Hayalinize
inan›n
Rüzgarlara, f›rt›nalara, tayfunlara, okyanusta olabilecek her ﬂeye karﬂ›n, do¤an›n kurallar›na
meydan okumadan, onunla uyum içinde bilinmeyene yelken açmak. Do¤a size yol gösterir,
yeter ki görmeyi isteyin ve bilin. Osman Atasoy, tuzlu suyla yo¤rulmuﬂ bir yaﬂam sürüyor.
BTD: Dünya turunda hangi rotay› izlediniz?
OA: ‹lk dünya seyahatine 1992 y›l›nda eﬂim Zuhal’le baﬂlad›k. S›¤ac›k’tan (Seferihisar) Uzaklar’la
yola ç›kt›k. 8,5 m boyunda 4 ton a¤›rl›¤›nda 6.40
su hatt› boyu olan, dünya seyahati yapan dünyadaki
en küçük teknelerden biriydi. Rotam›z, bat›ya do¤ru
gidildi¤i klasik dünya seyahati rotas›. Türkiye’yi ç›kt›ktan sonra Akdeniz’i geçtik. Cebelitar›k’tan Atlantik Okyanusu’na ç›kt›k. Kanarya Adalar›’na u¤rad›k.
Kanarya Adalar›’ndan sonra ilk uzun okyanus seyrini yapt›k. Atlantik’i geçerek Karayip Adalar›’na vard›k. 2600 deniz mili yol yapt›¤›m›z bu bölüm (1 deniz mili 1852 m) 24 gün sürdü. Buradan Venezüela’ya, oradan Panama’ya, Panama kanal›ndan geçerek, Pasifik Okyanusu’na aç›ld›k. Galapagos Adalar›’na u¤rad›k. Sonra Pasifik Okyanusu’nu geçerek
Tahiti’ye vard›k. Bu, dünya seyahatimizin en uzun
bölümü oldu. 3.100 deniz miliydi ve 28 gün sürdü.
Daha sonra Frans›z Polinezyas›, Samoa adalar›, Tonga, Fiji Adalar›, Yeni Kaledonya, Avustralya, Endonezya, Tayland, Malezya, Maldiv Adalar›, Sri Lanka,
Hint Okyanusunu geçiyoruz bu arada; K›z›ldeniz, Akdeniz’ e giriﬂ, Girne (K›br›s), ve 1997’de seyahati bitirdik. 40 bin deniz miline yak›n bir seyahatti. 5 y›l
boyunca birçok olay geçti baﬂ›m›zdan. ‹ki tayfun yaﬂad›k. Kötü havalar, korsan tehlikesi oldu. Bu arada
Tahiti’de Zuhal’in hamile oldu¤unu ö¤rendik. Yeni
Zelanda’da da k›z›m›z Deniz dünyaya geldi. Bize Pasifik’in sürprizi gibi oldu. Deniz 40 günlük olunca
hep beraber tekrar yola ç›kt›k. ‹lk yola ç›kt›¤›m›zda
"Uzaklar" bizi bir yerden bir yere götüren bir yelkenliydi. Ama seyahatin ilerlemesiyle birlikte cans›z bir
varl›k olmaktan ç›k›p ailemizin bir parças› gibi oldu.
Çok kötü havalarda, ümitsizli¤e kap›ld›¤›m›z
anlarda bile bizi bir yerlere ulaﬂt›rd›. Döndükten sonra onu yeni bir dünya seyahatine zorlamak do¤ru olmaz diye düﬂündük. Gelen bir
teklif üzerine Deniz Müzesi’ne (‹stanbul) hediye ettik. Orada denize sevdalanm›ﬂ olanlar,

meraklananlar için, Adalara gitmeye, Ege’ye aç›lmaya çekinenler, acaba ne olur, gidebilir miyim diyen
denizcilere belki cesaret verir diye sergileniyor. 8,5
metrelik bir tekneyle dünyay› dolaﬂt›klar›na göre,
biz de gidebiliriz diyen birçok kiﬂiden telefon, mektup ald›k. Hatta tekneyi görüp, seyahatimizi takip
edip, heveslenip dünya seyahatine ç›kanlar oldu; haz›rlananlar da var.
BTD: Sizi en çok zorlayan rota hangisiydi?
OA: Asl›nda okyanus geçiﬂleri zor diye tahmin
edilir; ama okyanus geçiﬂleri zorluklar› olmas›na
karﬂ›n, istikrarl› rotalard›r. Uzun süre denizde yaﬂamak, karadan uzakta kalmak baz›lar› için olumsuz
bir durum; onun d›ﬂ›nda bir zorluk yok. Tehlikeli denizler, genellikle adalar aras›ndaki iç denizler, k›y›ya yak›n yerlerde tehlikeler meydana gelir. Seyahatin en zor yeriyse Karayipler’deki ABC adalar› (Aruba, Bonaire, Curaçao). Curaçao’dan Panama’ya
olan, yaklaﬂ›k 600-700 millik bölüm de, 1 hafta kadar sürdü. Yola ç›kt›¤›m›zda hava esiyordu. 2.
gün iyice kuvvetlenerek f›rt›naya döndü. Zaten Karayipler’in
o bölgesi Atlas Okyanusu’nun
en tehlikeli denizlerinden biri. Bunun da nedeni, özellikle y›lbaﬂ›na yak›n rüzgar›n
iyice kuvvetlenmesi adalar
aras›nda s›k›mas›. Bir huniden geçer gibi esmesi.
Orada rüzgar›n esiﬂ yönünün ters yönünde 1
millik bir ak›nt› vard›r.
Rüzgar ve ak›nt› ters
yöndeyse, çok dik, kar›ﬂ›k, çok s›k aral›kl› k›r›lan deniz (dalga) olur.
Biz de tam ona denk
geldik,
"christmas

wind" dedikleri "y›lbaﬂ› rüzgarlar›" arefesinde yola
ç›kmak zorunda kald›k. Ç›kt›ktan 2 gün sonra, hava
45 knot’ta (deniz mili/saat) oturdu. Ak›nt› da ters
yönde geliyor. F›rt›na yelkenine bile gerek kalmad›.
Kuru direkte gidiyor. 5 gün sürdü. Bu arada rüzgar
dümenine sahilden gelen kütüklerden biri çarpt› ve
k›rd›. Teknenin pervane ﬂaft› koptu. Kopan yerden
teknenin içine su girdi. ﬁaft kopunca pervane arkaya gitti, dümene dayan›p dümeni kilitledi. Dümen
kontrolü büyük ölçüde azald›. Olabilecek her türlü
aksilik oldu. O f›rt›nada, ilginç bir olay da oldu. Bütün k›lavuz kitaplarda Kolombiya sahillerinden en az
100 mil aç›kta seyredilmesi tavsiye edilir. Çünkü Kolombiya ile Amerika aras›nda uyuﬂturucu trafi¤i vard›r. Uyuﬂturucu kaçakç›lar› bu bölgeden geçen teknelere el koyup kaçakç›l›kta kullan›yorlar. Amerikan
donanmas› da Kolombiya hükümetiyle bir anlaﬂma
yaparak bölgedeki gemi trafi¤ini, uçaklarla, helikopterlerle, savaﬂ gemileriyle kontrol alt›nda tutuyor.
Bizim ﬂaft kopup dümeni kilitleyince, b›rak›n 100
mil aç›¤›, Kolombiya sahillerine do¤ru sürüklenmeye baﬂlad›k. Arkadan dalga demirini att›k (paraﬂüt
gibi, tekneyi yavaﬂlat›r). Y›lbaﬂ› akﬂam› vardiyadayd›m. Dalgalar arkadan geliyor, havuzlu¤u dolduruyor, üzerimden geçip baﬂtan ç›k›p gidiyor. Bu arada
ileride beyaz bir ›ﬂ›k gördüm. F›rt›na, u¤ultu, gürültü falan derken beyaz ›ﬂ›k geldi tam üzerimizde
durdu. Herhalde

ya yorgunluktan halisünasyon görüyorum ben, ya da
hep bahsedilen UFO’lardan biri; zaten baﬂ›m›za gelmedik bir o kalm›ﬂt› dedim. Tekneyi de ayd›nlat›yor.
‹çerden Zuhal seslendi, telsizden seni ça¤›r›yorlar
dedi. Me¤erse tepemizdeki, devriye uçuﬂu yapan helikopterlerden biri. Tabii f›rt›nadan sesi duyulmuyor.
‹ndim aﬂa¤›ya “nerelisin?”, “nereye gidiyorsun?” gibi klasik sorular sordular. Tam da yeni y›la girmek
üzereyiz. ‹yi seneler dediler ve gittiler. Bu f›rt›nay›
atlatt›ktan sonra ciddi olarak “nereden biz bu iﬂe
kalk›ﬂt›k?” diye ciddi olarak birbirimize sorduk. Sonra kopan ﬂaft› içeriye çektik, pervaneyi dümenden
kurtard›k. Tekrar rotam›za girdik. Ama f›rt›nay› atlatt›ktan hemen sonra tüm olaylar› unuttuk ve önümüzdeki Pasifik yolculu¤unun planlar›n› yapmaya
baﬂlad›k.
BTD: Alabora tehlikesi....
OA:. E¤er dümen kontrolünü kaybedip, dalgalara yan getirirsen tekneyi, alabora tehlikesi yaﬂars›n.
Ama bu tekneler hac›yatmaz gibidir. Alabora da olsa 360 derece dönüp tekrar düzelirler. Böyle bir durumda tekne batmaz ama, direk k›r›l›r, yelkenler
parçalan›r, arma gider çok büyük zarar verir.
BTD: Az önce korsan tehlikesinden söz ettiniz...
OA: Dünyan›n belli bölgelerinde korsan tehlikesi var. Bizim rotam›zda olanlar, K›z›ldeniz’in güney
sahil-
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lerinde Sudan aç›klar›, Yemen civar›. Uzakdo¤u’da
Malezya’yla Sumatra Adas› (Endonezya) aras›nda
Malaka Bo¤az› çok tehlikeli bir yer. Endonezya’n›n
baz› adalar› da. Bizim bu bölgeden geçti¤imiz sene
içinde 360 tane raporlu korsan sald›r›s› olmuﬂ. (Singapur’da o raporlar› ö¤renmiﬂtik) Yani, aﬂa¤› yukar› her gün bir korsanl›k olay› olmuﬂ. Singapur’a gelirken arkam›zdan gelen bir Amerikan teknesini soymuﬂlar. ﬁimdi biz 3 tekneymiﬂiz. Önümüzde bir
Frans›z teknesi var, ortada biz, arkam›zda da büyük,
lüks güzel bir Amerikan yat› geliyor. Aram›zda 3040 mil mesafe var. Birbirimizi görmüyoruz. Biz bu
Frans›z’la karﬂ›laﬂt›k daha sonra bir yerde. Frans›z
teknesi pas içinde; dökülüyor. Bir tane kedisi var,
paras›z, sigaras› yok tütün sar›yor. Gitti¤i yerlerde
çal›ﬂ›p tekrar yola devam ediyor. Çok zor durumda
bir adam, öyle dünya seyahati yap›yor. Iss›z bir adan›n saçak alt›nda bir tekne görmüﬂ. Gideyim ﬂunlardan bir su alay›m; kibriti de bitmiﬂ, biraz da kibrit
alay›m. Yanaﬂm›ﬂ adamlara, “kibritiniz var m›?” demiﬂ, kibriti alm›ﬂ, biraz da su istemiﬂ, suyu da alm›ﬂ.
El sallam›ﬂ gitmiﬂ. ﬁimdi bu adamlar korsan asl›nda,
av bekliyorlar, F›rans›z kendisi gidiyor. Gördüler bunu, bakt›lar; ﬂimdi bu adam›n nesini alacaks›n?
Onun arkas›ndan biz geçmiﬂiz, ben görmedim tekneyi, belki bizi de gördüler, bakt›lar küçücük bir tekne. Ama arkam›zdan gelen lüks Amerikan teknesini
tepeden t›rna¤a soymuﬂlar. Adamlara bir ﬂey yapmam›ﬂlar. Korsanlara karﬂ› pek yap›lacak bir ﬂey
yok. Hep teknede silah bulundurulsun mu, bulundurulmas›n m› tart›ﬂmas› yap›l›r. Biz silah taﬂ›nmamas› fikrini savunuyoruz ve silah taﬂ›m›yoruz. Bu korsanlar eskiden oldu¤u
gibi eli kancal›, tek gözlü, k›l›çl› de¤iller. Çok süratli, k›çtan takma çok
büyük motorlu teknelerle geliyorlar. Hepsi tepeden t›rna¤a silahl›;
Pasifik
hatta teknelerine monte edilmiﬂ
yar› otomatik silahlar olan profesFiji
yonel adamlar. Bunlara karﬂ› senin
Adalar›
Yeni

ç›karaca¤›n bir tabanca veya tüfek
Kaledonya

hiç bir iﬂe yaramayaca¤› gibi, adamla-

Hint
Okyanusu
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r›n niyetini de bozmana neden olabilir. Bir el ateﬂ
edersin, adamlardan birini yaralars›n; adam gelip
seni sadece soyacakken öldürür de. Onlara karﬂ› yap›lacak tek ﬂey, bulunduklar› yerden uzak durmak.
Ama bu da mümkün de¤il, rotalar oradan geçiyor.
Art›k iﬂin ﬂansa kal›yor ya da 5-6 tekne bir araya gelip konvoy halinde geçiyorlar.
BTD: Uzun yola ç›kmadan önce genel haz›rl›¤›n›zdan bahseder misiniz?
OA: Dünya seyahatine ç›karken çok fazla ince
eleyip s›k dokumamak gerekiyor. Her ﬂeyi dört dörtlük yapay›m, teknem tam donan›ml›, maddi imkanlar›m yerinde olsun, iﬂlerim ben yokken yürüsün
derseniz, hiçbir zaman dünya seyahatine ç›kamazs›n›z. Ama, teknenin uzun okyanus yolculuklar›na ya-

p› itibariyle uygun olmas›, armas›n›n, yelken donan›m›n›n, dire¤inin, tellerinin sa¤lam olmas› gerekiyor.
Bunun d›ﬂ›nda, teknenin içinde konfor sa¤layacak
bir tak›m araçlar olsa da olur, olmasa da. Son model seyir cihazlar›, buzdolab› gibi ﬂeyler hep ayr›nt›.
Seyahate ç›kacak olan kiﬂinin, ekibin ille de kurt denizci olmas›, okyanus seyahatlerini biliyor olmas› da
ﬂart de¤il. Çünkü hiç kimse, okyanusa ç›kmadan okyanus tecrübesi elde edemez. Ama seyahate ç›kacak
kiﬂinin temel denizcilik bilgisi, navigasyon yani seyir
bilgisinin olmas› laz›m. Her ﬂeyden önce içinde böyle bir iste¤i ve inanc› tam anlam›yla duymas› laz›m.
Herkese, tekneyle dünya seyahati yapmak, uzak yerlere gitmek güzelmiﬂ gibi gelir. ‹ﬂte ne güzel yatla
geziliyor, yelkenleri aç›yorsun, ku¤u gibi süzülüyor-

sun, masmavi bir deniz, tropik adalar, kumsallar,
egzotik yerler, cennetten bir köﬂede yaﬂ›yorsun, çok
tatl› bir hayat gibi düﬂünülür. Böyle düﬂünülmesini
sa¤layan ﬂeyler de vard›r; yat dergileri gibi. Bunlarda p›r›l p›r›l foto¤raflar vard›r, turkuaz renkli sularda demirlemiﬂ tekneler gibi. Bu, iﬂin hayal k›sm›.
Dergilerde pek yer almayan gerçek k›sm›ysa zorlu
havalar, f›rt›nalar, korsan tehlikesi, teknedeki ar›zalar falan. Bizim hayat›m›z neredeyse tekneye bidonlarla mazot, su taﬂ›makla geçer. Gitti¤imiz yerlerde
herkes oran›n güzel yerlerini geziyoruz zanneder;
oysa ilk gitti¤imiz yer oran›n sanayi bölgesinin tamirhaneleri. Avrupa’da birçok kiﬂi dergilere bakarak, “biz de ﬂehir hayat›, trafik, iﬂ stresinden s›k›ld›k, Karayipler’de hayat›m› yaﬂayaca¤›m” deyip iﬂini

Tarihte ve Günümüzde Denizde Yer Belirleme
.

Arap denizciler Kamal denen ucuna dü¤ümlü bir ip
tuturulmuﬂ dikdörtgen bir tahta parças›yla, geminin bulundu¤u enlemi isabetle tayin edebiliyorlard›.

Gemici, liman›ndan ayr›lmadan önce ipin ucunu
a¤z›na alarak dikdörtgen bir tahta parças›n›n alt
kenar›n› ufka yerleﬂecek biçimde uzat›yordu.
Diktörtgenin üst köﬂesinin kutup y›ld›z›n›
gösterdi¤i uzakl›kta ipi dü¤ümlüyor ve bu dü¤ümü
iﬂaretliyordu. Böylece sefer s›ras›nda ufuk, tahta
ve kutup y›ld›z›n›n ayn› konumda oldu¤u yerlerin
kendi liman›yla ayn› enlemde oldu¤unu anl›yordu.
Gemiciler bu yöntemle birçok liman›n enlemini ip
üzerinde farkl› uzakl›klarda yer alan iﬂaretli
dü¤ümlerle belirliyorlard›.

Kutup y›ld›z›n›n tahtan›n üzerinde olmas›, gidilecek
liman›n güneyde bulundu¤unu gösteriyordu.

Kutup y›ld›z›n›n tahtan›n köﬂesinin alt›nda yer
almas›ysa hedefin kuzeyde kald›¤›n› gösteriyor.
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Peki, gemici ya
Kutup Y›ld›z›’n›n görülemedi¤i güney
yar›küredeyse? 1400’lü y›llarda Portekizli
kaﬂifler enlem belirlemek için Güneﬂ’in,
ekvatorun kuzeyinde mevsimlere göre de¤iﬂen
hareketinden yararlanmay› ö¤rendiler. Bunun
için daha önce keﬂfedilmiﬂ olan ve “kadran”
denen bir aletten yararland›lar. Kadran, bir
dairenin dörtte biri anlam›na gelen 90°’lik bir
metal ya da tahta parças›yd›. Üzerinde, daire
parças›n›n merkezine tutturulmuﬂ bir sarkaç
bulunuyordu. Kadran›n yay› 90°’ye
bölünmüﬂtü ve sarkaç düz bir referans çizgisi
oluﬂturuyordu. Gemiciler, bununla kuzeyde
Kutup Y›ld›z›’n›n, güneyde de Güneﬂ’in
yüksekli¤ini aç›sal olarak ölçerek enlemlerini
tayin edebiliyorlard›.

Daha sonra denizciler, Araplarca, gök cisimlerinin
hareketlerini izlemek için geliﬂtirilmiﬂ olan ve
“Usturlab” (Bat›’da Astro Labe = Y›ld›z almak)
denen bir ayg›t›n (en üstte), denizde seyrüsefer
için geliﬂtirilmiﬂ basit ve kullan›ﬂl› bir çeﬂidinden
yararlanmaya baﬂlad›lar (üstte). Ayg›t basitçe, bir
pirinç kasnak ve ortas›na tutturulmuﬂ döner bir
çubuktan ibaretti. Denizci, usturlab› gözüne
yaklaﬂt›r›p, çubu¤un iki ucundaki delikleri hedef
y›ld›zla ayn› hizaya getirip, daha sonra çubu¤un
ucunun kasnak üzerinde geldi¤i noktada bulunan
aç›y› okuyarak y›ld›z›n yüksekli¤ini (dolay›s›yla da
kendi enlemini) hesapl›yordu. Güney yar›küredeyse
usturlab, tepesindeki bir halkadan tutuluyor, Güneﬂ
›ﬂ›¤›n›n her iki delikten geçerek kasnak üzerinde
düﬂtü¤ü aç› okunuyordu.

gücünü b›rak›yor ya da emekli olduktan sonra var›n› yo¤unu sat›p bir tekne al›p seyahate haz›rlan›yor.
Karayipler’de gördü¤ün teknelerin ço¤unun üzerinde sat›l›k ilan› vard›r. Peki, bu kadar güzel, donan›ml› tekneler niye sat›l›yor? ‹ﬂte, Avrupa’n›n herhangi bir ülkesinden adam kar›s›n› da al›p ç›k›yor,
Atlantik’i geçtikten sonra görüyor iﬂin nas›l bir ﬂey
oldu¤unu. Zaten kad›n, vard›klar› ilk limandan ilk
uçakla dönüyor. Adam biraz daha kal›p sonra o da
dönüyor. Teknede evdeki gibi 8 saat uyumak falan
yok. Devaml› nöbet tutacaklar, k›sa k›sa uyuyacaklar, mutlaka kötü bir hava yiyecekler, onunla u¤raﬂacaklar. Bunun için, insan›n bunlar› göze almas› ve
çok kararl› olmas› gerekli. Ama buna karﬂ›n, güzellikleri de var. Do¤ayla uyum içinde bir mücadele

var. ‹nsanla u¤raﬂm›yorsun, kendi becerilerini kullanarak problemleri çözüyorsun, kendi kendine yetiyorsun, e¤er bu da sana mutluluk veriyorsa çok büyük keyif al›yorsun.
BTD: Teknedeki yemek, bulaﬂ›k, tatl› su sorununu nas›l çözüyorsunuz?
OA: Seyahatimizde teknede konfor sa¤layacak
araçlar›n hiçbiri yoktu. Buzdolab› da yoktu. Eksikli¤ini de hissetmedik. ‹nsan baz› konfor sa¤lay›c›
araçlara al›ﬂ›yor, bir süre sonra da onlara ba¤›ml›
olarak yaﬂ›yor. Onun sa¤lad›¤› faydan›n yan› s›ra,
kendinden de baz› ﬂeyler veriyor, onun esiri oluyor.
Yiyecek olarak teknede sebzeler, patates, so¤an, elma, portakal, hindistan cevizi, özellikle muz (en çok
yedi¤imiz) gibi yiyecekler teknede bozulmadan uzun

süre dayan›yor. Muzu yeﬂil olarak al›p dire¤e asar›z,
o orada sarar›r ve onu yeriz. Bir de muzun hepsi birden sarar›r, art›k sabah akﬂam muz yemeye baﬂlars›n. Atmaya da k›yamazs›n. ‹çimiz d›ﬂ›m›z muz olur.
Ben döndükten sonra 2 y›l kadar muz yemedim. Bir
de lahana. Bu seyahatte lahanan›n denizciler için yarat›lm›ﬂ oldu¤una inand›m. Lahanay› al›rs›n, gazeteye sarars›n ve 1 ay hiçbir ﬂey olmaz. En fazla üstten
bir iki yapra¤› al›rs›n, alt yine tazedir. Uzun okyanus
geçiﬂleri s›ras›nda, bir süre sonra lahana d›ﬂ›nda
sebzeler bitiyor. Denizciler aras›nda çok kullan›lan
alfa alfa denen tohumlar vard›r. Islak bir kapta 1-2
gün içinde çimlenip kocaman bir bitki olur. Soya fasulyesine benzer ve onu salata yapar›z. Vitamin ihtiyac›m›z› öyle karﬂ›lar›z. Yumurtay› klasik yöntem va-

Yöntemleri

Özellikle
Hollandal›lar›n tercih
ettikleri bir enlem
belirleme ayg›t› da, ilk
kez 11. yüzy›lda ‹bn-i Sina’n›n
eserlerinde sözü edilen çapraz çubuktu.
Arap’lar›n Kamal’› ilkesinde çal›ﬂan çubuk
üzerinde hareket eden k›sa kolun alt ucu
ufka, üstüyse y›ld›za niﬂanlan›yordu. Bunun
güçlü¤ü, gemicinin ayn› anda hem y›ld›z› hem
de ufku görmesi, ve bunu dalgalarla inip kalkan
bir güvertede yapmak zorunda olmas›yd›.

Çapraz çubu¤un kullan›m güçlü¤ünü bir ölçüde
gideren bir ayg›t da, Kaptan John Davis’in
Asya’n›n kuzeyinden Pasifik Okyanusu’na aç›lan
“Kuzeybat› Geçidi”ni keﬂfederken tasarlay›p
1595 y›l›nda aç›klad›¤› “Davis Kadran›”yd›.
Bunun çapraz çubuktan fark›, Güneﬂ yerine,
gölgesinden yararlanmas›yd›. Denizci, ayg›t›n
ufuk çubu¤u üzerindeki bir yar›ktan ufku
niﬂanlarken, bir eliyle de gölge çubu¤unu ileri
geri hareket ettirerek gölgenin ufukla ayn› hizaya
gelmesini sa¤l›yor ve bunun 90°’lik kadran
üzerinde meydana getirdi¤i aç›y› ölçüyordu.
Çapraz çubu¤a göre avantaj›, ayn› anda iki de¤il,
tek bir noktaya bakmay› gerektirmesiydi. Ancak
bu ayg›tla Ay’›n, gezegenlerin ve y›ld›zlar›n
gölgelerini saptamak neredeyse imkans›z
oldu¤undan, geceleri fazla iﬂe yaram›yordu.

‹ngiliz John
Hadley ve
Amerikal›
Thomas
Godfrey’in
birbirlerinden
habersiz
olarak
1731’de
keﬂfettikleri
sekstant, bu
sak›ncalar›
ortadan
kald›rarak,
giderek yenilenen tasar›mlar›yla ça¤daﬂ
denizcili¤in de baﬂl›ca araçlar›ndan biri haline
geldi. Arac›n üstünlü¤ü, aynalar ve prizmalar
yard›m›yla gece de kullan›labilmesi. Yapaca¤›n›z
ﬂey, yaln›zca ayg›t› dik tutup gökte hedef
ald›¤›n›z cisme do¤ru çevirmek. Ufuk aynas›n›n,
s›rlanmam›ﬂ bir bölümünden ufku
gözleyeceksiniz, ayn› anda da iﬂaret kolunu, önce
iﬂaret aynas›, sonra da ufuk aynas›n›n s›rl›
bölümünden yans›yan Güneﬂ ya da y›ld›z›n
görüntüsü ufkun üzerine gelene kadar
çevireceksiniz. Cismin yüksekli¤i, ayg›t›n
çerçevesindeki yay üzerinde bulunan ölçekte
görülecektir. Ayg›t›n bir üstünlü¤ü de, ufukla
hedef al›nan gök
cismi ayn›
düzlemde
görüldü¤ünden,
dalgalar›n ve
sallanan
güvertelerin
kerterizi
etkilememesi.

S›ralanan bu ilkel ve ça¤daﬂ teknikler enlem belirleme konusunda denizcilere yard›mc› oluyor.
Ancak 18. yüzy›la kadar güvenli bir seyrüsefer
için en temel darbo¤az, boylam belirlemek için
benzer tekniklerin geliﬂtirilememiﬂ olmas›yd›.
Bu durum pek çok geminin k›ymetli yüküyle birlikte kayb›na yol açt›¤›ndan, hükümetler ve ticari ﬂirketler güvenilir bir boylam belirleme yöntemi için büyük ödüller vaadediyorlard›. Burada
temel güçlük zaman› güvenilir bir biçimde ölçememekten kaynaklan›yordu. Saat yap›mc›lar› bu
amaç için ilginç düzenekler geliﬂtirirken, 18.
yüzy›l›n baﬂlar›nda gökbilimciler de Ay’la Güneﬂ, gezegenler ve baz› y›ld›zlar aras›ndaki aç›sal uzakl›¤› tayin için, “Ay mesafeleri” denen
bir yöntem geliﬂtirmiﬂlerdi. Bu yöntemde Ay’›,
öteki gök cisimlerinin oluﬂturdu¤u bir saat kadran› üzerinde hareket eden bir saat kolu olarak
düﬂünebilirsiniz. Bu yöntemi kullanan denizciler
Ay’la belirli bir gök cismi aras›ndaki aç›y› ölçer,
Ay’la gök cisminin bu aç›sal uzakl›kta bulunmas› gereken zaman›, az önce anlat›lan yöntemle
hesaplar ve daha sonra da geminin kronometresiyle, kendi ülkesinin ulusal gözlem evindeki zaman› karﬂ›laﬂt›r›rd›. Zaman› do¤ru bilen seyrüsefer subay›, boylam› da do¤ru olarak hesaplayabilirdi. Diyelim, 35° do¤u boylam›ndaki Sinop liman›nda yerel zaman 12:00. Bu, ayn› anda 0° meridyenin geçti¤i Greenwich’teki saatin
09:40 oldu¤u anlam›na geliyor. Çünkü 15°’lik
boylam bir saate karﬂ›l›k geliyor. Dolay›s›yla
Greenwich’deki saatle, kendi yerel saatimiz aras›ndaki fark› bilirsek boylam› do¤ru olarak hesaplayabiliriz. Sekstantlar›n yeni modelleri, Ay
mesafelerini de ölçebilecek donan›mda olduklar›ndan boylam hesab›nda da kullan›labiliyor.
Ancak, günümüzde Greenwich’teki saati (GMT)
radyodan rahatl›kla dinleyebildi¤imiz için boylam çok daha kolay biçimde hesaplanabiliyor.
Yayg›n olarak günümüzde kullan›lan GPS uydular›yla yer belirleme tekni¤iyse, kaptanlar› enlem ve boylam hesaplamak zahmetinden kurtarm›ﬂ bulunuyor.
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zelinleyerek 1-2 ay bozulmadan saklayabilirsin.
Ama bizim g›dam›z a¤›rl›kl› olarak bal›kt›r. Devaml› peﬂimizden s›rt› denen (sahte bal›k yemi) bir olta
çekeriz. Her gün bir tane bal›k gelir. Büyük bal›k
geldi¤inde, yiyemeyece¤imiz k›s›mlar›n› tuzlay›p iki
gün güvertede b›rak›r›z. Past›rma gibi olur. Bal›k
tutamayaca¤›m›z liman gibi yerlerde onun yeme¤ini yap›p yeriz. Bizim gibi dünya seyahati yapanlar
büyük marinalara hiç girmezler. Akdeniz’den ç›kt›ktan sonra senelerce hiçbir marinaya girmedik.
Hep ›ss›z demir yerlerine, daha kenarda köﬂede
kalm›ﬂ adalar›n koylar›na gideriz. En fazla, yak›n›m›zda bir köy vard›r. Onun için stoklu olarak gitmemiz gerekir. Ben s›k›lmadan üç ö¤ün bal›k yiyebilirim. Bal›¤›n en çok yapt›¤›m›z ﬂekli Polinezya’da
yerlilerden ö¤rendi¤imiz çi¤ bal›k yeme¤i: Bal›¤›n
derisini yüzüyorsun, k›lç›klar›n› ay›klay›p ufak ufak
do¤ruyorsun, tuz, limon ve zeytinya¤›ndan oluﬂan
bir sosta 10-15 dakika bekletiyor, sonra da yiyorsun. Bulaﬂ›¤›ysa bulaﬂ›k makinemizde y›k›yoruz.
Ama bildi¤iniz bulaﬂ›k makinesi de¤il. Bir tane filenin içine koyup suda halatla 15 dakika çekince p›r›l p›r›l olur! Tatl› suya gelince: Seyahatimizde teknenin su tank› 100 litreydi. Biz bununla yerine göre 2 ay dayanmak zorunday›z. Bulaﬂ›kta, çamaﬂ›rda, duﬂta hep deniz suyu kullan›r›z. Tatl› suyu sadece içmek için kullan›r›z. Bir de tentemiz var. Bunun ortas›nda ucunda hortum ba¤l› bir delik var.
Ya¤mur ya¤d›¤›nda biraz aç›k kal›r içinin tozunu als›n diye. Oradan bidona dolar. Bazen, aylarca hiç
su almadan, sadece ya¤mur suyuyla idare ettik.
BTD: Seyir halinde teknede neler yap›yorsunuz
ve seyir güvenli¤ini nas›l sa¤l›yorsunuz?
OA: Seyirde günler su gibi ak›p geçer. Denizde
2-3 saat birimiz güvertede oluruz, sonra di¤erimiz.
Güvertede olan yelkenleri kontrol eder, hava döndü mü, etrafta gemi var m› yok mu diye havuzlukta oturup genel kontrolleri yapar. ‹çerde olan uyur.
Uyuyamazsan, bir ﬂeyler okursun ya da bozulan bir
ﬂeyin tamiriyle u¤raﬂ›rs›n. Okyanus seyri kolayd›r.
Rotay› ayarlars›n, önünde binlerce mil aç›k deniz.
Yap›lacak tek ﬂey, civarda bir gemi var m› diye etrafa bakmak. Aç›k denizde en büyük tehlike gemi
çarpmas›d›r. Hele geceleyin o gemiler, dalgalar›n
aras›nda fenerlerin yan›k olsa bile hiç görünmezler.
Radarda bile ç›kmayabilir. Onlar sadece basar giderler. Zaten bize bir gemi çarparsa, çarpt›¤›n›n
fark›na bile varmaz. Kocaman okyanusta bir gemi
bula bula seni mi bulacak dersin; ama buluyor. Bir
de co¤rafi görüﬂ mesafesi vard›r. Seyir halinde bakt›¤›nda en iyi hava koﬂullar›nda 10 mil ötesini görürsün. Bugün modern gemiler 15-20 mil sürat yap›yorlar. Sen de 5 mil sürat yapt›¤›na göre 25 millik bir h›zla birbirinize yaklaﬂ›yorsunuz. 12 mil ötede bir gemi varsa, içeriye bir kahve yapmaya inip
oyalan›rs›n; ç›kt›¤›nda gemi burnunun dibindedir.
BTD: Denizde en büyük tehlike...
OA: ‹lk olarak gemi çarpmas›, ikincisi yang›n,
üçünsü de denize düﬂmek. Yang›nda yapabilece¤in
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bir ﬂey yok. Denize düﬂersen gittin demektir. Güvertede tek baﬂ›nas›nd›r, bir aya¤›n kayd›, dengeni kaybedip düﬂtün, içerdekinin ruhu bile duymaz. Tekne
zaten gidiyor. Haberi olsa bile dönüp seni almas›
çok zor. Onun için, havuzluktan ç›k›p baﬂa ya da k›ça giderken emniyet kemeri takar›z. Teknenin baﬂ›ndan k›ç›na kadar her iki tarafta çelik bir tel vard›r.
Ona ba¤l› olan bir halatla da emniyetimizi sa¤lar›z.
BTD: Hava tahmini yapabiliyor musunuz?
OA: Denizcilik sacaya¤›na benzer. Bir aya¤› navigasyon, yani seyir bilgisi, di¤eri gemicilik, öbürü de
hava durumudur. Ben 5 y›l boyunca uzman oldum diyebilirim. Devaml› baﬂ›m›z yukar›da, bulutlardan,
ay›n durumundan, barometreden tahmin etmeye çal›ﬂ›r›z. Aç›k denizde geleneksel yöntemlerle havay›
ö¤renmeye çal›ﬂ›r›z. Öyle uydudan hava raporu alan
cihazlar yoktu. Örne¤in, ay›n etraf›nda bir hale varsa
ertesi gün ya da 10 saat içinde kuvvetli bir rüzgar
beklenir. En önemli ﬂey, güneﬂ’in do¤uﬂu ve bat›ﬂ›d›r. E¤er güneﬂ, güzel, k›pk›rm›z› p›r›l p›r›l renklerle
bat›yorsa ertesi gün hava güzel olacak demektir.
Ama sabah yine güzel bir gün do¤umu varsa, kötü
hava geliyor demektir. En temel ﬂey budur. Bunun
d›ﬂ›nda hava haritalar›n› al›p onlara bakarak da tahmin edebiliyorum. Bir de modern teknelerin ço¤unda bulunan "weather fax" dedikleri, hava durumu
alan cihazlar var. Size bir sayfa gelir ve nerede alçak
bas›nç, nerede yüksek bas›nç oldu¤u gibi hava sistemlerinin hareketlerini görebilirsiniz. Bu, haz›r bir
hava durumu de¤ildir. Kendiniz yorum yap›p tahmin
etmeniz gerekir. Ama uzun okyanus yolculuklar›na
ç›karken bir hava durumunu ö¤renirsin, o da zaten
3-4 günlüktür. 1 hafta sonra da hiç hava durumuyla
ilgilenmeyiz. Çünkü havan›n iyi ya da kötü olaca¤›
hiçbir ﬂeyi de¤iﬂtirmez. Yapaca¤›n tek ﬂey, hava iyi
de olsa kötü de olsa o rotada gitmek. Bilmemek daha iyidir, moralin bozulur kötü hava geliyorsa.
BTD: Aç›k suda yönünüzü nas›l buluyorsunuz?
OA: Aç›k suda kerteriz alabilece¤in bir yer yoktur. Ama astronomi navigasyonu (uzay navigasyonu)
denen bir ﬂey var. Sekstant denilen ve yüzy›llard›r
kullan›lan çok eski bir alet Ay’›n, gezegenlerin, y›ld›zlar›n ufukla olan aç›lar›n› ölçüp haz›r bir cetvelden de bir formülle enlemini, boylam›n› bulmaya yarayan bir alet. Kullanmas› biraz zor. El becerisi ister.
Devaml› sallanan bir teknenin üzerinde onunla sa¤l›kl› rasat yapmak, tecrübeyle becerilecek bir iﬂ.
Ama ﬂimdi de GPS ç›kt›. Bununla da bir iki dü¤meye basarak bulundu¤un koordinatlar› alabiliyorsun.
Bu hem iyi hem de kötü oldu. GPS ç›kt› denizcilik
bozuldu diyenler var. Aç›k denizde bir keﬂif duygusu vard›r. “Do¤ru rotada m›y›m? gibi kendi baﬂ›na
bir ﬂeyler yapmak keyfi vard›; kalmad›. GPS ç›kt›ktan sonra denizde kaybolmak diye bir ﬂey yok. Ama
GPS’nin verdi¤i sinyalleri ABD kontrol ediyor. Bir
savaﬂ ya da kriz durumunda sinyalleri kesebilir ya
da yanl›ﬂ sinyal yollayabilir. Körfez Savaﬂ› s›ras›nda
böyle bir olay yaﬂanm›ﬂ, bir süre GPS sinyalleri yollanmam›ﬂ ve GPS kullananlar çok zor durumda kal-

m›ﬂlar. Denizde nerede oldu¤unu bilmemek kadar
kötü bir duygu yok. Onun için, eski sistem navigasyonu bilmek laz›m. Uzun yola ç›kacaklara öneririm.
BTD: Aç›k suda kulland›¤›n›z ak›nt› ya da rüzgarlar var m›?
OA: Rüzgar ve ak›nt› atlas› vard›r. Bizim kulland›¤›m›z, ‹ngiliz Donanmas›n›n yay›n›yd›. Ak›nt›lar›n
hangi yönden hangi süratte akt›¤›, rüzgar›n ortalama olarak nereden esti¤i gibi ﬂeyler vard›r. Ama
bunlar genel bilgilerdir. Ço¤u zaman da tutmad›¤›n›
gördük. Sadece genel bir fikir verir. Ama denize ç›k›nca bambaﬂka ﬂeylerle karﬂ›laﬂa biliyorsunuz. Hiç
rüzgar esmemesi gereken yönden, günlerce rüzgar
esebiliyor.
BTD: Türkiye denizlerinde çok tehlikeli f›rt›nalar
oluyor mu?
OA: Marmara denizi ço¤u zaman kuvvetli, okyanus f›rt›nalar›na yak›n f›rt›nalar›n oldu¤u bir yer.
ATV’de hava durumu iﬂini yaparken, Devlet Meteoroloji istasyonlar›ndan birine gitmiﬂtim. Uluslararas› bir istasyondu. Orada çal›ﬂanlar bilgili falan, tamam; ama, hiçbirinin denizle ilgisi olmad›¤›n› fark
ettim. Onlara Marmara Denizi’ni 2 ya da 3’e bölerek verseniz daha iyi olur diye bir öneride bulunmuﬂtum. Bana da dediler ki; Marmara zaten iç deniz ne
önemi var? Vermesek de olur; ama veriyoruz. Oysa,
o arkadaﬂ denizci olsa, Marmara’n›n ne kadar tehlikeli olaca¤›n› bilirdi. Örne¤in, hava ‹mral› Adas›’yla
‹zmit Körfezi hatt›n›n güneyinde baﬂka, kuzeyinde
baﬂka eser. Ege’de de burundan buruna hava de¤iﬂir. S›¤ac›k Körfezi’nde bir hava eser, günlerce teknenin burnunu ç›karamazs›n. D›ﬂar›da hiçbir ﬂey
yoktur, sadece körfezin havas› öyledir. Saros’ta (Kuzey Ege) deli gibi karayel eser. ‹skenderun’un ünlü
bir Yar›kkaya f›rt›nas› vard›r. Büyük gemilerin bile
demirlerini söküp karaya itebilir. Gökova’da Deli
Mehmet denen, anafor ﬂeklinde bir rüzgar eser, her
yerden gelir a¤açlar› kökünden söker.
BTD: Denizci olmak için çok para m› gerekiyor?
OA: Gerekmiyor asl›nda. Örne¤in, Uzaklar orta
halli bir yerli otomobil fiyat›nad›r. Bu fiyata alaca¤›n
bir tekneyle de istedi¤in yere gidebilirsin. Uzun seyahatlere ç›kmak için de çok paraya gerek yok. Zaten çok paras› olanlar öyle seyahatlere ç›kmazlar.
Seyahatimizde 2 kiﬂinin ayl›k gideri 600 dolard›. Bu
orta halli bir ailenin ayl›k gideri kadard›r. Tekne olduktan sonra bu iﬂin bir harcamas› yok. Yak›t paras›, konaklama paras› yok, yiyece¤in büyük bir k›sm›n› denizden al›yorsun. Tahmin edildi¤i gibi zengin iﬂi
de¤ildir bu.
BTD: Son zamanlarda ev tersanecili¤inden bahsediliyor...
OA: Elinden iﬂ gelen hemen herkes, evinin bahçesinde kendi teknelerini yapabilir. Ama yaparken
hayal k›r›kl›¤› yaﬂamamak için mutlaka bir projeye
göre ve uzman›na dan›ﬂarak hareket edilmeli. Yeni
Zelanda’da bir çok evin arka bahçesinde insanlar
kendi teknelerini yap›yorlard›. Ev tersanecili¤i d›ﬂ›nda Türkiye’de çok iyi tersaneler var ve dünya kalitesinde tekneler yap›l›yor.
BTD: Türkiye k›y›lar› dünya denizlerine göre nas›l?
OA: Dünyadaki en güzel yerlerin bizim Akdeniz
ve Ege sahillerinden güzel olmad›¤›n› gördüm. Özellikle de Bodrum yar›madas›ndan Kemer’e kadar
olan sahil ﬂeridi, dünyan›n en güzel yeri. Bunun için
k›ymetini bilmek laz›m. Ama uzun okyanus seyirlerinin yeri baﬂka tabii.
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