beni Costa Brava’ya gönderdi. Kıyıda Tossa de Mar, Calella,
L’Escala, Roses gibi yerler benim bölgemdi… Elli yıl sonra
tekrar gittim. O yıllar her yer küçük birer köydü… Turistleri
götürüp gezdirirdik. Yıllardır çalışan tur rehberleri vardı. Ben
de onlarla birlikte gidiyor, öğreniyordum. Her ne kadar lisedeyken İstanbul’da turist rehberliğine başladıysam da burada
da pekiştirdim sayılır. Tur rehberliği işi de hoşuma gitti.
Costa Brava, İspanya’da Franco rejiminin sona ermesindan
sonra Kirk Douglas, Elizabeth Taylor, Rock Hudson, Craig
Hill gibi Hollywood yıldızlarının tatil yapmalarıyla çok ünlenen bir yer… Hollywood yıldızları da bu bölgelerde çevrilen
filmlerde rol aldıkları için tanımışlar. Özellikle Ava Gardner’in
başrolde olduğu ‘Pandora and the Flying Dutchman’ filmi
1948’de Tossa de Mar kasabasında çevrilmiş… Film çevrilirken
ayyuka çıkan dedikodular bu kasabayı bir anda dünya sahnesine de çıkarmış. Ava Gardner’in filmdeki aktör Mario Cabre
ile flört ettiği yolundaki dedikodular Frank Sinatra’yı çılgına
çevirmiş. O dönem Ava Gardner ile evli olan Sinatra, her şeyi
yarıda bırakıp apar topar Tossa de Mar’da karısı Ava Gardner’in yanına gelmiş… Tossa de Mar yönetimi de kasabayı
üne kavuşturan Ava Gardner’i unutmamış, onun bir heykelin
yaptırıp kasabadaki bir meydana yerleştirmiş…
O dönemler Türkiye de mahrumiyet ülkesi gibi… Costa
Brava da deniz, otellerde havuzlar… Alman turistler… Akşamları eğlenceler… Belki de turizm sektörüne girmemin temelleri orada atıldı diyebilirim… Üç ay tur rehberliği stajımı
yaptım. 1968 Ekim ayında Türkiye’ye döndüm…
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İmbat turizm dönemi
Stajdan sonra Türkiye’ye döndüm. Merkezi Stuttgart’ta
olan Orion Reisen isimli şirket Türkiye ağırlıklı olarak da
çalışıyordu. 2017 yılı sonlarında 75 yaşında ölen Siegfried
Monski, Almanya’dan Türkiye’ye de turist gönderiyordu.
Almanya’da Türkiye’ye yönelik turizm işiyle uğraşan, seyahat
acentası sahibi Türkler’in yakından tanıdığı bir kişiydi… Türkiye’de Thomas Jürgens isimli bir elemanı vardı. Bildiğim kadarıyla kurduğu şirketin sahibi kendisi ve karısıydı, Thomas
Jürgens’in de küçük bir payı vardı… Siegfried Monski’nin
oğlu Joachim Monski de bugün yine turizm sektöründe çalışıyor. Seyahat acentalarının müşteriye teklif sunacakları bir
platform geliştiren PaxConnect isimli şirketin sahibi… Türkiye’ye dönünce Orion Reisen GmbH şirketinde çalışmaya
başladım.
İlk rehberlik görevim de Almanya’dan ‘Mannheim Volkshochschule’ den gelen gruba rehberlik yapmaktı. Volkshochschule, Almanya’da genelde yaşlıların akşamları devam
ettiği halk yüksek okullarıdır. Bu okullara devam edenler
emekli öğretmen, memur gibi kültürlü kişiler… Grup ile İstanbul’dan yola çıktık. Klasik Gelibolu , Çanakkale, Truva,
Bergama, İzmir, Efes turu… Aslında bize Almanya’da kursta öğretilmişti. Bilmediğim konularda ‘bilmiyorum demem
gerektiği’ öğretilmişti. Ege’ye geçtikten sonra zeytin ağaçlarının bol olduğu bir yerde gruptan biri ‘Zeytin nasıl toplanıyor’ diye bir soru yöneltti. Zeytinin nasıl toplandığını kendim bilmiyorum ama bilmiyorum demek yerine bir kişi çatal
merdivene çıkıp tek tek toplar dedim. İtiraz veya ikinci soru
gelmeyince herkesin ikna olduğunu düşündüm. Bergama’da
mola verip ‘Kardeşler Lokantası’nda durduk. Öğle yemeği
yiyeceğiz. Gruptakilerden epey yaşlı bir kişi yanıma geldi kulağıma zeytinin nasıl toplandığını anlattı. Yüzüm kıpkırmızı
oldu. Çok mahçup olmuştum ama Allah’tan yaşlı turist bunu
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yüksek sesle dile getirip beni herkesin ortasında mahçup etmedi.
Almanya’daki Orion firmasının
tur rehberi olarak iki yıla yakın çalıştım Bu arada Thomas Jürgens
Almanya’ya geri döndü. İstanbul’da Orion Turizm’in elemanı
kalmadı. Siegfried Monski’nin
doğal olarak Türkiye’de beraber çalışacağı bir firmaya, kişiye ihtiyacı
vardı. Bir süre çeşitli kişi ve seyahat
acentalarıyla görüşmelerde bulundu ama çeşitli nedenlerden dolayı
anlaşma sağlayamadı. Bana ve beAnadolu turlarını yaparken kullandığımız
klimasiz otobüslerden biri
nim gibi Orion için tur rehberliği
yapan İstanbul Erkek Lisesi’nden
ve iktisat fakültesinden arkadaşım Turan Özküçük’e ‘Şirket
kurup bu işi siz yapın’ dedi. Biz zaten bu işin içinde olduğumuz için İstanbul Erkek Lisesi’nden arkadaşımız Galip
Önay ile şirketi kurduk. Bize Baler Motel’in Müdürü Mete
Kipkurt da katıldı. Turan Özküçük, Milli Türk Talebe Birliği’nde MTTB), Galip Önay da Türkiye Milli Talebe Federasyonu (TMTF) tarafından açılan kurslara katılıp sertifikalarını almışlardı. İstanbul Aksaray’da Saraçhane’ye çıkan cadde
üzerinde bir büromuz vardı. Şirket Alanya ve İstanbul olarak
iki ayaklıydı. Ama ağırlık İstanbul’daydı. O dönemler zaten
Türkiye’de iki turizm merkezi vardı o zaman, biri Kuşadası,
diğeri Alanya… Alanya’dakiler muz çiftçilerinin, Kuşadası’ndakiler de iki üç zenginin oteliydi. Faks cihazı yoktu. Telefon
hatları ise adeta karaborsadaydı. Almanya’dan haftada bir iki
uçak geliyor, gelen rezervasyonlara bakıp turistleri otellerine
götürüyoruz. Anadolu’ya turlar düzenliyorduk.
İletişimimiz teleks üzerinden oluyordu. Ama koskoca İstanbul’a en fazla üç dört teleks vardı bizim yararlanabileceğimiz.
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1970 Hilton’da kokteyl. Soldan itibaren, Turan Özkücük (IEL), Sigfried Monski (Orion Reisen nin
sahibi), ben, Lothar Schmidt (o zamanlar Gümüşsuyunda konser organizasyonu yapıyordu)

Benim bir ayağım İstanbul’da bir ayağım da Almanya’da tabii… Yasa uyarınca teleksi ithal ettirmiyorlar… Yolcu beraberinde getirme imkanım da yok. Ben nasıl bir teleks cihazı edinebiliriz diye düşünürken, Almanya’da Siemens’te teleksten
anlayan bir mühendis buldum Ona ‘Ben bir cihaz alacağım,
bunları söküp ufak parçalarla Türkiye’ye götüreceğim, sen
gelip tekrar hepsini birleştirip çalışır hale getirebilir misin’ diye sordum. ‘Yaparım’ deyince anlaştık, hemen bir teleks cihazı satın aldım. Parça parça Türkiye’ye getirdim. Sonra
da Alman mühendisi İstanbul’a davet edip 15 gün Mahmut
amcanın oteli Baler’de otelde misafir ettim. Alman mühendis getirdiğim parçaları Türkiye’de tek tek birleştirip, teleksi
hazırladı. Galip Önay İmbat turizm firmasının Alanya Şubesi’nin başındaydı. Ben de Turan Özküçük ile İstanbul’da
ikimiz işleri yürütüyoruz. Turan’ın şirketten ayrılıp Almanya’ya gitmesinden birkaç yıl sonra Galip Onay arkadaşımız
bir Anadolu turu grubu ile Fethiye yi gezerken geçirdiği bir
kalp krizi sonucu vefat etti.
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Hayatımın dönüm noktası
İmbat Turizm’in benim hayatımda bir dönüm noktası
oldu. 1975 yılı eylül ayındaydı. Ben büroda arkadaki odamda
rezervasyonları inceliyordum. Öndeki bankoda da Jale isimli
sekreterim vardı. Bir süre sonra öndeki bölümden Almanca
yüksek sesle konuşmalar gelmeye başladı. Jale’ye seslendim…
- Jale ne oluyor orada, ne var
- Kadir Bey, üç Alman kız geldi… Şikayete gelmişler.
- Ne istiyorlar…
- Üç Alman kızın Yeşilköy’de Çınar Oteli’nde rezervasyonları varmış. Ama Çınar Oteli’nde haftalardır grev olduğu için
otele girememişler… Almanya’da onlara bilgi de vermemişler.
Bir taksiye binip bize gelmişler… Taksinin parasını da biz verecekmişiz. Taksici de kapıda bekliyor…
Kendi kendime ‘Çattık belaya’ diye konuşup ön tarafa
geldim. Baktım üç genç kız ellerinde bavulları oturuyor. Bir
taraftan aralarında konuşuyorlar bir taraftan da sekreterime
‘Şefin bizim için ne zamanı olacak’ diye soruyorlardı. Önce
dışarı çıkıp, parasını bekleyen taksicinin parasını ödeyip gönderdim. Taksiciyi parasını verip gönderdiğim için ilk sorun
hallolmuştu. İçeri girip ne olduğunu sordum. İstanbul seyahatinin organizatörü Anita, şikayet için geldiklerini söyledi.
İsimlerini sonradan öğrendiğim Anita, Gisela ve Klaere
isimli 20-22 yaşlarındaki üç kız arkadaş Wiesbaden’den, daha
doğrusu Rheingau bölgesinden gelmişlerdi. Stuttgart’taki
Orion Turizm’den İstanbul tatili satın almışlar iki haftalık…
Anita aslında bu seyahati Ankara’daki mektup arkadaşını görmek için planlamış. Ankara’da Tıp okuyan mektup arkadaşı
ile İstanbul’da buluşacaklarmış. O Anita’ya İstanbul’daki Çınar Oteli’nde grev olduğunu bildirmiş... Onlar da Mainz’de
seyahat bürosuna sormuşlar. Ama onlar bunu gizlemiş...
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Anita ve büyükanne Johanna

Anita Mainz’daki tarihi Johannes-Gutenberg Üniversitesi’nde Matematik ve Coğrafya tahsili yapıyordu. Ona arkadaşları
Gisela ve Klaere de katılmış. Gisela, mutlaka deniz kenarında
bir otel istiyordu. Klaere de tekrar yeni nişanlanmış. Bundan
dolayı katılmış. Üçü de uzun yıllardır arkadaşlarmış.
Uçaktan iner inmez onları karşılayan görevli ‘Çınar
Otel’de grev var, sizi başka otele götüreceğim maalesef ’
demiş… Onları Ambarlı’da Bal Mahmut’un Baler Moteli’ne
götürmüş… Bizim Mete Kipkurt da oranın müdürüydü.
Türkiye’nin yakından tanıdığı, fıkra denince ilk akla gelen
1987’de vefat eden Bal Mahmut’tu. Bu motel de onundu.
Asıl adı Mahmut Baler olduğu için adı da Baler Motel’di.
Turizm-İş Sendikası Çınar’da greve gitmişti. İstanbul Yeşiköy’deki Çınar Oteli, Türkiye’nin ilk 5 yıldızlı özel sektör
oteli… Yapıldığı yıllar Marmara Denizi pırıl pırıl… Otelin
özel plajından denize giriliyor. 70’li yıllarda açılan diskoteği
tüm İstanbul gençliğinin ilgi odağı. Prenses Anne’den Prens
Rainier- Grace Kelly’ye kadar o dönemde İstanbul’a gelen
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ünlü konuklar Hilton ve Çınar’da ağırlanmış… Anita seyahati organize eden olduğu için arkadaşları adına da konuşuyordu. Seyahate rehber kitaplar, otel rehberleri, şehir haritaları
ile çok iyi hazırlanıp gelmiş... Onlara teklif edilen otel şehrin
dışında ve üç yıldızlı... Ayrıca bakınca dev petrol tankları görüyor otelden... Bütün bunlar otelin üç genç kız için yer ayırttıkları otel ile eşdeğer olmadığı belli... O dönemler İstanbul’da
beş yıldızlı öyle çok otel yok... Üç kız, özellikle de Anita beş
yıldızlı otel konusunda ısrar ediyordu. En az on değişik oteli
aradıysam da hepsinde yer yoktu. İstanbul’da NATO toplantısı vardı. Oteller de doğal olarak doluydu. Onlar da benim
onlara eşdeğer bir otel bulmak için gösterdiğim çabalayı görüyorlardı. Arada lisan sorunu olmadığı için sakinleşmişler, hoş
bir ortam oluşmuştu. Son bir çabamdan da sonuç alamayınca
onlara döndüm ve ‘Size birer uçak bileti alayım. Hemen
Almanya’ya geri dönün’ dedim. Kabul etmediler. Ayrıca
bugünkü gibi İstanbul ile Almanya arasında çok uçak seferi
yok. Orion Turizm Stuttgart’ta olduğu için ‘Bugün akşam
Stuttgart’a uçak var’ dedim. ‘Biz Frankfurt’tan geldik…
Niye Stuttgart’a’ dediler. Ben de ‘Frankfurt’a sefer yok.
Stuttgart’tan da trenle Frankfurt’a gidersiniz’ dedim ama
onu kabul etmediler. Ne teklif etsem olmuyordu. Aklıma
Fındıkzade’deki Kaya Oteli geldi. Önce bunu teklif etmedim
çünkü sahibi Mustafa Bey isimli şahıs biraz tuhaf bir adamdı.
Otelde yerleri halı kaplatmış, halılar kirlenecek diye ödü kopuyordu. İstanbul’da sokaklar pek temiz değil… Otele gelenlerin içeri girince ayakkabılarını çıkartmasını şart koşuyordu.
Ayakkabı çıkarıp terlik veya takunya giyiliyordu. Adam ‘Evde
ayakkabı ile dolaşmıyoruz. Burası da sizin eviniz sayılır.
Öyleyse ayakkabı ile dolaşmayın’ diye akıl veriyordu.
Bu benim son teklifimdi. Ciddiydim. Kızlar da zaten
bunu gördü. Burası üç yıldızlı olduğu için aradaki fiyat farkı için onlara çek verecektim. Dönünce Stuttgart’ta Orion
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Seyahat Şirketi’nden tahsil edebileceklerdi. Aynı zamanda
fark ettimki benim çabalarım, pazarlık eğlenceli bir hava da
yaratıyordu. Onlar da bana şaka yollu ‘Peki bizim bu yaşadığımız sıkıntının karşılığını kim ödeyecek’ diyorlardı...
Üç kızı otele yerleştirdik sonra onları bir de akşam boğazda
akşam yemeğe davet ettim. Ancak üç kıza karşı tek başıma olmamak için arkadaşım Diş hekimi İsmail’e de haber verdim.
Beraber boğazda Arnavutköy’de bir lokantaya gittik. Yemekte
sohbet sırasında Anita ile aramızda bir elektriklenme oldu.
Sohbette Frankfurt’ta Deutsche Bank’ta staja geldiğimi, İspanya’ya gittiğimi anlattım. Anita, Mainz Üniversitesi’nde
Matematik, Coğrafya, Pedagoji okuduğunu, 5. sömestrede
olduğunu, bitirdikten sonra da hayali olan öğretmenlik mesleğini yapacağını söyledi. Anita önceleri biraz çekingen duruyordu. Sağ elindeki parmağında yüzüğü sordum. Nişanlı
olduğunu söyledi ama ben inanmamıştım zaten... Tabii ilk
elektriklenme aşkın inşa edildiği temel… Bir dolu duygu oluşuyor. Eşim Anita ile tanışmam böyle bir hoş tesadüf sonucu
oldu… Yemekte arkadaşım İsmail de Gisela ile ilgilendi ama
bir elektriklenme olmadı.
Anita ve arkadaşları denize girmek istiyorlardı ama kaldıkları otel hem deniz kenarında değildi hem de havuzu yoktu.
Ertesi gün onları Şile’ye götürmeyi teklif ettim. Kabul ettiler.
Şile’ye gidip üç kızla gün boyu denize girdik. Dönüşte Gisela,
biraz da eğlenmek istediklerini, bir diskoya gitmek istediklerini söyledi. Ben Anita’ya aşık olmuştum ya beraber olabilmek için ‘Yarın akşam diskoteğe gideceğiz. Ben sizi gelir
alırım’ dedim. Onları ertesi akşam Hilton Oteli’nin diskoteğine götürdüm. Gece boyu dans ettik. Arkadaşlığımızı iyice
ilerlettik… Sekiz gün kadar Kaya Otel’de kaldılar. Anita’ya
aşık olduğum için onların daha da rahat etmeleri için otel
arayışlarımı sürdürdüm. Yeniköy’de beş yıl önce yapılan beş
yıldızlı Carlton Oteli vardı. Müdürü rahmetli Kadri Moralı
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idi. Kadri ağabey daha sonra Antalya Talya Otel’de de uzun
süre müdürlük yaptı. Onlara orada yer buldum. Son bir haftayı orada geçirdiler. Anita ile daha fazla birlikte olabilmek
için ona biraz daha kalabileceğini söyledim ama iki arkadaşıyla birlikte geldiğini, yine onlarla birlikte dönmek istediğini
söyleyip iki hafta sonunda Frankfurt’a döndüler.

Askere gidiyorum
Üniversite mezunları askerliklerini yedek subay olarak yapıyordu. Ancak yığılma olduğu için dört ay süreyle er olarak
askerlik yapanlar bu görevi yerine getirmiş sayılıyordu. 1975
yılına gelince bu imkan değiştirildi. En geç Mayıs ayında
mezun olanlar dört ay askerlik yapacak, daha sonra mezun
olanlar ise 18 ay yapacaktı. Ben ise üniversiteyi bitirmiştim
ancak işlerim dolayısıyla hemen askere gitmemek için bir
dersi bırakmıştım. O dönemler son sınıfta ‘Devrim Tarihi’
isimli bir ders vardı. Bu dersin sınavına girmediğim için mezun olmuyorum, dolayısıyla askere almıyorlardı. Fakat yasa
değişti. O dersin sınavı da Haziran ayındaydı. Dolayısıyla bir
ay farkıyla kısa dönem askerlik imkanını kaybettim ve 18 ay
askere gittim.
İlk önce Polatlı Topçu Okulu’na gittim. Dört ay askerlik
yaptım. Bu arada Anita ile mektuplaşıyorduk, telefonlaşıyorduk. 1976 yılı başında Anita İstanbul’a tekrar geldi. Bende
Topçu Okulu’ndan zor zahmet iki gün izin alıp İstanbul’a gittim, görüştük. Topçu Okulu’nda yabancı dil sınavı yapıldı. Ben
Almanca sınavını kazandım. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nı
istiyorum ki İstanbul’da kalıp devam eden işim ile de ilgileneyim. Kurada hakikaten Deniz Kuvvetleri Komutanlığı çıktı.
İstanbul’da kalacağım diye sevinirken Ankara Deniz Kuvvetleri
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Komutanlığı merkezine gitmem için tebligat geldi. Moralim
çok bozuldu. Verilen tarihin üzerinden bir hafta geçti, gitmedim. Babam belki İstanbul’da kalmam için girişimde bulunur
diye bekliyorum. Ancak o tam tersi bir tutum takınarak askeri
bir disiplin içinde ‘Bir an önce Ankara’ya git’ dedi. Ben de
çaresizlik içinde Ankara’ya gittim.
Ankara’ya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na gittim. Geç
kaldığım için kızdılar ancak herhangi bir ceza vermediler.
Personel dairesine gönderdiler. Orada bir Albay’ın huzuruna çıktım. Albay önce ‘Nerdesin’ diye azarladı. ‘Efendim’
diye başlayıp maruzatımı bildirecektim. Fakat sözümü kesti
ve ‘Zaten firarisin… Bir de cevap veriyorsun… Tüm kadroları doldurdum. Sana kadro kalmadı. Kütüphaneye git,
kitap oku biraz… Lazım olursan çağırtırım’ deyip beni
yolladı. Ben de kütüphaneye gidip kitapları karıştırıyordum.
Dördüncü gün bir er gelip bana ‘Yarın sabah seni Albayım
çağırıyor’ dedi. Sabah erken saatte odasına gittim. Selamımı
ve tekmilimi verdim. Albay eğildi ve çekmecesinden bir pasaport çıkartarak bana doğru uzattı. Çok şaşırmıştım. Bana niye
bir pasaport uzattı ve devam etti.
- Bu pasaportu al, Almanya’nın Bremen kentine gidiyorsun… Öbür gün Etimesgut Havaalanı’ndan uçacaksın… Askerlik görevine orada devam edeceksin…
- Komutanım, ben Bremen’e değil İstanbul’a gitmek istiyorum. Benim orada halletmem gereken işlerim var…
Albay’ın çok şaşırdığı yüz ifadesinden anlaşılıyordu. Kısa bir
sessizlikten sonra tekrar başladı konuşmaya…
- Sen askerdesin… Burası Türkiye Cumhuriyeti’nin ordusu… Ne demek işim var… Böyle bir göreve gidebilmek için
herkes torpil arar… Sen ise Bremen yerine İstanbul’a gideyim, işim var diyorsun… Yıkıl karşımdan…
Kadir Uğur

377

- Komutanım… İzin verin… En azından İstanbul’a gidip
eşyalarımı alıp geleyim…
- Tamam… Öbür gün sabah Etimesgut’ta ol…
Hemen İstanbul’a gittim. Galip zaten Alanya’da… Turan
bu arada bizden ayrılmış… Durum pek iç açıcı değildi…
Öbür gün sabah elimde bavul Etimesgut askeri havaalanındaydım… Albay da gelmişti.
- Geldin mi evladım… Transall ile Bremen’e uçacağız. Bremen’e mühimmat götüreceğiz…
- Geldim komutanım. Hazırım…
- Nasıl hazırsın… Yanına yol için erzak, su aldın mı…
- Almadım komutanım… Uçakta yok mu bunlar…
- Evladım bu THY, Lufthansa uçağı değil… Hostesler de
yok… Pervaneli nakliye uçağı… Acil ihtiyacını da şişeye yapacaksın…
Albay’a hemen ben yol için bir şeyler alayım dedim ama
alanda erzak alınacak bir yer yok veya kapalı… Çaresiz ifadeyle Albay’a baktım…
‘Tamam… Bizim nevaleyi paylaşırız’ diyerek beni teselli
etti. Transall ile önce İtalya’nın Napoli kentindeki Nato üssüne uçup yakıt ikmali yapacağız…

Bildiğim duaları okudum
Etimesgut’tan havalandık. Yedi saat sonra Napoli hava sahasına vardık. Etimesgut ile Napoli’deki Nato üssüne uçuş bu
kadar sürmez ama Bulgaristan Varşova Paktı’nda olduğu için,
Yunanistan da Türkiye’yi düşman bellediği için askeri uçuşlara hava sahasını kapatmış. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz Transall uçağı Akdeniz’i dolaşarak Napoli hava sahasına
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gelmiş. Napoli hava sahasına gelince uçakta bir hareketlilik
oldu. Bir sorun olduğu hissediliyordu. Öğrendik ki göstergelere göre, uçağın tekerlekleri açılmıyormuş. Albay’ın verdiği
bilgiye göre, uçağın dolaşıp kerosini azaltması, ardından da
gövde üzerine inmesi istenmiş. Uçak da mühimmat yüklü.
Bu demektir ki gövde üzerine inerken uçaktaki mühimmat
patlayabilir ve hepimiz ölebiliriz. Ben artık bildiğim tüm duaları okuyorum. Uçakta derin bir sessizlik hakim… Herkes kaderine razı, kurbanlık koyun gibi oturuyor… Pilotumuz bir
süre havada tur attıktan sonra kuleye pas geçerek pisti iyice
görmek istediğini iletmiş. Kabul edilince yaklaşarak iner gibi
yapmış. Kuledeki görevli de dürbün ile takip ediyormuş…
Kuledeki görevli gözlerine inanamamış. İçinde bulunduğumuz uçağın tekerlekleri açıkmış. Pilotlar bunu bize müjdeledi. Tekerleklerin pozisyonu ile ilgili gösterge arızalıymış nihayetinde… Dünyaya yeniden gelmiş gibi sevindik… Napoli’de
üsse inip yakıt ikmali yaptık. Daha sonra Bremen’e uçarak
mühimmatı Alman Nato yetkililerine teslim ettik.

Bremen’de Lürssen tersanesi
Bremen’deki Lürssen Tersanesi’ne geldim. Askerliğimin
büyük bölümünü burada yapmamın sebebi Türk Deniz Kuvvetleri için tersanede inşa edilen hücumbottu. Türk Deniz
Kuvvetleri’nde Doğan sınıfı adı verilen hücumlardan ilkinin omurgası Haziran 1976’da kızağa konulmuş. 23 Aralık
1977’de teslim alındı. Hücumbotu iyice öğrenmeleri için de
20 kadar denizci mühendis subay da buraya gönderilmiş.
Türk denizciler İngilizce biliyor ancak Almanca bilmiyorlardı.
Gerçi Alman mühendisler İngilizce biliyor fakat soruları Almanca daha kolay cevaplıyorlardı. İşçiler ise İngilizce bilmediği için iletişimde güçlük çekiyorlardı. Bu yüzden ben onlara
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tercümanlık yapacaktım. İlk günlerde ben de epey zorlanmadım dersem yalan olur. Çünkü teknik terimleri bilmiyordum.
Hemen bir teknik terim sözlüğü edinip çalışarak öğrendim…
Lürssen tersanesi Bremen’in Vegesack semtinde… Bremen, Almanya’nın kuzeybatısında bir liman şehri. Almanya’da kendi başına eyalet olan üç şehirden biri… Yaklaşık 600
bin nüfusuyla ne büyük ne de küçük sayılır… Küçük bir Alman şehri ile büyük bir metropolün harmanlanmış hali var…
Bremen şehri Kuzey Denizi’nden 77 km içerde, Weser Irmağı
kenarında… ‘Bremen Mızıkacıları’ deyince bilmeyen yoktur
sanırım… Eşek, köpek, kedi ve horozun müzik yapmak için
gitmeye çalıştıkları kent… Kente gelenleri ilk karşılayan ‘Bremen Mızıkacıları’ heykeli oluyor…
1875’ten beri aile işletmesi olan Lürssen tersanesi küçük
balıkçı tekneleri inşasıyla başlamış bu işe… Birinci ve ikinci
dünya savaşı sırasında askeri amaçlı gemiler inşa ederek bu
alanda tecrübe tersane daha sonra bu alanda önde gelen tersaneler arasına yükselmiş. Tersane askeri gemilerin yanısıra lüks
mega yat imalatında dünya çapında bir üne sahip… Suudi
Arabistan prensi Al-Walid ibn Talal Al Sau’un 2013 yılında
yaptırdığı 180 metre boyuyla dünyanın en büyük özel yatı
burada inşa edilmiş.
Almanlar tarafından FPB57 olarak tanımlanan, Türkiye’nin de Doğan sınıfı adını verdiği Doğan P-340 hücumbotu 58 metre boyunda, 7,5 metre eninde bir hücumbot…
2,74 metre de su derinliği var… Deniz Kuvvetleri’nin deplasman tonaj dediği yani tam yüklü halde 436 ton ağırlığında…
12 bin beygirlik dört dizel motoruyla azami sürati 38 Knot…
Mürettebatı ise 5 subay, 21 astsubay, 13 uzman erbaş, dört
erbaş olarak görev yapabiliyor… Bu sınıftan ilk hücumbot
Bremen’de yapıldıktan sonra Martı (1978), Tayfun (1980) ve
Volkan (1981) ismi verilen hücumbotlar Türkiye’de Taşkızak
Tersanesi’nde yapıldı… Hatta Martı’nın omurgası daha Bremen’de Doğan hücumbotu teslim alınmadan Temmuz 1977’de
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kızağa konulmuştu. Doğan sınıfı hücumbotlarda öngörülen
gerekli silahlara ilaveten sekiz adet Harpoon füzesi var…
Türkiye’de Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Hilmi
Fırat’tır. İktidarda AP, MSP, MHP ve CGP koalisyonuyla
oluşturulmuş 1. Milliyetçi Cephe Hükümeti vardı. Başbakan Süleyman Demirel’di. Türkiye’nin ekonomik durumu
iyi değil, döviz fiyatları iyice yükselmişti. Tersaneye gönderilen mühendis subayları maaşları hiçbir zaman aybaşında
gelmiyordu. Çok gecikmeli geliyor, subaylarımız da çok zor
durumda kalıyorlardı. Çok üzücü bir durumdu. Tersanenin Türkiye temsilcisi bir adam vardı. Duyduğum kadarıyla emekli bir amiralmiş… Her aybaşında elinde deste deste
Mark banknotlar… Subaylara elden para veriyordu perişan
olmamaları için. Paraları da cebinden veriyordu bildiğim kadarıyla… Bu da işin başka bir yüzüydü. Benim Türkiye’den
birikimim olduğu için o adamdan bir fenik dahi almadım.
Adam para dağıtırken bana yönelince ‘Hayır ben istemem’
demiştim. O günden sonra bir daha da teklif etmemişti.

Hücumbotun fiyatını indirdiler
Bremen’de Lürssen tersanesinde mühendis subaylar Almanlara gerektiği zamanlarda kök söktürüyorlardı adeta…
Alabildikleri kadar bilgileri almaya çalışıyorlardı. Kemal Albay, bir gün beni yanına çağırdı.
- Emredin… Komutanım…
- Sana bir şey söyleyeceğim… Bu dediğimi iyi dinle…
- Tamam komutanım…
- Duyduğuma göre Yunan Deniz Kuvvetleri’nden de buraya gelenler olmuş… Bizim için yapılan hücumbotun aynısı
ısmarlamak istiyorlarmış…
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- Ben ne yapabilirim komutanım…
- Kulağın delik olsun… Almanca diline mükemmel hakimsin. Bir şeyler duyarsan hemen beni haberdar et…
O günden sonra ben daha dikkatli davranıyorum ama ne
bir şey duydum ne de gördüm. Hatta gelip giden Yunan veya
Yunan’ı andıran bir kişi de görmedim… İşçilerin ağzını aramayı düşünüyordum.
Bir gün yağmur yağıyor, ben de idare binasına doğru gidiyordum. Yürürken biraz ilerde yerde bir tomar kağıt gördüm.
Islanmıştı. Hemen eğilip aldım. Önce ne olduğunu çıkaramadım. Kağıt tomarını ne yapayım diye düşünüyordum ama
bir yandan da yağmurdan korunmak istiyordum. Tekrar yere
atmaya kıyamadım, bir refleksle hemen hepsini cebine koydum. Unutmuştum. Akşam eve gidince aklıma geldi. Çıkarıp
baktım. ‘Greece/Griechenland’ kelimelerini görünce aklıma
Kemal albayın söyledikleri geldi. ‘İyi olacak hastanın doktor
ayağına gelirmiş’ derler ya… Bana da öyle bir şey oldu galiba… Gökte ararken yerde buldum… Kurutup bir baktım
ki Lürssen tersanesinin Yunan Deniz Kuvvetleri’ne teklifi yer
alıyordu. Her şey etraflı bir şekilde yer alıyordu. Geceyi nasıl
geçirdim bilmiyorum ama sabah erken saatte hemen Kemal
albayı aradım.
- Komutanım… İstediğiniz bilgiyi getiriyorum…
- Ne bilgisi evladım…
- Hani… Bir şey duyarsan bana bildir demiştiniz…
- Evet…
- Ben duyduğumu değil, bulduğumu getiriyorum…
Kuruttuğum kağıtları Kemal Albay’a götürdüm. Eline alıp
şöyle bir hızlıca bir baktı. Ardından sinirli bir şekilde söylendi. ‘Gördün mü yaptıklarını’ dedi ve ekledi… ‘Aynı hücumbotu, Yunan Deniz Kuvvetleri’ne bizden daha uygun
fiyata teklif etmişler. Görüldüğü kadarıyla 300 bin mark
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daha ucuz.’ Kemal Albay bu bilginin derhal Ankara’ya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ve Genelkurmay Başkanlığı’na
iletileceğini söyledi. Ankara ile Lürssen Tersanesi ile görüşmelerden sonra Almanlar hücumbotun fiyatında 500 bin Mark
indirime gitmeyi kabul ettiler. O dönemlerde Bremen’deki yirmi mühendis subayın maaşlarını ödemekte zorluk çekilirken
böyle bir indirimi bayağı bir miktar olarak görmek gerekir sanırım… Bu da benim torunlarıma bir gurur mirası sanırım…
Yıllar sonra 27 Eylül 2011’de Doğan hücumbotu bir kez daha
gördüm. Preveze Deniz Zaferinin 473. Yıl dönümü dolayısıyla Marmaris’te Eski Gümrük İskelesine yanaşan Doğan
hücumbotu öğle saatlerinden akşam saat 17.00’ye kadar halka
ve turistlere gezdirilmişti. Ben de bir iş görüşmesi için tesadüf
Marmaris’teydim. Hemen iskeleye gittim. Uzun uzun seyrettim. Gözlerim buğulandı. Bu hücumbotun yapımında dolaylı
da olsa benim katkım olmuştu. Bu beni çok duygulandırdı.
Bremen’e ilk gittiğim zaman hemen Anita’ya haber verdim. Çok sevindi. Ona artık bir süre Bremen’de kalacağımı,
çünkü Bremen’deki Lürssen tersanesinde Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait bir hücum yapıldığını anlattım. Ben de askerliğimin bir bölümünü orada yapacağımı, böylelikle artık birbirimize daha yakın olacağımızı söyledim. Böylelikle ilişkimiz
yeni bir döneme giriyordu. Çünkü o dönemlerde İstanbul/
Mainz, Frankfurt arasındaki mesafeyi aşmak bugünkü kadar
kolay değildi. Gerçi Bremen ile Mainz kentleri arasındaki mesafe de 500 kilometreydi ama yine da İstanbul’a göre ulaşım
açısından daha kolay sayılırdı. İlk kez Anita’nın üniversiteye
devam ettiği Mainz kentinde buluştuk.
Anita’nın babasının evi Mainz’a 25 kilometre uzaklıktaki Kiedrich kasabasındaydı. Ama o kendi evlerinde kalmak
yerine üniversiteye ait yurtta kalıyordu. Yurtta kalmak onun
için büyük kolaylık ve rahatlıktı… Çünkü onun okuduğu
dallardan Matematik bölümünde dersler sabah çok erken saatlerde başlıyormuş. Ayrıca yurtta kaldığı için üniversitedeki
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arkadaşlarıyla beraber olabilmek
için daha çok zamanı olduğunu
söylüyordu. Daha sonra hafta sonları değişimli olarak Bremen ve Mainz’da buluşuyorduk. Bremen ile
Mainz arasındaki 500 kilometrelik
mesafeyi bir hafta ben, ertesi hafta
o katediyorduk. Bu kadar yolu gidip gelmenin hem onun için hem
de benim için pek de öyle kolay olmadığını söylemeliyim.
Bir süre sonra Lürssen Tersanesi’nin lojmanlarından ayrılıp
Bremen’de iki odalı ev tuttum.
Abu Dhabı
Tuttuğum daire Bessel Caddesi’nde merkezi bir yerde idi. Caddenin adı Anita’nın hoşuna gitmişti. Çünkü Friedrich W. Bessel ünlü bir matematikçiydi... Matematikte diferansiyel, integral denklemleri
geliştirmiş. Caddede aynı ‘Kleines Lokal’ isimli güzel bir
lokal vardı. Askerler bulunduğu yeri izinsiz terk edemiyordu. Bir defasında komutan değişikliği sırasında İstanbul’a
gittim şirketimle ilgilenmek için... Daha sonra gidiş gelişlere Bremen’deki subaylar da göz yumuyordu. Bir defasında yine İstanbul’dan dönüyordum. İstanbul’da yapacağım
işleri düşünüyordum. Birden pilotun anonsuyla irkildim.
‘Sayın yolcular… Kaptanınız konuşuyor. Küçük bir sorundan dolayı Budapeşte’ye inmek zorundayız…’ Sanki
başımdan aşağı kaynar sular dökülmüştü… ‘Şimdi sırası mı
bunun’ dedim kendi kendime… Çünkü o dönemler Macaristan henüz Doğu Bloku’na ait bir ülke… Budapeşte’de bizi
uçaktan indirdiler. Doğu bloku ülkesi olduğu için İstanbul’a
giden bir uçakta kim var kim yok kontrol etmek istiyorlar. Beni korku sardı. Çünkü pasaportum Ankara’da Deniz
Kuvvetleri Komutanlığınca düzenlenmişti (kırmızı NATO
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pasaportu). Macarlara göre ben düşman batı cephesinin bir
askeriydim. Sıra bana gelince görevli pasaportumu alıp sayfalarını çevirmeye başladı. Kalbim küt küt atıyordu. Eğer başıma bir şey gelirse skandal olacaktı. Zaten Ankara’dan izinsiz
gidip geliyorum. Ayrıca Bremen’de askeri bir görevle bulunuyorum. Macar görevli pasaportun sayfalarını bir öne bir
arkaya çeviriyor, bir bana bakıyordu. Ben de acaba nasıl açıklayacağım konusunda senaryolar hazırlıyordum kafamda…
Nihayet sonunda pasaportumu bana uzattı ve yan taraftaki
bekleme salonuna geçmemi söyledi. Derin bir oh çektim.
Çünkü bu bana çok pahalıya mal olabilirdi.

Bremen-Mainz mekik dokuyoruz
Mainz şehrinde öğretmenlik için Eğitim Fakültesi’ne devam eden Anita’nın Polo marka yeni bir otomobili vardı. Ara
sıra ben Anita’nın okuduğu üniversitenin bulunduğu Mainz’e gidiyordum, Anita da her fırsatta otomobille Mainz’e
geliyordu. Bir defasında direksiyon başında bir an uyumuş,
otobandaki korkuluklara çarparak büyük bir kaza atlatmıştı.
Yine bir cuma günü Mainz’da üniversiteden yol çıkmış. Yorgunluktan dolayı otobanda sol şeritte korkuluklara çarptığını
bir kamyon şoförü görmüş. O sırada otobanın bu kesiminde
başka otomobil yokmuş... Kamyon şoförü hemen yardıma koşup enkaz halindeki Polo’dan Anita’yı çıkarmış. Anita’nın emniyet kemerini takması onu kurtarmış. Hemen cankurtaranla
Lengerich hastanesine götürülmüş. Oradan beri aradı. Yüreğim ağzıma geldi. Bir arkadaşım beni hastaneye götürdü. Kazayı çiziklerle atlatması beni çok sevindirdi. Bu arada arabada
bulunan elektrikli daktilosu da kullanılmaz hale gelmiş. Getirdiği daktilo ile matematik sınavı için gerekli ödevini yazacaktı.
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Anita ile evleniyorum
Anita Bremen’e, ben de Mainz’e gidip geliyorduk. Birbirimize o kadar alıştık, sevdik ki evlenmeye karar verdik. Anita,
Wiesbaden yakınlarındaki Kiedrich kasabasında doğmuş…
Yaklaşık dört bin nüfuslu tarihi bir kasaba… Burası Almanya’da Ren nehri kışındaki ünlü şarap bölgesi Rheingau’da
gotik tarzı evleriyle ünlü… Anita kasabada Steinmacher
ailesinin üç evladından en küçüğü… İki ağabeyi var. 1950
doğumlu Rudolf ve 1951 doğumlu Karlheinz… Babası kayınpederim Hans ile annesi kayınvalidem Johanna tarım ve
şarapçılıkla uğraşıyordu… Kendi şaraphanelerinde ürettikleri şarapları kendileri pazalayıp satıyorlardı. Onların yaşadığı
Rheingau bölgesi Riesling cinsi üzümleriyle dünyaca ünlü...
Çok kaliteli şarap üretiyorlar...
Anita, doğduğu kasabada evlerine bir taş atımı mesafedeki
John Sutton İlkokulu’na başlar. Kendisinden büyük iki ağabeyi okula gittiği için o da okula gitmek için ısrar eder. O dönemler eğitim yılı 1 Nisan’da başlar. İlkokula başlama yaşı altıdır.
Ancak Anita 8 Nisan’da doğduğu için ancak okula uygunluk
testini başardığı takdirde kabul edileceği bildirilir. Tam da o
gün annesi hasta olduğu için babası yakındaki Eltville kasabasında yapılan teste götürür. Testi başarıyla geçen Anita böyle
beş yaşında ilkokula başlar. İlkokula başladığı için o kadar sevinirki bir gün bile okula gitmemezlik yapmaz. Daha önünde
uzun yıllar olmasına rağmen öğretmenlik hayalindeki meslek
olur. 8. sınıftan sonra Geisenheim’daki St. Ursula Okulu’na devam eder. Burası prestiji yüksek bir okuldur. O dönemler sadece kızların kabul edildiği okulda dersleri rahibeler verir. Dışardan gelen öğretmeler de vardır ama hepsi kadındır. Yaşamının
bu döneminde ‘Matematik kızlar için değil’ şeklinde bir cümle
hiçbir zaman duymaz. Anita, ‘Belki de bunun benim Matematik öğretmeni olmamda katkısı büyük’ der hep... Buradan
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mezun olduktan sonra Wiesbaden’de bir mimarlık bürosunda kısa
bir süre çalışır. Büroda edindiği
tecrübenden sonra tekrar eğitimine
devam edip yüksek okulda okumak
ister. Wiesbaden’deki Friedrich List
Okulu’nun sınavlarına girip başarıyla verir. Okulun Ticaret Lisesi’ne
devam eder. Lise bitirme sınavından sonra artık yapacağı tahsil konusunda kesin kararlıdır. Geisenheim’deki Ticaret Okulu’nu, ardından Ticaret Lisesi’ni bitirmiş…
Mainz Üniversitesi’nde 1972-1976
yılları arasında Eğitim Fakültesi’ne
devam edip Matematik ve Coğrafya
Öğretmeni olarak mezun oldu.

Almanya’daki düğün merasimi

3 Aralık 1976’da Kiedrich’te yaptığımız bir düğünle evlendik. Kayınpederim Hans ve kayınvalidem Johanna dünyaya açık insanlardı… Benim Türk olmamı hiçbir zaman
zerre kadar sorun yapmadılar. Hatta beni neredeyse kendi
oğullarından fazla seviyorlardı. Kayınbiraderlerle çabucak
kaynaştık. Maalesef kayınpederimi 1994’te, kayınvalidemi
ise 1989 yılında kaybettik. Kayınpederim 29 Ocak 1994’te
üçüncü kez felç geçirdi. Doktorların müdahelesine rağmen
hayatını kaybetti. Babasının doğum gününde hayata gözlerini
yumdu. Anita’nın dedesi iki oğlunun da askere gitmemesini para karşılığı sağlamış. Böylece oğullarının savaşa katılıp
Nazilerin safhalarında çarpışmalarını engellemiş. Bu yüzden
Anita dedesine çok müteşekkir... ‘Dedem böyle hareket etmeseydi belki de ben hayatta olmayacaktım’ diyor... Tabii
ben de Anita’dan dolayı müteşekkirim. Kayınvalidemi ise
çok trajik bir olay sonucu kaybettik. 18 Ekim 1989’da şarap
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Anita’nın annesi Johanna, kardeşi Karlheınz, Anita, kardeşi Rudi ve babası Hans Steinmacher

mahzeninde ölmüş olarak bulundu. Şarap imal edilen aile olduğu için şarap mahzenine inmiş, orada şarabın mayalanması
sırasında açığa çıkan karbonmonoksit gazı dolayısıyla hayatını kaybetmiş olabilirdi veya mahzene inen geniş kaygan merdivenlerden hemen geri dönmek isterken ayağı kayıp düşmüş
de olabilirdi. Ölüm sebebi araştırılmasına rağmen ortaya çıkarılamadı maalesef... Eşimin kuzeni Winfried Steinmacher
şarapçılık işini yürütüyor. Yolunuz o tarafa düşerse veya rastlarsanız ‘Steinmacher’ şaraplarının üretimi devam ediyor…
Kuzen Winfried Steimacher, aynı zamanda eşimin doğduğu
kasabanın Sosyal Demokrat Partili belediye başkanı… Nikahımız Kiedich’in bağlı olduğu Eltville Belediyesi’nde kıyıldı.
Anita’nın nikah şahitliğini ağabeyi Rudolf, benimkini ise
kardeşim İhsan yaptı. Düğün ise Anita’nın ailesine ait çiftlikte yapıldı. Tarihi çiftlikte 80-90 kişiyi alabilecek büyüklükte ayrı bir salon vardı. Düğünü burada tarihi bir atmosferde
yaptık. Türkiye’den annem ve babamın yanısıra kardeşim
İhsan katıldı. Bremen’den izinsiz ayrılmak yasak olmasına
rağmen tersaneye gelen mühendis Türk subaylar, Anita’nın
üniversiteden arkadaşları, akrabaları düğüne geldiler.
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Johanna babam ve annem

Evlenip Türkiye’ye döndük
Evlendikten sonra bir ay içinde Türkiye’ye dönmek istediğimi bildiren bir dilekçe verdim. Üç ay sonra da tezkere
alacaktım. Bu arada Anita’da Mainz Üniversitesi’nde Matematik, Coğrafya ve Pedagoji dallarında öğretmenlik eğitimini başarılı bir şekilde bitirdi. Almanya’da öğretmenlik
yapabilmek gerekli ayrıca devlet sınavını da başarılı şekilde
verdi. Hatta sınav günü olarak 3 Aralık verilmişti. Evlilik
yıldönümümüze denk geliyordu. Sınav komisyonu anlayışlı
davranarak sınav tarihini 2 Aralık 1976’ya aktardı. Almanya’da öğretmenliğe başlayabilmek için aday öğretmen olarak
belli bir süre çalışmak gerekiyor. Anita’nın aday öğretmenliğini yapacağı okul Trier kentindeydi. Ancak biz Türkiye’ye
gideceğimiz için Anita kabul etmedi. Anita belirsiz bir zaman
için Almanya’dan ayrılacaktı... Ailesinden, vatanından, arkadaşlarından, daha önceki yaşamında anlamı olan her şeyden
ayrılacaktı. Gelenek, göreneklerini, dilini bilmediği bir ülkeye gidiyordu. Olumlu düşünerek herşeyin üstesinden gelebileceğine inanıyordu. Ağlamaktan kendini zor tutan babası
Hans bana ‘Kızıma iyi bak. O benim bir tanem... Bana söz
ver’ dedi. Aslında tüm ailesi için hüzünlü bir ayrılık olacaktı.
Biz de otomobille yola çıkıp beş günde gittik. Cihangir’deki

Kadir Uğur

389

doğduğum dedemin evine yerleştik. Bu arada askerlik süresi
kısaldı ve benim iki ay daha Taşkızak Tersanesi’nde askerlik
yapmam gerektiği bildirildi. Taşkızak, Kasımpaşa’dan Hasköy yönüne üç tersaneden biriydi… Bunlar sırasıyla Haliç,
Camialtı ve Taşkızak Tersaneleriydi… Fatih Sultan Mehmet
tarafından 1455 yılında Tersane-i Amire olarak kurulmuş…
Bugün artık yoklar, taşındılar… Taşkızak tersanesi komutanlığı emrinde iki ay daha askerlik yaptıktan sonra tezkeremi
alıp Ankara, Bremen, İstanbul üçgeninde askerlik görevimi
yerine getirdim.
1977 yılında ülkede döviz kıtlığı had safhaya varmıştı.
Gazete haberlerine göre, Merkez Bankası’nın çekleri karşılıksız çıkıyordu, Bulgaristan parasını alamadığı için elektriği
kesmişti. Elektrik kısıntıları günde 11 saate çıkmıştı. Ödeme
yapılmadığından Irak da petrolü kesmişti. Benzin kuyrukları,
tüp gaz kuyrukları hayatın olağan akışı haline gelmişti. İstanbul sürekli su kesintileri oluyor, çöpler doğru dürüst toplanamıyordu. Bir düzensizlik almış başını gidiyordu. Zaten
1 Mayıs 1977’de Taksim’deki kutlamada ateş açılıp 34 kişi
ölmüştü. Istanbul’da çöpçülerin grevi vardı. Süt, kahve, zeytinyağı gibi birçok maddeyi temin etmekte sıkıntı başlamıştı.
Her taraf pislik ve koku içinde idi. Paran da olsa aradığını bulamıyordun. Benzin istasyonlarının önünde kuyruklar uzayip
gidiyordu.

Tekrar Almanya’ya döndük
Bu şartlar altında Türkiye’de turizm alanında bir şeyler
yapmak imkansızdı. Her ne kadar arada gelip firmayı kontrol
ettiysem de İmbat Turizm’in durumu iç açıcı değildi. Bu yüzden daha ilk günlerde firmayı satıp tekrar Almanya’ya dönmeye karar verdik. Hatta İstanbul’da ev için ısmarladığımız
390

Hayatım Deniz

mobilyalar Almanya’da bir adresimiz oluncaya kadar mobilya
firmasının deposunda bıraktık. İstanbul’da işlerini yaptığımız
Orion Reisen merkezi Stuttgart’taydı. Bu firma da Türkiye’deki işleri iyi gitmeyince iflasını istemişti. Almanya’da çalışabileceğim üç şehir Stuttgart, Düsseldorf ve Frankfurt’tu…
Siegfried Monski ile konuşup onun Stuttgart’taki yeni kurduğu Plan Orion firmasında çalışmaya başladım. Stuttgart’ta
Leinfelden-Echterdingen’de bir daire tuttuk. Oğlum Deniz
1978’de doğdu. Sigfried Monski ve Plan Orion’nun büyük
kurucu ortağı Henrik Gang anlaşamıyorlardı. Firmanın müdürü Fransız asıllı eski bir lejyoner olan Helmut Heinrici
arayı bulmaya çalışıyordu. Bu durum 1981 senesine kadar
böyle gitti. 1981 senesinde Sigfried Monski ve ben ani karar
vererek Plan Orion’dan ayrılıp Monski’de projesi hazır olan
Orion İnterconti firmasını canlandırdık. Ben de yüzde 30
pay ile bu firmaya ortak olup bizzat calışmaya başladım. Bu
ortaklık başarılı bir şekilde 1983 senesine kadar sürdü. 1983
senesinde Monski istersem 250.000 DM karşılığında hisselerimi satın alabileceğini söyledi. Bu benim için büyük bir para
idi. Eşim Anita ile düşünüp satmaya karar verdik.
Bu arada bir gün Selahattin Yetmişbir Bey ile irtibat kurdum. 1929 İstanbul doğumlu Selahattin Yetmişbir, Beyoğlu
Lisesi’ni bitirdikten sonra iki yıl İstanbul Yeşilköy Havaalanı’nda yer hizmetlerinde çalışmış… 1961’den 1969’ya kadar
Almanya’da Frankfurt’ta Türk Hava Yollarında çalıştıktan
sonra 1969’da Stuttgart’ta ‘Avrupa’ adıyla uçak şirketi kurmuş. İstanbul ile Stuttgart arasında işçi seferleri düzenliyordu.
Bürosu Tübinger Caddesi 35 numaraydı… Telefon konuşmamızda turizm konusunda fikir teatisinde bulunduk. Zaten
tanışıyor ve arasıra görüşüyorduk. Kendisi Avrupa Seyahat
şirketi olarak senelerdir Condor Uçak Şirketi ile Türkiye’ye
Stuttgart’tan işçi taşımacılığı yapıyordu. Turizme girmek istediğini bir kaç kere de söylemişti. Neyse kısmet, 1983 senesine imiş. Ancak bu alanda tecrübesi olmadığı için güvendiği
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Otel odası olmayınca çare Motorkaravan getirtmek oldu

bir ortakla beraber yapmayı düşünüyormuş. Ben ‘olabilir’
dedim. Nasıl bir şirket olması, neler yapabileceğimizi vesaire
detaylı konuştuk. Ortaklık yapısınında Selahattin Yetmişbir
şirketin yüzde 70’ine ben de geri kalan yüzde 30’una sahip
olacaktık. Anlaşıp şirketi kurduk. Şirketin bürosu da yine
Stuttgart’ta Tübinger Caddesi üzerindeydi. Yaptığımız görüşmeler sonucu Türkiye’de ‘TURBAN’ da (Turizm Bankası) bize yardımcı olacaktı. Türkiye’deki işlerimizi de onların
acentaları vasıtasıyla yapacaktık. Bu yüzden firmanın ismini
‘ATT’ yani ‘Avrupa Turban Touristik’ koyduk. Bu kuruluşun oluşmasında rahmetli Turgay Çaltıl’ın çabalarını hiç
unutmayacağım.
1954’te Ziraat Bankası’nın himayesinde 10 milyon lira
sermaye ile kurulan Turizm Bankası ‘TURBAN’ın bir amacı
da turizmde öncü ve örnek turistik tesisler kurmak ve bunları
işletmekti. Hatırladığım kadarıyla bazıları şöyleydi… İstanbul’da Kilyos Turistik Tesisleri’ni kurdu. İstanbul Taksim’de
Dilson Oteli’ni Otelcilik ve Turizm Merkezi’nin uygulama
oteli olarak çalıştırdı. Marmaris tatil köyünü inşa edip işletti.
Edremit Akçay’da modern bir tatil köyü yaptırıp işletti. Bolu
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Abant Gölü kenarında Bolu Abant Oteli’ni yaptırdı. 1979 yılında Kuşadası’nda Türkiye’nin ilk yat limanını yaptırıp işletti. 1988’de dönemin Yüksek Planlama Kurulu’nun aldığı bir
karar ile Türkiye Kalkınma Bankası’na devredilip kapatıldı.
ATT’de Türkiye kataloglari bastırdık. Seyahat acentaları
aracılığılıyla satışlara başladık. Ancak yeni kurulan çoğu firmada olduğu gibi şirket henüz zarardaydı. Selahattin Yetmişbir’in operasyonel faydası yoktu çünkü turizm onun gönlünden geçen bir iş olmasına karşılık bu alanda bilgisi tecrübesi
yoktu. Kurduğu Avrupa Uçak Şirketi’nde işçi seferleri adeta
bir komuta zinciri içinde yürüyordu. Turizm ise insanlara hayal ettikleri tatili yaşatmak için bambaşka bir çalışma gerektiren bir alandı. Biz de farklı olmak adına, ilginç kampanyalara
giriştik. Örneğin ‘on bin metrede dansöz oynatan ilk tur
operatörü kuruldu’ diye reklam yaptık. Charter uçaklarına
Antalya’ya uçarken bir de dansöz koyuyorduk. Yolun ortasında ortaya çıkıp dans ediyor yolcuları eğlendiriyordu. Bu inanılmaz ilgi gördü. Bir ayda üç yüzü aşkın Alman medyasında
haber olduk. Oryantal dans kursları açtık Türkiye’de...
Daha sonraları galiba 1987 senesi idi. Kışın Türkiye’de
turizm duruyordu. Tunus, Mısır, İspanya ve Yunanistan’a ise
kışın da turist gidiyordu. ‘Bizde de niçin olmasın’ dedeyip
rahmetli Tuncay Erdölen ile buluştum. Side’de önemli bir
otelin kuruluşunun başında bulunuyordu.
Hemen ilgi gösterip destek için kişi başına yarım pansiyon
konaklamaya 15 Alman Markı fiyat verdi. Side’de esnafla görüşüp kışın da açmalarını sağladık. O dönemler hersey dahil
sistemi olmadığı için gelen turist esnafa para bırakıyordu. Almanya’ya dönüp Aero Lloyd uçak şirketinin sahibi Hırvat
bay Gradisnik ve bay Aksmanovic ile görüştüm. Kışın kapasitelerinin uygun olduğu için bir uçağını maliyet fiyatına tahsis
edeceğini söyledi, Anlaşma yapıp piyasaya çıktık. Rakipler
benim çılgın olduğumu, yakında batacağımı ifade ediyorlardı.
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Kışın üç seferden sonra ucuşların kesileceği haberleri ortalıkta
dolaşmaya başlamıştı. Hatta bir rakibim ile uçuşların kesilmeden devam edeceğine dair 50 bin Mark’a iddiaya girdim.
İddiayı kazandım. Seferler hiç kesimeden devam etti. Türkiye
turizmi üzerine uzman olduğumu herkese gösterdim. İlk sene
200.000 Alman Markı zarar ettim. İkinci sene başabaş oldu.
Üçüncü sene rakipler koltuk istedi. Verdim. Antalya’yı kış turizmine kazandırdım. Şimdi artık Antalya’ya kışın da yüzlerce
sefer yapılıyor.
Stuttgart’ta CMT (Caravan Motor Touristik) adıyla tanınan turizm fuarı 2018’te ellinci yılını kutluyordu. Biz de fuara katıldık… Stuttgart’ın Killesberg semtindeki fuarda 4 nolu
salon çok gözdeydi. Bize da 4 nolu salonun girişi tahsis edildi.
Karşımızda Yunanlılara ait bir stand vardı. Bizim ATT standı
tam onların karşısındaydı. O zamanlar döner bugünkü gibi
çokça tanınmıyordu. Standımıza bir döner koyduk… Pişen
dönerin kokusu herkesi bizim standa çekti. Döneri parayla
satmamıza rağmen müthiş bir kuyruk oluşturuyordu döner
alıp tadına bakmak isteyenler… Dokuz gün süren fuar sonunda döner satışından elde ettiğimiz gelir ile stand kirasını
ödediğimiz gibi kar bile ettik.
Fuara ikinci yıl katıldığımızda Stuttgart Anakent Başkanı
Manfred Rommel, açılışta standımıza uğradı. İkinci dünya
savaşında Afrika’daki başarılarından dolayı Çöl Tilkisi lakabı
verilen ünlü Alman Generali Erwin Rommel’i oğluydu Manfred Rommel... Dönerimizden tadan Manfred Rommel’in
tadı damağında kaldı… Hatta bize bu döneri kent merkezinde büfeler açıp satmamızı önerdi ve yer bulmamıza yardımcı olabileceğini de söyledi. Ben de kendisine bizim işimizin
turizm olduğunu , buradaki döneri de Türkiye’yi tanıtmak
için yaptığımız söyleyip teşekkür ettim. Şimdi düşünüyorum
ki teklifini kabul etseydim bugün belki de döner milyoneri
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olurdum. Birkaç sene sonra döner standları Avrupa kentlerinde yayılıp ünlü fast food devlerine rakip oldular.
O sıralar şimdiki bol yatak yok Türkiye’de… O dönem
Türk siyasi hayatının en renkli isimlerinden olan 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal dönemi… Tüm girişimcilerin önü açılıyordu… Ben de ‘Türkiye’ye getireceğimiz turistler için madem yeterli yatak bulamıyoruz bu işi motorlu karavanlarla
çözebiliriz’ diye düşünüp 20 motor karavan aldım. 600.000
DM krediye imza atıp aldığım karavanları getirdik. Karavanlar
yüzde 98 dolulukla geçirdi sezonu. Turistlerin ulaşım, konaklama, bir dereceye kadar da yeme-içme gereksinimlerini kendileri çözmelerine yardımcı oluyordu. Ancak ortağım Selahattin Yetmişbir ile aramız giderek açılıyordu. Karavanlara karşı
çıkıyor, ona sormadan böyle işlere girişmem doğru değilmiş
diye sürekli tartışıyorduk. Ben de her türlü fırsatı bir an önce
değerlendirmemiz gerektiğini söylüyor ve bildiğim bir alanda
ortağına yani bana güvenmesi gerektiğini tekrarlıyordum. Ancak bu tartışmalar bir yere gelip tıkandı. Şirketten ya o ya da
ben ayrılacaktım. Ben sermayedeki onun payını verdim ve ayrıldık… Ayrılırken birbirimize rakip olmayacağımıza dair sözü
verdik. Daha sonra Selahattin Yetmişbir maalesef bu sözünü
tutmayıp turizm işine girmeye kalktı. Ben de SunExpress uçak
şirketiyle anlaşıp işçi seferleri işine girdim…
Turizm işi ne kadar zor ise işçilere charter seferleri düzenlemek o kadar kolay idi. O dönemler Stuttgart piyasası Avrupa ve THY arasında paylaşılmıştı. Yani bizim biletleri satacak
Türk acenta bulmak kolay değildi. Bunu sorunu aşmak için
ne kadar bakkal, kasap, manav var ise hepsini toplayıp eğitim vererek acente yapık. Bir çoğu halen acenteciliğe devam
ediyor… Bunun yanı sıra tatil paketi satarak turizm işine de
girdiler. Yeni nesil bu turizme yönelik acente işini çok sevdi.
Türk kökenli acentelerimiz bugün Avrupa’nın bir çok kentinde başarıyla faaliyetlerini sürdürüyor…
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1988 yılında Almanya’nın Stuttgart Havaalanı’ndan kalkan Condor şirketine ait Boeing 737-200 yolcu uçağı İzmir’e
18 km uzaklıkta bir tepeye çarparak düştü. Stuttgart’ta Selahattin Yetmişbir’e ait Avrupa Uçak Şirketi için giden uçak
21:30’daki seferiyle İzmir’deki 125 yolcuyu Stuttgart’a getirecekti… 11 yolcu ile beş mürettebat hayatlarını kaybetti.
Selahattin Yetmişbir’in oğlu Hasan Sadri de uçaktaydı. Bu
Yetmişbir ailesi için bir kat daha yıkım oldu. Yıllarca evlat
acısıyla yaşayan Selahattin Yetmişbir, oğlunun adını yaşatmak için Sürmene’de Hasan Sadri Yetmişbir Lisesi’ni yaptırdı. Hayalleri vardı… Sadri’yi ABD’ye gönderecekti… Bu işi
iyice öğrenmesi için… Kader… Acıyla yaşayan Yetmişbir,
1998’de şirketi kapatıp 2004’te İstanbul’a yerleşti. 18 Ekim
2011’de İstanbul’da vefat etti.
Bu arada ATT’de işler giderek gelişiyordu. Şirketi kurduktan tam yedi yıl sonra bu kez Alman turizm şirketi ITS benimle temasa geçti. Daha doğrusu ITS’in yöneticileri ortak
dostlarımız aracılığıyla beni bir akşam yemeğine davet ettiler.
Ortak dostumuz yemekte bir sürpriz olacağını, ancak ısrarlarıma rağmen sürpriz konusunda bilgi vermedi. Ben daha çok
bana işbirliği veya ortaklık teklif edeceklerini düşünüyordum.
Çünkü Türkiye pazarı birçok tur operatörü için çok cazipti
ancak Türkiye’yi tanıyan bir ortakla iş yapmak istiyorlardı.
Yemekte kısa sohbetten sonra ITS temsilcisi konuyu girdi…
- ‘Kadir Bey, firmanızı uzun süredir yakından takip
ediyoruz… Türkiye pazarında daha güçlü olmak istiyoruz.
Bu pazarda gelecek görüyoruz… Firmanızı satın almayı
düşünüyoruz’ dedi… Şaşırdım ama şaşkınlığımı belli etmemeye çalıştım. Çünkü bu tahminlerimi aşan bir teklifti…
- ‘Hayır veya evet demek için düşünmem gerek’ diye
cevapladım.
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- Eğer kararınız evet ise görüşmelere başlayabiliriz…
- ‘Size haber vereceğim’ dedim. Akşam yemekten eve
döndükten sonra konuyu karım Anita’ya anlattım. Ona bu
yemekten bahsetmiştim. O da ben dönünceye kadar merak
içinde kalmış. ‘Anita’ ile konuyu enine boyuna konuştuk.
Eğer firmayı ITS’e devredersem bundan sonra ne yapabileceğimi, devretmezsem ne olacağını düşündük. Zor bir karar
olduğuna hemfikirdik. Akşam yemekte satışın mali boyutunu
pek konuşmamıştık. Teklif edecekleri paraya göre karar vermem gerektiğinde birleştik.
ITS, ‘International Touristik Service Alman alışveriş
mağazaları zinciri Kaufhof’un seyahat acentası olarak faaliyet gösteriyor. ‘Kaufhof ’ adını Almanya’da yaşayan Türkler
veya Almanya’ya gezmeye gidenler çok iyi bilir… Çok sayıda
şehirde, bilhassa şehir merkezinde olan devasa alışveriş mağazalarıdır. Aradığınız hemen herşeyi bulabilirsiniz… Kökü
1879’da Leonhard Tietz isimli Alman’ın açtığı 25 metrekarelik bir dükkanla başlıyor. Giderek çok büyümüş… 1996
yılında da Metro Grubu devralmış… Daha sonra öğrendiğime göre Metro Grubu, o yıllar alt firması Kaufhof aracılığıyla turizm alanında etkili olmak üzere harekete geçmiş…
Kaufhof’un seyahat bölümü ITS aracılığıyla Jet Reisen, EVS
ve ATT’yi satın almak için planlar yapıyormuş…
ITS ile satış planları yaparken bir sürpriz yaşadım. Türkiye’den Setur firması da satın almak için ilgi gösterdi. 1965
yılında kurulan Setur Koç Holding’e ait ve turizm alanında
faaliyet gösteriyor… Koç Holding’e ait Setur gümrüksüz
satış mağazaları, yurt içi ve yurt dışı tur operatörlüğü, yurt
içi ve yurt dışı otel satışı, IATA (International Air Transport
Association) uçak bileti satışı, vize hizmetleri, cruise seyahati, kongre ve seminer organizasyonları ve yurt dışı eğitim
alanlarında faaliyet gösteriyormuş. Yurt dışında aktif olmak
istediklerini, dolayısıyla bir firma arayışı içinde olduklarını
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söylediler. Aslında Setur’un ilgi göstermesi beni memnun
etmedi değil… Türkiye’den bir Türk firmasının ülke dışında
da tur operatörlüğüne soyunması sevindirici bir şeydi… Türk
turizmine hep bizler destek veriyorduk…
Şansızlık bu ya… 1990 Körfez krizi baş gösterdi… Türkiye
ekonomisinin dış etkilerle şekillenen ilk krizi 1990 yılındaki
Körfez Krizi’dir. 1985-1989 döneminde turizm sektörü öncelikli olarak teşvik edilmişti. 1984’de 36 bin olan yatak sayısı
1990 yılında 103 bine ulaşmıştı. Kriz çıktığında yeni işletmeye başlamış çok sayıda yatak henüz pazara girmekteydi. 1990
Ağustos ayının son günü Irak, Kuveyt topraklarına girdiğinde,
Türk turizmi 1990 sezonunun sonuna yaklaşırken toplam turist girişinde yüzde 18.7 oranında bir artış yakalamıştı. Türkiye, Körfez Krizi sırasında turizm çok büyük zarar gördü. 1990
yılında Ağustos ayında turizm sezonu dönemde savaş bölgesine
yakın olan ülkemizin imajını da kötü yönde etkilendi.
Setur yetkilileri de daha önce ATT’yi almak için iştahlı
gözükürken birdenbire sessizliğe büründü. Bu Türkiye’nin
bulunduğu bölge itibariyle hep inişli çıkışlı olan dönemlerinde kısa vadeli düşüncenin tipik bir örneğiydi. Setur’dan daha
sonra hiçbir ses çıkmadı.
Kısa bir süre sonra ITS firması yetkilisi tekrar arayıp satış
için düşüncemi sordu. Ben de ‘görüşmelere başlayabiliriz’
dedim. Bir araya gelince çok şaşırdım. Çünkü ITS yetkilisi
‘Şu anda Irak’ın Kuveyt’i işgali nedeniyle kriz olduğunu
biliyoruz. Türk turizminin etkilendiğinin de farkındayız.
Ancak biz uzun vadeli düşünüyoruz. Türk turizmi gelişecek… Size söz verdiğimiz ilk günden beri sözümüzün
arkasındayız. ATT’yi devralmak istiyoruz. Bu ana şirket
Metro Grubu’nun uluslararası stratejisi gereği’ dedi. Ben
de ‘Tamam’ diyerek yapılacak ödeme konusunu görüştüm.
Teklif ettikleri para o kadar cazipti ki hayır demek mümkün
değildi… Bir Setur’un ürkekliğini bir de Alman grubunun
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tavrını düşündüm. İçimden ‘İşte uluslararası fark ve büyüklük ölçüsü bu olsa gerek’ dedim.
Ancak görüşmelerde beklenmedik bir şey oldu ve benim
CEO olarak devam etmem talep edildi. Bu da Avrupai düşüncenin bir parçası olsa gerek. ‘Biz burayı satın alıyoruz
ama burayı en iyi bilen sizsiniz. Biz sizinle devam etmek
istiyoruz’ dediler. Ben de başka bir planım olmadığı için
kabul edip el sıkıştım. Ben artık firmanın sahibi değil ama
yöneticisiydim. Mali açıdan değil ama yönetim açısından sorumluydum. Bu görevimi 1994 yılına kadar sürdürüp daha
sonra ayrıldım.
Ben ayrıldığım sıralarda Metro Grubu da gerek turizm
pazarlarındaki değişiklikler gerekse grubun iş stratejisindeki
değişiklik nedeniyle Kaufhof’un vasıtasıyla aldığı tüm şirketleri satmaya başladı. Bazılarını birleştirip sattı. ATT Touristik
şirketini de Vural Öger’in sahip olduğu Öger Tours’a sattı.
1942 Ankara doğumlu Vural Öger, üniversite eğitimi için geldiği Almanya’da Berlin Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği bölümünü bitirmiş. O dönemlerde piyasadaki boşluğu
hissedip önce 1969’da Hamburg’da ‘Reisebüro İstanbul’
isimli küçük bir seyahat acentasını açıp Hamburg ile Türkiye arasında işçi seferleri düzenlemeye başlar. O dönemlerde
Selahattin Yetmişbir de aynı işe Stuttgart’ta başlamıştı. Vural Öger’in acentası 1972’de Öger Türk Tur şirketi adını alıp
şirketleşir. Türkiye’ye işçi seferleri düzenlerken 1983 yılına
gelince Öger Tour şirketi de kurup tur operatörü olarak faaliyette bulunuyordu. Ancak 2010 yılına gelince çeşitli nedenlerden dolayı Öger Tours şirketini Thomas Cook’a satan
Vural Öger 1973’te girdiği işçi sektöründen 37 yıl sonra çekilmiş oldu. Böylece ATT Touristik Şirketi de operasyonel
olarak sona ermiş oldu.
Üç yıl sektörden uzak kaldıktan sonra VÖ Travel isimli şirket kurup tekrar turizm piyasasına dönen Vural Öger,
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ancak 29 Aralık 2016’da Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak
V.Ö. Travel isimli şirketinin iflasını istedi. Müşterilerin seyahatlerini sigortalayan Zurich Insurance plc Germany devreye girdi. VÖ Tours’un hem de 1972’de kurduğu Öger Türk
Tur’un faaliyetlerini durdurdu.
Bu arada ATT’de görevim bitmiş, satıp ayrılmıştım. Bir
şeyler yapmak istiyordum… Önümde iki alternatif vardı. Ya
Almanya’da kalıp bir şirket kurarak devam etmek veya Türkiye’ye gidip orada bir şeyler yapmak. ATT’de devamlı yanımda olan Türk acentelerden bazıları birlikte bir tur operatörü
kurma fikrini ortaya attılar… Önce tereddüt ettim ama biraz
düşündükten sonra ‘evet’ dedim. Kısa bir süre sonra yirmi civarında acentenin katılımıyla MTT firmasını kurduk… Yöneticisi bendim. Hemen tanıtım broşürleri hazırlattık, satışlar
başladı. Satışlar fena değildi. Onur Air ile çalışıyorduk. Ama
firma içinde hizipler, karışıklıklar başladı. Çok sonra bunun
sebebinin Onur Air olduğunu anladım. Herkes birbiriyle sürtüşmeye başladı. Küsmelerin, dargınlıkların önü alınamıyordu.
Bu karışıklığa dayanamayacağımı anlayıp şirketten ayrıldım.
Marmaris’te ATT döneminde kiraladığımız Ocaktan
isimli bir otel vardı. Sahibi aniden vefat edince ortada kalan üç çocuğu ne yapacaklarını şaşırmışlardı. Biraz da onlara
yardım olması açısından bu oteli Kemal Tarakçı ile kiraladım. Bu otele yerleşip otelin idaresini elime aldım. Bu arada
İzmir’de ‘Harem’ isimli 30 metrelik iki direkli bir yelkenli
yaptırdım. Denize indirdiğim bu tekneyle dünya turu yapmayı düşünüyordum. Beş altı yıl yazları Marmaris’te kışları
da Stuttgart’ta geçirdim. Çünkü oğlumuz Deniz’in okulunu
değiştirmesini istemiyorduk. Eşim Anita ile Deniz’in Stuttgart Wolfschlugen’deki evimizde kalmalarının daha iyi olacağına karar vermiştik. Anita mesleğini çok seviyordu. Bernhausen’deki Realschule’de (ortaokul) öğretmenliğe devam etmek
istiyordu. Herşeyden önce oğlumuz Deniz ile ilgileniyordu.
400

Hayatım Deniz

Yaz aylarında Marmaris’e geliyorlardı… Deniz de böylece
okul değiştirmeden Nürtigen’de Albert-Schaeffle Ticaret Lisesi’ni bitirdi. Marmaris’in Armutalan mevkiinde Genelkurmay eski Başkanı Doğan Güres Paşa ile rahmetli Kenan Evren
Paşa’nın evlerinin yanında güzel bir ev yaptırdım. İnşaat sırasında rahmetli annem de gelip çok yardımcı olmuştu.

Hollanda’ya çiçek ihraç ettik
Doğuş Grubu’nun turizm bölümünün başkanı Turan Adakan, aynı zamanda o dönemler Marmaris Grand Azur Otel’inin genel müdürüydü. Turan, sera fikrini ortaya attı. Turan
Adakan, ben, Kemal Tarakçı ve iki ortak daha Dalaman
Ortanca’da yüz dönümlük bir arazi alıp çiçekçilik yapmaya
başladık. Hollanda’ya çiçek ihraç ediyorduk. Çiçeklere musallat olan kırmızı örümcek ile sel felakati firmanın sonu oldu.
Firmayı bankaya teslim edip çıktık. Derler ya anlamadığın işe
burnunu sokmayacaksın diye… Bizimki de o hesap anlamadığımız bir işe hevesle girip iki sene içinde firmayı batırdık.

Sultan Reisen için kolları sıvadım
2000 yılında Antalya Kaya Otelleri’ni sahibi Burhanettin
Bey’in kayınbiraderi Cihangir Bey aradı. Kendisini ATT’den
tanıyordum. Beraber çalıştık. Benim Antalya Side’ye gönderdiğim Alman bayan rehberlerden biriyle evlenip çoluk çocuğa karışmıştı. Eşini bademcik ameliyatı sırasında kaybetti…
Cihangir ‘Kadir Abi ne yapıyorsun , ne ediyorsun. Biz bir
halt ettik, borçlarına karşılık İsviçre’deki Sultan Reisen
firmasını satın aldık’ dedi. Sultan Reisen Türkiye ağırlıklı
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çalışıyordu. İsviçre’de satın aldıkları Sultan Reisen şirketinin
yönetimini de Nusret Bidav’a teslim etmişler. Nusret, eskiden Antalya’da yanımda çalışıyordu. Firma bir yılda bir milyon zarar etmiş. Cihangir, ‘Kadir abi, bu işten ancak sen
anlarsın, gel şu işin başına geç’ diye ısrar ediyordu… Ben
‘ Marmaris’te işlerim var biliyorsun… Tekneyle dünya
turu için hazırlanıyorum’ diye cevap vermeme rağmen ısrarı
sürüyordu… ‘Kadir abi, hiç olmazsa beraber Zürich’e gidelim beraber… Bize danışmanlık yap’ diye yalvarıyordu.
Bu işi planlayanlardan biri de uzun yıllar Kaya Grubu’nun
koordinatörlüğünü yapan Timur Bulucu idi. Sürekli ısrarlar
sonucu artık bir gün Cihangir bey ile Zürich’e gittik. Bizi
bizim Nusret karşıladı. Bir kaç gün firmaya baktım. Seyahat
acentesi büyüklüğünde beş çalışanı olan bir firmayı almışlar.
Türkiye’ye yılda üç bin kişi gönderiyormuş… Cihangir’e dönüp ‘Bu firmaya bu kadar para ödenir mi… ‘ diye çıkıştım.
Ardından Nusret’e de ‘Bu ufak firmayı nasıl olurda yılda
bir milyon zarar ettirirsin’ diye kızdım…
Giderken bir hafta kalmayı planlamıştım. Zürich’ten 200
kilometre uzaklıktaki Stuttgart’a gidip eşim Anita ile oğlum
Deniz’i de görürürüm diye düşünmüştüm. İki gün sonra Cihangir ‘Kadir abi sen birkaç gün bakıp bir rapor ver’ deyip
gitti… O gittikten sonra Nusret de ‘ Abi Antalya’daki karımı üç aydır görmedim. İki günlüğüne gidip geleyim’ deyip
gitti. Gitti ama gidiş o gidiş… Bir daha dönmedi... Sonradan
öğrendim ki İsviçre’de zaten kaçak çalışıyormuş… Ben de kaldım Sultan Reisen’in dört çalışanıyla… Zürich’e yaklaşık 20
kilometre uzaklıktaki Pfeffikon köyünde Zürich gölü kıyısında Schiff Hotel’de yer ayrılmış…
Çalışanlar yalvarıyor… ‘Abi, bizi bırakıp gitme… Sen de
gidersen işimizden olacağız’... Cihangir de arıyor… ‘Kadir abi, sen burayı bırakıp gidersen kapatacağız burayı’…
Hani ‘iki arada bir derde kaldım’ derler ya sonunda benim de
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durumum oydu. Anita ile konuşup karar verdik… Zürich’te
kalacaktım. İmkansız görünen bu işi yapacaktım. Marmaris’e
gidip işleri Kemal’e devrettim. Bir de bana sonradan pahalıya
mal olacak bir vekalet verdim Kemal’e... Zürich’e döndüm…
Alman ve Türk çifte vatandaşım ama Isviçre’de oturma ve
çalışma izni çok zor veriyorlar… Alman vatandaşı olmak da
fark etmiyor. Avukata danıştık. En az üç ay süreceğini söyledi ve bu arada firmada kesinlikle çalışmamam gerektiğini,
eğer çalışırken yakalanırsam izinleri kesinlikle alamayacağımı
tembih etti… Ama benim hiç bekleyecek tahammülüm yok.
Çalışmaya başladım. Hafta sonları Stuttgart’a gidip Pazartesi sabahları erken yola çıkıp iki saatte Zürich’e geliyordum.
Bırakıp giden Nusret’in kaldığı beş odalı daireye yerleştim.
Eşim ve oğlum da fırsat buldukça gelip kalıyorlardı.
Zorluklarla işe koyuldum. En başta İsviçrelilerin konuştuğu Almanca beni zorluyordu. Çünkü Almanların konuştuğu
Almanca’ya göre şivesi çok farklı… Anlamakta güçlük çekiyordum… Ufacık bir firmayı büyütmek için planlar yapıyordum. Çalışanları bir gün toplayıp dedim ki… ‘Bu üç bin
turistlik kapasite seneye on bin, üç sene sonra da 25 bin
olacak. ‘ Bana sanki ne dediğini bilmeyen adam gözüyle baktılar… İsviçre piyasasında Türk kökenli acentelerin, tur operatörlerinin imajı yerlerde sürünüyordu. Çalışmalar darmadağındı… Sözler tutulmuyordu… 1999 yılında Isviçre’den
Türkiye’ye 39 bin turist gitmiş… Bu çok az bir rakamdı…
Bu rakamı nasıl artırırız diye kafa yoruyordum…
Yine bir hafta sonu Stuttgart’a gelmiştim. Pazartesi sabahı erken kalkıp İsviçre’ye gidecektim. Biraz oyalandım. Saat
11.00’e doğru otomobille yola çıktım. İsviçre sınırına yakın
Singen kenti civarındaydım. Firmadan aradılar… Arayan çalışanlardan Sabahattin’di… Bana ‘Kadir Bey, nerdesiniz…
Merak ettik… Eğer yoldaysanız sakın gelmeyin… Hemen
geri dönün… Biraz evvel büroyu köpekli ve makinali
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tüfekli polisler bastı, sizi arıyorlar. Burada çalışıp çalışmadığınızı sordular. Çalışmadığınızı, izni beklediğinizi söyledik. Herhalde rakip firmalardan birileri ihbar etmiş…’
dedi…
Ben ise yoldan geri dönmeyeceğimi, bir saat sonra orada
olacağımı söyledi. Bu arada avukatımla da konuştum. Büroya
girmememi söyledi. Ben de büronun tam karşısındaki güzel,
ufak pastaneye gittim. Sahibi sempatik bir İsviçreli bayan…
Kendisine pastanenin ortasındaki masayı iki aylığına bana kiralayıp kiralamayacağını sordum. Şaşırdı… ‘Gelip yiyip için
ama kiralamak olmaz’ deyince kendisine bu masayı sürekli
bana ayırırsa her gün gelip 100 franklık fatura ödeyeceğimi
söyledim. Anlaştık… Masaya ‘Rezerve’ levhası koydu. Firmada çalışanları çağırdım. Oturma ve çalışma iznim çıkıncaya kadar benim büromun burası olduğunu söyledim. Bu iş
oturma ve çalışma iznimin verildiği Mayıs ayına kadar sürdü.
İznim çıkmasıyla büroya döndüm. Kolları iyice sıvadık. Swiss
Air’e ait Cross Air uçak şirketi ile görüştüm. Fakat İsviçre’de
burunlar bir karış havada… Fiyatlar tavan yapmış… THY ile
görüştüm. O da bizi zorladı.
Sonunda THY-Lufthansa ortaklığı Almanya’daki Sun
Express şirketinin genel müdürü arkadaşım Paul Schwaiger’i
aradım. Zürich Antalya hattında haftada iki gün için uçak
tahsis etmesini istedim. Bana ‘Kadir, Zürich zor bir yer…
Hiç riske girme…’ diyerek cesaretimi kıracak oldu ama sonunda ikna ettim. Çarsamba ve Cumartesi günleri için uçak
kiraladık. Yabancı bir charter uçak firmasının piyasaya girmesi ortalığı allak bullak etti. Cross Air’in tekelci durumuna
son vermiştim.
SunExpress’in Zürich’ten ilk uçuşunda İsviçre’nin Tageszeitung gazetesi yalan bir haber yayınladı. Güya Sun Express iniş
sırasında tehlike atlattı diye… Bu arada Pegasus ile de Zürich
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Bodrum arası direk uçuşları başlattım. Harika Akkent hanımın bu konuda bize çok yardımda bulundu. Bunun akabinde
SunExpress ile kış aylarında da Zürich’ten Antalya’ya seferler
başlattığımızı açıkladım. Herkes çok şaşırdı. 1988’de ATT ile
dönemin charter uçak şirketlerinden Aero Lloyd ile Almanya’da ilk kez Antalya’ya kış aylarında da seferler başlatmıştım.
Aero Lloyd’un sahibi Grandisnik Bey ile Side’deki oteller çok
desteklemişti bu girişimimi... Kış uçuşlarını hiç aksatmadan
yaz sezonuna girmiştik… Benim için önceleri ‘Eyvah firmayı batıracak’ diyenler mahçup olmuş, ben ise bir ilki başarmıştım. Almanya’dan ikinci yılın sonunda kış aylarındaki
sefer sayısını haftada ikiye çıkardım. Antalya’ya yazın turist
gönderen diğer Alman firmaları da cesaretlendi ve benden
uçakta koltuk talep etmeye başladılar… Tabii ki o talepleri
de karşıladım… Bugün artık kış aylarında da Almanya’dan
Antalya’ya onlarca sefer yapılıyor. Keza Zürich’ten de kış aylarında seferler sürüyor. İsviçre’de iki sene içinde taşlar yerine
oturmaya başladı. Piyasanın güvenini kazandık. Almanya’nın
güneyindeki Stuttgart kentinde de bir şube açıp oradan da
uçuşlara başladık…
2004 yılına gelince Kaya Grubu ile anlaşmam bitiyordu.
Daha önce ‘Kadir abi, bu işten ancak sen anlarsın, gel şu
işin başına geç’ diye ısrar eden Cihangir Bey’i birkaç kez
aradım. ‘Anlaşmam bitiyor uzatacak mısınız ‘ diye sordum
ama baktım hiç oralı olmuyor… Sanırım ‘İşler rayına oturdu artık… Kadir’e ihtiyacımız kalmadı artık’ diye düşündüğü intibaı bıraktı bende… Rakibimiz Magic Holiday’in
sahibi Mustafa Aydın ‘Kadir abi gel bize ortak ol’ deyip
diyordu… Halen de görüşüyoruz kendisiyle ama teklif pek
tutarlı gelmedi bana...
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İsviçre Bentour’u kurdum
Sultan Reisen şirketinden ayrılıp ya Almanya’da Stuttgart’a veya Marmaris’e dönecektim. İstanbul WOW otellerinin genel koordinatörü Vadi Karatopraklı aradı. Topkapı
ve Kremlin otellerinde yapılan anlaşmalardan tanıyordum
kendisini… Bana ‘MNG Holding’in, Bentour şirketlerinin
sahibi Mehmet Nazif İsviçre’de Bentour firmasını kurmak
istiyor, biz de bu işi sizinle kurmak istiyoruz’ dedi. Bentour Almanya, Avusturya , Polonya, Rusya’da kurulmuş…
Bunlara ilaveten İsviçre’de kurmak istiyorlardı… Berlin’deki
Uluslararası Turizm Fuarı ITB’de yaptığımız ilk görüşmede
benim de ortak olacağım Bentour Isviçre Zürich’te kurulmak
istendiğini anladım. İsviçre’deki Bentour ile diğer ülkelerde
kurulmuş olan Bentourların hiçbir iliskisi olmayacaktı. İkinci
görüşmeyi Istanbul’da Mehmet Nazif Günal ve Vadi Karatopraklı ile üçlü yaptık. Mehmet Bey bana ilk yıl kaç bin
kişi planladığımı sordu. sordu. Ben de 4-5 bin arası deyince,
yerinden kalktı. ‘Kadir Uğur sen bizi tanımıyorsun, biz büyük bir firmayız , otellerimiz , bankamız, uçak şirketimiz,
velhasıl herşeyimiz var. 30 bin kişi planla’ dedi. Ilk yılda 30
bin kişi bir mucize… Bana ‘30 bin kişi için neye ihtiyacın
var’ dedi. Ben de kısa bir hesap yaptım ve 1,5 milyon Euro

Annem ve ben resim Deniz foto montaj
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reklam bütçesi gerektiğini söyledim. ‘Tamam’ dedi. Zürich’e
döndüm ve Badener Caddesi üzerinde büyük vitrin camları
olan 300 metrekarelik bir dükkan bulup kiraladım.
Bu arada Kaya Grubu’ndan Cihangir Bey’i aradım. Daha
önceki aramalarımda pek oralı olmayan Cihangir Bey’e ‘Ayrılıyorum. İşleri kime teslim edeceğim’ dedim. Birden telaşlandı. ‘Kadir abi… Olur mu öyle şey… Sen firmamızın
bir parçasısın’ demeye başladı… Ayrılabileceğime inanmak
istemiyordu. Sonunda kararımın kesin olduğunu anlattım…
Daha önce neredeyse sıfırdan büyüttüğüm Sultan Reisen
firmasına artık rakip oluyordum. Dar bir kadro ile işe başladım… Ender Turgut, Alper Gündüz, Alp Dilmen ilk başlayanlardı. Eylül sonunda MNG uçakları ile uçmaya başladık.
1,5 milyon Euro reklam bütçesiyle 30 bin kişiyi bulduk…
İki sene sonra rakiplerim Sultan Reisen, Magic Tour, Tempo Tour piyasadan çekildiler. Rakiplerim Kuoni, TUI, Hotel
Plan gibi dev firmalardı…
2006 yılına gelince MNG Holding, Bentour şirketlerini
satmaya karar verdi. Bizim dışımızda diğer ülkelerdeki Bentour şirketleri zarar ediyorlardı. Bana da ‘istersen senin hisseleri de satalım, istersen sen bizim hisseleri satın al’ dediler… İlk önce ben hisselerimi satmaya karar verdim… Ama
oğlum Deniz liseyi bitirdikten sonra Tübingen Üniversitesi’nde İşletme Fakültesi’ni bitirdi. Bir yıl da değişim programı çerçevesinde Amerika’da California State University’de okudu.
Daha sonra dönüp Almanya’nın Düsseldorf kentinde BBDO
grubunda çalışmaya başlamıştı. BBDO Grubu Merkezi New
York’ta olup 79 ülkede reklam ve pazarlama alanında faaliyet
gösteren dünyanın önde gelen firmalarından biri… Deniz
de ayrıca sağlık turizmi üzerine kafa yoruyordu bir yandan…
Deniz daha sonra 2004 yılında gelinimiz Ayşe ile evlendi.
2012’de de torunumuz Timur doğdu. Deniz’i aradım. Eğer
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Zürich’e gelirse Bentour’da beraber devam edebileceğimizi,
aksi takdirde Bentour İsviçre’nin de satılacağını söyledim.
Düşünmek için süre istedi. Üç gün sonra arayıp ‘Geliyorum’
dedi… Büroma Deniz için de bir masa koydurdum…
MNG Holding’ten Tayfun Turanlıoğlu ile Armağan
Dayıoğlu’nun yardımlarıyla anlaşma sağlayıp MNG’nin
hisselerini aldık. Delphin otellerinin sahibi arkadaşım Ufuk
Cömertoğlu ve Papillon Otellerinin sahibi rahmetli Mustafa
Nazik yüzde onar pay alarak bana çok büyük destek oldular.
Deniz , ben ve ekibimiz yoğun çalışmaya devam ettik. Deniz
bir gün gülerek odaya girdi. ‘Baba Kuoni firması bize ortak
olmak istiyor’ dedi. Sevineyim mi üzüleyim mi bilemiyordum… ‘Kuoni gibi bir firma yüzde ellibir hisseyi almadan
ortak olmaz’ dedim. Deniz ‘yüzde yirmiye ikna ederim’ dedi.
Ve de ikna etti. O zaman CEO olan Stefan Leser bize çok
destek verdi. Bu hisse satışı bize alacağımız paranın yanı sıra
Kuoni’nin yüzün üzerinde seyahat acentesinin bizim ürünleri
de satacak olmasıydı… Cenevre’de de piyasada tanınan, tecrübeli turizmci Mustafa Okan ile Bentour’un şubesini açıp
Cenevre’den de Türkiye’ye uçmaya başladık…

Golf turizmine girdik
Kış aylarında Zürich’ten zorlanıyorduk, ama bu arada
piyasada çalışma sistemi değişip riskleri uçak şirketleri tarafından yüklenilmeye başlanmıştı. Buna rağmen kışın bir potansiyel müşteri grubu yaratmamız gerekiyordu. İsviçre’de
epey golf oynayan olduğunu öğrenip golf turizmine girmeyi
kararlaştırdık. Çünkü Antalya Belek’teki golf sahaları son derece iler seviyede, dünya çapındaydı… Dünya’nın belki de en
güzel Golf Turizmi kataloğunu yaptırıp piyasaya çıktık. Netice sıfır. Bu durum hevesimizi kırmadı. İkinci yılda devam
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etmeye karar verdik. Ama yine pek bir hareket yoktu. Bir gün
büromda otururken telefonda bir müşterinin olduğunu ve
benimle golf hakkında görüşmek istediğini söyledi arkadaşlar… Telefonu bağladılar. Başladık konuşmaya… Bana ‘Siz
golf oynayanları Türkiye’ye götürmek istiyorsunuz gibi
geldi bana… Ama bir hareket sağlayacağınızı sanmıyorum’ dedi… Şaşırdım… ‘Evet doğru söylüyorsunuz. Dediğiniz gibi pek hareket yok’ diye cevapladım. Aramızda şöyle
bir konuşma geçti ardından…
- Siz golf oynuyor musunuz ?…
- Hayır…
- Golf oyuncularına satış yapabilmeniz için sizin ve mesai
arkadaşlarınızın golf oynaması, golf sporundan anlaması gerekir… Biraz önce sizin satış bölümünüzdeki bir çalışanınızla
görüştüm. ‘Tee time’ istedim. Ne olduğunu bilmiyorlardı.
Bana Tee time otellerde saat 17.00’den sonra oluyor cevabını
aldım. Onun için sizinle konuşmak istedim.
- Çok teşekkür ederim. Dersimi aldım. Hemen golf oynamaya başlayacağım.
Hakikaten hemen bir golf hocası ile derslere başladım.
İsviçre ve Almanya’daki belli başlı golf kulüplerine sponsor
olduk. Golf sporu konusunda tanınan Gloria Golf Otelleri’nden Uğur Akça’nın ve Özgür Çinkılıç’ın çok yardımları
oldu. Artık ben eşim Anita ile hafta sonlarını golf turnuvalarında geçirmeye başladık. Golf sporu yapanların ne istediklerini anladık. Kataloğumuzu ona göre yeniden düzenleyip
çalışanları da öne göre eğitmeye başladık. Artık rezervasyonlar her geçen gün artıyordu. Bu da bizim kış aylarındaki uçaklarının doluluğunu artırıyordu.
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Almanya şubemizi açtık
2011 senesinde yine çılgınca bir karar verip Swiss Grubu’nun bir yan kuruluşu olan Edelweiss Air uçak şirketi ile
Zürich’ten her gün Antalya’ya uçma kararı aldık. Risikonun
bir kısmını biz, bir kısmını Edelweiss şirketi üstleniyorduk.
Edelweiss şirketinin yöneticilerinden Peter Spring’in bu
konuda bize çok katkıları oldu. Ancak 2013 yılı başlarında
Peter Spring’in sanırım politik nedenlerle firmadan ayrılmasıyla Edelweiss şirketi de günlük uçuşlardan imtina etti. Hemen SunExpress ile irtibata geçip bu günlük uçuşları onlarla
sağladım. Ancak Sun Express’in Zürich piyasasına girmesi
beraberinde bizim hesaplamadığımız problemleri beraberinde getirdi. Alman tur operatörleri de SunExpress’den koltuk
alıp Zürich’ten Türkiye’ye müşteri taşımaya başladı. Birden
bire rakiplerimiz arttı. Yaptığımız fiyatlama hesapları tutmuyordu. Çünkü Almanya’da büro kiraları, çalışanların ücretleri
başta olmak üzere tüm giderler İsviçre’dekinin en az yüzde 40
altındaydı. Onların verdiği fiyatlarla yarışmak için bizim yolcu başına masrafları iyice düşürmemiz gerekiyordu. Yolcu kapasitemizi yüzde yüz artırmamız gerekiyordu. 8,5 milyonluk
İsviçre’de kısa sürede bunu başarmamıza imkan yoktu. Diğer
bir çare ise rakiplerimizle aynı satış fiyatlarına ulaşmamız için
firmayı Almanya’ya taşımamız gerekiyordu.
Almanya’da şube açmaya karar verdik. Böylelikle kapasiteyi artırıp fiyatlarımızı Almanya fiyatlarına çekme imkanımız olacaktı. Hemen uygulamaya geçtik. Almanya piyasasını
zaten iyi biliyordum, piyasa da beni iyi tanıyordu. Bütün
bu çalışmaları yaparken beklenmedik bir şey oldu. Bizimle hicbir alakası olmayan Almanya Bentour iflas kararı aldı.
MNG Grubu bu firmayı burada ismini yazmak istemediğim
ama piyasada iki senede bir firma batıran kişilere devretmişti.
İsim benzerliği bize beklenmedik zararlar verdi. Yeni başladığımız Almanya’da iflas etmiş bir firma olarak anılıyorduk. Ne
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kadar ismimizin sonuna Swiss kelimesini eklesek de derdimizi
acentelere anlatmakta zorluk çekiyorduk. İsviçre’de de rakiplerimiz bizi batmış bir firmanın parçası olarak gösteriyorlardı.
Ama zorluklar bizim ilacımız deyip direndik.
Bir iki sene kar edemedik ama kalitemizi kanıtladık. Kısa
sürede müşteri memnuniyetimiz yüzde 99,6 gibi muazzam
bir orana ulaştı. Oğlum Deniz artık iyice tecrübe kazanmış,
firmayı digital anlamda da ileri götürme gayretindeydi. Ben
de tecrübemle destek olmaya çalışıyorum onlara… Hesaplara
bakarken bizim otel rehberlerimizin sadece Side bölgesinde
bir sezonda 50 bin Euro benzin gideri olduğunu gördüm. Bu
çok yüksek bir giderdi. Araştırdım. Rehberler her gün bir kaç
defa otellere gidip her müşteri için transfer zamanlarını gösteren bilgileri enformasyon tahtamıza asıyorlarmış. Masrafın
kaynağı buydu. Ayrıca bir müşteriden şikayet aldık. ‘Benim
ismimi yanımdaki arkadaşım ile beraber alenen herkese açık
otel tahtasına astınız’ diyerek tazminat davası açtı. Meğer bu
kişiyi tanıyan başka bir aile de aynı otelde kalıyormuş. Ve de
hemen adamın kaçamağını eşine ispiyonlamışlar.

Büyük ödüle layık bulunduk
Bu transfer kağıdı asma masrafını nasıl asgariye indireceğimizi düşünüyordum. Ayrıca isimleri de gizlememiz gerekiyordu. Antalya’ya gidip bu konuyu araştırdım. Antalya
Üniversitesi’ne bağlı TechnoPark’ta çalışan pırıl pırıl Türk ve
Alman gençlerine anlattım bu sorunu… Hemen bu sorunu
‘Elektronik Rehber ile çözeriz’ dediler. İki gün içinde karar
verdik. Gençler Elektronik Rehber Programı’nı hazırlamaya
başladı. Altı ay içinde ‘Elektronik rehber’ hazırdı. 250 otele
bunları koyup müşterilerimizin bütün bilgileri bu robotlardan
almalarını sağladık. Bu büyük bir başarıydı. Dünyada ilk kez
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oluyordu. Benzin masrafı yüzde 60
azaldı. Bu başarı ve müşteri memnuniyeti dolayısıyla 2013 yılında
Ernst & Joung tarafından 5600 firma arasında en büyük ödüle layık
bulunduk. Çeşitli firmalardan 600
CEO’nun katıldığı gala ile ödülü oğlum Deniz ile birlikte aldık.
Ödül olarak bir kupanın yanısıra
bir Audi 8 ve 40 bin frank (yaklasik
35 bin Euro) değerinde bir kol saati ve Swiss Air tarafından dünyada
İsviçre’deki 1. lik ödül töreni, 2013
istediğimiz yere uçabileceğimiz iki
Business sınıfı bilet takdim edildi.
Deniz ve ben o sahnede aslında Türkiye’yi temsil ediyorduk.
Türkiye’nin takdir etmediğini Isviçreliler takdir ettiler.
Bugüne kadar Türkiye’ye en az 10 milyon turist göndermis biri olarak şimdiye kadar Türkiye’deki kuruluş veya yetkili mercilerinden hiçbir takdir veya ödül alamamıştık.

‘Bentour Comedy Night’ başlattık
Her yıl yaptığımız ‘Bentour Reise Olimpiade’ programına katılan Alman ve İsviçreli acente temsilcilerine Antalya bölgesini gezdiriyorduk. Bu organizasyon ile Türkiye´nin
yurtdışındaki imajını güçlendirmeyi ve Türk turizmini doğru
şekilde tanıtmayı amaçlıyorduk.
´Bentour Reise Olympiade´ programında katılımcılar
gruplar haline ayrılarak futbol, plaj voleybolu, halat çekme,
bisiklete binme gibi pek çok spor dalında birbirleri ile yarışıyordu. Bir süre sonra Olimpiyat Komitesi’nden gelen yazıda
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Olimpiyat ismini kullanamayacağımız bildirildi. Biz de buna
karşı dava açmanın bize bir şey getirmeyeceğini düşünerek
bu organizasyonu ‘Bentour Comedy Night’ haline getirdik.
2014 Aralık ayında yabancı acentelerimizi motive eden,
kendilerine teşekkür etmemize fırsat veren ‘Bentour Comedy
Night’ organizasyonumuzu Almanya’nın en ünlü stand-up
sanatçılarından Kaya Yanar ile Antalya’da yaptık. 1200 acente çalışanı arkadaşımızı ağırladık. Bu organizasyon artık gelenek haline geldi. Her yıl yapıyoruz. Türkiye ve Avrupa turizm
sektöründe büyük yankı uyandıran bu organizasyonda her yıl
değişik bir sanatçıyı ağırlıyoruz. Her şey yolunda gözüküyor,
rezervasyonlar art arda geliyordu. 2015’e büyük umutlarla giriyorduk.
15 Ocak 2015 günü hiç umulmadık bir durum yaşadık.
O güne kadar Euro- Frank paritesi Isviçre Merkez Bankasi
tarafından sabitlenmişti. İsviçre Merkez Bankası bir hafta
önce basın bildirisi ile sabitlemenin süreceğini duyurmuştu.
Biz de bu açıklamaya güvenerek 40 milyon Euro satın almıştık. Çünkü giderlerin yüzde 80’i bize Euro olarak fatura
ediliyordu. 15 Ocak 2015 günü alınan bir karar ile ani olarak
bu sabitleme işlemi kaldırıldı. Piyasalarda Euro- Frank paritesi neredeyse birebir oldu. Elimizdeki Euro cinsinden para
bir gecede yüzde 12 değer kaybetmiş oldu. Şok olduk. Ağırlıklı olarak İsviçre’nin Credit Suisse bankası ile çalışıyoruz.
Diğer bir İsviçre bankası olan UBS bankasının da müşterisiydik. Credit Suisse bankası yetkilileri hemen bizi arayıp panik
yapmamızı, destek olacaklarını bildirip bizi bir nebze olsun
rahatlattılar. UBS Bankası ise nedense hemen müfettiş gönderip bizi incelemeye aldılar. Zaman ve sabır bütün yaralarin
tedavisinde ana ilaç oluyor. O zaman meydana gelen zararı
eritmekle meşguluz.
2016 yılındaki Türkiye’de terör olayları, siyasi gerginlikler
dolayısıyla Türkiye büyük bir imaj kaybına uğradı. Bundan
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en çok etkilenen de turizm piyasası oldu. Bu arada bir Rus
savaş uçağının Türk savaş uçağı tarafından düşürülmesi Rusya’dan gelen turistlerinde aniden kesilmesine sebep oldu.
Türkiye’ye rezervasyonlar çok azaldı. Bu arada Avusturya ve
Hollanda bürolarımızda faaliyete geçmişti. Bir şeyler yapma
çabası içindeydik. Deniz, teknik altyapımızın Türkiye dışındaki ülkeleri de satışa sunabileceğimizi söyledi. Altı ülkeyi
daha müşterilerimize sunduk. MTS Incoming firmasının
da yardımıyla İspanya, Portekiz, Yunanistan, Mısır, Tunus,
Malta, İtalya için rezervasyonlar almaya başladık. Bu durumdan en az zarar ile çıkmak zorunda idik. Bir taraftan da ama
Türkiye’nin ne kadar güzel bir ülke olduğunu Türkiye’yi boykot edip gelmek istemeyen müşterilerimize anlatmaya devam
ediyorduk. Hani derler ya Allah bir kapıyı kapatırsa diğeri
açarmış… Bizimki de öyle oldu. 2017 yılına gelince Türkiye
ile Rusya arasındaki buzlar eridi. Ancak Avrupa hala nazlanıyordu. 2018 Temmuz ayında yelkenlim çıktığım seyahatten
döndüm. Herkes 2019 yılının çok iyi geçeceğini söylüyor,
iyimserlik almış başını gidiyordu. Ocak rezervasyonlarımız
da çok iyi gidiyordu. Ancak ben hem tecrübelerime dayanarak hem de atasözümüze dayanarak diyordum ki ‘Dereyi
görmeden paçaları sıvama’ Bu konuda yazdığım bir yazıyı
turizm medyasına gönderdim. Yazımın ana konusu şöyleydi… ‘Hangi yıl Berlin’deki ITB Turizm fuarından önce sevinirsek, sevincimiz kursağımızda kalıyor, ITB fuarından
sonra o yıl hüsran yaşıyorduk’. Ve gerçekten de öyle oldu…
Ata sözümüzü hatırlatan bir yazıyı kaleme alarak turizm gazetelerine gönderdim. Ana konu ‘hangi yıl ITB turizm fuarından önce sevinsek, ITB den sonra o yıl hüsranla geçiyor’
idi. Ve hakikaten öyle de oldu.
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‘Turizmci demek dalgalarla boğuşmak’
Sevinerek başladığımız Berlin ITB turizm fuarının ilk
günü Türkiye’de İçişleri Bakanı’nın yaptığı bir konuşma Alman basının da ‘Türkiye’ye gitmeyin tutuklanabilirsiniz’
şeklinde yer alınca ibre hemen aleyhimize döndü. Alman gazeteleri bakanın konuşmasını Türkiye’ye gidecek Alman turistlerin tutuklanabileceği, gözaltına alınabileceği ya da sınırdışı edilebileceği şeklinde yayınlanması 2019 yılına yönelik
iyimser havayı bir anda buz gibi bir havaya çevirdi. Ayrıca
her yıl mutad olarak yıl başında yabancı basın mensuplarına
verilen akreditasyonların gecikmesi, birkaç gazetecinin akreditasyonlarının iptal edilmesi Türkiye aleyhine, dolaylı olarak
da turizm sektörüne kara bulutları getirdi. Umarım kısa zamanda her şey tekrar rayına girer. ‘Turizmci demek dalgalarla boğuşmak’ demek benim için… Hakikaten de bir sene
dalgalarla boğuştuktan sonra her ikisinin de aynı zorluk da
olduğunu anladım.
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