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Tatlı bir akşam vakti, Su-Sail güz gezisi otobüs grubu olarak 
Ataşehir’den ayrıldık. Susurlukta tost-ayran yedikten sonra gezimiz için 3 
kutu Hoşmerim tatlısı aldık. Yorgun argın yelken yaptıktan sonra tatlı ile 
moral bulmayı umuyorduk. Ne acıdır ki kaderin ördüğü ağlardan 
habersizdik. Gün doğumundan sonra kaderin ilk sektesini gördük: Gökova 
körfezine inerken motorun kayışı attı. Sonra tekrar attı. Tamirat yüzünden 
1,5 saatimiz gitti. Bu vakit kaybı yetmezmiş gibi Marmaris girişinde 
jandarma otobüsü durdurup herkesin kimliğini tek tek kontrol etti, neyse ki 
bizi bıraktı. Artık denizler bizimdi.  

1.Gün (10 Kasım 2007)  

Albatros Marina Marmaris 

Uçak grubu ise cumartesi sabahı Dalaman’a gitmek üzere Atatürk 
Havalimanı’nda toplandı. Ancak uçağın kalkma saati gelmesine rağmen 
Ebru ve Tamay halen yoktu. Havalimanındaki yoğunluktan dolayı güvenlik 
kapısından geç girmişler, Ebru sırayı yarmaya çalışınca insanlardan “küçük 
hanım ayıp oluyor” diye ayar yemiş. Uçağa en son Tamay ve Ebru bindi. 
Dalaman’a inince ekip vito servisle marinaya geldi.  



Alışveriş yapıldı. Açlıktan birbirine yamyam gibi bakan tayfaya Burger 
King’den yemek yetişti. Otobüsün kayışı ve 
jandarma sağolsun, herkes teknede 
toplandığında saat 15:00 olmuştu. Rüzgar 
ölçümleri Marmaris koyu içinde 40knot’u 
gösteriyordu. Tekne marinada olmasına 
rağmen kuru direkle yatıyor, halatlardan 
korkunç sesler geliyordu. 2 saat sonra 
kararacak fırtınalı bir havada denize çıkmak 
yerine ilk geceyi Albatros Marina’da 
geçirmeye karar verdik.  

Akşam çaylar döküldü, bisküviler açıldı; 
tayfa hem tekneyi tanıdı, hem de kaynaştı. 
Marina’da bulunan ve bizden ayrılmayan 
kedi ilgi odağı oldu. Ona “Kamil” ismini 
verdik. Marinadan ayrılana kadar peşimizi 
bırakmayacaktı. Kaderin ağlarının önümüze 
çıkardığı bir sekteye daha şahit olmuştuk. 
Tıpkı geçen gezide olduğu gibi, bu gezide 
de susurluktan alınan hoşmerim tatlısı iniş 

telaşıyla güme gitmişti. Muhtemelen Ulusoy’un muavinleri bize dua 
ediyorlardı. Yarın güzel bir seyir bizi bekliyordu, çok umursamadık, 
erkenden yattık.   

2.Gün (11 Kasım 2007)  

Albatros Marina Marmaris>Serçe Limanı>Bozukkale 

Karanfilli çay eşliğinde yaptığımız muhteşem ve bir o kadar nutella’lı 
kahvaltımızın ardından bulaşık falan demeden denize 
açılmıştık. Yelken açmak için hazırlanmaya 
başladığımızda bulaşıkları çoktan bitirmiştik. Tabii ki 
Sabah Serhat’ların  “çıktık çıkıyoruz” gazlarına rağmen 
denize ilk açılan tekne LuluIII olmuştu. Bol kavançalı bir 
pupa seyriyle Marmaris koyundan çıktık. Daha sonra 
batıya dönüp Serçe Limanı’na doğru dar apaz gitmeye 
başladık.  Seyir esnasında da Lulu, birinciliğini  Arda’nın 
köylü tarzı trim ayarları ve Falco’nun gazıyla korudu. 
Trim oturduktan sonra hoparlörlerden gelen “gurbetçi 
rep” tipi Falco müziği orsanın vazgeçilmezi haline geldi.  



 

Tüm tekneler öğle yemeğini yemek üzere Serçe limanı’na ulaştılar. 
20m derinliğe 25m demir attık. Tüm diğer tekneler de bize 
bağlandıklarından, 2 saat boyunca bu saçma demirden medet umduk. 
Allahtan kısa kaldık da bir şey olmadı.Yemekte gezinin vazgeçilmezi olan 
domates soslu makarnalara yumulduk. Öğle yemeği molasından sonra 
seyire devam ettik ve  geceyi geçirmek  için Bozukkale Koyu’na ulaştık. 

Bozukkale bizi iyi karşılamadı. Hava kararmak üzereydi ve her yer 
pet şişeden bozma tonozlarla doluydu. Reisimiz Yiğit ve Anıl zodiac ile 
Hadar teknesini tonoza bağlamak için açıldılar. Teknenin idaresinde Arda 
vardı. Mazot yakmasın diye motoru durdurmuş, tekneyi küçük dümen 
hareketleriyle yerinde tutuyordu. Hadar teknesi uzun çabalar sonucu demir 
attı. Biz de yanlarına gidecektik; ancak Arda bir anda motorun 
çalışmadığını tüm ekiple paylaştı. Motor hiçbir şekilde çalışmıyor, tekne 
kayalıklara doğru sürükleniyordu. O anda Tamay  telsize koştu ve 
Aisha’dan yardım istedi.  

Tamay: Aisha Aisha burası Lulu. 

Dünya: Burası Aisha dinlemedeyiz Lulu. 

Tamay: Aisha motoru çalıştıramıyoruz, kayalara sürükleniyoruz. 

Dünya: Çok Hoşş! 

Tamay: Çok acil ama! 



Dünya: Hımm.. 

Aisha vapur gibi süratle yardıma geldi ve teknemizi 50 metrelik 
koltuk halatlarıyla baştan ve kıçtan kendine bağladı, Hadar’ın yanına 
getirdi. Sonunda tüm tekneler bağlandı. Sıra akünün neden elektrik 
vermediğini bulmaya gelmişti. Off-Shore yetkililerini aramaya çalıştıysak 
da Bozukkale’de telefon çekmediğinden bu şansa erişemedik. Đş başa 
kaldı. Bir ajan titizliğinde çalışarak, akünün sadece yük çekildiği anda 
boşaldığını, diğer zamanlarda voltajının sağlam olduğunu farkettik. Bu 
sorun daha önce Yiğit’in emektar Merso’sunun başına gelmiş. Motor 
aküsüyle servis akülerinden birini değiştirdik, motor ferahladı.  

Hepimiz çok yorulmuştuk. Ertesi gün zinde kalkmak ve koyda keşfe 
çıkmak için erkenden yattık. 

3. Gün(12 Kasım 2007)  

Bozukkale koyu> Datça limanı 

 

Sabah erkenden kalkıp zodiaclarla Bozukkale koyunun hemen 
girişinde bulunan kale kalıntılarını gezmeye gittik. Su-Sail bayrağımızla 
hatıra fotosu çektirdik. Kale surlarında gezerken peşimize yine bir kedi 
takıldı. Zavallı kedicik, aç kalmış olacak snickers’larımızı hapur küpür 
yedi... Dilek suyunda çekim yaptık. Bugünkü rotamız uzun olduğundan 



fazla oyalanmadan birbirimizden avara olup koydan çıktık. Önce batıya 
yönelip dalgalı denizde bol trapezli bir orsa seyri yaptık. Yiğit dün geceden 
beri oldukça yorgundu ve daha fazla dayanamayarak aşağı inip yattı. 

Burnu geçtikten sonra rotamızı kuzeye yönelttik ve geniş apazla 
pupa arası bir seyre girdik. Karanfil katılmış çok net bir çay içtikten sonra 
balonumuzu açtık. Rotadan sapmaya başlayınca kavança atmaya karar 
verdik. Yiğit yukarı geldi ve dümene geçti. Kavançayı atmaya başladık. Đşte 
tam o an baş üstünde görev yapan Arda ve Anıl gönderin kontrasını 
değiştirirken baby stay’i  fark ettiler. Arda’nın  “Yiğit baby stay’i unuttuk 
abi!” demesine kalmadan balonumuz ıstıralyaya eşi benzeri olmayan bir 
şekilde dolandı. Dolansa neyse, dolanırken içine üstbaskıyı da alıp, kendi 
kendine kazık bağı atması işi daha da karmaşık bir hale soktu. Böylece 
bütün öğleden sonramızı sekteye uğratmış olduk.  

Hiçbir şekilde çaparizi çözemiyoruz... Öyle ki çabalarımızın 
sonucunda, balonu daha da korkunç bir halde; üstten ve alttan ıstıralyaya 
düğümlenmiş, ortadan balon gibi şişmiş ve rota nedeniyle bizi yana yatıran 
bir pozisyonda buluyoruz. Datça limanına kadar bu şekilde gitmeyi 
düşünüyorduk ki balonun baş ıstıralyaya zarar verebilceğini ve bu balonla 
demir atamayacağımızı fark ettik. Berk Can’ı direğe basarak balonun 
rüzgardan dolan kısmına camadanlar attırarak en azından güvenli şekilde 
Datça’ya ulaşmayı planladık. Berk Can halatlarını hazırlamış, son duasını 
etmişti ki balon yavaş yavaş açılmaya başladı. Bu durumu ilk farkeden 
Hürcan’ın uyarısıyla bir anda sevinç dalgası oluştu. Pupadan apaza, 
apazdan puapaya dönmeler, alttan asılmalar, derken balon iyice açıldı. 
Hatch’ten baş kamaraya almak için mandarı boşladık ama gönderin üst 
baskısıyla aşk yaşayan balon bir türlü asağıya inemiyordu. Arda ile Berk 
Can üst baskıyı çaparizden kurtarınca 5 kişi başüstünde balonu tekneye 
almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Elindeki kamerasını bırakan 
Hürcan’ın bile girdiği bu boğuşmayı Tamay ve Seda havuzluktan izlemeyi 
tercih ettiler.  



 

Datça’ya vardıktan sonra rahatlayan tayfa denize akın etti. Pide yedik. 
Pide yedikten sonra herkese bir rahatlık çöktü ve lulu III ekibi tabiri caizse 
“stand by” konumuna geldi. Ancak Arda Cezzar ve Aisha teknesinden 
kankası Emre Ertan, balık tutmak için botla açıldılar. Hava karardı, gece 
oldu. Gelen yok. Fırtına var. Üzerlerinde telefon veya benzeri bir şey hatta 
el feneri bile yok. Bu durumdan endişelenen Yiğit, Berk Can ile birlikte 2 
beygirlik motorlu dandik zodiac ile denize açılmaya karar verdi.  

 Yanımızdaki lüks yatın kaptanı bu durumu gördü ve gitmemizin çok 
tehlikeli olduğunu, kendimizin de tehlikeye girebileceğini söyledi. 
Kendilerinin 15 beygirlik zodiaclarıyla gitmeyi tavsiye etti. Hatta tavsiye 
etmekten öte, “Gidemezsiniz! bununla gidin!” diye direktif verdi. Botu 
indirdiler. Bizimle gelen miço önce sigara teklif etti, kaybolanlara bildiği 
tüm küfürleri saydı, “bu havada denize çıkılır mı” dedi, “dingi ulan o, 2 
beygir bu havada ne yapar ki” dedi, “telefon almadan çıkılır mı” dedi, 
“inşallah parlak bir şeyleri vardır” dedi, “burası deniz, kimden isteseniz 
yardım eder, kendinizi tehlikeye atmayın” dedi, dedi de dedi ama 
bizimkiler kayıp. Su dalgalı, hava karanlık. Led feneri denize tutuyoruz ama 
karanlıktan başka bir şey göremiyoruz. Neyse ki yan koydan birileri bize 
ışık tutuyor. Işık tutup tutup sol tarafı işaret ediyor. Altımızda kuvvetli 
motor, ışığı da görmüşüz, bastırıyoruz. Amcanın işaret ettiği yöne 
gittiğimizde yürek burkan bir manzarayla karşılaşıyoruz. Bot karada, Arda 
yerde uzanıyor, Emre motoru çanta gibi elinde tutuyor, etrafta küçük bir 
izleyici grubu; teyze, amcalar, küçük bir çocuk; yardımsever Datça ahalisi 
seferber olmuş bizim kafadarlar için. Yaklaştık, motoru kucağımıza aldık. 
Kafadarları da bota bindireceğiz... Tam o sırada gecenin bombası patlıyor: 



Çocuk: Anne bu abiler ne yapıyor? 
Teyze: Oğlum bak annelerinin sözünü dinlememişler, böyle olmuşlar. 

Bu son söz geceye damgasını vuruyor. Đskeleye geldiğimizde, başta 
kaptan abi olmak üzere herkes rahat bir nefes alıyor. Đsimlerini bile 
bilmediğimiz düşünceli kaptana ve miçoya, onlarca kez teşekkür ediyor, o 
an elimizde olan en değerli hediyeyi, Freeshoptan alınmış çikolatayı hediye 
ediyoruz. 

  Akşam yemeği olarak kuşbaşı etleri yaptık ama itiraf etmek 
gerekirse tadı pek de güzel olmadı... Gece olunca herkes Aisha teknesinde 
derin bir muhabbete daldı. Lulu III’ten gelen patlamış mısırı ve alınmış olan 
bilimum içeceği döndürerek geceyi keyifle noktaladık. 

Not: 

 *        Datça’da botla balık avlama maceralarının tümü bir olayla bitiyor. 
Geçen sene de benzer bir olay meydana gelmişti. Kerim-öner-alper üçlüsü 
balık avlarken botun benzinini kontrol etmemiş, simiye doğru 
sürüklenmeye başlamışlardı ki şans eseri yine Yiğit ve Erdem tarafından 
kurtarıldılar. Bu olayda da motora misina dolandığı, bu nedenle vitese 
takınca durduğu ortaya çıktı. Geziye gelenlere detaylı bir bot eğitimi 
verilmesi şart.  

*        Balon yelkenle kavança atarken hareketlerini daha önce planlayacaksın 
arkadaş. Bugünkü olayda baş üstünün gecikmesi, balon ıskotalarının aşırı 
boşlanması ve dümencinin balonu dolu tutamamasının ve hırçın dalgaların 
etkisi oldu. 

*        Koylarımızda gözümüzü dört açmak gerekiyomuş. Çünkü gecenin 
karanlığında çok çok zor gözüken muhteşem mavi renkli bidondan 
tonozlara sahibiz. Gece fenerle bile gözükmüyorlar... 

*        Seyir esnasında kraker, kek, çay, su gibi şeyler çok işe yarıyor. Yelken 
açmadan bunları havuzlukta depolamak piyanoda çalışan arkadaşa çok net 
bir iyilik olacaktır. Yoksa zavallı aşağı inip çıkıyor sürekli... 

4. Gün(13 Kasım 2007) 

Datça limanı>Bencik koyu 

Nutella stoklarımızı tamamladıktan sonra, sabaha sıcak simit ve 
poğaça ile başladık. Kahvaltıdan sonra vakit kaybetmeyip demir aldık. 
Datça limanı geride kalmışken yağmur eşliğinde yelkenlerimizi fora ettik. 
Biraz orsa gittikten sonra kontra değiştirmeden apaza döndük. Hadarla 
Aisha birbirine yakın seyrediyordu. Biz de trimimizi altobaşo ayarımızla 
tutturup yardırışa geçtik. Đki tekneyi de tokatlayıp Falco cd mizi taktık. 
Biraz trim, biraz Falco etkisiyle kendimizi rotamızdan şaşmış bulduk.  



 

Resim: Aşırı doz Falco’nun zararları 

Diğer teknelerden uzaklaşmış, rotamızdan çıkmıştık. Telsizden neden 
uzaklara gittiğimizi sorduklarında hiç çaktırmadan tarzımızın bu olduğu 
cevabını verdik. Karanfilli çayımızla moral bulup kraker atıştırarak 
midemize öğle yemeği ayarı çektik. Hürcan’ın çektiği fotolar eşliğinde 

bencik koyunun girişine geldik.  

Hadar teknesine yaklaştığımızda 
motorlarından beyaz-mavi bir duman 
çıktığını ve su çıkışı olmadığını gördük. 
Uyarımızın ardından hemen motoru 
kapattılar. Ancak motor bir daha çalışmadı. 
Hadar teknesi sürüklenmeye başladı. Biz bu 
sırada demir atmaya başlamış olduğumuz 
için yardım edemiyorduk. Can Tunca 
zodiactan Hadar’a atladı ve dümenin balık 
çiftliği iplerine dolanmasını engelledi. Bu 
sırada Aisha’dan çok uzaklaşmışlardı. 
Serhat son anda hazırlamış oldukları 
halatlardan birini bir tonoza bağladı ve 
kıyıya birkaç metre kala durdular. Böylece 
gezinin 3. olayından da ucuz kurtulmuş 
olduk. Yine güvende olmanın verdiği 
rahatlıkla kendimizi denize attık. Yiğit 
zodiac işlerine hep kendinin baktığını ve 
buna bir çözüm düşünmesinin gerektiğinin 
farkındaydı. Ayrıca tayfanın botu 
kullanabilmesi önemli birşey diye 
düşünerek zodiac derslerine Berkcanla 

başladı. Arda ve Emre zodiacla balık serüvenlerine devam ettiler ama ne 
tuttukları hala belli değil. Tamayla Yiğit arasındaki AltoFaşo tartışması son 
haddine gelmişken Arda’nın olaya el koyup sintine ayarı çekmesi izlemeye 
değerdi. Akşam offshore’ dan gelen ekip Hadar’ın motorunun tamir etti ve 



gezi yalan oldu diye üzülen Hadar tayfasının endişeleri sona erdi. Bu sırada 
Arda ve Yiğit epeyce getir-götür işi yaptı. Yağmur yüzünden ıslanan 
salopetleri ve kurulandığımız havluları içerde nem yapmaması için 
güverteye çıkardık. Sonuç pazar alanından farksızdı. 

Not: 

*       Öğrendik ki trim ne kadar güzel olursa olsun eğer kapışıyorsak 
rotadan sapmamaya çalışacakmışız. 

*        Motordan su çıkmıyorsa, kendini soğutamıyorsa hemen kapatıp 
sorunu çözmeye çalışmak en doğrusu. 

*        Bencik koyu güzel bir koy. Sık sık uğramalı, mümkünse hiç 
terkedilmemeli. 

5. Gün(14 Kasım 2007) 

Bencik koyu>Martı marina 

Bugünkü rotamız kısa 
olduğundan sabah kıyıda 
kahvaltı yaptık. Arda ve Akın’ın 
kalıp olarak kesilmiş kaşarları 
fırında eritmesi uzun sürdüğü 
için kahvaltı olarak onlara kendi 
yaptıkları tostlardan başka pek 
bir şey kalmamıştı. Zodiaclarla 
tekrar teknelerimize döndükten 
sonra hemen açıldık. Demir 
alırken ırgatımızın bozulduğunu 
farkettik. Metrelerce zinciri elimizle topladık. Tüm enerjisini burada 
harcayan Anıl, günün kalanını trapezde uyuklayarak geçirdi. Martı Marina 
yakınımızda olduğundan yarış antrenmanı yapmaya karar verdik. Tavşan 
rota yarış sistemiyle tokatladık, tokatlandık. Aisha’nın yarış sırasında 
tavşan olduğunun farkında olmaması ve Hadar’ın yarışlardan birinde 
tavşan olmasına rağmen en geride başlaması hepimizi güldürdü. Sonunda 
çok uzaklaştığımızı ve havanın karardığını fark edip pruvamızı Martı 
Marina’ya çevirdik. Su-Sail’e daha çok foto kazandırmak amacıyla Hürcan’ı 
direğe basmak istedik. O ana kadar sakin gözüken Hürcan’ın gözündeki 
korkuyu gören reisimiz, önceden birisinin direğe basılmasını, neler 
yapılması gerektiğini Hürcan’a göstermesini istedi. Bu kişi tabii ki Arda’ydı. 
Arda’dan sonra Hürcan’ı direğe bastık. Birbirine yakın olarak seyreden 3 
tekneden hoş enstanteneler çıktı. 



 

Marinaya bağlanınca medeniyete kavuşmuş olmanın verdiği sevinç 
çok sürmedi, çünkü yapmamız gereken çok iş vardı. Biten erzaklarımızın 
yenilerini aldık, su depolarımızı doldurduk, teknemize elektrik bağladık. 
Duşlar ve yemek uzun süreceğinden ikiye bölündük. Yarımız duş yaparken 
yarımız tekne fırınıyla tam olarak pişemeyen pizzaları mideye indiriyordu. 
Bu sırada Akın, Seda ve Anıl’ı tavlada arka arkaya devirdi. Herkes işini 
bitirdikten sonra Cranberies dinleyip,  elektriğe kavuşmuş olduğumuz için 
bilgisayarı rahat rahat kurcalamaya başladık. Derken Aisha tenesinin ekibi 

yanımızda belirdi... 

Đçki stokları tükenmiş ama 
market kapanmıştı. Bedava mal nerde 
görülmüş? Karşımızda dans 
konusundaki bütün hünerlerini 
sergiledikten sonra (direk ile mesela) 
bir şişe rakıyı teknelerine götürdüler. 
Bu kadar dans Lulu III’e ve Hadar’a 
yetermi? Yetmez... Nasılsa o küçücük 
şişe 7 kişiye yetmeyecek, başkasını 
istemeye geleceklerdi...  

Hemen bir plan yapıldı. Berkcan 
Aisha teknesinin bitmiş rakı şişesini 
farkettirmeden çordu (aldı). Serhat’ın 
çakısıyla bilyesini çıkardığı şişeye 
yarısına kadar su konuldu. Bardaklara 
süt ve su konularak plan işleme alındı. 
Müzik açıldı, bardaklar tokuşturuldu 
bunu gören Aisha tayfası meraklı 
gözlerle yanımıza geldi. Yalnız sahte 



rakı bardaklarının süt ve su karışımında deniz suyu kullanılmasından 
dolayı, her tadan kusma tehlikesi geçiriyordu. Tamay neredeyse kusup 
planı berbat edecekti. Aisha ekibi yarısı su dolu şişeyi almak için yüzmeye 
ve direğe basılmaya razıydı ama biz iyi yüreklilik ederek sadece halay 
çektirip, timsah yürüyüşü yaptırıp, disko dansı yaptırdık. Bu sırada Arda ve 
Emre de Aisha ekibiyle birlikte halaya katıldılar. Sonuçta Aisha’dakiler 
şişeyi kaptı, ama içinde su olduğunu anlayınca dumura uğradılar. Gerisini 
anlatmaya pek gerek yok... Lulu ve Hadar ekiplerinin teknelere kaçmaları, 
kapı-cam ne varsa kilitlemeleri ve sonunda yakalanıp haşlanmaları... 

Not:  

*        Arada bir marina gibi medeni yerlere uğramak ekibi rahatlatıyor ve 
sonraki günler için enerji toplamasını sağlıyor. 

*        Yarış antrenmanı yapmak ekibin koordinasyonunu arttırıyor. Her gezide 
yapılmalı. 

6. Gün(15 Kasım 2007)  

Martı Marina> Serçe Limanı 

Bugünkü rotamız uzun olduğundan erken kalkmaya hazırdık. Normal 
olarak Falco ile uyanan tayfamız, o sabah Tamay’ın geceden telleri 
bozulmuş sesiyle uyanmak zorunda kalmıştı... Tamay listeden “Bu gece 
son” ve “Kardelen” şarkılarını seslendirdi. Başta Arda olmak üzere, tüm 
tayfa Tamay’a ayar verdi. Buna kızan Tamay ve Seda 6 gündür 
yemeklerinizi biz yapıyoruz, tekneyi biz neta ediyoruz, bulaşıkları biz 
yıkıyoruz diye isyan ettiler(Tümü yalandı. 6 gündür kahvaltı dışında yemek 

hazırlamamışlardı. Lulu’da kız erkek 
ayrımı kesinlikle yoktu.) Arda “Kızın şakılı 
yok ki patlatalım sussun.” yorumunu 
yaparken Yiğit reis hala derin bir 
uykudaydı. Akın ve Anıl önceki gece 
lineerden 7 sayfa çalışmanın verdiği 
sevinçle gülerek uyandılar. Berkcan ise 
hala Tamay’ın şarkılarıyla uyanmanın 
verdiği dumuru üstünden atamamıştı. 
Böylece dalgalı bir güne en şakrak 
halimizle başlamış olduk. Marinadan 
ayrıldıktan ve biraz yol yaptıktan sonra 
yaklaşan sert hava nedeniyle yelkenleri 
camadanla kullanmaya karar verdik. 
Tayfadan her dümene geçen dalgaları 
kullanmayı öğrendi ve Falco eşliğinde 
yapılan seyir ekibe ilaç gibi geldi. Atabol 
kayalıklarını kısa aralıklı tramolalarla 
geçtikten sonra apaza dönüp serçe 



limanına yaklaştık. Rüzgar giderek kuvvetleniyordu... 

Serçe limanında ileri-geri birkaç tur attıktan sonra, rüzgar için en 
korunaklı kısmın, batı bölgesi olduğuna karar verdik. Irgatımızı tekrar 
denediğimizde, hangi yöne basarsak basalım zinciri içeri aldığını farkettik. 
Muhtemelen pimi sıkışmış olan ırgata zarar vermemek için kullanmamaya 
karar verdik. Tatakiyetler hat safhadaydı. Hadar 2 tonozun arasına 
bağlandı, Aisha demir atıp Hadar’a tersten aborda oldu ve en sona ırgatı 
yalan olmuş Lulu III kaldı. Bağlandıktan sonra iki gün önce haberini 
aldığımız fırtınanın bize doğru şimşekler çakarak yaklaştığını farkettik. 
Hemen devreye yedek demirlerimizi soktuk. Hiçbir emeği esirgemeyecek, 
elimizde ne kadar demir varsa her yöne atacaktık. Lulu III’ün ve Aisha’nın 
Britany demirlerini zodiac bot yardımıyla attık. Hadar’ı da ileriki bir tonoza 
daha bağladık. Sıkı tuttuklarından emin olunca akşam yemeği 
hazırlanmaya başlandı. Tamay ve Seda malzemenin bol olması nedeniyle 
kendilerini aşarak gezinin en kral yemeğini hazırladılar. Hürcan makineye 
sarıldı ve bulutları çekmeye başladı. Herkes şimşekler çakarak yaklaşan 
bulutlara bakıyor, gece bir sakatlık çıkmamasını umuyordu. Gece halatları 
belirli aralıklarla kontrol için bir gönüllü sırası oluşturuldu. Ertesi gün 
tekneleri teslim edeceğimiz için kamaralarda ve salonda net bir temizlik 
yaptık. Maksat Đhsan Abi sinirlenmesin. Yedik, içtik, teknedeki son 

sohbetimizi ettik, yattık. 

 7. Gün(16 Kasım 2007)  

Serçe Limanı> Albatros 
Marina Marmaris 

Son güne uyandığımızda 
fırtınadan eser yoktu. Erzakları 
bitirmek için ne varsa yedik. 
Hava sakindi. Koydan orsa 
çıktıktan sonra geniş apaz 
gidilecekti. Marmaris yolunda 
hem önceden eğittiğimiz 
dümencileri değiştik hem de 
diğer tekneleri tokatladık. 
Hadar telsizden balon açacağını 
ilan etti. Yiğit reis ise balon 
açma taraftarı değildi. “bu 
kadar kısa yola balon açılmaz” 
diyordu. Arda ise “Açalım! 
Açalım!” diye beyin ütülüyordu. 
Yiğit Arda’nın balon açma 
isteklerine dayanamayarak 
ıskotaları döşetti. 1 saat 
sorunsuz bir balon seyri yaptık. 
Aisha da bizden biraz açıkta 
balon seyri yapıyordu. Hadar ise 
daha uzun süre balon 



açabilmek için uzun bir orsa koluyla açılmıştı ve sadece uzaklarda açtığı 
balonu sayesinde fark edilebiliyordu. Balon seyrinde acıktık, makarna 
suyunu hazırladık ama ocak yanmadı. Bir haftadır içtiğimiz çaylar 
yüzünden ikinci tüpümüz de bitmişti. Diğer teknelerden tüp istedik. Ancak 
kimseden olumlu bir yanıt alamadık. Balonu toplarken küçük bir yırtık 
meydana geldi. Marmaris koyu girişinde balonumuzu topladık, denize 
girmek için uygun bir yer aramaya başladık. Tam bu sırada Sahil Güvenlik 
telsizden bize ulaştı ve çeşitli bilgiler sordu. Fazla uğraşmadan tekneden 
atlamayı kararlaştırdık. Son bir kez  keyifle denize girdik. Tamay’ın sinsi 
planıyla Yiğit’i denize attık. Marinaya yanaşıp sayımları ve çıkış işlemlerini 
tamamladıktan sonra, otobüsle giden tayfa Burger King’de alelacele 
akşam yemeği yiyip otogara gitti. Otobüsün bu sefer de lastiği patlamış.  
Uçakla gidenler ise mükemmel bir kılıç balığını akşam yemeği olarak 
yemenin tadını çıkardılar.   

 

Lulu III Teknesi adına 

Yiğit Güler - Arda Cezzar - Seda Aksel - Berk Can Köybaşıoğlu 

 


