AKAN SUYUN R‹TM‹NE UYMAK

RAFTING
‹nsano¤lu akarsu k›y›lar›nda yaﬂarken ilk zamanlarda suya sadece bal›k avlamak ve karﬂ›dan
karﬂ›ya geçmek için giriyordu. Sonra gereksinimlerin artmas›yla birlikte akarsuyun karﬂ›s›na baz›
eﬂyalar›n› da taﬂ›mas› gerekli oldu. Bunun için
kesilmiﬂ a¤açlar› birleﬂtirerek kullanabilece¤ini
düﬂündü. Böylece akarsuda ilk taﬂ›ma arac› olan
"sal"’› keﬂfetti. Zamanla geliﬂtirdi¤i bu sal› K›z›lderililer hayvan derileriyle kaplayarak kano haline getirdiler ve taﬂ›ma d›ﬂ›nda bir yerden bir yere gitmek içinde kullanmaya baﬂlad›lar. Tüm bunlar bugün yap›lan akarsu sporlar›n›n kökenini
oluﬂturuyor. Bu faaliyetlerin spor olarak yap›lmaya baﬂlanmas› 1800’lü y›llara gidiyor. As›l geliﬂmeleriyse II. Dünya Savaﬂ›’ndan sonra. Bu sporlardan oldukça popüler olan rafting, günümüzde
herkesin kolayl›kla yapabilece¤i bir ﬂekle getirilmiﬂ.
Rafting, h›zl› akan, debisi yüksek akarsularda, kauçuktan yap›lm›ﬂ ﬂiﬂme bir bot üzerinde tak›m halinde (6-14 kiﬂi) yap›lan "akarsu krosu"
olarak tan›mlan›yor. Rafting yapacak olanlarda
aranan tek beceri "yüzme bilmek". Bunun d›ﬂ›nda çok güçlü bir fizik kondisyonu, iyi kürek çekmek gibi özelliklere gerek yok. Bota bindikten
sonra yapman›z gereken tek ﬂey, rehberin komutlar›n› yerine getirmek. Bunu yapt›¤›n›z sürece, en zorlu parkuru bile rahatça geçebiliyorsunuz. Rafting yaparken unutulmamas› gereken ilk
ﬂey, di¤er do¤a sporlar›nda da oldu¤u gibi, do¤aya karﬂ› gelmek de¤il, onun kurallar›yla uyumlu
bir ﬂekilde hareket etmek gere¤i. Amaç akarsuyu yenmek de¤il, ak›nt›ya uymak olmal›. Herhangi bir rafting turuna kat›ld›ktan sonra tura baﬂlayaca¤›n›z yere gidiyorsunuz. ‹lk olarak size rafB‹L‹M ve TEKN‹K 34 Haziran 2003

ting malzemeleri veriliyor. Can yele¤i, kask ve
kürek her raftç›n›n takmas› ve kullanmas› zorunlu olan malzemeler. Bunun yan›nda so¤uk sular
için neoprenden yap›lm›ﬂ dalg›ç elbisesi ve botu
da verilebilir. Tüm malzemeler da¤›t›ld›ktan sonra, botun rehberi size, gidilecek olan parkur, komutlar, malzemelerin tan›t›m› kullan›m›, botun
devrilmesi ya da bottan düﬂülmesi halinde neler
yap›lmas› gerekti¤i gibi konular› teorik ve uygulamal› (karada) olarak anlat›yor. Bu, iﬂin en
önemli k›sm› ve çok iyi dinlemek gerekiyor. Bu
derslerden sonra ekip, botu yanlar›ndaki emniyet
iplerinden tutarak nehre taﬂ›yor, herkes önceden
belirlenmiﬂ yerlere oturuyor ve ilk komut geliyor:
"Hep beraber ileri". Herkes tüm gücüyle küreklere as›l›yor ve akarsuyun ak›nt› dümenine giriliyor. Kalp at›ﬂlar› yavaﬂ yavaﬂ yükselmeye baﬂl›yor. Küçük kürek darbeleriyle ufak tefek manevralar yap›lmaya baﬂlan›yor. Bir süre sonra akarsuyun sesi artmaya baﬂl›yor ve ileride beyaz köpüklü bir yer görünüyor (rapid). Bu andan itiba-

ren kalp at›m› iyice h›zlan›yor ve rapide girilince
art›k tek hedef, düﬂmeden rapidi atlatabilmek.
Akarsuyun dalgalar›yla olan bu bo¤uﬂmay› tak›m
halinde atlatt›ktan sonra yeni bir rapide kadar bu
yo¤un heyecan yat›ﬂ›yor.
Raftingin en keyifli yan› da bu zorlu rapidleri
geçmek. E¤er Çoruh gibi bir nehirde bu sporu yap›yorsan›z alaca¤›n›z keyif oldukça fazla. Çünkü,
arka arkaya o kadar çok rapide girersiniz ki bazen önünüzdeki dalgadan dolay›, bir süre karﬂ›
taraf› göremez olursunuz. Bunlar iﬂin keyifli k›s›mlar›. ﬁimdi gelelim bu sporun tehlikeli olabilecek yanlar›na.
Akarsu yata¤›n›n darald›¤› yerlerde suyun debisi, dolay›s›yla h›z› oldukça artar. Bu durum önceden görülebilir ve bu yerler daha dikkatli geçilir. Di¤er bir tehlike, dalgalar. Dalga, suyun akarsu yata¤›ndan akarken önüne kaya gibi bir engel
ç›kmas›ndan dolay› oluﬂur. Engel hareket etmedi¤i için dalga da sabit kal›r. Bu durum, botun burnu dalgaya dik gelecek ﬂekilde sokularak atlat›la-

bilir. E¤er botun yan taraf›yla dalgaya girilirse
botun devrilme olas›l›¤› vard›r (özellikle büyük
dalgalarda). Akarsularda küçük ya da büyük kayalar da bulunabilir. Küçük kayalar, üzerinden
geçilerek rahatl›kla atlat›labilir. Büyük bir kaya
varsa, yan›ndan geçilmesi gerekir. E¤er kayaya
istemeden de olsa çarp›l›rsa, rehberin komutuyla
birlikte, herkesin a¤›rl›¤›n› botun kayaya çarpt›¤›
k›sma vermesi gerekir. Botun a¤›rl›k merkezi
kayaya ne kadar yak›n olursa, alabora riski de o
kadar azal›r. Di¤er durumda kayaya çarpmayan
k›s›m, akarsuyun arkadan gelen itici gücüne karﬂ› koyamaz ve aﬂa¤›ya çöker. Rafting terminolojisinde "kravat" denilen bu durumda, rehberin
tam zaman›nda komut vermesi çok önemli. Erken ya da geç verilen bir komutun sonucu alabora. Bunun d›ﬂ›nda, akarsuyun taban›na saplanm›ﬂ
a¤açlar da tehlike yarat›rlar. Bu durumda a¤ac›
önceden görüp yan›ndan geçmek gerekli. Bir de
ﬂelale tehlikesi var. E¤er ﬂelale çok yüksekse, geçiﬂ do¤rudan karadan olmal›. Tüm bu tehlikeleri
kolayca atlatabilmek için, rafting yapaca¤›n›z
akarsuyu çok iyi bilmeniz gerekiyor. E¤er bilmiyorsan›z mutlaka akarsuyu iyi tan›yan bir rehberle rafting yapman›z gerekiyor.
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Her ﬂeyden önce, düﬂmekten korkmamak laz›m. Bot devrilebilir ya da sakin bir yerde giderken yüzeyden görünmeyen bir kayaya oturabilir.
E¤er dikkatiniz da¤›lm›ﬂsa, bottan düﬂebilirsiniz.
Bu durumda önemli olan ﬂey pani¤e kap›lmamak. Yapman›z gereken ilk iﬂ, e¤er bot yak›n›n›zdaysa bota ç›kmak. Bot uzaktaysa, akarsu üzerinde s›rt üstü yat›p, ayaklar› dizlerden hafifçe k›rarak ak›nt› yönüne çevirmek gerekiyor. Kollar› da
gövde üzerinde getirerek pozisyon al›n›r. Bu pozisyonda rahatça nefes al›r, önümüzü görebilir ve
karﬂ›m›za ç›kacak olan engellerden kendimizi koruyabiliriz. Bottan ilk kez düﬂüyorsan›z, ister istemez aya¤a kalkmaya çal›ﬂ›yorsunuz. Ak›nt›ya
karﬂ› koyamayaca¤›n›z için hemen düﬂüp ak›nt›da yuvarlanmaya baﬂl›yorsunuz. Ne kadar çabuk
yüzme pozisyonuna geçerseniz o kadar avantaj
sa¤lars›n›z. Yüzme pozisyonu almak için uygun
bir zamanda ve rapidlerin d›ﬂ›nda çal›ﬂarak ken-
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darald›¤› yerlerde suyun debisi ve h›z› artar. Bu
bölgeleri geçerken dikkatli olunmal›.
B: Kayal›k engeller: Akarsu yata¤›n›n kavis yapt›¤›
yerlerde derin ve s›¤ yerler oluﬂur. S›¤ yerlerde kayalar
ortaya ç›kar ve engeller oluﬂturur. Bu yerleri geçerken
ak›nt›n›n düzenli akt›¤› yerler ve mümkünse derin
k›s›mlardan geçmeye
çal›ﬂ›lmal›.
C,D: Akarsular›n baﬂka
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yak›n k›s›mlar ve tam birleﬂim
yerlerinde rapidler çok s›k
olarak görülürler. Bu birleﬂim
sonucu suyun h›z› ve debisi de
oldukça artar.
E: Akarsular›n birleﬂim yerleri.
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- Eddy: Akarsuyun içinde ak›nt›ya karﬂ› engel
oluﬂturan her cismin hemen arkas›nda ya da nehir
kenarlar›ndaki girintilerde akarsuyun yüzeyinde bir ters
ak›nt› bölgesi oluﬂur. Bu bölgeler raftç›lar için bir
dinlenme ya da herhangi bir tehlike an›nda s›¤›nma
yerleri olabilir.
- Anafor: Eddy’lerden farkl› olarak nehrin dibine do¤ru ak›nt› oluﬂtururlar.
- Akarsuyun debisi yüksek oldu¤un baz› kayalar engel oluﬂturmaz.
- Debi azald›kça bu kayalar çeﬂitli tiplerde ve büyüklüklerde engeller oluﬂturmaya baﬂlar. Bundan
dolay› daha önce geçti¤iniz yerlerde engel olmamas›, oran›n hep güvenli geçiﬂ sa¤layaca¤› anlam›na
gelmiyor.
dinizi geliﬂtirebilirsiniz. Bu antrenman, su yutman›za neden olabilir ama olas› düﬂmelerde oldukça rahat hareket etmenizi sa¤lar.
Akarsular rapidlerin büyüklü¤üne, ak›ﬂ h›z›na, debilerine göre 1’den (en zay›f) 6’ya (en güçlü) kadar olan zorluk derecelerine (zd) göre s›n›fland›r›l›r.
zd 1: Akarsu oldukça sakin, beyaz köpükler
bulunmaz, çok küçük ve zay›f dalgalanmalar
bulunur.
zd 2: Tehlike yaratmayan küçük engeller,
küçük beyaz köpükler ve dalgalar bulunur.
zd 3: Güçlü dalgalar, dar geçiﬂler, büyük
beyaz köpükler, güçlü burgaçlar(anafor)
bulunur. dalga boyu
1 metre kadar olabilir.
Eddy
zd 4: Çok güçlü
E ak›nt›lar ve dalgalar
Akarsuyun yönü
bulunur. Sualt› ve su
üstü engelleri çok
D
olan rapide girildi¤inde arkas› görünmeyebilir.
zd 5: Oldukça güçlü dalgalar,
türbülanslar, birbiri ard›na gelen rapidler bulunur. Dalga boyu 5 m kadar yükselebilir. Dar ve

engelli geçiﬂleri çok olan bu seviyeyi geçmek için
k›y›ya emniyet sistemi kurulmas› gerekir.
zd 6: Çok tehlikeli olan ve özel yap›lm›ﬂ botlarla ve yaln›zca profesyonellerin geçebilece¤i
yerlerden oluﬂur.
Rafting yap›lan nehirler
Dünyan›n belirli yerlerinde yap›lan rafting
için, Türkiye co¤rafyas› oldukça uygun. En bilinen ve dünyan›n en iyi 4 rafting nehri aras›nda
bulunan Çoruh nehri, toplamda 260 km'lik parkuruyla ve zorluk derecesi 6’ya (Demirkent civar›) kadar ç›kabilen bir nehir. Çoruh’un en önemli özelli¤i, hem amatörler hem de profesyoneller
için uygun parkurlar›n›n bulunmas›. Ayr›ca nehrin kenar›ndan otoyolun geçmesi, hem ulaﬂ›m›
hem de olas› bir kazada ilk yard›m› kolaylaﬂt›r›yor. Bunun d›ﬂ›nda Antalya’da Köprüçay (ZD 12), Manavgat Çay› (ZD 3-4), Alara Çay› (ZD 3-4),
Seyhan Nehri'nin Toros Da¤lar› aras›nda akan
kolu Zamant› Irma¤›'n›n (ZD 3-5), Silifke’de Göksu Çay› (ZD 3), Bolu’da Melen Çay› (ZD 3-4) ve
Mu¤la’da Dalaman Çay› (üst parkur ZD 2-3, alt
parkur ZD 1-2), ülkemizde rafting yap›lan di¤er
akarsular.
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