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5

ÖNSÖZ

Zaman›n su gibi ak›p geçti¤ini görünce, onun bofla akmamas› için, ö¤rendiklerimi,
teknolojik geliflmeleri, mesleksel deneyimlerimi, Türk Deniz Ticareti’nin geliflmesi ve
yükselmesi çin düflündüklerimi, gözlemlerimi, yaz›lara, kitaplara döktüm durdum. Bu
amaçla ilk kitab›m› 1951 y›l›nda, ilk makalemi de 1955 y›l›nda yay›mlad›m. ‹ngilizce-
Türkçe ve Türkçe-‹ngilizce Ansiklopedik sözlüklerimi yay›mlamak için yirmi befl y›l titiz-
likle çal›flt›m. Türk çocuklar›na Türk denizcili¤ini ve gemilerimizi tan›tmak için çocuk
dergileri yay›mlad›m. Ancak bu dergileri ülke geneline yaymak için ilgililerden gereken
yard›m› maalesef göremedim.

Deniz aflk›m›, kara sevdam› fliirlerle, destanlarla anlatmaya çal›flt›m. Bunlar› yapmaktaki
tek amac›m Türk Ticaret Filomuz’un geliflmesine yard›mc› olmakt›. Türk denizcili¤inin
kalk›nmas› için kurucu üye olarak derneklerin kurulmas›nda görev ald›m. Romanlar›mla
ahlâkl› Türk çocuklar›n›n yetifltirilmesine yard›mc› olabilece¤imi düflündüm.

1990’l› y›llarda on befl milyon DWT olan deniz ticaret filomuzun, 2000’li y›llarda yirmi
milyon DWT’a yükselece¤ini umut ederken, 2000 y›l›ndan sonra 7,5 milyon DWT’a
düflmesi karfl›s›nda “AKINTIYA KÜREK M‹ ÇEKT‹K” diye düflünmekten kendimi ala-
mad›m. 

Türk bayra¤› indirilerek yerine çekilen ad› san› duyulmam›fl yabanc› bayraklar karfl›s›nda
Türk bayra¤›na âfl›k olanlar›n kahrolmamas› mümkün müdür? Tüm elveriflsiz koflullara
karfl›n, yeni infla ettikleri, ya da yurt d›fl›ndan sat›n ald›klar› gemilerine övünerek Türk
bayra¤› çekenleri görmek tek tesellimiz olmaktad›r.

‹nan›yorum ki yetkililer ve bilgililer elveriflli (kolay) bayraklar›n verdi¤i kolayl›klar›, avan-
tajlar› Türk bayrakl› gemilere verdiklerinde ve gemilerimizle yak›ndan ilgilendiklerinde
Türk deniz ticaret filosu lây›k oldu¤u düzeye yükselerek flanl› bayra¤›m›z› yo¤un bir
flekilde yedi denizlerde dalgaland›racakt›r. 

Bunun en güzel örne¤ini son y›llarda Türk Gemi ‹nflaatç›lar› vermifllerdir. Devlet engel-
leri ortadan kald›rd›kça, daha önce dünya s›ralamas›nda yeri olmayan Türk Gemi
‹nflaatç›lar› flaha kalkarak dünya gemi inflaat› s›ralamas›nda 4. s›raya yükselmifllerdir.

Ayn› düflünce Türk bayrakl› gemilere uyguland›¤›nda sonucun gemi inflaatç›lar›m›z›n
elde etti¤i gibi flafl›rt›c› ve gurur verici olaca¤›na olan inanc›m devam etmektedir.

Bölüm II’de görece¤iniz kitaplar›m›n bas›lmas›, iliflikte listesini verdi¤im say›n sponsor-
lar›m olmasayd›, mümkün olmayabilirdi. Onlara Türk Ticaret Denizcili¤i ad›na teflekkür
ederken, herkese selâmetler diliyorum.

Sevgi ve Sayg›lar›mla
Bostanc› 2008

Kaptan Refik Akdo¤an
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Bölüm I - I
Deniz Dergisi’nde Yay›mlanan Makaleler

(Aral›k 1955 - A¤ustos 1961)

REFIK_KITAP_1-1_MZP  11/17/08  9:35 AM  Page 7



REFIK_KITAP_1-1_MZP  11/17/08  9:35 AM  Page 8



Lorenzo Onarato’yu Nas›l Kurtard›k
(Deniz Dergisi, Cilt 1  Say› 9  Aral›k 1955)

20/10/1955 tarihinde Hora ile ‹zmit’ten Çubuklu’ya bir dubay› yede¤imizde çekerken
‹flletmemizden ald›¤›m›z telden, Lorenzo Onarato ad›ndaki bir geminin Akbafl’›n flima-
linde karaya oturdu¤unu ö¤rendik. Bu haberi al›r almaz son sür’atle iflimizi bitirerek
Büyükdere’ye var›p, ikmalimizi yapt›k ve 10.30’da Akbafl’a hareket ettik. Havan›n
poyrazdan 6/7 kuvvetinde esmesi, her ne kadar gidifl süratimize yard›m ediyorduysa da,
kurtarma ameliyesine zarar› dokunaca¤›n› düflünerek üzülüyorduk. 

Nitekim gece yar›s› hâdise mahalline vard›¤›m›zda, üzüntümüzde hakl› oldu¤umuz mey-
dana ç›kt›. Rüzgâr NE’den en az 7 kuvvetinde ve ak›nt› da rüzgâr›n tesiri ile NE’den 3/4
kuvvetinde akmaktayd›. Lorenzo’nun yan›na demirledi¤imizde, geminin durumunda,
üstüste çekti¤i iki k›rm›z› fenerden baflka nazar› dikkati çekecek hiçbir anormal durum
mevcut de¤ildi. Büyük bir müflkülâtla motorumuzu indirerek Lorenzo’ya kontrat› imza-
lamaya gittik. Kaptan Alfonso Barselli, büyük bir yeis içinde idi. Kurtarma kaptan› olarak
vazifelerimiz aras›nda gemi kaptanlar›n› da teselli etmek mevcut oldu¤undan, kaptana
dilimiz döndü¤ü kadar, hâdisenin pek mühim olmad›¤›n›, k›sa zamanda gemisini kurtara-
ca¤›m›z› söyledik. Saat 01,30’da Lloyd aç›k mukavelesini imzalad›k. (No cure -No pay)
esas›na dayanan “Lloyd open form” mukavelesine göre, gemiyi kurtard›¤›m›zda ücre-
timizi hak edece¤iz. (Bu ücret gemi kurtar›ld›kdan sonra Londra’da beynelmilel hakem-
ler kurulu taraf›ndan tâyin edilir)

Kaptan›n ifadesine göre, Lorenzo Onarato ad›n› tafl›yan bu gemi, ‹talya bandral› olup 72
metre boyunda 10.5 metre geniflli¤inde, 1323 gayri safi, 800 net tonunda olup 1916 tar-
ihinde Hollanda’da yap›lm›flt›r. Bir sefer mukavelesi ile Odesa’dan 1636 ton kömür al›p
‹talya’da Ankona’ya gitmekte idi. Gemi, Achil Onarato firmas›na âit olup, Europe sigor-
ta flirketine sigortal› idi. Navlun miktar› 3015 sterlindir. Geminin klas› Registro ‹taliano
taraf›ndan verilmifltir. Gene kaptan›n ifadesine göre, kaza çok karanl›k bir gecede sahile
olan yak›nl›¤› teflhis edememekten ve bilinmeyen ak›nt›lar›n gemiyi sahile s›kmas›ndan
meydana gelmifltir. Sahil teflhis edildikten sonra iskele alabanda yap›lm›flsa da müessif
kazaya mâni olunamam›flt›r. Gemi oturdu¤u zaman sür’at 7.5 mildi. Geminin oturma tar-
ihi 20/10/1955 saat 03,05 G.M.T.’dir. Mevki 40 15 13 N, 26 29 E’dir. Gemi oturduktan
sonra pruva pusla ile 214 olup daha sonra bir de¤iflme olmam›flt›r. Gemide meyil yok-
tur. Sintine iskandilleri geminin su yapmad›¤›n› göstermektedir. Gemi oturmadan evvel
bafl: 15.4; k›ç: 17.4 idi. Gemi oturduktan sonra bafl: 13.2, k›ç: 16.3 ayak olmufltur. Yani
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bafl: 2.2, k›ç: 1.1 ayak yukar› kalkm›flt›r. Dalgalar›n tesiriyle gemi dö¤ünmemektedir.
Makine faal olup 67 ton akaryak›t vard›r.

Mukavele imzaland›kdan sonra gemimize döndük. ‹lk iflimiz geminin daha rüzgâr, deniz
ve ak›nt› sebebiyle ilerlememesi için aksi istikamete bir tonoz atmak lüzumu olmas›na
ra¤men havan›n müsâadesizli¤i yüzünden bu ifli baflarmam›z mümkün olamad›. Hattâ
geminin etraf›n› iskandil etmek iste¤imiz bile malûm sebeplerden dolay› akim kald›.
Bunun üzerine daha sakin bir havay› beklemeyi tercih etmeye mecbur olduk .

Sabah erkenden havan›n biraz sakinledi¤ini gördü¤ümüzde ilk ifl olarak gemiyi çekmeye
karar verdik. Yapt›¤›m›z iskandiller ve dalg›ç muayenesi geminin en müsait olarak
ç›kabilece¤i yerin geldi¤i istikamet oldu¤unu gösteriyordu. Bunun üzerine 5 pusluk tel
halat›m›z› Lorenzo’ya verip bir saat kadar çekip karaman vurduksa da bir netice ala-
mad›¤›m›zdan, bu ameliyeden vazgeçtik. Bunun üzerine rüzgâr ve ak›nt› üstüne 120
kulaç 5 pusluk tel halat, üç kilit zincir ve 2 tonluk admiralti demirinden teflekkül eden
tonozumuzu geminin k›ç›ndan itibaren 040 istikametine att›k. Bu suretle geminin ak›nt›
ve rüzgâr tesiri ile daha fazla kaymas›n› önledi¤imiz gibi, ç›k›flta elimizde olan kuvvet ele-
manlar›na bir tanesini daha ilâve etmifl olduk.

Tonozumuzu att›ktan sonra drejine inmeye karar verdik. (Drejin, geminin alt›n› pervane-
mizle oyma ameliyesidir). Geminin k›ç›ndan itibaren bafllad›¤›m›z bu ameliyeye tam 4
gün devam ettik. Yapt›¤›m›z drejin baz› noktalarda iyi netice verdi¤i halde baz› sert yer-
lerde hiçbir netice vermiyordu. Ve bütün drejin devam›nca gemiyi iskeleye ancak 5
derece kadar drejini iskeleden yapmak mecburiyetinde idik. Zira sancak taraf› sahil ve
gemimizin yüzmesini sa¤layacak suya sahip de¤ildi) yat›rabildik. Drejinden bir netice ala-
mamam›z üzerine yük limbo etmeye karar verdik. Bunun üzerine Çanakkale acentemiz
vas›tas›yla temin etti¤imiz vas›talara II ve III nolu ambarlardan kömür boflaltmaya
bafllad›k. Burada dikkat edilecek nokta, flayet bir yandan yük boflalt›l›rken bir yandan da
drejin yap›l›yorsa, geminin meyline dikkat etmek lâz›md›r. Zira gemi birdenbire fazla
meyledip aç›k olan ambarlara su hücum edip gemiyi bat›rabilir. Bu sebepten dolay›,
yükü tahliye etmeden evvel iyice bir dalg›ç muayenesi yap›p geminin meylinde birden-
bire bir de¤ifliklik olup olamayaca¤› hususunu tespit ettik. 

fiimdiye kadar yapm›fl oldu¤umuz drejinin bize olan faydas› limbo miktar›n› azaltmak
bak›m›ndan, küçümsenmeyecek kadar fazla olmufltur. Bu sebepten dolay› 200 ton
tahliyeye yaklafl›rken, gemiyi Hora ile bir yandan çekiyor, bir yandan da gemi makinesi
ile ileri geri iflletip gemiyi yerinden oynatmaya çal›fl›yorduk ki, emeklerimiz semeresini
verdi. Gemi yerinden oynam›flt› art›k. Tonozumuzun boflald›¤›n› görmek cidden sevinç
verici idi. Kaptan Alfonso Barselli bir daha yüzemeyece¤ini düflündü¤ü gemisini sular›n
üstünde hareket ederken görmekten ne yapaca¤›n flafl›rm›fl bir vaziyette idi. Gemi art›k
kendi hareketini ve kumandas›n› tekrar elde etmiflti. Gemide bulunan ikinci kaptan›m›z
tonozu denize b›rakarak, Lorenzo’yu biraz ilerimize demirlerken, bizi selâmlayan kaptan
Alfonso Barselli’yi seyrediyordu.
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Ölüm Adas›
(Deniz Dergisi, Cilt 1,  Say› 10,  Ocak 1956)

Michael SHELDON’dan çeviri

Yirmi seneden beri gezen bir adam olarak, Güney-Bat› Afrika’n›n ‹skelet sahiline çok
yak›n olan ‹chaboe adas› kadar korku veren, esrarengiz bir yere daha rastlamad›m.

Son 130 sene zarf›nda ‹chaboe adas› 400 kadar erkek ve kad›n›n kan› ile boyand›. Bu
ölülerden hiçbiri eceli gelerek normal flekilde ölmemifltir. Kimisi zorla, kimisi katledilerek
baz›lar› da bo¤ularak veya kendilerini bo¤arak öldürdüler.

‹chaboe adas› ilk olarak tarihe, XIX. asr›n ilk yar›s›nda buradan güherçile yükleyen
Boston liman›na ba¤l› bir sukuna ile girdi.

Kaptan Hiram K. Williams idaresinde olan Betty Williams, fok avlan›rken buran›n çok
zengin bir güherçile yata¤› oldu¤unu gördü. Güherçile, o zaman iyi para getiren bir
mald›.

William yapt›¤› ilk sonda ile güherçilenin 25 kadem kadar bir derinli¤e sahip oldu¤unu
müflahede etti. Daha sonra yap›lan araflt›rmalar ise bu derinli¤in 70 kadem oldu¤unu
gösterdi.

Kaptan sukunas›n›n alaca¤› kadar güherçile yükleyerek Boston’a hareket etti. Limana
vard›¤›nda bu adan›n zengin güherçile y›¤›n›na sahip oldu¤unu iffla etmek aptall›¤›nda
bulundu. Haber derhal ‹ngiltere’ye ulaflt›. Liverpool’da, donatan Andrea Livingston der-
hal bir kumpanya kurarak güherçile alt›n›n› ‹ngiltere’ye tafl›maya karar verdi.

Haber etrafa yay›l›r yay›lmaz adedi 200’den az olmayan gemiler adadan güherçile
tafl›maya bafllad›lar. Bu gemiler Amerika, ‹ngiltere, ‹sveç ve Almanya’dan geliyorlard›.

Güherçilenin bulunmas›ndan biraz sonra kavgalar bafllad›. Yükler çal›n›yor, münakaflalar
ç›k›yordu. Bir sene içinde 135 kifli öldürüldü.

1828’de Tomlinson ad›nda bir gemici, takriben 9 ayak kal›nl›¤›nda bir güherçile tabakas›
alt›nda bir define buldu. Sand›k aç›ld›¤›nda içinden ‹spanyol alt›nlar› ve mücevherat ç›kt›.
Her ne kadar Tomlinson ve arkadafllar› haberi gizlemeye çal›flt›larsa da, s›z›nt›ya mâni
olamad›lar. Haber etrafa yay›l›nca müsellah define aray›c›lar› aday› istilâ ettiler.

Bunun üzerine insanlar bu kanunsuz adada savaflmaya bafllad›lar. ‹chaboe ad› denizcilik
âleminde fena flöhretini her tarafa yaymaya bafllad›. Birbirine rastlayan gemicilerin
konufltuklar› ilk mevzu bu olmufltu. ‹chaboe ad›n› duymayan denizci kalmam›flt›.
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Yüzlercesi adaya gitti.

Dört hafta içinde 85 gemici öldürüldü. Cesetler güherçile içine gömülüyorlard›. Hiçbiri
güherçilenin tahnit etme özelliklerine sahip oldu¤unu bilmiyordu.

Daha sonralar› Hans Maller ad›nda bir Alman kaptan›n idaresinde bir tekne de ‹chaboe’yi
ziyaret etti. Kaptan›n kar›s› da sefere ifltirak etmiflti. Beraber karaya ç›k›p gezmifller ve
dönüflte kaptan›n kar›s› birkaç elmas parças› bulmufltu. Fakat bunlar› kullanmak nasip
olmad›. Zira gemiye dönerlerken sandallar› devrildi¤inden hepsi bo¤uldu.

1860 tarihinde adada kanunu tesis edebilmek için Kraliçe Viktorya’ya adan›n müsadere
edilmesi hususunda bir teklif yap›ld›.

Bu teklifi takip eden sene kaptan Oliver J. Jones idaresindeki H.M.S. Furious
Simonstown’dan ‹choboe’ya hareket etti. Ve 21 Haziran’da güherçile üzerine imparator-
lu¤un bayra¤›n› çekerek aday› Britanya ‹mparatorlu¤una ilâve etti.

Kraliyet donanmas› adaya vard›¤›nda, kaba bir hesapla adada 352 adam›n öldürüldü¤ü
görülüyordu. Bunlar›n hiçbirisinin tabiî bir ölümle öldü¤ü veya hasta olduklar›na dair bir
ize tesadüf edilmedi.

Bundan birkaç sene sonra “yedi denizin eskicisi” diye flöhret bulan büyük deniz simas›
Amerikan›n New Bodfort flehrinde Barnabas K. Wilson bir brigantine kaptanl›k ederek,
adaya geldi.

Kaptan, güherçilenin tahnit etme özelli¤ini bildi¤inden bunun ticarî alanda k›ymeti olup
olmad›¤›n› tetkik etmek istiyordu. Adamlar› mezarlar› kald›klar›nda 30 -35 sene evvel
ölmüfl olan 3 gemicinin cesetlerini buldular.

Cesetler hiç bozulmam›fl olarak duruyor ve t›pk› M›s›r mumyalar›na benziyorlard›.

Wilson, Kaptan Jones taraf›ndan adaya bekçi olarak b›rak›lm›fl olan adama yanaflarak bir
kaç flifle roma mukabil yar›m düzine kadar mumya bozuntusu ald›. Wilson bu cesetler-
le fiimalî Afrika’ya ve Fransa’ya yollad›. Buralarda Nubrian çöllerinde bulunmufl olan
hakikî M›s›r mumyalar›n› götürüyordu. Bu cesetlerden birini ‹skenderiye’de bir ‹ngilize
1000 ‹ngiliz liras›na satt›. Di¤er taraftan cesetlerin geri kalanlar›n› baflkalar›na satarak
senelerce Napoli ve Marsilya müzelerinde bunlar›n hakikî M›s›r mumyalar› olarak teflhir
edilmesine sebep oldu.

Londra’da gene Wilson’un 700 sterline satt›¤› bir mumyay› Fransa Hükümeti sonradan
binlerce sterlin vererek sat›n ald›.

Wilson elinde kalan birkaç mumyay› da Amerika’ya götürdü. Mumyalara hakikî hüviyet
verebilmek, için üzerinde hiyoreglif k›r›nt›lar› bulunan eski M›s›r vazolar› sat›n ald›.

Di¤er taraftan Cape-Tow doktorlar› da ‹chaboe’da hiç kimsenin hastalanmad›¤›na ve
güherçilede bulunan amonyak miktar›n›n hastal›klara karfl› iyi geldi¤ine dair bir rapor
yay›nlad›lar. 1918-1919 tarihinde Amerika bafltan afla¤› Enfluenza salg›n› alt›nda iken
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‹chaboe’da yaflayan 30 adamdan hiç birisi so¤uk alg›nl›¤›na bile tutulmad›.

‹chaboe bugün Cenubî Afrika Birli¤i taraf›ndan muhafaza edilmektedir. Halen bile zen-
gin bir güherçile adas›d›r. Di¤er taraftan ada bugün de zengin bir elmas yata¤›d›r. Büyük
f›rt›nalardan sonra kaya çatlaklar›nda hat›r› say›l›r elmaslar bulunmaktad›r.

Baz› kaynaklara göre ‹talyan asl›ndan olan Mister Milo ad›ndaki birisi bu adada
hükümetin bafl adam› diye 20 sene güherçile y›¤an kufllar›n rahats›z olmamas›n›,
güherçile çal›nmamas›n› “hakikî M›s›r mumyalar›n›n” afl›r›lmas›n› temin etmifltir.

Dünyada birçok korkunç yer vard›r. Ama bunlar›n hiçbirisi bana ‹chaboe’da bulundu¤um
zaman duydu¤um ürpermeyi ve derin korkuyu duyurmam›flt›r.

Yeni Bir Yük Gemisi
(Deniz Dergisi, Cilt 2, Say› 13, Nisan 1956)

Max GORDAN (Nautical Magazine)’den çeviri

Danimarkal›lar uzun bir duraklama devresinden sonra, yüklerin acele olarak yüklenip tes-
lim edilmesi icap eden limanlar için, yeni bir tip yük gemisi infla etmifllerdir. “Axelhus”
ve “Riberhus” ad›ndaki iki kardefl gemide bu yenilik ortaya at›lm›flt›r. Gemiler “United
Steam Ship Company” taraf›ndan “Elsinore Shipbuilding and Engi-nering Company”ye
yapt›r›lm›fllard›r. Bu gemilerin gayesi yükleri en k›sa zamanda teslim etmektir. Bu da
geminin süratiyle de¤il yükleme ve boflaltmada elde edilen sür’atle temin edilmifltir.

Kutu fleklinde olan bu gemiler bafl taraftan deck House’a kadar 90 kadem uzunlu¤unda
bir ambar a¤z›na sahiptirler. Ambar a¤›zlar›n›n kenarlar›nda iki elektrikli kreyn vard›r. Bu
kreynler ambar a¤z›n›n üstünde hareket ederler. Hareketleri 5 adet elektrik motoru
taraf›ndan temin edilir ve gemi ceryan›ndan beslenirler. Kald›rma takatlar› 3’er tondur.
Çelikten yap›lm›fl olan ambar kapaklar›, ambar üzerinde hareket kabiliyetini haizdirler. Bu
kapaklara ilâveten, vinçleri üstünde tafl›yan iki kapak daha vard›r. Bu sistem kapaklar
sayesinde ambar a¤z›n›n aç›lmas› veya kapat›lmas› saniyeler içinde mümkün
oldu¤undan, zaman kazan›lmaktad›r. Seyir halinde iken kreynler ambar›n ortas›nda dur-
maktad›r. Limana gelince kreynler kapaklar› hareket ettirerek ambar›n bafl›na ve k›ç›na
do¤ru y›¤arak b›rak›rlar. Bu suretle kapaklar otomatik olarak aç›l›rlar. Kreynler kapaklar›
yerlerine b›rakt›ktan sonra ambar›n çal›flaca¤› yere getirilirler. Ambarlar›n kapat›lmas› da
aç›ld›¤› flekilde sür’atle yap›l›r.

Bu gemiler Kopenhag’dan Jutland yar›madas›n›n limanlar›na mal nakleden tüccarlar›n
arzular›na çok iyi bir flekilde cevap vermifllerdir. Kreynler yükleme ve boflaltmadaki
ambar a¤›zlar›n aç›lmas›nda kaybedilen zaman› asgarî hadde indirerek, limanlarda
kaybedilen zaman, en az hadde indirilmifltir. Mallar gemiye yine bu kreynler vas›tas›yla
al›nmaktad›r.

13

REF‹K AKDO⁄AN

REFIK_KITAP_1-1_MZP  11/17/08  9:35 AM  Page 13



Kreynlerden en iyi bir flekilde istifade edebilmek için yükleme ve boflaltmada kazan ve
paletler kullan›lmaktad›r. Ambar içinde bulunan bir forklift ile yükler bu paletler ve kazan-
larla beraber istif edilirler. Bu suretle gemide bir defas›nda 72 kutu birden
kald›r›labilmektedir. (Forklift truck = Ambar içinde hareket edebilen istif otosu). Bu sis-
tem sayesinde senelerden beri yerleflmifl olan vas›tadan sapana, sapandan gemiye,
gemide sapan muhteviyat›n›n teker teker istifi ortadan kalkm›fl bulunmaktad›r.

Yüklerin paletlerde b›rak›lmas›nda, do¤an avantaj yaln›z yüklemeye inhisar etmemekte-
dir. Bunlar ayn› zamanda boflaltma limanlar›nda da sapanlar ile vas›talar›n üzerine tahliye
edilerek ikinci bir zaman kazan›lmas›na sebep olmaktad›rlar. Di¤er taraftan kreynlerin
yapt›klar› ifl garantili oldu¤undan, k›r›lma ve dökülme rizikolar› da hemen hemen ortadan
kalkm›fl bulunmaktad›r.

Bu organizasyon Jutland ile Kopenhag aras›nda yap›lan uzun tetkiklerden sonra mey-
dana getirilmifltir. Riberhus ve Axelhus gemileri seyirlerini gece tamamlayarak gündüz-
leri tahmil tahliye yapmaktad›rlar. Bunun neticesi olarak United Steamship Co. nin
Danimarka’n›n merkezi ile Jutland limanlar› aras›nda yapm›fl oldu¤u bu servis dünyan›n
en sür’atli, ekonomik ve faydal› bir servisi olmufltur.

Geminin her taraf›ndan santimine kadar istifade edebilmek için bir de gladora
yap›lm›flt›r. Bu gladoran›n kapaklar› da çelikten yap›lm›fl olup forkliftlerin hareketlerine
mâni olmayacak flekilde infla edilmifllerdir.

fiüphe yok ki, pek yak›nda bu iki kardefl gemi gibi daha birçok gemiler de dünyan›n di¤er
limanlar›nda boy gösterip hizmete gireceklerdir.

Kaçak Köpek Hektor’un Hikâyesi
(Deniz Dergisi, Cilt 2, Say› 16, Temmuz 1956)

Kaptan Kenneth DODSON* (Reader’s Digest)’ den çeviri

S. S. Hanley’in 3. kaptan› Harold Kildall’›n nazar› dikkatini her fleyden fazla köpek çekti.
Hanley, Admiral - Oriental Line’nin yük gemilerinden biri olup Vancouver B. C. hükümet
r›ht›m›nda yük yükleyen befl gemiden biri idi. Hâdise 1922 senesinin 22 Nisan’›nda oldu.
Kildall güverte yükünün bosalar›n› kontrol ederken r›ht›ma verilmifl olan iskeleden
gemiye girmeye çal›flan siyah benekli, zeki bak›fll›, ufak yap›l› bir köpek gördü. Köpek
gemiye girince, bütün güverteyi dinledi, etrafa göz gezdirdi. Köpek, yeni kesilmifl ve
güverteye istif edilmifl olan keresteyi ve 4 numaral› ambara yüklenen çuvall› hububat›
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(*) Kaptan Kenneth Dodson, 25 senedir denizde ve II. Dünya Harbinde de U.S. donanmas›nda çal›flm›flt›r. “Away All Boats”
ad›ndaki roman›n yazar› olup geçen sonbaharda Little Brown and co. taraf›ndan “Stranger to the Shore” ad›ndaki kitab›
yay›nlanm›flt›r. Kaçak köpek Hector’un hikayesini ilk olarak 34 sene önce iflitmiflti. Hadisenin kahramanlar›ndan olan iki
vardiya kaptan›n›n hâdiseyi teyit etmesinden sonra hikâyeyi kaleme alm›flt›r.

REFIK_KITAP_1-1_MZP  11/17/08  9:35 AM  Page 14



iyice koklad›. Sonra sahile ç›karak ‹ngiltere için çam kütükleri, bu¤day unu ve elma
yükleyen di¤er gemi ye gitti.

Bu kontrol Kildall’in nazar› dikkatini çekti ve fiark sahilleri için, kâ¤›t yükleyen gemiyi kon-
trol eden köpe¤i seyretmeye bafllad›. Köpek di¤er gemileri de ayn› eda ile dolafl›p kon-
trol etti. Bundan sonra Kildall geminin harekete haz›rlanmas› dolay›siyle köpekle pek
meflgul olamad› ve ö¤leyin Japonya seferine ç›kt›lar.

Ertesi gün köpek kaptan kamaras›n›n yan›nda bir Hindistan cevizi çuval› üstünde
uzanm›fl olarak bulundu. Görünmeden gemiye girmifl ve kaçak olarak Japonya seferine
ifltirak ediyordu. Kaptan köpekleri sevdi¤inden bu zeki bak›fll› hayvana s›cak bir hüsnü
kabul gösterdi ise de karfl›l›¤›n› göremedi. Kildall ve di¤erleri de ayn› yak›nl›¤› gösterdil-
erse de gene so¤uk tav›rlarla karfl›laflt›lar. Az sonra köpek aya¤a kalkarak kaptan
güvertesinde gezindi ve tuzlu havay› koklad›.

Yemek zaman› Kildall afla¤›ya inince köpek de onunla beraber afla¤›ya indi ve mutfak
kap›s›nda ümitle beklemeye bafllad›. Aflç› ona en iyi yemeklerinden verdi... Kildal vardiya
için köprü üstüne ç›k›nca köpek de peflinden geldi ve pilot, harita kamaralar›n› gezerek
miyara ç›kt›, pusulan›n yan›na uzand›. fiuras› kat’î olarak belli idi ki bu kaçak eski bir deniz
kurdu idi.

Hanley, Pasifikte seyre ç›kal›, 18 gün olmufltu. Tayfa ve zabitan köpe¤in sevgisini kazan-
mak için yapmad›klan kalm›yordu. Bafl›n›n okflanmas›na müsaade ediyordu ama
teflekküre lüzum görmüyordu. Kildall ile vardiyaya ç›kmad›¤› zamanlarda ya kaptan›n
kamaras›n›n önünde bekliyor veyahut afla¤›ya inerek yeme¤ini yiyordu.

Honshu sahilleri göründü¤ü zaman kaçak, sahilden gelen rüzgâr› koklamaya bafllad› ve
karay› bordalay›ncaya kadar bakt›. Hanley, Yokahama’da gümrük iskelesi aç›¤›ndaki
demir yerine var›nca, köpe¤in dikkati daha da fazlalaflt›. Burada yükünü boflaltan birçok
gemi vard›. Kildall yükü kontrol ederken köpe¤in yerinde duramaz oldu¤unu, kuyru¤unu
sa¤a sola sür’atle oynatt›¤›n› ve burun deliklerinin di¤er gemilere bakarken aç›l›p
kapand›¤›n› gördü. En yak›n olan gemi Nederlandline’in S.S. Simaloer’i idi ve o da
Hanley gibi kereste boflalt›yordu.

Az sonra Hanley’in k›ç› med ve cezirin tesiri ile bu Hollanda gemisine do¤ru sald› ve
mesafe 300 yardaya indi. Birdenbire köpe¤in bütün dikkatle bu gemiye bakt›¤› görüldü.
Derhal k›ça koflarak küpeflteye t›rmand›, havay› koklad›, heyecanland›¤› bariz flekilde
belli oluyordu. Kildall bunlar› seyrederken Simaloer’e bir kay›k yanaflarak gemiden sahile
ç›kacak olan iki adam ald›. Gümrük’e do¤ru yönelen kay›¤›n Hanley’in k›ç›ndan geçme-
si icap ediyordu.

Köpek hafif inleyerek etraf›na bak›n›yordu. Birdenbire oldu¤u yerde z›plamaya ve delice-
sine ba¤›rmaya bafllad›. Bu hayk›r›fllar kay›ktaki iki yolcunun nazar› dikkatini çekti.
Güneflin ›fl›¤› gözlerine geldi¤inden elleri ile siper yaparak Hanley’in k›ç›na do¤ru
bakt›lar.
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Yolculardan birisi derhal aya¤a f›rlayarak ba¤›rmaya ve ellerini sallamaya bafllad›. Kay›k
Hanley’e do¤ru yöneldi ve iskeleye yanaflt›. Fakat köpek iskeleye do¤ru olan yolu çok
uzun görmüfl olacak ki kendisini suya att›. Ba¤›ran adam köpe¤i sudan ç›kararak sarmafl
dolafl oldular. Köpek a¤layarak ba¤›r›yor ve sahibinin yüzünü yal›yordu. Art›k efendisini
buldu¤u belliydi.

Kaçak köpek ile sahibinin buluflmas› her iki gemide de konuflulan mevzu oldu. Köpe¤in
ad› Hector idi. Sahibi ise W. H. Monte olup Smaloer’in 3. kaptan› idi. Vardiya ve vaz-
ifeleri Kildall ile ayni idi. Vancouver’de; Simaloer Hükümet r›ht›m›ndan bonker için baflka
bir r›ht›ma flifting yaparken, Hector uzun sefere ç›kmadan evvel son defa biraz d›flar›
ç›km›flt›. Monte, Hector’u çok arad› ise de bulamad›. Ve onsuz sefere ç›kt›. Hector bu
kadar gemi içinde sahibine götürecek olan gemiyi seçmesindeki inan›lmas› güç olan
esrar nedir? Acaba yükledi¤i yükün çeflidi veya di¤er iflaretler mi Hanley’in de kendi
gemisinin gitti¤i yere gidece¤i fikrini kendisini verdi? Sonra gemide seyir boyunca sahibi
gibi ayni vazifelere malik oldu¤u için mi 3. kaptana ba¤land›? Bütün bu suallere ancak
bu hâdiseyi bizzat gözleriyle görenlerin cevap verebilece¤i gün gibi aflikârd›r.

Denize Bir Adam Düfltü
(Deniz Dergisi, Cilt 2, Say› 17-18, A¤ustos-Eylül 1956)

Robert LITTELL (Reader’s Digest)’den çeviri

Oslo’da küçücük evinde yaln›z olarak yaflayan bayan Lilly Nicolayasen’e, y›lbafl›n›n erte-
si günü, “Höegh Silverspray”in kaptan›ndan gelen bir telgrafta, o¤lu Arna
Nicolayasen’in y›lbafl› gecesi Florida aç›klar›nda denize düfltü¤ü bildiriliyordu. 

Gene ayn› telgrafta hâdisenin ‘bütün gemilere bildirildi¤i, fakat bir neticenin al›namad›¤›
da teessürle ilâve ediliyordu. Bu telgraf gönderildi¤inde Arna Nicolayasen hâlâ denizde
idi. Ancak yirmi dokuz saat sonra kurtar›labildi. Deniz ortas›nda can yeleksiz, tutunacak
bir portakal sand›¤›na sahip olmadan veya emecek bir portakal kabu¤u bile bulamadan
geçen yirmi dokuz saat… Karanl›kta, yak›c› güneflte yüzerek ve su üstünde durmaya
çal›flarak, bazen ümit dolu ve bazen de ümitsizlik içinde dua ederek, yalvararak geçen
yirmi dokuz saat... Uzaktan ve yak›ndan geçen gemileri seyrederek geçen yirmi dokuz
saat…

Muhakkak ki bu hâdise denizde olanlar›n en cesuranesi ve dayan›lan› olarak deniz tari-
hinde yer alacakt›r. Ben, Arne Nicolayasen’i, bu inan›lmas› güç olan yaflama mücadele-
si hâdisesinin oluflundan bir kaç hafta sonra gördüm. Deniz hayat›na on alt› yafl›nda iken
at›lm›fl olan bu sa¤lam yap›l›, orta boylu delikanl›n›n, adaleleri ve ci¤erleri hakikaten
insanüstü bir kuvvete sahip bulunuyordu. Halen yirmi befl yafl›nda olmas›na ra¤men,
kendisine olan güveni ve iradesi bak›m›ndan yafl›n›n iki misli olanlarla müsavi durum-
dad›r.
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Aln›na dökülen s›k ve dalgal› saçlar›, güldü¤ü zaman k›r›flan yüzü, gemi bodoslamas›na
benziyen burnu ile s›k› bir delikanl›. Gözlerindeki ›fl›k, “hayat› seviyorum ve yaflamak
istiyorum” diyor. Bugün Arne Nicolayasen, y›lbafl› gecesi denize nas›l düfltü¤ünü bir
türlü hat›rlayamamaktad›r. Denize düfltü¤ü akflam hava s›cak ve sakindi. Silverspray,
Florida ile Küba aras›nda bir yerde idi. Y›lbafl› gecesi haz›rl›k yap›lm›fl toplant› bafllam›flt›.
Yiyecek bol olmas›na mukabil pek o kadar içki yoktu. Herkes flark› söylüyor, e¤lenmeye
çal›fl›yordu. Saat onbire do¤ru, Arne afla¤›ya kamaras›na indi. Ayakkab›lar›n› ç›kararak
yata¤›na uzand› ve evini düflünmeye bafllad›.

Arne, “Bundan sonra bildi¤im yegâne fley, denizde oldu¤umdur” diyor. Arne, bunun bir
rüya oldu¤unu düflünerek, uyanmaya çabal›yor. Gemide kâbuslardan uyanmak için
yapt›¤› gibi, yumru¤unu bölmeye vuruyorsa da, hepsi bofla gidiyordu. Etrafa sallad›¤›
yumruklar zifos yapmaktan ileri gitmiyordu. Bir den maneviyat› k›r›larak, panik içinde
kalan Arne, k›z›yor ve sövüp say›yordu. Nas›l olmufltu da denize düflmüfltü! Uykusunda
yürümüfl olmal›yd›. Ümitsizlik içersinde defalarca “imdat! ‹mdat! Denize düfltüm!” diye
ba¤›rmas›na cevap veren olmad›. Birdenbire akl›nda bir flimflek çakt›. Reader’s Digest’e
denize düflen bir genç hakk›nda bir makale okumufltu. Bu delikanl› yüzmek bilmedi¤i
halde, kaptan›n›n bir kürek taliminde: “Müflkül bir mevkide kald›¤›n›z zaman
so¤ukkanl›l›¤›n›z› muhafaza edin ve kafan›z› iflletin” sözlerini hat›rlayarak kurtulmufltu.
Ar ne “bu makale akl›ma geldikten sonra, ba¤›rmay› ve suda çabalamay› b›rakarak, duru-
mu düflünmeye bafllad›m” diyor. Silverspray art›k çoktan gözden kaybolmufltu. Su fazla
so¤uk de¤ildi. Rahat rahat hareket edebilecek bir halde idi. Fakat yüzmenin bir fayda
vermeyece¤i aflikârd›. Karanl›kta yüzmek bir fasit daire çizmekten baflka bir fley olmay-
acakt›. Vaktin gece yar›s›na yaklaflmakta oldu¤unu düflündü. Yapacak yaln›z bir fley
vard›. O da sabaha kadar yüzebilmek. Belki gemi geriye döner, onu görürlerdi.

Sabaha kadar yüzmek Arne için pek uzun zaman de¤ildi. Zira iyi bir yüzücü idi. Gece
toplant› için giydi¤i gabardin pantalonu ç›karmak üzere iken, buz gibi bir elin arkas›na
de¤di¤ini hisseder gibi oldu¤undan bundan vazgeçti. Köpek bal›klar›...

Bir sene evvel gene bu sularda, süpürge saplar› vas›tas›yla köpek bal›klar› ile oynay›p
e¤lenmiflti. Mübareklerin V fleklinde olan a¤›zlar›, süpürge saplar›n› muz gibi do¤ray›p
kesmiflti. Arne pantalonunu iyiden iyiye sa¤lamlaflt›rd›. Bu müthifl hayvanlar oldukça
korkakt›lar. Ufak seslerin, (meselâ pantalon paçalar›n›n suda ç›karaca¤› sesler gibi) bu
hayvanlar› korkutmaya kâfi geldi¤ini biliyordu. Ayn› zamanda da çoraplar›n›n da
konçlar›n› topuklar›ndan afla¤›ya b›rakarak, sesleri artt›rma yollar›n› buldu.

“Gece yar›s›ndan çok sonra, bana do¤ru gelen bir gemi gördüm” diyor Arne. “Fakat
gemi sanki rotas›n› de¤ifltirmifl gibi bir kaç yüz yarda aç›ktan geçip gitti. Sanki beni gördü
de rotas›n› de¤iflitrdi gibi geldi bana.”

Yar› tropikal günefl do¤du¤unda Arne biraz ›s›n›r gibi oldu. Neflesi de yerine geldi. O
s›rada bir de gemi silüeti göründü. Geminin sür’atini ve rotas›n›, mesafeyi elinden
geldi¤i kadar hesap ederek kat edece¤i noktaya do¤ru yüzmeye bafllad›. Fakat bu yüzüfl
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enerji kayb›ndan baflka bir netice vermedi. Buna ra¤men ne olursa olsun, bir netice
alaca¤›na inanarak kendini teselli etti. Zira gemilerin geçifli yerinde idi.

Her geçen saatle beraber gemiler de s›k s›k geçmekte idi. Bazen uzaktan, bazen
yak›ndan görünerek geçen bütün bu gemilere Arne ba¤›r›yor ve ›sl›k çal›yordu. Hele bir
tanesi o kadar yak›ndan seyretti ki, pervanesinin gürültüsünü iflitmek kabil olmufltu. O
gün sabahtan ak flama kadar on befl veya yirmi gemi görmüfltü. Fakat hepsi de sanki
kör ve sa¤›rd›lar.

Yaflama ümidinin zaman geçtikçe azalmakta oldu¤unu görmesine ra¤men, k›zmaktan
da geri kalm›yordu. Nitekim kendisini görmeden yan›ndan geçen gemilere yumru¤unu
s›karak: “Esasl› bir gözcülük yapt›rmad›¤›n›z için, sizi kumpanyan›za flikâyet edece¤im”
diye ba¤›rmaktayd›. Bu bize onun bugün hâlâ neden yaflad›¤›n› gayet güzel anlatmak-
tad›r.

Kuvveti zaman geçtikçe azalmakta ve kendini iyi hissetmemekteydi. Günefl yüzünü
yak›yor, tuzlu su pifliriyordu. Bacaklar›na kramp girmemesi için devaml› flekilde masaj
yap›yor, “bacaklar›ma bir kramp girdi¤i takdirde yand›¤›m›n resmidir” diye düflünüyor-
du. Dili fliflmeye bafllad› ve kafas› içecek fleylerin hayaliyle doldu. fiu anda bir bardak
so¤uk su, buz parçalar› ile beraber so¤uk bir flifle bira ve biraz yemifl art›¤› bulsa,
dünyalar onun olacakt›. Fakat bu tatil sabah›nda çöpleri denize atacak gemi adam› bul-
mak ne mümkün.

S›caktan uykusu geldi. Bir defas›nda a¤z›n› dolduran tuzlu su ile uyand›. Arne’yi uyan›k
tutan esasl› sebeplerden biri de muhakkak ki köpek bal›¤› korkusu idi. ‹stirahata ihtiyac›
çoktu amma, hareket etmeden de, bu denizde durulmuyordu ki! “Ayaklar›m daima
hareket halinde bulunmal›” diyordu. Zaman zaman köpek bal›klar›n›n yaklaflt›¤›n› hisset-
tikçe yumru¤unu denize sall›yarak zifos yap›yor, yahut bafl›n› denize sokarak ac› ac›
ba¤›r›yordu. Köpek bal›klar›n›n sesten hofllanmad›klar›n› bir yerde okumufltu. Akl›na
annesi, mektep, arkadafllar› ve gemi arkadafllar› geldi. Arne: “Öyle zannediyorum ki
hayat›m birkaç kere gözlerimin önünden geçti” diyor.

Günefl batt›¤› zaman büsbütün ümidi k›r›ld›. Bir kaç defa bo¤ulmak için teflebbüste
bulundu ise de yapamad›. Her seferinde kulaklar›na müthifl u¤ultular gelmekte idi.
Geçen y›lbafl› gecesinde oldu¤u gibi annesini karfl›s›nda gördü. Zaman mefhumunu
art›k iyiden iyiye kaybetmifl vaziyetteydi. Buna ra¤men, kendi kendine söylenmekten de
geri kalmad›. “Deli oluyorum galiba.”

Annesine etraf›ndaki suyun tatl› m›, yoksa tuzlu mu oldu¤unu sordu. Annesi, “içe-
bilirsin, göldesin” dedi. ‹çti de. Kafas› art›k yerinde de¤ildi, içti¤i suyu tatl› sand›. iki gemi
arkadafl›n› karfl›s›nda gördü. Bunlar sanki su üzerinde yürüyor gibi idiler. Arne onlara:
“Kara nerede?” diye sorunca, “Mehtaba do¤ru yüz, karay› bulacaks›n” diye cevap
verdiler. Arne mehtab›n gümüfl gibi olan ›fl›¤› içinde yüzmeye bafllad›. Sanki parlak bir
halata t›rman›r gibi idi. Belki de bu yüzüfl onu kurtard›. Birdenbire kendine do¤ru gelen
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bir geminin ›fl›klar›n› gördü. Bu bir serap de¤il, hakikatti... Makinenin gürültüsünü bile
duydu.

Sür’atle gemiye do¤ru yüzmeye bafllad›. Defalarca, “‹mdat! imdat! Denize düfltüm!”
diye ba¤›rd›. Heyecandan kalbini durduracak olan sesi nihayet art›k iyiden iyiye duyuy-
ordu. Maki neler çu.. çuh.. çuuuh. diye durdu. Sesler iflitiyordu. Bir can simidinin denize
f›rlat›ld›¤›n› gördü.

Pazartesi sabah›n›n dördü idi. British Surveyor ad›ndaki geminin kaptan› Arne’yi deniz-
den al›yordu. Kaptan bir türlü Arne’nin y›lbafl› gecesinden beri denizde oldu¤una
inanam›yordu. Elleri beyazlaflm›fl, fliflmifl ve buruflmufl, kollan yara içinde, yüzü
kararm›fl, vücudu üflüyordu. Fakat kaptandan bir bardak su isteyecek derman› kendinde
bulabildi. Kaptan ise ona ancak bir yüksü¤ü doldurabilecek kadar su verdi. Ve kendisini
yat›rd›lar. Annesine de bir telgraf gönderilerek o¤lunun kurtar›ld›¤› müjdelendi.

‹ki hafta sonra, Arne Nicolayasen evine hemen hemen iyileflmifl vaziyette döndü.
Annesi ona güzel güzel yemekler yapt›. Evin soka¤›n›n bir köfleflinde Norveç bayra¤› dal-
galan›yordu. Komflular ona gümüflten yap›lma bir bardak hediye ettiler.

Oslo’da bu hâdiseden bir ay sonra kendisini gördü¤üm zaman gene bir gemi ile sefere
ç›kmak için sab›rs›zlan›yordu. Bu anda eski gemisi (Silverspray) ise Hindistan’da bir
limana girmekte idi.

Arne gülerek diyordu ki: “E¤er bir daha denize düflersem, cebimde muhakkak surette
bir ayna bulunacakt›r. Bu suretle yan›mdan beni görmeden geçen gemilere günesin
›fl›¤›n› aksettirerek, kurtulmam hemen mümkün olacakt›r.”

Atomik Ticaret Gemileri
(Deniz Dergisi, Cilt 2, Say› 19, Ekim 1956)

Chael LORANT (Nauticel Magazine)’den çeviri

Geçenlerde Amerika’da Newport News tezgâhlar›nda, atomun ticaret gemilerine tat-
bikini göstermek maksad›yla bütün teferruat› havi bir model infla edildi.
“Mariner”s›n›f›na dahil olan bu teknenin modelinde bir pus bir kademi göstermekte
olup flilebin esas boyu 560 kadem, sür’ati 20 mildir. Atomla iflleyen böyle bir gemi, yak›t
almadan senelerce seyir kabiliyetini haizdir. Ancak mühim olan mesele bu atomik ener-
jiyi ekonomik bir seviyeye indirmektir.

Böyle bir gemi için akaryak›t yerine kullan›lan yak›t, parçalanabilen bir uranyum izotop-
udur. Böyle bir pus küp hacmindeki bir maddenin verebilece¤i enerji, 1300 ton kömürün
istihsal edebilece¤i enerjiye müsavidir. Tabiatiyle bu enerjinin meydana getirilebilmesi
için kâfi büyüklükte bir reaktöre ihtiyaç vard›r. Buna mukabil yak›t mahallerinden genifl
mikyasta tasarruf sa¤lanmaktad›r. Kazan dairesi tamamiyle reaktör taraf›ndan iflgal
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edilecek ve burada su stime çevrilecektir. Makine dairesi normal gemilerde oldu¤u gibi
kalacakt›r.

Makine ve kazan dairelerinin hacimlerinde bir de¤ifliklik olmayacaksa da yük yerleri,
yak›t yerlerinden yap›lan tasarruf neticesinde bir miktar artaca¤› muhakkakt›r.

Atomla çal›flan gemi ile eski tip gemi aras›ndaki farklardan biri de baca olacakt›r. Atomik
enerji duman ç›karmad›¤›ndan baca konulmas›na lüzum yoktur; konursa bu, geminin
haricî görünüflünü güzellefltirmek veya baflka tesisleri yerlefltirmek için olacakt›r.

Nisan ay›nda Baflkan Eisenhover atomla iflleyecek yük gemisinin infla edilece¤ini ilân
etti. Baflkan›n ifadesine göre, böyle bir gemi yak›t almadan binlerce mil seyredebilecek
ve bütün dünya milletlerine atom enerjisinin sulh için kullan›lmas› gösterilecektir.

Baflkan taraf›ndan böyle bir geminin kaça mal olaca¤› hususunda birfley
söylenmemifltir. Ancak U. S. Bahriye Nezareti’nin bir sözcüsü taraf›ndan bu geminin
“bir hayli pahal›ya”mal olaca¤› beyan edilmifltir.

Yeni atomik ticaret gemisi hükümet hesab›na yap›lacak ve iflletmesi hususî bir müess-
eseye verilecektir. Atomik inkiflaflar› ticaret gemilerine tatbik etmek maksad›yla
Newport News kumpanyas› bir atomik bölüm tesis ederek faaliyete geçirmifltir. Bu
tesisler atomik enerjinin en iyi flekilde ekonomik hadde indirilmesini ve ticaret gemi-
lerinde kullan›lmas› maksadiyle bir tecrübe modeli yapacaklard›r. Bütün, bu ifller
Amerika hükümeti ile kumpanya aras›nda yap›lan kontrat mucibince yürütülmektedir. 

Halihaz›r model 560 kadem uzunlu¤unda 20 mil sür’atinde “Mariner”s›n›f›ndan olup
enerjisini, yak›t olarak kullanan uranyum a¤›r su reaktöründen almaktad›r. Gemi infla
eksperlerine göre bir sene müddetle 10.000 beygir kuvvetinde bir enerjiyi temin etmek
için 30 libre a¤›rl›¤›ndaki uranyum kâfi gelmektedir. ‹ki libre a¤›rl›¤›ndaki bir uranyum
–âdi bir golf topu kadar– 460.000 galon yak›ta veya 3000 ton kömüre muâdildir.

Adî bir ticaret gemisi yak›ttan boflalan yerlere safra olarak deniz suyu al›r. Buna muka-
bil atom gemisinde yak›tta de¤ifliklik olmad›¤› için buna ihtiyaç has›l olmayacak ve bu
tanklar için bir bak›m tutum yapmak meselesi do¤mayacakt›r.

Korsan Kad›nlar
(Deniz Dergisi, Cilt 2, Say› 21, Aral›k 1956)

Çeviri

Korsan dedi¤imiz zaman akla ilk kez, gözü dönmüfl, kana susam›fl, eli b›çakl› çapulcular
gelir. Halbuki iki kad›n da bu güzel(!) meziyetlere sahip olmakta hic de erkeklerden afla¤›
kalmam›flt›r.

Bu iki kad›n dilber Anne Bonney ile sehhar Mary Read idi. Maceralar› binbir gece masal-
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lar› kadar heyecanl› ve çekicidir. 

Mary Reed’in hikâyesi, do¤umundan üç-dört sene evvel annesinin bir gemici ile evlen-
di¤i zaman bafllar. Fakat bedbaht kad›n›n bir denizci ile evlenmenin ne demek oldu¤unu
anlamas› uzun sürmedi. Evlenmelerinin tad›n› ç›karmadan gemici denizlere aç›ld› ve bir
daha dönmedi.

Talihsiz kad›n hayat›n› devam ettirebilmek için mecburen kay›nvalidesinin yan›na gitti.
Az sonra bir erkek çocu¤u dünyaya getirdi. Kocas›ndan ayr› kalman›n keder ve üzün-
tüsünü da¤›tmak için kendisini e¤lenceye veren zavall› anne, her halde biraz ileri gitmifl
olacak ki, beklemedi¤i halde hamile oldu¤unu gördü. Bu vaziyette kay›n validesinin
yan›nda kalmas›n›n imkâns›zl›¤› aflikâr oldu¤undan, evi terketti ve bir k›z çocu¤u
do¤urdu.

Az sonra o¤lu hastaland› ve öldü. Ana, Mary Reed ile dünyada yaln›z kal›nca ve para da
bitince, gene en hay›rl› iflin kay›nvalidenin yan›na dönmek oldu¤unu gördü. O¤lu
öldü¤ünden ve kay›nvalidenin de bu piç k›z› kabul etmeyece¤ini bildi¤inden onu o¤lan
gibi giydirerek eve döndü.

Seneler geçtikçe Mary, kuvvetli bir k›z olarak gelifliyordu. Büyükanne öldükten sonra
anas› Mary Reed’i bir kundurac› yan›na verdi ise de bu ifl k›z›n hofluna gitmedi.

Evden kaçarak bir harp gemisine girdi. Böylece Mary Reed’in heyecan dolu, maceral›
hayat› bafllam›fl oldu. Okyanusta geçirdi¤i birkaç sene içinde Mary her nedense denize
›s›namad› ve ayr›ld›. Hollanda’da gene erkek elbiseleri içinde bir piyade birli¤ine kat›ld›.

Zaman geçtikçe Mary’nin kahramanl›klar› dilden dile dolafl›yordu. Burada da daha fazla
kalmayan Mary bu sefer bir süvari birli¤ine girdi. Erkek olarak devam etti¤i bu hayat;
kad›nl›¤›n›n yapt›¤› falsonun belli olmas›na kadar devam etti. Mesai arkadafllar›ndan
birine âfl›k olunca ve alev bacay› sar›nca durumu ona açt›. Mary’nin âfl›k› bu durumu pek
parlak buldu. Mary’ye ifli belli etmeden idare etmesini tavsiye etti. Zira hiç kimse anla-
madan birlik nereye giderse gitsin beraber yaflayabileceklerini söyledi. 

Fakat Mary bunu kabul etmedi. Herfley aç›kça halledilmeli ve birbirlerini sevdiklerine
göre namuslu bir flekilde evlenmeli idiler. Asker de bu fikri kabul edince evlendiler.
Subaylar›n tertip etti¤i bir dü¤ünden sonra tabiatiyle birli¤i her ikisi de terketti ve Bur-ge
yak›n›nda bir ev sat›n ald›lar. Mary Reed’in bu evde geçirdi¤i günler, hayat›n›n muhakkak
ki en mesut günleri idi. Az sonra kocas› hayata gözlerini yumunca Mary gene dünyada
yaln›z kald›. Evi sat›p gene erkek elbiseleri giyerek Hollanda’da askerî bir birli¤e girdi. O
zamanlar flimdiki gibi pek s›hhî muayeneler yap›lmad›¤›ndan Mary birliklere girmekte
pek s›k›nt› çekmiyordu.

Kocas›n›n ölümünden sonra askerlik hayat› onu pek sarmad›. Garbî Hind Adalar›’na
giden bir gemiye girdi. Bu suretle Mary Reed’in korsanl›k hayat› bafllam›fl oldu. Gemi
Garbî Hind adalar›na. varmadan korsanlar taraf›ndan hücuma u¤rayarak zaptedildi. Mary
esir edilmiflti. Mary bundan sonra “Galico Jack” ile çal›flma f›rsat›n› elde etti. ‹fller bir
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hayli iyi gidiyordu. Fakat burada da gene Mary’nin unutamad›¤› kad›nl›¤› nüksetti.
Zaptettikleri bir ingiliz gemisinden elde ettikleri esirler aras›nda yak›fl›kl› bir Frans›z
aktörüne âfl›k oldu. Cinsiyetini ona aç›klamakta pek vakit geçirmedi. Aktör de Mary’nin
aflk›na cevap vermekte kusur etmedi. Evlenmeye karar verdiler.

Fakat evlenmeden evvel korsan âdetlerine göre Mary’ nin âfl›¤›n›n bir korsanla düello
etmesi icabediyordu. Tabiî kazanaca¤› da pek san›lm›yordu. Mary iflin ciddiyetini kavra-
makta gecikmedi. Göz göre göre sevgilisi ölecekti. Düellodan bir gün evvel Mary kor-
sanla h›r ç›kararak unu düelloya davet etti.

Mary ve korsan tayfa k›l›ç ve tabanca ile ölesiye düello yapmak için sahile ç›kt›lar. Az
sonra Mary gemiye yaln›z döndü, ölüyü sahilde b›rakm›fl, sevgilisini de emniyet alt›na
alm›flt›.

Bu tarihlerde Mary Reed ile dilber bir kad›n korsan olan Anne Bonney’in karfl›laflt›klar›n›
ve beraber çal›flt›klar›n› görüyoruz.

Anne Bonney korsan Galico Jack’a Bahama’n›n New Providence flehrinde rastlad›.
Kocas› bir denizci idi ve befl paras›zd›. Bir gece flehirde sarhofl gemicilerin taarruzuna
u¤rayan Anne feryad› bas›nca Galici Jack imdad›na yetiflti.

Delicesine dö¤üflen Galico Jack, Anne’a tecavüz eden 9 korsan› öldürdü. Böyle bir
kahramana lakay›t kalamayan Anne erkek k›yafetine girip delice tutuldu¤u sevgilisinin
peflinde deryalara aç›ld›.

Gemide art›k erkek k›yafetinde, erkek gibi dö¤üflen iki kad›n vard›. Biri Anne Bonney
di¤eri de Mary Reed idi. Çok geçmeden Anne de Mary Reed gibi gözünü budaktan
sak›nmayan, deli fiflek bir korsan olmufltu ve Galico Jack’› da hâlâ deli gibi seviyordu.

‹ki sene bu iki kad›n omuz omuza dö¤üfltüler. Servetleri bir hayli kabarm›flt›.

Fakat 1720 senesi bu verimli iflin sonunu getirdi. Sonbaharda gene ifller bir hayli iyi
gitmifl; bir-iki gemiyi denizin dibine yollam›fllard›. Bir gün ufukta görünen bir ingiliz
korveti her fleyi altüst etti. Korveti gören korsanlar müthifl bir pani¤e tutularak ambara
inip gizlendiler.

Anne Bonney ile Mary Reed korsanlar›n korkarak saklanmalar›na k›zarak anbar›n bafl›na
gidip yukar› ç›k›p erkek gibi dö¤üflmelerini aksi halde atefl edeceklerini söylediler. ‹taat
etmediklerini görünce de üzerlerine atefl ederek iki korsan› öldürdüler.

Pefllerinden gelen olmay›nca bu iki müthifl kad›n korsan, arkalar›n› korkak arkadafllar›na
dönerek ‹ngiliz korvetine karfl› ümitsiz bir mücadeleye girdiler. Tabiatiyle bu cesurane
dö¤üfl fazla uzun sürmedi. Esir edildiler. Bütün korsanlar 1720 senesinde St. Jago de la
Vega’da yap›lan mahkeme sonunda ölüme mahkûm edildiler.

Anne Bonney ve Mary Reed mahkemeye ç›kt›klar›nda hâkim onlara bir diyecekleri olup
olmad›¤›n› sordu. Her ikisi de hamile olduklar›n› söyledi. Hâkim, dara¤ac› yerine hapis-
haneye yollad›.

22

AKINTIYA KARfiI KÜREK M‹ ÇEKT‹K ?

REFIK_KITAP_1-1_MZP  11/17/08  9:35 AM  Page 22



Hüküm gününün arifesinde Anne Bonney, Galico Jack’› görmek için izin alabildi. Anne,
Jack’a korkakl›¤›ndan dolay› pek yüz vermedi ve ona “erkek gibi dö¤üflseydin flimdi
serbest olacakt›n”dedi.

Bundan sonra her iki kad›n›n da ne oldu¤una dair elimizde pek az malûmat var. Mary
Reed’in hapishanede pek fazla yaflamad›¤›n› biliyorsak da, Anne Bonney’in ne oldu¤unu
bilmiyoruz.

56 Numaral› Kamarada Geçen Ümitsiz Befl Saat
(Deniz Dergisi, Cilt 2, Say› 22, Ocak 1957)

Cornelius RYAN (Reader’s Digest)’den çeviri

Bu, Dr. Peterson ve güzel kar›s› için ilk okyanus seyahati olacakt›. Bir ay kadar evvel ata-
lar›n›n do¤um yerlerini görmek için uçakla Amerika’dan ‹sveç’e gitmifllerdi. Oradan
Danimarka ve ‹sviçre’ye geçmifllerdi. Dünyaca meflhur bir hattat olan Dr. Peterson,
‹sviçrede seri konferanslar vermiflti. fiimdi ise vapura binmifller, Amerika’ya yapacaklar›
9 günlük seyahatin tad›n› ‹talya’n›n en lüks yolcu gemisi olan “Andre Doria”da ç›kar-
maya bafllam›fllard›.

Do¤rusu Dr. Peterson biraz k›r›lm›flt›. Çünkü o memlekete gitmek için uça¤› ter cih
etmifl ve bir hafta sonras› için de yer ay›rtm›flt›. Bu suretle, ‹talya’daki bir haftal›k kon-
feranslar›n› da tamamlam›fl olacakt›. Fakat kar›s› Marty, Okyanus seyahatinin güzelli¤ine
kendini kapt›rm›flt›. “Sevgilim”dedi. “Ne olursun ‹talya’da yapaca¤›m›z bir haftal›k tur-
dan vazgeçelim. Bu konferanslar seni y›prat›yor. Eskisi gibi genç de¤iliz art›k.”

Peterson 57, kar›s› ise 55 yafl›nda idi. 9 günlük vapur seyahati hakikaten güzel bir fley
olacakt›. Bu suretle Petersonlar kendilerini vatanlar›na götürecek olan 29.083 tonluk
“Andrea Doria”ya bindiler.

Üst güvertede olan 56 numaral› kamara iki yatakl› idi. Bu yataklar›n birisi iç k›s›mda,
di¤eri ise iki lumbuzun alt k›sm›nda idi. Mr. Peterson kar›s›na : “Bu yataklardan hangisi-
ni arzu ediyorsun?”diye sordu.

Bayan Peterson bir an duraklad›ktan sonra : “Bunu”diyerek iç taraftaki yata¤a do¤ru
yürüdü.

Andrea Dona Cebelitar›k’ta durdu¤unda Petersonlar yanlar›ndaki 51 ve 52 nolu kamar-
alar›n tutuldu¤unu ö¤rendi. Gelenler, New-York Times gazetesinin ‹spanya muhabiri
olan Camille Cianfara, kar›s›, 8 yafl›ndaki k›z› ve Cianfara’n›n 14 yafl›ndaki üvey k›z› idi.

Petersonlar seyyahatten umduklar› her fleyi bulmufllard›. Yeni arkadafllar edinmifller ve
kaptan Pierre Calamai onlara radar› göstermiflti. Gemi o s›rada Kanarya Adalar›’ndan
geçiyordu ve radarda adalar görünüyordu.
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25 Temmuz’da, takriben ö¤leden sonra, Petersonlar ilk sisi gördü. 04.30’a do¤ru sis
etraf› iyiden iyiye kaplam›flt›. Lumbuzlardan, deniz bile görünmüyordu. Yemekte sis
düdü¤ünü mütemadiyen iflittiler.

10.30 sular›nda kamaralar›na geldiklerinde, kamaro...

Telsizci bafl›n› kald›rarak: “Buradan ayr›lamam. fiuradaki çekmeceye bak›n”.

Peterson bir kesici bulunca sevindi. Di¤er taraftan Gino da mutfa¤a gitmifl ve orada ucu
k›vr›k sa¤lam bir b›çak bulmufltu. Bir hemflireden de muhtelif tip makaslar alm›flt›. Gino
ve Peterson enkaz› kald›rmaya bafllad›lar. Birisi ›fl›k ve lüzumlu aletleri tutuyor, di¤eri de
flilteleri ve somya yaylar›n› kesiyordu. Kad›nlar da art›k iyiden iyiye kuvvetten
düflmüfllerdi. Fakat her iki adam da bu sessiz trajedi içinde, geminin her an alabora olup
sulara gömülece¤i ihtimalini düflünmeden çal›fl›yordu.

Nihayet Peterson en son yay› da kesti. Sol aya¤› müstesna, Bayan Cianfara art›k
tamamiyle serbestti. Gino: “Sizi d›flar› alabilmek için çaresiz bir aya¤›n›z biraz incinecek,
ha gayret” dedi.

Bayan Cianfara gözlerini kapad›, difllerini s›kt›. Gino kad›n›n aya¤›n› y›rta y›rta enkaz›n
alt›ndan çekti. Bayan Cianfara art›k serbestti.

Gino kad›n› geriye ald›. Sol kolunu omuzuna att› ve ona omuzuna abanmas›n› söyledi.
Kad›n›n di¤er kolu k›r›k yan tarafta sallan›yordu. Bayan Cianfara’y›, 58 numarada
Peterson’un haz›rlad›¤› battaniyenin üzerine yat›rd›lar.

Peterson tekrar yukar›ya ç›k›p, bayan Cianfara’y› yukar›ya tafl›yacak yard›m› temin etti.
Ekip üç kad›n yolcudan ve bir tayfadan ibaretti. Peterson yard›mc›lara; Bayan
Cianfara’n›n sol kolunun ve omuzunun k›r›k oldu¤unu söyleyerek kar›s›n›n yan›na döndü.

Çat›flma oldu¤undan beri kar›s› ile ilk defa yaln›z kal›yordu. Ona Cianfara’n›n kurtar›lm›fl
oldu¤unu, kendisinin de kurtar›lmas›n›n çok uzun sürmiyece¤ini söyledi. Fakat içinde bu
iflin olabilece¤ine dair flüphe vard›. Hatta kar›s› da:

“Buradan kurtulsam bile hayat›m›n sonuna kadar ümitsiz bir sakat olarak
yaflayaca¤›m”dedi. “Bu flekilde yaflamak istemiyorum. Kendini kurtar, bu bana yeter.”

Peterson : “Saçma”dedi. “Bir kriko ile herfleyi halledece¤iz.”

Bu s›rada Gino herkese, suya inmifl olan filikadaki gemicilere bile kriko soruyordu. Az
ötede “‹ll de France”›fl›klar içinde parl›yordu. Saat 2.30’du. Andrea Doria sür’atle
terkediliyordu. Gino nihayet kazazedelere yard›m eden bir Amerikan Sahil Muhafaza
subay›na : “Bir krikoya ihtiyac›m›z var, büyük bir taneye, bir kad›n için, s›k›flm›fl bir kad›n
için”diyerek durumu anlatmak istedi.

Subay elindeki fleyfl›n ile karanl›¤a yazmaya bafllad›. Gino 58 numaral› kamaraya döndü
ve Peterson’a durumu anlatt› : “Bir Amerikan subay›na anlatt›m. Fakat, belki o da
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di¤erleri gibi beni deli sand›. Sen bir defa daha kaptana gitsen fena olmaz” dedi.

Peterson bir kere daha köprü üstüne ç›kt›. Fakat kaptan orada de¤ildi. Peterson dön-
erken biraz morfin almay› düflündü. Personel, yaral› yolcular›n filikalara binmesine
yard›m ediyordu. Doktorlardan birisi : “Maalesef çok az morfinimizvar” dedi “Onu da
çok feci flekilde yaralanm›fl olanlara tatbik ediyoruz.” So¤ukkanl›l›¤›n› flimdiye kadar hiç
kaybetmemifl olan Peterson, ilk defa kendini tutamad› ve ba¤›rd› : “Allah aflk›na” dedi.
“Kar›m›n a¤›r bir yaral› oldu¤unu kabul etmiyor musunuz?”

‹stedi¤i morfini alm›flt›. Enjeksiyonu yaparken kar›s› f›s›ldarcas›na: “Sevgilim” dedi.
“Buradan kurtulamayaca¤›m, ne olur kendini kurtar.”

Peterson tekrar kaptan› görmeye gitti. Kaptan bu sefer köprü üstünde idi ve gayet
so¤ukkanl› idi. Peterson : “Bana yard›m edecek birisini verebilir misiniz?” dedi. “Lütfen
radyo telefonla Sahil Muhafaza teflkilât›na haber veriniz ve beni onlarla konuflturunuz.
Durumu onlara anlataca¤›m.”

Kaptan radyo-telefonun çal›flmad›¤›n› söyledi. “Burada kâfi derecede adam›m›z var.”
Kaptan, Petersona bir güverte zabiti verdi.

Güverte zabiti bir balta bularak Petersonla afla¤›ya indi. Enkaz› bu balta ile kald›rmaya
çal›flan zabitin balta darbeleri bayan Petersonun ba¤›rmas›na sebep oldu. Zabit bu sefer
de 56 numaral› kamaraya giderek enkaz› oradan kald›rmay› denemek isterken enkaz
bayan Peterson’un üstüne düfltü. Peterson zabite durmas› için ba¤›rd›. Zabit bir daha
ortal›kta görünmedi.

Marty : “Ne olur bu ›st›rab›ma bir son ver” diye inledi,

Peterson : “Ne olur biraz daha gayret. Biraz daha dayanmal›s›n. Ben gidip bir krikoya
bakay›m. Her halde istedi¤imiz kriko gelmifltir” dedi.

Peterson merdivenleri t›rman›rken durumun ümitsiz oldu¤unu düflündü. Güverte art›k
bombofltu. Gino, Peterson’a rastlad› ve beraberce krikoyu beklemeye bafllad›lar.
Nihayet afla¤›dan birisi : “Krikoyu isteyen sen miydin?” diye ba¤›rd›.

‹ki metrelik bir kola sahip olan bu 70 kiloluk krikoyu yukar› ç›karmak 15 dakika sürdü.
Gemi flimdi 40 dereceden fazla meyletmifl durumda idi. Kâh oturarak, kâh sürünerek,
t›rmanarak krikoyu nihayet 58 numaral› kamaraya kadar getirebildiler.

Gino, Peterson’a : “Acaba ne kadar daha vaktimiz kald›?” diye sordu.

Peterson kaptana giderek: “Kar›m halâ s›k›flm›fl olarak beklemektedir.”dedi. “Lütfen
bana do¤ru olarak söyler misiniz? Ne kadar vaktimiz kald›? Bir veya yar›m saat m›?”

Kaptan : “Henüz ortada bir tehlike yoktur” diye cevap verdi.

Krikonun kolu çok uzun gelmiflti. Peterson krikoya giderek güverte zabitinin kullanm›fl
oldu¤u baltay› ald› ve banyodaki havlu koyma yerini k›rd›. Bu suretle krikonun kolu için
manevra sahas› haz›rlanm›flt›.
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Bu s›rada kar›s› birdenbire fakat gayet sakin olarak: “Oh! Sevgilim ölüyorum art›k” diye
f›s›ldad›.

Gino krikonun kolunu çal›flt›rarak pompalamaya bafllad›. Enkaz kalkmaya bafllam›flt›.
Fakat art›k çok geçti. Gino, bayan Peterson’a bakt›¤›nda a¤z›ndan kan s›zmakta
oldu¤unu gördü. “Doktor” dedi. “Zannederim kar›n›z öldü.”

Peterson kar›s›n›n üstüne heyecanla e¤ildi. Kula¤›n› kalbine koydu ve dinledi. U-zun
zaman kar›s›n›n sol bile¤ini eline alarak nabz›n› dinledi. Eli elinde, gözleri Marty’nin
yüzünde “Marty öldü” dedi.

Saat 04.20 idi. 56 numaral› kamaradaki kâbus tam 5 saat sürmüfltü.

Peterson kar›s›n›n dudaklar›ndan öperek “Elveda sevgilim” dedi. fiu anda alabilece¤i
yegâne hat›ra olarak kar›s›n›n sol elinin parma¤›ndaki inci yüzü¤ü gayet yavafl olarak
ç›kard› ve kendi parma¤›na takt›. Gino ve Peterson son vazife olarak Bayan Peterson’un
üstünü yast›k ve battaniyelerle örttüler. Art›k deniz de kamaraya girmeye bafllam›flt›.

Son can filikas›ndan bir evvelkine binerek Andrea Doria’y› terkettiler.

Filika gemiden uzaklafl›rken Peterson’un gözleri facian›n ceryan etti¤i 56 numaral› kama-
raya gitti. Birdenbire göz yafllar›n› tutamayarak yüzünü ellerinin içine ald›. Delicesine
a¤l›yordu.

Bir Kahramanl›k
(Deniz Dergisi, Cilt 2, Say› 24, Mart 1957)

Bill WHARTON (Nauticel Magazine)’den çeviri 

Geçti¤imiz Ocak ay›nda dünya gazeteleri Ernie Thorhill’in kahramanl›¤›ndan
sütunlar›nda ufak bir yer ay›rarak bahsettiler. Fakat onun büyük cesareti Kanada devlet
adamlar›n›n gözünden kaçmad›.

Birkaç gün evvel “London Gazette”de Kraliçenin Ernie Thorhill’i “George Medal” ile
taltif etti¤ini ö¤renince çok memnun oldum. Bu flerefe nail “Nova Scotia”l› delikanl›
arkadafllar›n› kurtarmak için kendini tehlikelere atmaktan çekinmemiflti.

Ernie Thorhilli’in maceras› ne bir transatlantikte, ne de bir büyük yük gemisinde
geçmifltir. Hadise, küçük bir bal›kç› teknesi olan “Cape Agulhas”ta cereyan etmifl ve
zannederim ki flimdiye kadar olmufl olan benzerleri ile boy ölçüflebilecek ve Dünya
Denizcilik Tarihi’ne geçebilecek de¤erdedir. 

Capa Agulhas sisli bir günde, Halifax liman›n›n güneyinde Portekiz s›¤l›¤›n›n yak›n›nda
düdük çalarak seyrediyordu. Kal›n denizler vard›. Kaptan yola devam edip etmemeyi
düflünüyordu ki, tekne kayalara bindirdi ve derhal yana yatt›. A¤›r denizler Agulhas’a çul-
lanmaya bafllam›flt›.
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Can filikalar›n› indirmek imkâns›z gibi bir fleydi. Zira indirilse bile kayalara çarparak
paramparça olaca¤› gün gibi aflikârd›. Gemide 18 kifli vard›. Bunlardan en az onu yüzme
bilmiyordu. Hiç kimse kati olarak nerede bulunduklar›n› söyleyemiyordu. Ancak ilerde
200 yarda yükseklikte bir kaya parças› seçilebiliyordu.

Ernie Thorhill bafl üstüne ç›karak kaynaflan sulara bakt›. Az sonra teknenin paramparça
olaca¤› gün gibi aflikârd›.

Derhal ya¤murlu¤unu ç›kard›. Yüzünde ne yapmak istedi¤ini bilen bir adam›n hali vard›.
Gemiden sahile kadar yüzecek ve oraya beline ba¤lad›¤› inceyi götürecekti.

Thorhill’in muvaffak olma flans› binde birdi, sahille gemi aras›nda, kimi deniz üstünde
kimi ise deniz alt›nda bir sürü kayal›k vard›. Böyle bir yerde, böyle bir havada yüzerek
sahile ulaflmak flanstan baflka ne olabilirdi. Ernie’yi kimse bu teflebbüsünden
vazgeçiremedi. Soyunur soyunmaz çatlayan denizlere kendisini att›. ‹lk anda topu¤u ve
vücudunun muhtelif yerleri kayalara çarpm›fl ve yaralanm›flt›.

Mevcut flartlar›n gittikçe berbatlaflmas›na ra¤men ince ile sahi ile do¤ru yüzme¤e
bafllad›. ‹ki defa kayalara fena halde bindirdi. Büyük bir gayretle kulaç atmaya devam
ediyordu. Muvaffak olmak için ç›rp›n›rcas›na yüzüyordu. Dalgalar çullan›yor, girdaplara
düflüyordu. Vücudu yara bere içinde kalm›flt›.

Gemiye dönüp hiç bakmad›. Arkada sisten ve onun mahvetmek için gelen dalga ve çat-
laklardan baflka hiçbir fley yoktu. Ernie’de bitmez bir kuvvetin kayna¤› vard›. Çelik bir
irade onu sahile ulafl›ncaya kadar arkas›ndan itmiflti.

Sahili hissedince, yaralanm›fl olan aya¤›ndan dolay› do¤rulamad›. Fakat sürünerek çat-
laklardan kurtuldu. Sivri bir kaya bulunca inceyi volta etti.

Arkadafllar›na el ederek halat›n volta edildi¤ini bildirdi. Gemi birbirine girmifl sevinçle
arkadafllar› güvertede z›plamaya bafllam›fllard›. Birer birer herkes halata tutunarak,
ölümle hayat aras›nda sahile var›yordu.

17 kifli Ernie Thorhill’in ac› içinde k›vrand›¤› sahile salimen ç›kt›. Az sonra da bal›kç› tek-
nesi parçalanarak sulara gömüldü.

“London Gazette” madalyan›n verilmesi dolay›siyle, “E¤er Thorhill bu kadar çabuk karar
verip kendisini tehlikeye atmasayd›, bu 17 kifli hayatta olamazd›” demektedir.

Denizlerin dalgalar› kuvvetli olabilir. Fakat Allah’›n lûtfu ve inayeti, ondan çok daha
kuvvetlidir.
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Manjiro, Modern Japon Denizcili¤inin Babas›
(Deniz Dergisi, Cilt 3, Say› 25, Nisan 1957)

Hisakazu KANEKO (Reader’s Digest)’den çeviri 

Komodor Perry idaresindeki gemilerin Yedo körfezine (flimdiki Tokyo) demir-
lemelerinden 12 sene evvel 5 Ocak 1841 tarihinde fakir bir köylü ailesinin 14 yafl›ndaki
o¤lu küçük bir tekne ile Amerika’da ilk yerleflen Japon olmak ümidiyle yola ç›kt›.

Çocu¤un ad› sadece Manjiro idi. Zira kast âdetlerine göre fakirlerin soyad› yoktu. Ayr›ca
teknede Denzo, Jusuke, Geoman ve Toreoman ad›nda dört arkadafl› daha vard›.
Yanlar›na kâfi miktarda su, yiyecek ve bal›k tutmak için de olta alm›fllard›.

‹ki hafta sonra ç›kan bir f›rt›nan›n tesiriyle bilinmeyen bir adaya sürüklendiler. Adada
yiyecek nam›na yaln›z yosun vard›. Bal›k tutmak icap etti¤inde ve deniz de dalgal›
oldu¤unda albatros tutarak et ihtiyaçlar›n› gideriyorlard›.

Adaya gelifllerinden alt› ay sonra bir gün Manjiro sahilde bal›k avlarken ufukta baz› gemil-
er gördü. Gemiler iyice belli olunca Manjiro ç›lg›nca: “Gemi, gemi!” diye ba¤›rd›.

Garip bir görünüfle sahip olan bu üç direkli gemi sahile do¤ru yaklafl›yordu.
Demirledikten sonra iki filikas›n› birden indirdi. Filikalar iyiden iyiye yaklafl›nca Manjiro fil-
ikada beyaz derili adamlar gördü ve bir hayli flafl›rd›. Kayalar aras›ndan sahile
yaklaflman›n mümkün olamayaca¤›n› anlayan filikadakiler bunlara yüzerek gelmelerini
iflaret ettiler. Filikaya ilk ç›kan Manjiro oldu. Yabanc›lar›n karfl›s›nda hürmetle e¤ildi ve
diz çöktü.

Bu hâdise hakk›nda, Jhon Hawland ad›ndaki balina gemisinin kaptan› olan William
Whitefield flunlar› yazd› : “Ada ö¤leden sonra saat 01.00 de göründü. ‹ki filikam›z› adada
deniz kaplumba¤as› aramak üzere denize indirdik. Kaplumba¤a yerine 5 adam bulduk.
Aç olduklar›ndan baflka hiçbir fley anlayamad›k.” 

JHON MUNG’IN DO⁄UfiU

Jhon Hawland seferine keflifllemeye seyrederek devam etti. Hayatlar›nda ilk defa
“Balinalar, balinalar!”sesini duyan Japonlar, küpeflteye koflarak yap›lacak olan
muhabereyi seyre dald›lar. Bu ara Manjiro eski bir sözü hat›rlad›: “Bir balina ile 7 liman
yaflar.” Ama vatandafllar› bu yabanc›lar›n metotlann› kullansalard› 70 limanda yaflaya
bilirdi. “Bir gün ben de bir balina avc›s› olaca¤›m” diyen Manjiro, kendi kendine söz
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verdi.

Manjiro, ‹ngilizce’yi ö¤renmekte arkadafllar›ndan daha fazla istekli ve istidatl› idi. Kaptan
Whitefield çocu¤u o¤lu gibi severek yetifltirmeye bafllad› ve ad›n› da Jhon Mung koydu.

Kas›mda gemi Honolulu’ya vard›. Kaptan Whitefield kazazedeleri hükümete teslim etti.
Manjiro’nun k›r›k dökük ‹ngilizce’si vas›tas›yla yap›lan soruflturmada, bunlar›n Japon
olduklar› anlafl›ld›.

Memleketlerine dönmek için pek az ümit vard›. Zira Japon limanlar› dünya limanlar›na
kapal› idi ve Japon gemileri de d›fl seferler yapam›yorlard›. Denzo, Goemon, Jusuke
Toraemon, Honolulu’da kald›lar. Manjiro ise Jhon Hawland’da kalmay› tercih etti. O
Amerika diye söylenen yerin ne oldu¤unu merak ediyor ve ö¤renmek istiyordu.

Horn burnu yolu ile yap›lan uzun Amerika seferinde, Jhon Mung ‹ngiliz alfabesini yaz-
may›, okumay› kolayca ö¤rendi. 1843 May›s’›n›n yedisinde Jhon Hawland, New
England’›n New Bedford liman›na vard›. Kaptan nefl’e ile : “‹flte art›k vatanday›z Jhon
Mung” dedi.

Liman, demirli irili ufakl› birçok gemilerle dolmufltu. fiehir beyaz evleri ve kiliseleri ile p›r›l
p›r›l parl›yordu. R›ht›m çeflitli renklerle giyinmifl güzel kad›nlarla dolu idi. Jhon Mung göz-
lerine inanam›yordu. “Kaptan” dedi, “Bu rüya gibi bir fley.”

Kaptan›n kar›s› ölmüfl oldu¤undan, Jhon Mung’› Fairhaven’deki Eben Akinler’in yan›na
b›rakt› ve mektebe kaydettirdi. Biraz sonra kaptan New-York’a gitti. Güzel bir gelinle
dönünce Jhon Mung onlar›n yan›na geçti.

Whitefieldler’in manevî evlâtlar› olarak Jhon Mung, New England’da vasat bir
Amerikal›’n›n hayat›n› yaflad›; birçok arkadafllar edindi. Mektebe, kiliseye gitti. Çiftlikte
çal›flt›. Bofl zamanlar›nda ise okuyordu. Kaptan Whitefield çocu¤un ö¤renme arzusunu
takdir ediyordu. Bilhassa matematik ve seyir üzerindeki hevesi gözden kaçm›yordu.

Bazen Manjiro, memlekette b›rakt›¤› dul annesini hat›rl›yor ve ye’se kap›l›yordu.
Odas›nda eski, y›rt›k kimanosunu giyiyor, “Anneci¤im, bir gün gelecek seni görece¤im”
diye dua ediyordu.

BAL‹NA AVCISI JHON MUNG

1846 senesinin bafl›nda kaptan Whitefield tekrar sefere ç›kt›. 19 yafl›ndaki Jhon Mung’›
ise çiftlikte b›rakm›flt›. O ise bir gün Japonya’ya dönmek ümidiyle mütemadiyen seyir
ve di¤er derslerine çal›fl›yordu. Franklin balina teknesinin ikinci kaptan› ‹sachor Akin sef-
ere ifltirak etmesini Jhon Mung’dan rica etti¤i zaman ne yapaca¤›n› bilemedi. Bayan
Whitefield’e durumu anlatt› ve müsaadesini istedi.

Bayan Whitefield: “Seninle gurur duyuyorum Jhon” dedi. Bir gün senin de kocam gibi
iyi bir balinac› olaca¤›na eminim. Allah yard›mc›n olsun.”
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Jhon Mung yapt›¤› ilk seferde çok fley ö¤rendi. Gitti¤i limanlarda görmüfl oldu¤u
muhtelif tip insanlarla dünya bilgisi art›yordu. Honululu’da eski arkadafllar›n› tekrar
gördü. Bunlardan yaln›z Jusuke 1845’te ölmüfltü.

Vatana dönerken Franklin’in kaptan› ç›ld›rd›¤›ndan, ‹sachor Akin kaptan oldu. JhonMung
da flimdiye kadar iflinde maharet ve kabiliyet gösterdi¤inden tayfa taraf›ndan ittifakla 3.
kaptanl›¤a seçildi.

1848 de Franklin Amerika’ya gelince, Jhon Mung için vatana dönebilmek f›rsat› zuhur
etti. Bu suretle hem annesine kavuflacak, hem de ö¤rendiklerini vatandafllar›na ö¤rete-
bilecekti.

UZUN VATANA DÖNÜfi SEFERÎ

Bu s›ralarda Kaliforniya’da alt›n madeni bulunmufl ve alt›na hücum bafllam›flt›. Jhon
Mung Franklin’in seferinde 350 dolar kadar bir para kazanm›flt›. Alt›n onu da cezbediy-
ordu. Daha fazla kazanaca¤›n› ümit ederek. Kaliforniya’ya hareket etti. Hem bu yer,
memleketine daha yak›nd›.

Manjiro hat›ra defterine o gün için, “fiayet plân›m› Whitefieldler’e söyleseydim, belki
flüphe ile karfl›layacaklard›. Milletim için beni affetsinler. Zira dünya hakk›nda hiçbir fley
bilmeyen halk›m›n gözlerini açmam lâz›m!” yazm›flt›.

1849 Kas›m’›nda Jhon Mung bir arkadafl› ile, Horn burnu yolu ile Kaliforniya’ya giden bir
gemiye bindi. 1850 May›s’›nda vard›lar. Oradan Sacremento’ya vapurla ve oradan da
alt›n sahalar›na trenle gittiler.

Bir alt›n madenine giren Manjiro, dört ay sonra 600 dolar kazanarak bunu kâfi gördü.
Alt›n bulmak için sat›n alm›fl oldu¤u âletlerini arkadafllar›na vererek San Fran-sisko’ya
hareket etti.

Oradan Honolulu’ya geçerek eski arkadafllar›n› bulan Manjiro, Sarah Boyd ad›ndaki gem-
inin fianghay’a gidece¤ini ö¤rendi. Kaptan› bularak ona plân›n› anlatt›. Honululu’dan
alaca¤› küçük bir tekneyi Sarah Boyd’a yükleyecek ve fianghay yolunda Japonya’ya en
yak›n bir mevkide tekne denize b›rak›lacakt›.

1850 nin Aral›k ay›nda, Sarah Boyd, Honululu’dan hareket etti. Güvertesinde
Manjiro’nun “Adventure” diye isimlendirdi¤i tam teflkilâtl› bir filika vard›. 70 gün sonra
Manjiro ve arkadafllar› Japonya’n›n cenubundaki Okinava adas›na “Adventure”
vas›tas›yla ayak bast›lar. Fakat derhal muhaf›zlar taraf›ndan yakalanarak Nakao adas›na
götürüldüler. Manjiro tabancas›n›, kitaplar›n› ve seyir âletlerini resmî makamlara teslim
etti. Ve 18 ay mütemadiyen yarg›land›.
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MANJ‹RO’NUN YARGILANMASI

Sonunda Manjiro ve arkadafllar› Nagazaki’ye götürüldüler. Burada tekrar yabanc›lar›n
tesiri alt›nda kald›klar› iddia edilerek mahkeme edildiler. Mahkeme 10 ay sürdü. Nihayet
üçlü mahkeme Manjiro ve arkadafllar› için “fieytanî yabanc› dinin masum kurbanlar›”
olduklar›na dair karar verdi¤inden cemiyet içinde iyi bir duruma sahip olamad›lar. Fakat
resmî makamlar Manjiro’nun anlatm›fl oldu¤u enteresan dünyay› alâka ile dinlediler.

O, vatandafllar›na Amerika’n›n zengin ve kuvvetli oldu¤unu ve orada sulhsever insan-
lar›n yaflad›¤›n›, baflkalar›n›n topraklar›nda gözleri olmad›klar›n› anlatarak iknaya
çal›fl›yordu. “Bu memlekette babadan o¤ula intikal eden bir krall›k yok. Bilgisi kuvvetli
ve kudretli olan halktan lalettayin birisi, dört sene için kral seçilmektedir. O da di¤erleri
gibi basit olarak yaflamaktad›r. Resmî makamlar mütevaz› yerlerdir. Hakikaten onlar›n
halk içinden geldi¤ini söylemek çok güç” diyordu.

Manjiro Amerikal›lar’›n yüksek faziletlerini say›p döküyordu. “Evlenmeler görücülerle
olmuyor” dedi¤i zaman vatandafllar›n›n hayreti son haddini buluyordu. “Amerikal› bir
erkekle bir kad›n, aç›kça seviflebiliyorlar.”

Nihayet Manjiro 1852 senesinin Ekim ay›nda köyü olan Nakanohama’ya gidebildi.
Annesi sa¤d› ve onu büyük bir muhabbetle ba¤r›na bast›. Manjiro’nun giyinifli, hareket-
leri art›k köylü hemflehrilerine benzemiyordu, de¤iflikti. Komflular birbirlerine: “Bir
bal›kç› o¤lunun böyle bir centilmen olmas›na imkân var m›?” diye soruyorlard›. 

Vatana dönüflünden az sonra Manjiro, Taso kabilesinin mektebinde ö¤retmen oldu.
Talebeleri yabanc› ülkeleri ö¤renmek hususunda çok istekli idiler. Eskilerin düflmanl›k
fikirlerine ra¤men Manjiro Amerikal›lar’›n barbar olmad›klar›n› fakat Japonya’dan çok ileri
olduklar›n› ö¤rencilerine anlatt›.

CEHALETLE MÜCADELE

1853 senesi Temmuz ay›n›n 8.günü Komodor Perry idaresindeki bir Amerikan filosu
dünya ticaretine kapal› olan Yedo körfezine demirledi. Ziyaretten maksat Japon liman-
lar›n›n ticarete aç›lmas›n› isteyen Baflkan Fillmore’un mektubunu ‹mparatora vermekti.
Mektup verildi ve filo gelecek bahara cevab›n› almak üzere hareket etti.

‹mparator, ne yapaca¤›n› flafl›rm›fl durumda idi. Halk›n ço¤u “Mukaddes memleket”in
barbarlara ve bilhassa Amerikal›lara kapal› tutulmas›n› istiyordu, ki bu fikir umumî idi. Bu
s›ra Manjiro, Yedo’ya (Tokyo) ça¤r›larak fikri soruldu. Kendisine iki k›l›ç tafl›mak ve bir de
soyad› almak müsaadesi verildi. Manjiro soyad› olarak köyünün ad› olan Nakanohama’y›
ald›.

Fakat Manjiro’ya, Amerikal›lar tekrar döndüklerinde görüflme müsaadesi verilmedi.
Limanlar›n kapal› kalmas› taraftarlar› Manjiro için : “Çocuklu¤unu Amerika’da geçirmifl
ve onlar›n tesiri alt›nda kalm›flt›r. Binaenaleyh Japonya’n›n menfaatlerinin korunmas›
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hususunda ona itimat edemeyiz” diyorlard›. Manjiro durumu filozofça mütalea ediyor ve
“zaman› geldi¤inde her fley düzelecek” diyordu.

Art›k Manjiro’nun, evlenme ça¤› gelmiflti. Ama o eski görücü usulü ile de¤il, Amerika’da
gördü¤ü yani birbirini görüp be¤enme yolu ile evlenmek istiyordu. Nitekim bir arazi
sahibinin k›z› olan Tetsu ile bu flekilde evlendi.

1854 ve 1858’de imzalanan muahedelerle Japon limanlar› dünyaya aç›lm›flsa da tam
manasiyle serbestlik ancak 10 sene sonra verilebildi. Bu arada Manjiro’nun
“Adventure”u Yedo’ya getirildi ve aç›k deniz filika tipi olarak kabul edildi¤inden benzer-
leri yap›ld›. Kendisi de deniz mekteplerinde seyir hocal›¤› yapmaya bafllad›. Denize ait
birçok Amerikan kitaplar›n› diline çevirdi. ‹ngilizce’yi kolay ö¤reten lisan kitaplar› yazd›.
Di¤er taraftan da balina gemilerinin plânlar›n› çizdi ve balina sanayiini kurdu.

FAIRHAVEN’DE BULUfiMA

1862 senesindeki k›zam›k hastal›¤› salg›n› kar›s›n› da götürdü. Üzüntüsünü unutmak için
Ichiban-Maru balina gemisiyle sefere ç›kt›.

Manjiro seferde iken memlekette tekrar ecnebilere karfl› sert hareketler bafllad›¤›ndan
harp her an ç›kabilirdi. Shogu’nun feodal hükümetinin günleri art›k say›l› idi. Manjiro
seferi yar›da b›rakarak memlekete döndü. Art›k sefere ç›kmayacakt›. Kendisini mem-
leketin idaresini ele alacak genç neslin yetifltirilmesine vakfetti.

1867-68 senelerinde Manjiro’nun rüyalar› hakikat oldu. Nihayet Meiji ‹mparator olmufl,
yeni kurulan devlet de garpl›lara ve garpl›laflmaya ehemmiyet vermiflti. 1874’te, son-
ralar› Rus-Japon Harbi’nin baflkumandan› olan ‹wao Oyamo’nun baflkanl›k etti¤i heyetle
d›flar›ya gönderildi. New-Yorka’ geldikleri zaman Manjiro baflkandan, 30 sene evvel ken-
disini kurtaran geminin muhterem kaptan›n› ziyaret için müsaade istedi.

Manjiro New Bedford’a vard›¤› zaman New England en tatl› sonbaharlar›ndan birini
yafl›yordu. Çocukken gezdi¤i caddelerden ve sonra Fairhaven’e giden köprüden geçti.
Whitefield’lerin kap›s›n› heyecanla çald›.

“Yemin ederim ki kap›y› çalan Jhon Mung’d›r” diyen kaptan, kap›y› aç›p da karfl›s›nda
Manjiro’yu görünce, birbirlerine hasretle sar›ld›lar. Kaptan, “Seni 20 seneden beri bek-
liyorum, nerelerdeydin ?” diye sordu. Her ikisi de gözlerinden inen yafllar› siliyorlard›.

Manjiro’nun geliflini bütün mahalle duyunca, eski arkadafllar›n›n hepsi geldi. Manjiro
onlara Japonya’da yapt›klar›n› ve Japonya’n›n istikbalini heyecanla anlat›yordu.

SON GÜNLER

Bu Jhon’›n New England’› son görüflü oldu. 1871’de Londra’da fena halde hastaland›.
‹yilefltikten sonra gene ‹ngilizce ve seyir dersleri vermeye devam etti. Daha sonra gelen
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k›smî bir felç hemen hemen konuflmas›na mani oldu. Maamafih son günlerini gayet
rahat olarak geçirdi. Arada s›rada Tokyo tiyatrolar›nda, lokantalar›nda üstünde ki-
manosu, bafl›nda derbi flapkas› ve aya¤›nda Amerikan ayakkab›lar› ile tam bir centilmen
olarak göründü.

Manjiro Nakahama 1848’de rahat döfle¤inde öldü. Japon hükümeti sonralar› onun mil-
letine yapm›fl oldu¤u hizmetleri birçok vesilelerle anm›fl ve takdir etmifltir.

1933 senesinde o¤lu Dr. Toichiro Nakahama Baflkan Delano Roosvelt’ten flu mektubu
ald›:

“Baban›z› Fairhaven’e getiren ve kaptan Whitefield’in kumanda etti¤i geminin ortaklar-
dan birinin de babam oldu¤unu bildi¤inizi zannetmiyorum. Fakat ben bugün, büyük-
babam›n Delano ailesiyle beraber kiliseye giden bir Japon çocu¤undan bahsetti¤ini
gayet iyi hat›rl›yorum....”

Manjiro’nun tarihteki rolü Bedford’a dönüflü münasebetiyle Morning Mercury ad›ndaki
gazetede ç›kan bir yaz›da gayet aç›k olarak ifade edilmifltir: 

“Bu kazazede çocu¤un bir balina gemisi kaptan› vas›tasiyle Fairhaven’de tahsili,
Japonya ile aram›zda olan flimdiki münasebetlerin kurulmas›nda bafll›ca rolü
oynam›flt›r.”

‹flin Bafl›nda Tam Adam› Vard›
(Deniz Dergisi, Cilt 3, Say› 26,  May›s 1957)

William L. WORDEN (Reader’s Digest)’den çeviri

Pireden rahats›z olmufl bir çoban köpe¤i gibi ‹ndiana polis kruvazörü makinelerini dur-
durdu. Beni getiren ç›karma teknesi geminin bordas›na yanaflt›¤› zaman, gemiciler
yukardan fleytan çarm›h›n› ve bir el incesini uzatarak daktilo, branda torbadan ibaret
eflyam› ve beni yukar› ald›lar. Ben üst güverteye ç›k›ncaya kadar gene eski sür’ati ile yo-
luna devama bafllam›flt› bile. Arkam›zda kalan Saipan’da cehennemi bir savafl
yap›l›yordu.

Amiral kamaras› önünde beni k›sa boylu ince yap›l› bir adam karfl›lad›. Selâmlamas› ne
so¤uk ne de samimî idi, mahiyeti anlafl›lmayan bir havas› vard›. Sesi ise son derece
sakindi.

“Belki bilirsiniz Mr. Worden”dedi. “Ben gemimde bir muhabirin bulunmas›n› pek hofl
karfl›lamam. Ama ne yapal›m, sözümüzü dinletemedik. Neyse madem ki buradas›n›z,
inflallah iyi bir ifl baflar›rs›n›z. Bu sebepten dolay› ilk önce flunlar› okuman›z› isterim”diye
elime bir sürü kâ¤›t verdi ve ekledi: “Bu suretle meselenin ne oldu¤unu ve ne
yapaca¤›m›z› aç›kça anlam›fl olacaks›n›z. Anlamad›¤›n›z yer olursa sonra size izah eder-
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im.”

5. Amerikan Filosu’nun Amirali olan bu adam sözünü bitirir bitirmez geriye döndü ve
gitti. Bana verdi¤i mesajlar› kar›flt›r›nca her birinin çok k›ymetli malûmatlarla dolu
oldu¤unu, hiç bir amiralin bunlar› bir sivil harp muhabirine vermeye cesaret ede-
meyece¤ini gördün. Hele benim gibi amatör birisi için, ifl hakikaten heybetli idi. Tarih
1904 Haziran’›n›n 17’si idi ve Amerikan kuvvetleri Saipan’a devaml› olarak hücum ediy-
orlard›. Yüzlerce Amerikan nakliye ve ikmal gemileri, ç›karma tekneleri korku içinde
sahile deniz piyadeleri ç›kar›yorlard›. Korkuyorlard› diyorum, zira Pasikif’te bulunan bir
Japon filosunun nerede oldu¤u bilinmiyordu. Ve her an hücuma u¤ramak ihtimali mev-
cuttu.

Bu sebepten dolay› bu filonun tayyareleri, bizim ç›karma yapan ördeklerimizi avlamadan,
imha edilmesi lâz›md›.

Sabah›n dördünde Amiral beni ça¤›rd›. Güvertede bir afla¤› bir yukar› volta vururken
vaziyeti anlatt›. Bu s›rada Sprunce’un Amiral gemisi olan ‹ndianapolis de filonun bafl›na
geçiyordu. Tayyare gemilerinin, kruvazörlerin, daha tersane kokan hatt› harp gemilerinin
ve senelerce anavatana dönmemifl olan ihtiyat muhriplerinin aras›ndan geçtik.

Amiral, “Aylardan beri ilk defa olarak Japon gemileri ile olan temas› kaybettik.”dedi.
“Tabiatiyle en büyük arzumuz onu bulmak ve imha etmektir. Bu suretle harbin bir an
evvel bitmesini sa¤layaca¤›m›z muhakkakt›r.”

Sprunce gelen bir mesaj› gördükten sonra sözlerine flöyle devam etti : “Tabiatiyle
benim ilk vazifem ç›karma yapan gemileri müdafaa etmektir. Ancak müdafaa mevkiimiz
düflmanla ç›karma mevkii aras›nda olabilece¤inden, düflman›n yerini kat’î olarak bilmek
mecburiyetindeyiz. Gece yar›s›na kadar bat›ya seyredece¤iz. Keflif tayyarelerimiz
düflman› bulurlarsa saraca¤›z. fiayet bulamazlarsa dönüp tekrar Saipan’a gelece¤iz.
Yapacak baflka fley yok.”

Gemide asabi bir hava vard›. Karart›lm›fl gemiler gece yar›s›na kadar Japon donanmas›n›
bulmak ümidiyle bat›ya seyrettiler. Gece yar›s› köprü üstüne ç›kt›¤›mda yar› karanl›kta
gemilerimizin silüetini gördüm. Bu s›rada f›s›lt› halinde verilen bir emirle gemilerin sesi
de¤iflti, art›k geriye dönmüfl... 

Ölümün Yan›mdan Geçti¤i Gün
(Deniz Dergisi, Cilt 3, Say› 28, Temmuz 1957)

Sidney J. PERK˙NS (Reader’s Digest)’den çeviri

1947 senesi Aral›k ay›n›n 17’si idi. Mevsim k›fl olmas›na ra¤men inan›lmayacak dere-
cede s›cakt›. Bir çok yük gemileri ve tankerler Halifaks liman›nda yat›yor, d›flar›da ise
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denizalt›lar›m›z devriye geziyorlard›. Donanmam›z fiimal denizinde, askerlerimiz ise
Fransa’da savafl›yorlard›. Burada Halifaks liman›nda her fley sükûn içinde olup, yegâne
üzüntümüz can s›k›nt›s› idi.

O zaman 23 yafl›nda ve Kanada donanmas›n›n Niobe kruvazöründe talebe idim. Sabah›n
dokuzunda kömürlü¤e kömür tafl›rken arkadafl›m George Robinson yukar›dan bana
ba¤›rarak “Hey Sidney çabuk yukar› gel iki gemi çarp›flt›” dedi.

fieytan çarm›h›ndan yukar› ç›karak, George’un gösterdi¤i yere bakt›m, iki gemi hakikat-
en çarp›flm›flt› ama, öyle fevkalâde cinsinden de¤ildi. Belçika kurtarma gemisi olan S.S
Una, tam yüklü Frans›z band›ral› Mont Blanc ad›ndaki flilebin bafl taraf›na bindirmiflti.
Her iki gemi a¤›r yolla seyrederken hadise olmufltu. Yara flöyle böyle oldu¤umuz yerden
seçilebiliyordu. Mont Blanc’›n güvertesinde ya¤lama ya¤› veya benzin için kullan›lan bir
sürü bidon da göze çarp›yordu.

Birdenbire bu bidonlardan mavi bir alev ç›kt›. Frans›z gemisi bizden ancak 250 yarda uza-
kta idi. Durumu daha iyi görmek için bafl tarafa gittim. Mont Blanc’›n güvertesinde
gemiciler ellerinde yang›n söndürme aletleri oldu¤u halde yang›n› söndürmeye çal›fl›yor-
lard›. Fakat alev, bidondan bidona atlayarak bütün bafl taraf› sard›. Buna ra¤men
yang›n›n hâlâ söndürülebilece¤ine, talebe olmama ra¤men inan›yor ve görüyordum.
Halbuki tayfalar, can filikalar›n› indirmeye bafllam›flt› bile. Denize inen filika sür’atle
aç›l›yordu. Hepimiz hayret etmifltik. Ümitsiz bir flekilde delicesine kürek çekiyorlar ve
baz›lar› da nazar› dikkati çekmek için Frans›zca ba¤›r›yorlard›. High Flover ad›ndaki bir
‹ngiliz Kruvazörü vas›tas›n› indirerek gemiye do¤ru gitmeye bafllad›.

Vak’ay› daha iyi kavramak için gemimizin tam bafl›na gittim. Alevler köprü üstünü
tamamiyle sarm›flt›. Di¤er taraftan da alevin rengi devaml› olarak de¤ifliyordu. Bazen
mavi, bazen siyah, bazen de beyaz oluyordu. Hadise art›k seyredilmekten ç›km›fl ve
küçük Mont Blanc’› yutacak bir mahiyet arzetmeye bafllam›flt›.

Gemide geriye kalana damlar kendilerini denize atmaya bafllad›lar. Bütün gemi alevler
içinde idi ve yüksek siyah bir duman ç›k›yordu. Alevin ç›kard›¤› sesten baflka bir ses
yoktu. Bütün liman tam bir sessizlik içinde idi.

Yaln›z ufak bir tekne seyir halinde ve römorkörün biri de gemiyi k›ç›ndan ba¤layarak
kanala do¤ru çekiyordu. Ayr›ca üç veya dört itfaiye botu su s›k›yordu. H. M. S. High
Flover’in mürettebat› tayfan›n indi¤i çarm›hdan gemiye ç›kt›larsa da dumandan görün-
mez oldular. Sahile bakt›¤›mda halk›n seyir için, r›ht›mlar›n üstüne toplanm›fl oldu¤unu
gördüm. Gözlerimi Mont Blanc’a çevirdi¤imde korkunç bir infilak oldu ve sanki dünyan›n
sonu gelmiflti.

Gemide 3000 ton T. N. T. ve 2300 ton pikrik asit oldu¤unu yaln›z gemi mürettebat› ile
Liman Dairesi biliyordu. Gaz, T.N.T. ve ateflin korkunç birlefliminin do¤urdu¤u infilâk,
muhakkak ki atom bombas›n›n patlamas›na kadar rekor seviyeyi muhafaza etmifltir.

‹nfilâk›n sesi ile güverteye pestil gibi yap›flmadan evvel Mont Blanc’›n güvertesinden
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yukar›ya yükselen inan›lmayacak derecede beyaz bir duman gördüm. Sonra feci infilâk
oldu ve kafam Niobe’›n zincirlerinin baklalar›na çarpt›. Gemimiz sanki deniz dibinde bir
dev taraf›ndan kald›r›l›p indirilmiflti. Meydana gelen büyük bir dalga geminin k›ç›n› ba¤l›
oldu¤umuz ahflap iskeleye yaslatt› ve bir kibrit çöpü gibi ezdirdi.

Patlama Mont Blanc’dan Halifaks’›n tepelerine do¤ru yay›ld› ve az sonra aksi seda
olarak geriye döndü¤ünde, sanki kulaklar›m›z y›rt›la..... 

Canv›k
(Deniz Dergisi, Cilt 3, Say› 29, A¤ustos 1957)

Çeviren: Refik Akdo¤an

Kanada Vikersi halen kullan›lmakta olan itifl kuvvetinden ayr›larak 267 model teknesini
tamamlay›p tecrübe etmifl bulunmaktad›r. Bu sistemde gaye, az beygir gücü ve yer ile
çok ifl temin etmektir. Di¤er taraftan bu tecrübe ile Kanada, ilk defa yaln›z bu metodu
kullanarak hareket eden bir tekne infla etmek flerefine de sahip olmufltur. Bu metotla
infla edilen di¤er baz› tekneler de, gene Kanada’da çal›flmaktad›r. Bunlar›n en
önemlilerinden biri de “Princess of Vancouver”dir (Compas May›s Haziran say›s›).
Mamafih bu gemiler Kanada’da infla edilmemifllerdir. Di¤er taraftan esas itifl kuvveti
olarak da bu pervaneleri kullanmamaktad›rlar. Yaln›z yak›n mesafelerde manevraya
yard›mc› olarak kullan›lmaktad›r.

Canvik-I olarak isimlendirilen bu en son tekne, modern römorkörler kadar büyük
de¤ildir. Fakat gördü¤ü ifl boyundan kat kat büyüktür.

Çift Voith - Scheider pervanelerine kuvvet baflta k›ça do¤ru 15 kadem 6 pus bir mesaf-
eye monte edilmifl bulunan 150 H. P. 6 silindirli, 4 zamanl› 1250 r.p.m. W6V 14/18 tipin-
deki bir M.A.N. dizel taraf›ndan temin edilmektedir. Bu kuvvet ile pervaneler dakikada
114 devir yapmaktad›rlar.

Voith — Schneider pervaneleri ne yeni bir bulufl, ne de ilk defa kullan›lan bir sistemdir.
Geliflmesi 1926 tarihinden itibaren bafllar. Bu taril›dc J. M. Voith Engineering Work,
Viyanal› Mr. E. Schneir’den bu b›çak tipindeki pervanelerin patentini talep etmiflti.
Viyanal› mühendisin fikri......
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Hatteras Burnu Fedaileri
(Deniz Dergisi, Cilt 3, Say› 30, Eylül 1957)

Don WHARTON (Reader’s Digest)’den çeviri

Hatteras burnunun otuz mil flimalinde Atlantik Mezarl›¤› diye an›lan mevkide, “Omar
Babun” ad›ndaki bir gemi, Azrail’le karfl› karfl›ya gelmiflti. Gemi korkunç dalgalarla
bo¤ufluyordu. Yükü kaym›flt›. Kurtulamad› ve Hatteras burnunun aç›¤›nda bulununan
s›¤l›¤a oturdu. Atlanti¤in dalgalar› insafs›zcas›na geminin üstüne çullan›yordu.
Parçalanma bafllam›flt›. Sabah›n alacakaranl›¤›nda Sahil muhafaza teflkilât› telsizle duru-
mu haber alm›flt›. Mürettebat derhal sahile indi. Araya varagele kurularak geminin 11
kiflilik mürettebat› korkunç çatlaklar›n üzerinden afl›larak sahile al›nd›.

Gemiyi gören Ellery Midgett II idi. Topu ateflleyen ise Edward Midgett, kurtarmay› idare
eden Edison Midgett’ti. Bunlar 100 seneden beri bu sahillere düflen gemilerin mürette-
bat›n› kurtaran genifl bir ailenin torunlar› idi.

Midgett’ler daha sahil muhafaza teflkilat› kurulmadan evvel bu ifle bafllam›fllard›. 1870
tarihinde bu aile bu sahillerde 10 istasyonda vazife görüyordu. Bugün halen üç servis
istasyonu Midgett’lerin kumandas› alt›nda olup, di¤erleri de muhtelif rütbelerle
çal›flmaktad›rlar. Bir defas›nda bir istasyonda iki Midgett di¤er birinde de dört Midgett
birden gördüm.

Normal olarak bir aile dedelerinin alm›fl oldu¤u madalyalarla iftihar ederler.
Midgettler’de bu çeflit madalyalar› tam 10 kifli alm›fl bulunmaktad›r. Hem de bu
madalyalar› yaln›z Outer Bank’ta olan kurtarmalardan alm›fllard›r. ‹lk madalyay› Hatteras
burnundaki istasyonda çal›flan Jhon H. Midgett ald›. 1884 senesinin 22 Aral›¤›nda
Epharin Williams ad›ndaki yelkenli, Hatteras burnundan 5 mil aç›kta tehlikeye düflünce,
iflaret fifle¤ini karanl›k geceyi y›rtarcas›na gösterdi. ‹mdat iflaretini gören Jhon H.
Midgett ve befl kifli derhal denize aç›ld›. ‹lk merhale iç s›¤l›kda meydana gelen çatlaklar›
aflmakt›. Muvaffak olunca s›ra d›fl s›¤l›¤a geldi. Filika dalgan›n s›rt›na binince sanki
devriliyormufl hissini veriyordu. Resmi raporlar›n dedi¤i gibi, azg›n denize karfl› tahlisiye
filikas› dört mil bu flekilde kürekle hadise mahalline vard›.

Kurtar›c›lar Epharain Williams’dan dokuz kifli alarak sahile dönmeye bafllad›lar. Sandal›n
küpefltesi hemen hemen su ile beraber oluyordu. Sahile olan mesafenin de befl mil
oldu¤unu düflünecek olursak olay›n fevkaledeli¤i ortaya ç›km›fl olur. Resmi raporlar bu
kurtarma ameliyesini, “tahlisiye ifli kuruldu¤undan beri en cesurane yap›lm›fl bir kurtar-
ma ameliyesi” olarak isimlendirdiler.
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Di¤er bir madalya da yukarda bahsetti¤imiz Joseph’in o¤lu ve gene Sahil Muhafaza
teflkilat›nda çal›flan Leven Jr. ün babas› olan Levene Midgett taraf›nda al›nd›. Bu deniz-
ci 1931 senesinde s›¤l›kta batan bal›kç› Anna May’in 5 adam›n› kurtarmak için f›rt›nal›
havada denize aç›lm›flt›. Gemiye var›ld›¤› zaman kazazedelerin hepsini geminin dire¤ine
sar›l› vaziyette gelecek olan yard›m› bekler buldular. Bu durum ölümle pençeleflmekten
belki daha zordu. Birdenbire dalgalar›n tesiriyle direk sulara gömüldü ve hepsi bir an için
görünmez oldular. Derhal kumandan Midgelt filikas›n› çatlak sulara çevirdi. Bir ölüm
kal›m savafl›n›n içinde idiler. Netice ise Midgett’in lehine oldu. Hepsi kurtar›lm›flt›.
Leven, Sahil Muhafaza teflkilat›na 1917 senesinde girmifl ve 1953 senesine kadar
çal›flm›flt›. Bir keresinde, Chicamacomico istasyonunda kumandan iken emrinde çal›flan
16 adamdan 11’i Midgett idi. ‹kinci Dünya savafl›nda d›fl s›¤l›kta denizalt›lar taraf›ndan
bat›r›lan gemilerin mürettebat›n› kurtarma için, günde 18 saat çal›flt›. Çok kereler fil-
ikas›n›n bütün mürettebat›n› Midgeltler teflkil ediyordu.

D›fl s›¤l›kta yap›lan en meflhur kurtarma olay› Birinci Dünya harbinde bir Alman
denizalt›s› taraf›ndan at›lm›fl bir may›na çarparak batan ‹ngiliz band›ral› Gosoil yüklü
Mirloda oldu. ‹nfilak neticesinde ikiye bölünmüfl ve alevler içinde kalm›flt›.

Kaptan Jhon Ailen Midgett, tayfas›n› alarak kuvvetli bir tahliye filikas› ile gemiye yanaflt›.
Alevler korkunç bir flekilde gö¤e yükseliyordu. Kaptan alevlerin d›fl›nda kalm›fl olan bir
filika buldu, içinde kimseler yoktu. Fakat az ilerde Gosoil içinde yanan devrilmifl bir fil-
ikaya tutunmaya çal›flan tayfalar, ölümle hayat aras›nda çabal›yorlard›. Derhal Midgett
ahflap filikas›n›n bafl›n› henüz yang›n›n sirayet etmedi¤i bir pasaja çevirerek dumandan
kör olurcas›na, alevin s›cakl›¤›n› vücutlar›nda duya duya adamlara yaklaflt›. Hepsini içeri
alarak sahile ç›kard›lar. Alaca karanl›kta içinde 19 adam bulunan di¤er üçüncü bir filika
daha buldular. Hadise mahalli gece sahilden tutulan projektörlerle ayd›nlat›lm›flt›.
Midgett ve adamlar› bundan sonra daha üç sefer yaparak çatlaklar›n yaratt›¤› tehlike v›z
gelircesine ortal›kta cirit atarak geminin hayatta kalm›fl 42 kiflilik mürettebat›n›
kurtard›lar. Bugün Cape Hatteras’taki müzede “Mirlo”kurtarmas›nda kullan›lan can fil-
ikas› durmaktad›r. Filikadaki alt› adam hem Amerika hem de ‹ngiltere hükümetleri
taraf›ndan alt›n madalyalarla taltif edilmifllerdir. Bunlardan befli Midgett’di: Leroy,
Clarence, Arthur, Zion ve Kaptan Jhon. Alt›nc›s› ise bir Midgett ile evlenmifl olan
Prochorous O’Neil idi.

Bütün bunlara ra¤men Midgettler’in en üstünü kimdir, diye bir tefrik yapmak istersek,
muhakkak ki hükmümüzü Rasmus’un lehine veririz. Hatteras burnunun afla¤› k›sm›nda
rüzgâr›n her türlüsünün yiye yiye ihtiyarlam›fl olan bir kasaban›n küçük bir dükkân›nda,
duvarda, verilmifl olan alt›n biri madalyan›n berat› as›l› durur. Burada, “1899 senesinin
18 A¤ustosunda karaya gitmifl bulunan Princilla’dan tek bafl›na 10 adam kurtaran
Rasmus S. Midgett’e” yazmaktad›r.

643 tonluk “Princilla”ad›ndaki yelkenli, korkunç bir harikeynde Hatteras adas›n›n
s›¤l›¤›na oturmufltu. Dalgalar kaptan›n kar›s›n›, o¤lunu, üçüncü kaptan, bir kamarotu
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alm›fl ve denize dökmüfltü. Sonra tekne ikiye bölünmüfltü. K›ç tarafta bulunan mürette-
battan 10 kifli ölüm an›n›n gelmesini bekliyorlard›. Gece karanl›k ve puslu idi. Kal›n de-
n-izler teknenin su üstünde kalan k›sm›na bütün heybeti ile çullan›yordu. Rasmus at
üzerinde devriye gezerken denizden gelen feryatlar› duymufltu. ‹stasyona gidip yard›m
istemek üç saat sürecekti. Bunu hesaplayan Rasmus yafl›n›n 48 i bulmufl olmas›n›
düflünmeden kaynayan sulara kendini att›. Dalgalarla bo¤ufla bo¤ufla gemiden arta
kalan k›ç tarafa vard›¤›nda adamlara ba¤›rarak birinin denize at›lmas›n› söyledi. Atlayan›
kucaklayarak sahile ç›kard›. Bu ifl yedi defa sürdü ve yedi kifliyi sahile ç›kard›. Geriye
kalan üç kifli hareket edemeyecek durumda idiler. Yukar› ç›karak kendilerinden geçmifl
olan bu üç kifliyi gördü. En fena durumda olan› ilk, di¤erlerini de teker teker kâh s›rtla-
yarak kâh yüzdürerek sahile ç›kard›. Bu hadiseden kurtarma raporlar› “Efline ender rast-
lanan bir kurtarma olay›” diye bahsetmektedirler.

‹lk.zamanlarda Midgettler de di¤er kurtar›c›lar gibi bu ifle para için at›ld›lar. Zaman
geçinilecek gibi olmad›¤›ndan peflin para ödeyen kurtarma teflkilâtlar›na hemen hemen
herkes girmek için can atard› (Senenin yar›s› için 40 $, mevsim d›fl› her kurtarmaya 10
$ ödenmekteydi). Sonralar› bu ifl Midgettler için an’anevî bir durum ald› ve halen bugün
sahil muhafazada çal›flan her Midgett’in muhakkak dört nesil evvelsi bu iflle ifltigal etmifl
durumdad›r. Rasmus’un o¤ullar›ndan biri, Mirlo kurtarmas›nda bulunanlardan biri idi.
Bununla beraber kurtarmada bulunan di¤er dört Midgett’in dokuz o¤lu da sahil kurtar-
ma teflkilât›nda vazife görmekte idiler. Omar Babun kurtarmas›nda bulunmufl olan Ellery
Midgett’in babas›, dedesi ve onun da babas› bu iflte çal›flm›fl adamlard›r. Greves
Midgett bana befl o¤lunun da sahil kurtarma teflkilât›nda çal›flt›¤›n› söylerken, alt›nc›
o¤lunun da cesaretli oldu¤unu söylemeyi ihmal etmiyordu.

Midgettler’in hemen hemen hepsi genifl omuzlu, iri yar›, mavi gözlü insanlard›.
Konuflmalar› Elizabeth devri aksan›n› and›r›r. Hiç kimse onlar›n nereden geldi¤ini pek
bilmiyorsa da umumî kanaat ilk Midgett’in karaya gitmifl olan bir gemiden kurtulmufl
olan bir kazazede oldu¤u merkezindedir. Resmî kay›tlar bu ailenin burada 223 seneden-
beri bulundu¤unu göstermektir. Müstemleke zaman›nda Midgett ismi Midyet olarak
telâffuz edilmekte idi. fiimdi de “e”nin sarf›nazar edildi¤i görülmektedir. Mamafih
bugün Midgett ismi, kara oturmalardan bahis aç›l›nca, bir efsâne gibi denizciler aras›nda
söylenip durmaktad›r.
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Serbest Pistonlu Makine
(Deniz Dergisi, Cilt 3, Say› 32, Kas›m 1957)

Derleme

Serbest pistonlu makineyi, en iyi olarak, tek silindirli, karfl› pistonlu, mütenavip bir kom-
prosörle süperflarj edilen, iki strok zamanl› bir dizel olarak tarif edebiliriz.

Konnektin rod, krankflaft yerine, serbest piston vazifesi hava basmak olan bir kom-
presörün pistonuna ba¤lanm›flt›r. Kompresörün verdi¤i hava, akaryak›t›n püskürtüldü¤ü
ihtirak mahalline s›k›flt›r›larak verilir. Ihtirak olunca, tazyik pistonlar› birbirinden ay›r›r.
Di¤er taraftan egzozdan ç›kan gazda hâlâ bir miktar tazyik bulunaca¤›ndan, egzoz tür-
bününden geçirilir.

Pistonlar aras›ndaki ahenk diflli kolu fener difllisi yahut paralel metotlar› kullanarak temin
edilebilir. Bu ba¤lant›lar, makinenin yegâne diflli parçalar› olup, d›fl aksesuarlarda ya¤›n,
su pompas›n›n, ihrakiyenin kontrol veya çal›flmas›n› temin eder.

Makine gayet basit olup, inkiflaf ettirildi¤inde bir çok sahalarda kullan›laca¤› gayet
aflikârd›r.

Serbest pistonlu makinenin denizde kullan›lmas› halinde cazip taraf›, az ihrakiye sarfiy-
at› ve iyi kaliteli ihrakiyeyi seçmeyi bertaraf etmesidir.

Bugün için her ne kadar akaryak›t sarfiyat›, alçak devirli büyük dizellerde oldu¤u kadar
az de¤ilse de, gaz türbininkinden bir hayli afla¤›d›r. Fakat istikbaldeki çal›flmalar›n sarfiy-
at› bir hayli düflürece¤ine muhakkak nazar›yla bak›lmaktad›r.

Di¤er taraftan, yer kaplamak hususunda da bu yeni makine bir hayli avantaj sa¤lamak-
tad›r. Serbest pistonlu makine beher beygir kuvveti bafl›na gaz türbini ile ayn› a¤›rl›k ve
çapa malik ise de, dizelden daha az de¤erlere sahip bulunmaktad›r.

‹stikbal bize bu makinenin denizde kullan›l›p kullan›lmayaca¤› hususunda bir karara
vard›rabilecektir. Halen gemilerde kullan›lmas› hususunda çok avantajlara sahiptir.
Dizelle mukayese edildi¤i zaman yerden, gaz türbinle karfl›laflt›r›ld›¤› zaman akaryak›t
bak›m›ndan gösterdi¤i avantajlar, bir hayli önem iflgal etmektedir.

Zaman›m›zda teknik bak›mdan imkâns›z bir fley olmad›¤›na, insanl›k emindir. Bu makine
de denizde her zaman rastlad›¤›m›z bir kuvvet olarak karfl›m›za ç›kacakt›r.
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1- Pistonlar burada birbirine azami derecede
yaklaflm›fl bulunmaktad›rlar (iç ölü nokta).
Akaryak›t s›k›flt›r›lm›fl s›cak havaya
püskürtüldü¤ünde, pistonlar birbirinden
ayr›l›r.
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2- Bu flekilde, hava ve egzoz kapaklar› göster-
ilmifltir. Pistonlar birbirinden ayr›l›nca, egzoz
kapaklar› gaz›n türbine geçmesi için çal›fl›rlar.
Sonra hava kapaklar› aç›l›r, içeriye kompresör-
den taze hava girer.

3- fiekilde pistonlar› geri itme odalar› da gös-
terilmifltir. Pistonlar tazyikle d›flar›ya do¤ru
itildi¤inde, geri itme odalar›ndaki hava s›k›fl›r.
Ihtirak yerindeki bu tazyik egzoz
kapaklar›ndan tama miyle ç›k›nca, pistonlar›
geri iter.

4- Burada tazyikli havan›n nas›l temin
edildi¤ini görüyoruz. Kompresör pistonun
geri itme odas›ndaki ters taraf›nda bulunan
yüzü, kompresör bölümünün içe strokunda
havay› s›k›flt›r›r. S›k›flan hava, hava
kapaklar›ndan geçerek ihtirak odas›na girer.
‹htirak oldu¤u ve kapaklar aç›ld›¤› zaman, (air-
out) valf› kapan›r ve (air-in) valf› aç›larak taze
havan›n kompresör bölümüne geçmesi temin
edilmifl olur.

5- Pistonlar›n ahengi difllilerle veya paralel sistemle nas›l temin edildi¤i görülmektedir.
Sistemin hareketi ile yard›mc›lar›n çal›flt›r›lmas› ve kontrolü da temin edilmifl bulunmak-
tad›r.
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Denizde Ya¤ Kontrolü
(Deniz Dergisi, Cilt 3, Say› 33, Aral›k 1957)

Çeviri

“Ya¤›n›z› kontrol ettiniz mi?” suali, memleketimizin yollar›nda bulunan binlerce benzin
istasyonunda, müflterilere her zaman sorulmaktad›r. Bunu denizlerde çal›flan bütün
gemilere de sormak yerinde olur kanaatindeyiz.

Bir ya¤ flirketinin ticaret filolar›nda kullan›lan ya¤lar için yapabilece¤i tavsiyeler çok
mühimdir. Bafll›ca ya¤ flirketleri aras›nda en mühim yeri iflgal eden Mobil Oil, bu hususu
bilgili deniz mümessilleri ile temin etmektedir. Di¤er taraftan mühendisler, laboratuvar
teknisyenleri ve sat›fl mümessilleri ile iflbirli¤i yap›larak, hizmet tam bir mükemmeliyete
erifltirilmifltir. Mobil Oil flirketi, dünya çap›nda bir deniz flebekesi kurarak, gemilerin ya¤
hususundaki müflküllerini her zaman ve her yerde halletmeyi gaye edinmifl bulunmak-
tad›r. Bu flebeke bundan hemen hemen elli sene evvel kurulmufltur. Bugün dünyan›n
dört yüzden fazla liman›nda bulunan tecrübeli deniz mümessilleri, senede 12.000’den
fazla geminin kontrolünü yapmaktad›rlar. Aç›k denizde seyreden bir geminin ya¤lama ifli
bir fabrikan›nkine benzetilebilir. Fakat bu fabrika, meselâ Bombay ile New York aras›nda
seyreden ve bu aradaki limanlara u¤rayan cinstendir. Fabrikam›z gitti¤i her limanda, ya¤
flirketinin deniz mümessili taraf›ndan karfl›lanarak ziyaret edilir. Ziyaretin sonunda, iflin
ruhunu teflkil eden bir rapor tanzim edilir. Bu raporun bir nüshas›, geminin gidece¤i
limana gönderilir. Bu suretten, oradaki Mobil mümessili, geminin bafl makinistinin
ad›ndan tutan da, istenmifl ya¤lara kadar her fleyi ö¤renir.

Senede 60.000 adedi bulan bu raporlar›n üçüncü kopyas› da New York’taki Mobil Oil
merkezine gönderilir. Bu sayede merkez, müflterisinin gemisinin nerede bulundu¤unu,
ne ald›¤›n›, ne kulland›¤›n›, makinesinin durumunu derhal ö¤renir.

Bir deniz mümessili, limana gelen bir gemiyi ziyaret etti¤inde, tabiatiyle bir sat›fl
mümessili rolündedir. Fakat lüzum has›l oldu¤unda derhal bafl makinistin yard›mc›s›,
yahut tahlil için nümune alan bir laboratuvar teknisyeni yoluna girebilir. Bu sebepten bu
insanlar hem sat›fl yapan ifl adam›, hem de icab›nda yard›mc› olabilecek durumdad›rlar.

Geçenlerde New York deniz mümessillerinden olan Joseph Fanning’in bafl›na gelen
hadise, tipik olanlardan birini teflkil etmektedir. Seyir halinde olan bir tanker kendisine
bir telgraf göndererek, gear difllilerinde pitting ve flaking oldu¤unu bildiriyor. Gemi
limana geldi¤inde derhal gemiye giden Mr. Fanning, difllilerin de¤iflik bir tip arzeden
Japon imalât› oldu¤unu görüyor. Bafl makiniste biraz daha kal›n bir ya¤ kullanmas›n›
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tavsiye ediyor. Tavsiyesi kabul olundu¤undan Mr. Fanning gemide 24 saat kalarak,
devreden 4.000 galon ya¤›n ç›kar›lmas›na nezaret ediyor. Devre yeni bafltan kal›n bir
ya¤la doldurulup makine çal›flt›r›ld›¤›nda, ar›zan›n giderilmifl oldu¤u görülüyor.

Laboratuvar›n Rolü

Deniz mümessilinin arkas›n› dayad›¤› yer teknik laboratuvard›r ki buna Scotland Yard
veya FBI diyebiliriz. Buradan seyir halinde olan müflterilerin ya¤ hususundaki müflkülleri
halledilir. fiimdiye kadar bu laboratuvara varillerde, tenekelerde, fliflelerde, bir milyondan
fazla ya¤ numunesi tahlil için gelmifltir.

Bu ilmî teflkilât, lüzumlu ise, bir deniz ya¤› numunesinin yedi tahlilini, sekiz saat zarf›nda
tamamlayabilir.

Bu faaliyetler neticesi ile, bir gemi sahibine, gemisine yap›lan ziyaretler, analizler, mas-
raf ve hizmetler hakk›nda malûmat veren muntazam raporlar göndermek imkân dahiline
girer.

Bir deniz mümessilinin ziyareti baflmakinisti görmekle bafllar. Geminin kullanaca¤›
ya¤›n, yapaca¤› sefere uygun olup olmad›¤› gözden geçirilir. Bir ar›za olmasa bile, ya¤
nümuneleri almak ekseriya adettir. Bunlar›n analizi neticesinde ya¤›n luzuciyet, a¤›rl›k,
tortu, kül, renk durumlar› veya ya¤›n ifl görmeme sebepleri ö¤renilmeye çal›fl›l›r.
Laboratuvarlar bu tahlillerin tefsirini, dakika yönünden, yani bir damla ya¤, makineden
ufak bir parça, silindirden bir miktar birikinti gibi miktarlar üzerinden verir.

Ya¤ Tahlilleri

Umumiyetle denizde kullan›lan ya¤lar›n tahlillerinden maksat, ilerisi için kullan›fll› olup
olmad›¤›n› anlamakt›r. Mamafih ekseriyetle nümune almak, bir ar›zay› bulmak için
yap›l›r. Çökelek yapan ya¤lar ve iyi çal›flmayan bir makineden al›nan ya¤lar gibi. Bu anal-
izler, ar›zay› buluncaya kadar devam eder.

Ya¤lar›n muntazam fas›lalarla kontrolünün de¤eri, aç›k olarak ‹kinci Dünya Harbi’nde
meydana ç›km›flt›r. Norveç ve Hollanda’n›n Almanlar taraf›ndan iflgalinden sonra, her iki
memleketin liderleri, kaçan gemilerin iflletilmesi için dost memleketlere ajanlar gön-
derdiler. Karfl›laflt›klar› müflküller çoktu. Fakat hayati olanlar›n en bafl›nda kullanacaklar›
ya¤lar›n tayini geliyordu.

Kumpanyan›n deniz sat›fllar› k›sm› ve “Socony Vacuum O›l’in merkezi, casus teflkilât›
gibi çal›flarak, lüzumlu olan hayati bilgiyi bir hafta içinde toplad›.

Mobil’in deniz sat›fllar› k›sm› flefi olan Richard G. Coffin, gemi müflterilerinin kulland›klar›
ya¤lama ya¤lar›n›n tecrübesi için, kumpanyas›n›n senede 150.000 dolardan fazla para
harcad›¤›n› söylemifltir. Bu tahliller, türbin gemileri için senede bir, motorlar için ise
senede iki defa yap›lmaktad›r. Geçen sene 15.000’den fazla tahlil yap›lm›flt›r.

Mr. Coffin, bütün tecrübelerin karadaki laboratuvarlarda yap›lmad›¤›n›, halen çal›flan
35’ten fazla geminin, muhtelif tip Mobil ya¤lar›n› tecrübe etti¤ini beyan etmifltir.
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Ayr›ca Mr. Coffin, en mühim müflterilerinden birinin gene kendi kumpanyas› oldu¤unu
söylemifltir. Zira Socony Mobil, tonaj› 1.800.000 detveyti aflan yüzden fazla tankeri
çal›flt›rmaktad›r.

Denizde Kahraman Kad›nlar
(Deniz Dergisi, Cilt 3 Say› 34, Ocak, 1958)

Bill WHARTEN’den çeviri

1946 senesinin A¤ustos ay›nda Sicilya’n›n garp sahillerinde, korkunç bir f›rt›naya tutu-
lan Maria Ferraro ad›ndaki koster, karaya oturmaktan kendini kurtaramad›. 

On üç kiflilik mürettebat›n alt›s› oturma esnas›nda yaralanm›fllard›. Di¤erleri ise gemi
oturmadan önce esasen periflan olmufl durumda idiler. Dalgalar geminin üstünü yala-
yarak aflarken, Kaptan Luigi Ferraro’nun kar›s› Signora Maria Ferraro yaral›lar›n yaralar›n›
sar›yordu. Herkesin geminin fliddetli denizlere daha fazla tahammül edemiyece¤ini anla-
mas›na ra¤men, bir yerden yard›m gelmesi ümidi de imkâns›z gibi görülüyordu.

Sabaha karfl› ortal›k a¤ar›rken geminin bafl taraf›na do¤ru 150 yarda mesafede, teknenin
yara alm›fl k›s›mlar›n›n silueti belirdi. Bu anda sahil ile gemi aras›nda deniz, sanki kudur-
mufl bir köpek gibi sald›racak yer ar›yordu.

Kaptan, “Bir tek ümidimiz var” dedi. “‹çimizden birisi bir halatla sahile giderse kurtulu-
ruz.”

Fakat bu imkâns›z bir fleydi. Hiç kimse bu kudurmufl denizin içinde bir dakika bile dura-
mazd›.

O s›rada kaptan birdenbire kar›s›n›n soyunarak beline bir halat volta etmifl vaziyette ken-
disine do¤ru yürüdü¤ünü gördü. Kar›s›, “‹çinizde en iyi yüzme bilen benim, hele bir
deneyeyim bakal›m ne olacak” dedi.

Ferraro iki çocuk anas› olan 26 yafl›ndaki kar›s›na itiraz etmeye f›rsat bulamadan Maria
Ferraro sulara gömülmüfltü. Hemen adamlardan birisi küpeflteye f›rlam›fl, fakat beyaz
köpükler içersinde hiç bir fley görememiflti. Dakikalar geçiyor, heyecan gittikçe art›yor,
fakat bir fley görülemiyordu. Birdenbire halat› gören gemici sevinçle ba¤›rm›fl, akabinde
halat gerilmifl, di¤er taraftandan verilen iflaretler duyulmaya bafllanm›flt›. En son üç kere
çekildi b›rak›ld›. Kurtulmufllard›.

Kaptan Ferro derhal donan›m haz›rlad›. Bir iki dakika içersinde ilk gemici sahile gönder-
iliyordu. Aradan bir saat geçti. Bu anda kaptan dahil bütün mürettebat sahile ç›km›fllard›.
Kar›s› muhelif yerlerinden yaralanm›fl olmas›na ra¤men gülerek kendisini bekliyordu.
Gün iyiden iyiye ›fl›maya yüz tutunca geminin ikiye bölünerek batt›¤›n› gördüler. Bu
esnada bir tayfan›n yapt›¤› büyük fedakârl›ktan dolay› Signora Ferraro’ya teflekkür etti¤i
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görüldü. O da kendisinin gemi mürettebat›ndan oldu¤unu ve vazifesini yapt›¤›n› söyle-
di. Zira geminin resmen aflç›s› idi.

Bugün kad›nlar›n da denizde erkekler gibi çal›flt›klar› ve vazife ald›klar› art›k hakikat
haline gelmifltir. Buna ra¤men kad›nlara, hastabak›c›l›k, aflç›l›k, kamorotluk müstesna,
daha aktif bir ifl verilmemektedir. Yegane kad›n çarkç› olan Miss Victoria Drummond
halen British Monarch gemisinde üçüncü makinist olarak vazife görmektedir.

Kraliçe Victorya’n›n vaftiz k›z› olan Miss Drummond 1910 senesinin 25 A¤ustosunda S.
S. Bonita’da üçüncü makinist olarak çal›fl›rken, düflman hücumuna u¤ruyan gemisi
hasar görmüfltü. Utangaç bir mizaca sahip bulunan Miss Drummond düflman taarruzu
s›ras›nda, makine dairesini biran bile terketmemesi sebebiyle alm›fl oldu¤u M. B. E.
madalyas›ndan hiç kimseye bahsetmeyecek kadar da mütevazidir.

Kad›nlar›n gemi doktorlu¤unu deruhte etmeleri de önceden bir hayli münakaflalara
sebep olmufltur. Fakat S. S. Britannia’da gemi tabibi olarak vazife gören Miss Adailaine
Nancy Millar’›n büyük muvaffakiyetinden sonra bu mesele kendili¤inden halledilmifltir.
Mezkûr gemi 941 senesinin 25 Mart›nda bir düflman gemisi taraf›ndan bat›r›lm›flt›.

Dr. Millara M. B. E. madalyas› verilmesi hususunda bir yaz› yay›nlayan London Gazetesi,
1942 senesi fiubat say›s›nda aynen flöyle demektedir:

“Yaln›z bafl›na seyir ederken S. S. Britannia bir korsan gemisine rastlam›fl ve uzun men-
zilden at›lan atefle maruz kalm›flt›. O da mukabelede bulunmufl fakat mermilerini
yetifltiremedi¤inden a¤›r hasara u¤ram›flt›. Sürati de düflman›nkinden afla¤› oldu¤undan,
Kaptan gemiyi terk emrini vermeye mecbur kald›. Geminin terk edildi¤ini bildiren iflaret
her ne kadar düflmana gösterilmiflse de düflman atefli kesmemifl ve bir çok can filikas›
da hasara u¤ram›flt›. Atefl alt›nda Dr. Millard yaral›lara ve ölenlere fevkalâde bir flekilde
bakm›fl ve bu hareketiyle bir çok insan›n ölümden kurtar›lm›fl oldu¤u muhakkakt›r.
Burada flunu da zikredelim ki, Britannia’n›n 4 üncü kaptan› da 58 kiflilik can filikasiyle 84
kifli tafl›yarak 22 günlük unutulmaz bir yolculuk yapm›flt›r.”

Di¤er bir kahraman kad›n da 1913 senesinde Süveyfl kanal›nda bombalanan Geor-ge
isimli geminin kad›n kamorotu olup, mermi ya¤muru alt›nda yaral›lara kahramanca
yard›mda bulunmas› dolay›siyle M. B. E. ile mükafatland›r›lm›flt›r.

Yukar›da s›ralad›¤›m›z cesur kad›nlar›n hareketleri birer madalya ile mükâfatlan-d›r›ld›¤›
halde, k›y›da köflede unutulup karfl›l›k görmeyenleri de az de¤ildir. 1940 senesinde bir
may›na çarparak batan Dunhar Castle gemisinin kamorotlar›ndan Marian Copplestone
ve Sarah Ferguson’un cesurane çal›flmalar›n› gemide hiç bir erkek gösterememifltir.

‹ki kad›n›n da can filikalar›nda yaral›lara, kendi yaralar›na bakmaks›z›n yapt›klar› yard›m ve
tedavi unutulacak cinsten de¤ildir.

Kaptan, “Copplestone ve Ferguson’un bitmek bilmeyen enerjileri sayesinde çok can
kurtuldu” demifltir.
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Bir kad›n›n, bir erkek gibi gemiye kumanda edebilece¤i senelerce evvel 2520 tonluk
“Primrose Hill” ad›nda dört direkli bir barkonun kaptan›n›n kar›s› taraf›ndan ispat edil-
mifltir.

Primrose Hill, Horn burnuna yol al›rken çiçek hastal›¤› gemiyi sarm›fl bulunuyordu.
Kaptanla beraber tayfan›n birço¤u ifl göremez duruma düfltüler.

Hastal›¤a tutulmayanlar, iyi bir seyirci olan kaptan›n kar›s›ndan geri dönmeyi istediler.
Fakat orta yafll› bir kad›n olan bayan Wilson, bu teklifi reddederek tayfadan ikisini vardiya
zabitli¤ine tayin edip yola devam etti. Gemide isyan belirtileri görünmeye bafllay›nca
Bayan Wilson tayfan›n aras›na girip durumu halletmek dirayetini göstermekten de geri
kalmad›.

Barko yola devam ederken Bayan Wilson bir yandan geminin rotas›n› kontrol ediyor,
di¤er taraftan da yemek pifliriyor, hastalara bak›yor, ölenlerin denize at›lmas›na nezaret
ediyordu.

Neticede gemi, gidece¤i liman olan Tacoma’ya vard›. Di¤er taraftan ölmesi ihtimal
dahilinde olan bir çok can da kurtar›lm›flt›.

Baz› denizciler kad›n› gemi için u¤ursuz sayarlar. Fakat biz icab›nda kad›nlar›n da erkek-
ler kadar denizde kahramanl›k gösterecekleri veya denizde çal›flabileceklerine kaniiz.

Amiralin Sordu¤u Sual
(Deniz Dergisi, Cilt 3, Say› 36,  Mart 1958)

William SWANSON’dan çeviri  

Yak›fl›kl› üniformalar› içinde, donanma için pek lüzumlu oldu¤u muhakkak olan Amiraller,
bazen emretme ve neticeleri bab›nda pek basit olmaktad›rlar. Buna U. S.
Donanmas›nda bir hâdise dolay›s›yla yakinen flahit oldum.

1916 senesi 29 A¤ustosunda U. S. Menphis’te gemici idim. Güzel bir gündü. Ve
gemimiz San Domingo körfezinde demirli olarak yat›yordu. Deniz sakin ve çarflaf gibi idi.
Günefl ve gemimizin akisleri denizde gayet parlak br flekilde görünüyordu. Herhalde
denizin bu dayan›lmaz cazibesi sebebiyle olacak ki, baz› arkadafllar filika yar›fl›na ç›kmay›
teklif ettiler.

Takriben ö¤leden sonra üç s›ralar›nda idi ki yar›fl bafllad›. O kadar heyecanlanm›flt›k ki,
pek az sonra hepten unutmufltuk. Gemidekiler de coflkun seslerle yar›flanlar› teflci ediy-
ordu.

Bir anda deniz, hiç belli etmeden bütün kuvveti ile kükremeye bafllad›. Dalgalar o kadar
büyümüfltü ki, filikalar devrilmeye bafllad›. Gemiciler sanki oyuncaktanmifl gibi sulara
dökülüyorlard›. Bizi bu hale getiren bir med dalgas› olmufltu. O kadar ani olarak
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bast›rm›flt› ki, kimse ne tedbir alabilmifl; ne de mücadele edebilecek durumu elde ede-
bilmiflti.

Biraz evvelki nefl’e ve huzurumuza mukabil, flimdi ortal›k kar›flm›fl ve darmada¤›n›k
olmufltu.

Ben, birkaç arkadafl›mla birlikte Menphis’ten bir can filikas› mayna etmifl ve kükremifl
denizden arkadafllar›m›z› kurtarmaya çabal›yordum. Tam bu esnada gemi bizi geriye
ça¤›rmaya bafllad›. Fakat ne mümkün... Dalgalar o kadar korkunçlaflm›flt› ki, gemiye
dönmemiz imkans›zlaflm›flt›. Filikada bulunan mes’ul zabit bize aç›k denize do¤ru kürek
çekmemiz için emir verdi. Böylelikle azg›n dalgalarla bo¤uflman›n mümkün olabilece¤ini
sanm›flt›.

Dört saat bu flekilde f›rt›na ile bo¤uflmakla geçti. Sonra fenere do¤ru gidebildi¤imiz
takdirde, sahile ulaflabilece¤imizi düflündük. Fakat ilerlemek mümkün olmuyordu. Gece
olmufltu. Karanl›k bütün korkunçlu¤u ile üzerimize çullanm›flt›. Birdenbire havay› del-
ercesine filikalar›m›zdan imdat sesleri geldi. Yard›m edememenin korkunçlu¤u
karfl›s›nda, ölürcesine oldu¤umuz yere çak›l› kald›k.

Bu arkadafllar›m›z için bir kurtulufl yolu olmad›¤›n› bilmek, çok berbat bir fleydi. Deniz
hakk›n› al›yordu. Buna kimse mâni olamazd›. Benim hissetti¤im gibi, bütün herkes flu
anda bir farenin nafakas›n› temin için, aslanla mücadele ederken duydu¤unu,
hissetti¤ine eminim.

Kimsenin a¤z›n› b›çak açm›yordu. Fakat fluras› muhakkak ki, bu korkunç hâdisenin tesiri
ile herkes daha fazla bir kuvvetle küreklere as›lmaya bafllam›flt›. Sahile ulaflmak arzusu
içimizde, denizin korkunçlu¤una ra¤men, daha fazla büyümüfl ve son haddine ulaflm›flt›.
Fakat korkunç bir dalga bu arzuyu kursa¤›m›zda b›rakmaya azmetmifl gibi filikalar›m›z›
devirdi. Ve bizi denizin kuca¤›na att›. Allaha çok flükür olsun ki can yeleklerimiz vard›.
Tabii dört elle bu kurtar›c›ya sar›ld›m. Saatlerce böyle su üstünde kald›m. Etraf›m›
karanl›ktan göremiyordum. Ses seda da gelmiyordu. Etrafta Öyle bir sessizlik vard› ki,
Allah kimseye bilmeyi nasip etmesin. Ses yaln›z denizden geliyordu. Hem de ne ses ?
Kükrüyor, homurdan›yordu. Sanki doymam›fl gibi idi. Bu arada üniformam› üzerimden
ç›kard›m. Üzerimde yaln›z donum ve kurtar›c›m olan can yele¤im kalm›flt›. Tabii deniz de
bu vaziyette pek cazip de¤ildi. Zira deniz köpek bal›klar› ile dolu olup, nereye gitti¤imi de
bilmiyordum.

Tamamiyle denizin merhametine s›¤›narak, Allahtan yard›m için dua etmeye bafllad›m.
Eminim ki “O” beni görecek ve kurtaracakt›. Fakat saatler geçti¤i halde ne bir kara
görünüyor ve ne de bir kurtar›c› yaklafl›yordu. Ümidim kaybolmaya bafllad›. Hayat›m için
mücadeleye bafll›yor, fakat kuvvetimi çok geçmeden kaybediyordum. Ölüm mukadder-
di. Bu ara babam›n sesi kulaklar›mda ç›nlad›. “Hayat olan yerde ümid de vard›r.” O anda
sanki bu ses uzaklardan ve denizin dibinden geliyor gibi geldi bana. Bu sözü defalarca
tekrarlad›m. Annem de sanki beni ça¤›r›yordu. Halbuki flu anda benden 2.000 mil uzak-
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ta idi. Sonra ö¤rendimi ki tam o anda annem de k›zkardeflime, “Sanki Wil-liam beni
ça¤›r›yor, onu iflitiyorum” demifl.

Bu hâdisenin bugün izah› belki güçtür. Amma ayniyle vaki olmufl ve belki de denizin
olagelmifl binlerce garip hâdisesinden birini teflkil etmifltir.

Sanki günler geçmifl gibi idi. Henüz sabah olmam›flt› ki, vücudum bir kara parças›na
de¤di gibi geldi bana. Karaya ulaflt›m zanniyle kalbim hoplad›. Kafam “acaba” diyordu.
“Yan›lm›fl olmayas›n.” Her halde hayaldi bu. Fakat ellerim, evet ellerim bana ilk hakiki
müjdeyi verdi. Bu bir mercan kayas› idi. Nihayet bir adaya varabilmifltim.

Al›flt›kça, buran›n bir hayli yüksek bir ada oldu¤unu gördüm. T›rmanmak çok güçtü.
Fakat insan böyle zamanlarda nelere muktedir olam›yor ki! Çal›fl›p çabalay›p nihayet
adaya t›rmanmaya muvaffak olabildim.

Yorgunluktan bitmifltim. Biraz dinlenip, yola tekrar revan oldum. Nerede idim? Bi-lin-
miyen bir istikamete do¤ru yürüyordum. Fakat hislerimin beni do¤ru olan yola do¤ru
götürdü¤üne emindim. Halen etrafta hayattan eser görünmüyordu. Sanki çok uzun
zamandan beri yaln›z yafl›yordum. A¤›r a¤›r ilerliyebiliyordum. Zira bir hayli yorulmufl ve
yaralanm›flt›m. 

Nihayet uzaktan bir ev görmek nasip olunca, ona do¤ru yöneldim. Bu bir kulübe idi. Eve
iyice yaklaflt›¤›mda, ad›mlar›m da s›k›fl›yordu. Sanki korkunç bir geceyi bir an evvel
bitirmek istiyordum. Kap›y› yumruklarcas›na vurup bekledim.

Gece hâlâ karanl›kt›, içerden bir kad›n sesi geldi. Kap› aç›ld›¤›nda kad›n›n yüzünde
korkunçluk tafl›yan bir ifade oldu¤unu gördüm. Vücudum ya¤la kaplanm›fl; oramda
buramda yosunlar vard›. Tabii ki hala can yele¤im de s›rt›mda idi. Donum ise bir hayli
çirkinlik arzediyordu.

Ona, bana yard›m etmesini söyledi¤imde, bafl›n› sallay›p, ‹spanyolca bir iki kelime söy-
leyip, kap›y› yüzüme kapad›. O ‹ngilizce ben de ‹spanyolca bilmiyorduk. D›flarda
kalm›flt›m. Tabii ki bu halimle kad›n› korkutmufltum.

Geriye dönüp baflka bir yol bulmaya çal›flmaktan baflka bir fley kalm›yordu. Sende-ley-
erek, nereye gidece¤imi bilmeden yürümeye bafllad›m. Çok geçmeden bir fayton
gördüm. Faytonu süren iyi bir adamd›. Bana, San Domingo adas›nda oldu¤umu ve
flehre para almadan götürece¤ini söyledi.

Faytonun içine flöyle bir uzan›p gözlerimi kapat›nca, kendimi Cennetin efli¤inde sand›m.
Biraz sonra adam, s›cak bir fley isteyip istemedi¤imi sordu. Ancak bafl›m› sallayacak
kadar kuvvetim vard›. Beni bir eve götürdü. Orada bir kad›n çabucak bir kahve haz›rlad›.
Allah›m o ne lezzetli, nefis bir kahve idi. Sanki âb-› hayatt›. Bir kaç dakika sonra adam
beni “San Domingo City” deniz hastahanesine götürdü. Orada “Menphis”in yar› harap
olmufl vaziyette kayalara bindi¤ini ö¤rendim.

Ayn› zamanda donla, baflka kimsenin giremedi¤i bu ihtilâlci memlekette bütün gece
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yürüdü¤ümü gene burada ö¤rendim. Di¤er taraftan zehirli deniz kirpilerinin üzerinde
yürümüfl, bir fley olmam›flt›m. Zira bunlar› görmüfl ve ellerimle ayaklar›mdan dikenlerini
söküp atm›flt›m.

Ben hastahaneye gidince, Amiral de orada idi. Üstümde hâlâ can yele¤i vard›. Amiral
beni görünce, flöyle bir süzdükten sonra

“Hangi cehennemin dibinden geliyorsun” demez mi?

Dedik ya Amiraller bazen pek basit oluyorlar. Ben ona flu flekilde bir cevap m› vermeliy-
dim, dersiniz :

“Donanmaya dünyay› görmek için girdi¤imden, flöyle bir dolaflay›m dedim, efendim!
Ancak bu seferkini gemisiz yapmak mecburiyeti has›l oldu.”

Bounty’den Arta Kalan Son Hat›ra
(Deniz Dergisi, Cilt 4, Say› 38, May›s 1958)

Çeviri

Esrarengiz romanlara, filimlere mevzu olan Bounty ad›ndaki geminin demirini, geçen-
lerde dalg›çlar Pasifik adalar›n›n birinde buldular. Bu demir Bounty’nin isyan etmifl tay-
fas› taraf›ndan, demirlemek maksad› ile 169 sene evvel Pitcairn adas›nda funda
edilmiflti. Tayfalar cezalanmaktan kaçt›klar› için buraya s›¤›nm›fllard›.

Mürettebat Tahiti adas›ndaki güzel yerli dilberlerin füsununa kap›larak geriye dönmek
istemifller, cezaland›r›lmalar› sonunda da isyan etmifllerdi. Teknenin kaptan› William,
Bligh bir kaç kifli ile bir sandala konularak aç›k denize sal›verildi. Fakat Kaptan bu 23
kadem boyundaki botla, haritada gösterildi¤i flekilde, inan›lmaz 3600 millik seferi
tamamlamaya muvaffak oldu.

‹syan edenler Tahiti’den bir sürü kad›n alarak Pitcairn adas›na gidip, gemiyi de mirledil-
er ve yakt›lar. Böylelikle izlerini kaybettireceklerini san›yorlard›. Fakat 19 sene sonra ay›
bal›¤› avlamakta olan bir bal›kç› bu adaya u¤rad›. ‹syan edenlerden yaln›z birini bulabildi.
John Adams ismindeki bu flahs›n ifadesine göre, di¤erleri muhtelif kazalarla ve kad›nlar
yüzünden kavga ederek birbirlerini öldürmüfllerdi.

Hâdise, U. S. Yankee ismindeki geminin, Pitcairn adas›na boflaltmak için mal getirdi¤i
s›rada meydana ç›kt›. Dört tayfa geminin etraf›nda yüzüyor, derinlere dal›yorlard›. Bu
dal›fllar›n birinde Bounty’nin demiri ile karfl›laflt›lar. National Georaphic mecmuas›n›n
foto muhabiri adada oldu¤undan, demirin deniz dibinden al›nmas›n›n resimlerini tesbit
etti.

Ayr›ca Bounty’nin yand›¤› bu yerde, bu demirden baflka daha bir çok metal gemi
teçhizat› parçalar› da bulunmufltur.
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Yunan Denizcili¤i
Gemi... Gemi... Gemi...

(Deniz Dergisi, Cilt 4, Say› 41, A¤ustos 1958)

Derleme

Yunanl›lar’›n çok eskiden beri Deniz Ticareti ile u¤raflt›klar› bir hakikattir. Küçük yelkenli
ve kürekli tekneler, Akdenlzin dört bir taraf›na yük tafl›rlard›. O zamanlar, Romal›lar’›n,
Kartacal›lar’›n ve Finikeliler’in de deniz ticareti ile u¤raflmalar› üzerine rekabet al›p
yürümüfltü. Fakat Yunanl›lar zaman zaman bu rakiplerini sahadan silip süpürmesini
bilmifller ve 2000 seneden beri Deniz Ticaret âleminde, en baflta gelenlerden biri
olmufllard›r.

‹kinci Dünya Savafl›’n›n di¤er bir neticesi de, yük gemilerinin miktar›n› azaltmas›
olmufltur. Bunun neticesinde de Yunanl› gemi sahipleri, harpten sonra korkunç bir sür’a-
tle tonajlar›n› yükseltmeye bafllad›lar.

1946 da 140 gemiye sahip olan Yunanistan, 1956 da bu say›y› tam on misli olan 1.425
gemiye yükseltebilmifltir. Tonaj da 506.303 iken 10.425.813 gros tonu bulmufltur.
Denizcilikte durmak nedir bilmeyen bu millet, 1957 Ocak ay›na kadar 346 gemi daha
›smarlam›flt›r ki, tonaj olarak 5.602.425 gros ton etmektedir. Son rakkamlar elimizde
kat’î olarak olmad›¤›ndan durumun halen ne oldu¤unu bilmiyoruz. Ancak denizciliklerinin
yükselmekte oldu¤unu söyleyebiliriz. 

Yunan deniz ticaret filosu esas olarak 13 devletin bayra¤› alt›nda çal›flmaktad›r. Liberya,
Panama, Yunan bunlar›n bafll›calar›d›r. Yunan hükümeti donatanlar› için elinden gelen
her türlü kolayl›¤› yaparak tonaj art›m›n› daimî surette teflvik etmektedir. Bunlar›n içinde
bilhassa, vergi, mektep ve personelin sosyal ›slâhat› göze çarpmaktad›r.

Dünya Deniz Ticaret âlemi bugün “Befl Büyükler”i her zaman hat›rlamak
mecburiyetinde kalmaktad›r. Yunan filosunun % 50 sini ellerinde tutmaktad›rlar.
Bunlara ilâveten J. C. Carros ve C. M. Lemos hat›r› say›l›r gemi sahiplerindendir. J. C.
Carros kendi filosuna ilâveten, amcas›ndan kalan› da çal›flt›rarak, gittikçe genifllemekte-
dir. C. M. Lemos ise büyük bir ortakl›k kurarak yay›lma yolundad›r-

Yunan denizcili¤inin son program› 1.200.000.000 dolarl›kt›r. Gaye, her gün yeni bir gem-
inin tescili ve her dört günde yeni bir gemi denize indirilmesidir.

Halen gemilerde 40.000 yunanl› gemici çal›flmaktad›r. Çok yak›n bir gelecekte, yani
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1960’ta yeni gemilerle ikinci olaca¤› aflikâr bulunmaktad›r.

Yunan hükümetinin deniz ticaret filolar›n› yükseltmek için iki dev projesi bulumaktad›r.
Birincisi bir gemi tezgâh›, di¤eri de gemiler için malzeme yapmakt›r. Niarchos 1960’ta 

faaliyete geçecek olan bu tezgâhlara, flimdiden, iki gemi ›smarlam›fl bulunmaktad›r.

Yunan: Deniz Ticaret filosunun bu derece korkunç bir flekilde ilerlemesini ilgililerin
yak›ndan takip etti¤ine flüphe yoktur. Büyük bir anlay›fl eseri ile ve büyük bir gayret
sarfiyle kurulmufl olan bu geliflmenin daha da geliflip, 20. as›r malî dünyas›ndaki yerini
alaca¤›n› söylersek, kehanette bulunmufl olmay›z.

51

REF‹K AKDO⁄AN

REFIK_KITAP_1-1_MZP  11/17/08  9:35 AM  Page 51



Türk Denizcili¤i
Neden ‹lerlemiyor?

(Deniz Dergisi, Cilt 4, Say› 42, Eylül 1958)

Mecmuam›z›n geçen ayki say›s›nda, küçük komflumuz Yunanistan’›n denizcili¤i
hakk›nda “Mobil Oil” bültenlerinden olan “Compass”dan bir yaz›y› dilimize çevirerek ac›
hakikati efkâr› umumiye arzetmeye çal›flm›flt›m. Daha do¤rusu bu yaz› üç ay evvelki say›
için haz›rlanm›flt›. Mecmuay› büyük fedakârl›klarla devam ettirme¤e çal›flan arkadafllar,
o zaman, yani K›br›s mitinglerinin oldu¤u günlerde bu yaz›y› Yunan denizcili¤ini methed-
er vaziyette bulduklar›n› söyleyerek ilk ç›kacak say›ya koymaktan çekindiklerini söyledil-
er. Bu cevap beni çok üzmüfltü. Zira ben, yaz›y› okuyanlar›n, bu komflumuzun K›br›s
mevzuunda bu kadar inatç› hareket etmesinin esasl› sebeplerinden birini de, muazzam
deniz ticaret filosuna sahip olmas›nda bulacaklar›n› düflünmüfltüm.

Bunu onlara ne kadar izah etmeye çal›flt›msa da muvaffak olamad›m. Nihayet geçen
ayki say›da hatalar›n› izah eden bir önsözle, bizim mahut yaz› k›ymetli mecmuam›z›n ilk
sayfalar›nda arz› endam etti.

Bu gecikme beni neden denizcili¤imizin bu kadar geri kald›¤›n›, daha do¤rusu gecikm-
eye devam etmekteki ›srar›n sebeplerini araflt›rma ya zorlad›. Niçin üç taraf› denizlerle
çevrili bir vatan›n deniz ticaret filosu, bal›kç›l›¤a yar›yan bütün denizcili¤i dünyada sözü
olmayan derecede geridir? Neyimiz eksik? Biz yoksa bütün tarih boyunca hayvanc›l›k ve
ziraatle meflgul olmufl bir millet oldu¤umuzdan dolay› m›, denizci olam›yoruz? Yoksa
“devlet ticaret yapamaz” kaidesi mi bizi bu hale getirdi? Bu suallerimin cevaplar›n› bul-
mak için armatörleri, sendikalar›, cemiyetleri dolaflmaya karar verdim..

Yapaca¤›m bu röportajlarla hastal›¤› bulmaya çal›flaca¤›m. fiuras›n› gayet aç›k olarak
biliyorum ki, bunu benden önce birçok kimse göz önüne sermeye çal›flm›flt›r. Hâlâ da
çal›fl›yorlar. Bu benim hevesimi k›ram›yacakt›r. Bir kere de ben çal›flaca¤›m. Bu
y›lmadan, b›kmadan her denizcinin yapaca¤› kutsal bir vazifedir. Bugün denizden
ayr›lm›fl, rahat bir ifle sahip olmufl, genç yaflta eski bir denizci isem de, içimdeki atefl
sönmek bir yana, (bu atefl herkesin içindeki gibi), milletçe daha fazla gemiye sahip
olmakt›r. “Adam sen de” diyemiyorum. Ben de d›flardan elimden geldi¤i kadar Türk
Denizcili¤inin yükselmesi için yollar aramal›y›m. Bu sebepten dolay›, mecmuam›z›n
sütunlar›nda, Denizle alâkal› bütün arkadafllar aras›nda “Türk Denizcili¤i neden ilerlemiy-
or, nas›l yükselebilir?” mevzuunda bir münakafla aç›yorum. Herkes bu sütunlarda iste-
di¤ini yazabilir. Veya istedi¤ine cevap verebilir. Bu suretle sizin yaz›lar›n›z ve benim
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raportajlar›m ile bir neticeye varabilece¤imizi kuvvetle ümit ediyorum.

Yara derindir. Bugün, yukar›da dedi¤im gibi, denizcili¤imiz a¤lanacak durumdad›r.
Denizcilik derken, gemi infla ettirmeyi, sat›n almay›, personeli, iflletmecili¤i, acenteli¤i
ve saireyi kastediyorum. Bu hususlarda bizi ayd›nlatacak arkadafllara flimdiden teflekkür
ederim. Maksad›m, bu yaz› ve röportajlar› her say›da alâkadarlara duyurmak ve sonun-
da da bir kitapç›k haline sokarak devlet ileri gelenlerine ve denizcili¤imizin ilerlemesine
yard›m edebilece¤ini düflündüklerimize göndermektir. “Adam sen de” demeden, bu
millî ve vatanî vazifeyi baflarmaya çal›flmal›y›z. Düflmanlar›m›z›, susturabilece¤imizi zan-
netti¤im en k›sa yollardan biri de muhakak ki budur. Unutmayal›m ki, Türk Milletinin
istikbali denizlerdedir.

Türk Denizcili¤i Neden ‹lerlemiyor? No. 1
Sn. Hayri Baran’la Bir Görüflme

(Deniz Dergisi, Cilt 4, Say› 43, Ekim 1958)

Mecmuam›z›n geçen say›s›nda “Türk Denizcili¤i Neden ‹lerlemiyor?” diye bir yaz› seri-
sine bafll›yaca¤›m› yazm›flt›m. Bu seride Türk Denizcili¤inin neden bu kadar k›s›r
kald›¤›n›, nikbin bir görüflle yerinde saymas›n›n sebeplerini, denizcili¤imizde ileri gelen-
lerle görüflerek bulmaya çal›flaca¤›m› arzetmifltim. Böyle bir yaran›n deflilmesinde bana
en çok yard›m edebilecek birisini arad›¤›mda akl›ma ilk evvel, çok k›ymetli gemicilik
hocam ve flimdiki Denizcilik Türk Ltd. fiirketinin sahiplerinden biri olan, say›n Hayri
Baran geldi.

Derdimi kendisine arzetti¤imde, beni büyük bir nezaketle karfl›lad›. Ve masas›n›n önün-
deki sandalyeyi gösterdi. Aradan geçen zaman onu biraz daha yaflland›rm›fl, fakat çök-
ertememiflti. Yüzünde eskiden beri buldu¤um asalet, biraz da nuranileflmiflti. Saçlar›
k›rlaflmas›na ra¤men, zaman yüzünde izini b›rakmaya muvaffak olamam›flt›.
Helecanlanm›flt›m. Sanki s›n›fta önünde imtihan oluyordum. Kekeliyerek ondan,
bugünkü denizcili¤imizin niçin ilerleyemedi¤ini, her geçen gün niçin biraz daha
geriledi¤imizi bana izah etmesini rica etti¤imde, arkas›na yaslanarak derin derin
düflündü. Hocam› müteessir etti¤imi anlam›flt›m. Öyle zannediyorum ki, o bize dersleri-
ni anlat›rken bizleri yak›n zamanda tonaj› üç-dört milyonu bulacak bir memleketin gemi-
lerinde kaptan olarak hayal etmiflti. Halbuki o mezunlar›n bugün hemen hemen yar›s›na
yak›n bir miktar› gemisizlik yüzünden karada çal›flmak mecburiyetinde kalm›fllard›. Ve
flimdi ona talebelerinden birisi “Niçin ilerliyemedik, sebebi nedir?”diye sual soruyordu.
Yüzünün hatlar› düzeldi, gözlerini gözlerime dikerek : 

“Organizasyonsuzluk”dedi. “Evet bugün denizcili¤imizin ilerliyememesinin yegâne
sebebi budur. Bugün bunu sa¤lamak mevkiinde olanlar maalesef iflten anlamayan ve
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politik sebeplerle bafla geçmifl kimselerdir. ‘Tabiidir ki bu flartlar alt›nda denizcili¤in
inkiflaf› temin edilemiyor. Bugün Ziraat Bankas› çiftçinin kalk›nmas› için genifl krediler
verirken, Emlâk Kredi Bankas› da inflaat hususunda alâkal›lara kesesini cömertçe
açmaktad›r. Denizde bunu yapacak Denizcilik Bankas› ise statüsünde oldu¤u halde,
Armatörleri sa¤lam bulmad›¤› bahanesiyle, yard›m yani ipotek müessesesini çal›flt›rma-
maktad›r. Bu flekilde devlet asla yard›m elini uzatmad›¤› gibi, geliflmemizi baltal›yacak
a¤›r vergi ve rusumlarla bizi gün geçtikçe geriletmektedir. Bugün bir flirket net gelirinin
% 60’›n› flirket olmayan armatörler ise net gelirlerinin % 50 sini devlete vergi olarak
ödemektedir.

Di¤er taraftan Devlet sektöründe de genifl bir devletçilik zihniyeti ticaret filomuza hakim
olmufl ve olmaya devam ederek geliflme mümkün olmam›flt›r.”

Hocam durumu aç›k olarak anlatm›flt›. Devletin deniz ticaretini desteklemedi¤i bundan
daha iyi ifade edilemezdi. Ayr›ca büyük denizci memleketlerde oldu¤u gibi gemi almaya
veya yapt›rmaya teflebbüs edenlere, tercihli olmak bir yana, hiç bir yard›m yap›lm›yordu.
Bugün bu devletler müteflebbislere hemen hemen yapt›racaklar› geminin yar› de¤erini
kredi olarak vermektedir, ikinci sualim son kararlarla alâkal› idi :

“Türk paras›n›n dolar ve sterlinge göre olan de¤eri de¤ifltirildikten sonra navlunlarda bir
ayarlama yap›ld› m›?”

“D›flardan do¤rudan do¤ruya sterling veya dolar alarak navlun getirenler, karfl›l›¤›n› yeni
kur üzerinden almaktad›rlar. Fakat bu çeflit çal›flanlar tek tük bulunmaktad›r. Zira bu
çeflit navlunu getiren yükü bulabilmek için, yeni ve sür’atli gemilere sahip olmak
lâz›md›r. Bizim gemiler ise bu vas›flara sahip olmad›klar›ndan, yani yafllar› ilerlemifl ve
sür’atsiz olduklar›ndan, bu çeflit navlun bulamamaktad›rlar. Bu sebepten ancak Türk
Liras› üzerinden navlun bulmaktay›z. Buna mukabil ihrakiye ve di¤er masraflar›m›z yeni
kur üzerinden ödendi¤inden durum ciddiyet arzetmifltir. Tashihini beklemekteyiz. Bu zor
durumu karfl›layamayan ve vasatî elli yafl›nda olan gemilerimizin ço¤u kendilerini kömür
seferlerine ba¤lay›p, günlerini gün ederek hayatlar›n› devam ettirmeye çal›flmaktad›rlar.
Bu da Türk denizcili¤i için gerilemenin ta kendisidir. Bu çeflit çal›flma ile bir milletin
ticaret filosu ancak çürümekten kurtulur.”

Çürümekten kurtulmaya çal›flan bir ticaret filosu. Bu bizim filomuz. Etraf› denizlerle
çevrilmifl bulunan, denize aç›lmak için içlerinde atefller yanan gemici bir neslin yaflad›¤›
bir memleketin filosunun ad›. Fakat maalesef en do¤ru ad›.

Hocamla konuflacaklar›m bitmiflti. Her ikimiz de müteessirdik. Eminim ki, teflekkür edip
yan›ndan ayr›l›rken, peflimden üzüntü ile bakm›flt›r. Kap›dan ç›kt›ktan sonra geriye
dönüp bakmaktan kendimi alamad›m. Gözüme Denizcilik Türk Limited fiirketi ismi iliflti.
‹çerde bu milletin denizcili¤ini daha ileriye götürebilecek dirayetli insanlar vard›. Büyük
gayret ve emeklerle M/T Barbaros ve M/T H›z›rreis gemilerini alabilmifllerdi. Daha bir
çoklar›n› da alabilmek için yorulmadan, u¤rafl›yorlard›. Bir ara Ömer Abed Han’›n bütün
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bir kat›na yerleflmifl bir Denizcilik Türk Ltd. fiirketi tahayyül etmekten kendimi
alamad›m. Yüzlerce gemisi yedi denizde cirit atan bir flirket. Ne hayal de¤il mi? Ama
bunu baflarmak zorunday›z.

Hem de en k›sa zamanda...

Türk Denizcili¤i Neden ‹lerlemiyor? No. 2
Sn. Nuri Cerraho¤lu ile Bir Konuflma

(Deniz Dergisi, Cilt 4, Say› 44, Kas›m 1958)

Üç sene kadar evvel Gemi Kurtarmada kaptanl›k yaparken, Nurfan gemisini de kurtar-
mak flerefine nail olmufltum. Kontrat› imzalay›p, faaliyete geçmemizin hemen akabinde,
iki tane çak› gibi delikanl› s›rtlar›na pul overlerini çekip, otomobillerinden atlayarak hadise
mahalline gelmifllerdi. ‹lk anda bunlar› mal sahibinin adamlar› sanm›flt›m. Amma biraz
sonra gelenlerin, mal sahiplerinin ta kendileri oldu¤unu ö¤rendim. Vakayi bizzat görüp,
hadiseleri kontrollar›na almak için gece yar›s› yollara düflmüfllerdi. Yafllar›n›n benimkinin
civar›nda olmas›, kendilerini daha çok sevmeme, hadise ile yak›ndan alâkadar olmalar›
ise hayranl›¤›m›n artmas›na sebep olmufltu.

‹flte, demifltim, istikbalin genç ve enerjik armatörleri... Türk denizcili¤ini, bizim istikbal-
imizi ellerinde tutan, itimada flayan insanlar. Çok geçmeden filolar›n› iki üç misline
ç›karacak kabiliyetler...

Aradan koca üç sene geçti. Amma her fley yerli yerinde saym›flt›. Bilakis gemileri daha
da fazla eskiyerek ihtiyarlam›fllar, kuvvetlerinden kaybetmifllerdi. Arada s›rada
kula¤›m›za, “Cerraho¤ullar› gemi alacak, al›yor”diye gelen sesler; çöl ortas›nda canlan-
maya çabalayan, akmak için ç›rp›nan bir nehir gibi sönüp gidiyordu. Yoksa dünya millet-
lerinin “Gemi... Gemi... Gemi...” diye ba¤›rd›klar› bu as›rda, armatörlerimizin bafl›nda
gelen Cerraho¤ullar› firmas›, kulaklar›n› t›kay›p, “Bofl ver. Benimkiler bana yeter. Bir
lokma bir h›rka” felsefesine yaslan›p k›fl uykusuna m› dalm›fllard›. Kendileri ile konuflup
durumu ayd›nlatmaya karar verdi¤imde, Nuri Cerraho¤lu, beni büyük bir nezaketle
karfl›lad›. ‹çimde, eskiden çak› gibi tan›m›fl oldu¤um bu gencin, biraz kuvvvetinden bir
fleyler kaybetmifl oldu¤u daha do¤rusu mücadele etmekten yorulmufl oldu¤una dair bir
his belirdi. Fakat, konuflmam›z ilerledikce, küllenmifl bir atefl gibi parlayarak kor haline
geldi. Karfl›mda gene ilk tan›flt›¤›m, Nuri Cerraho¤lu vard› :

“Bu günkü Türk Denizcili¤inin ilerlemesi ancak ve ancak Hükümetin bu ifli kavram›fl
olmas›yla mümkündür.” dedi. “Baflka ve baflka hiç bir fley denizcili¤imizin kalk›nmas›n›
sa¤layamaz. ‹ktidarda bulunanlar bu iflin nas›l bir alt›n yumurtlayan tavuk, bu milletin
istikbalinin denizlerde oldu¤unu anlamad›kça, Türk Denizcili¤i de¤il ilerlemek, yerinde
bile sayamaz.”
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Muhatab›m coflmufltu. Gözlerini liman lokantas›n›n penceresinden d›flar›ya çevirerek,
bo¤az›n mavi sular›nda gezdirdi. Derin derin düflündükten sonra sözlerine flöyle devam
etti :

“Size bir misal anlatay›m. Geçen sene art›k yafllar›n› doldurdu¤una inand›¤›m›z gemiler-
imizi hariçte hurda piyasas›na satmak istedik. Hurda gemi fiyatlar› o zaman, gros ton
bafl›na 25 ‹ngiliz liras› idi ki, cem’an gemilerimiz 200 bin ‹ngiliz liras›ndan fazla ediyordu.
Bu miktar o zaman çok iyi para idi. Gayemiz bu paray› muhafaza edip, gemi fiyatlar›
düflünce (ki düflüyordu) gemi almakt›. Deniz ticaretinde bütün maharet bu durumlar›
görüp, gemi yat›r›mlar›n› buna göre ayarlayabilmektir. ‹flte biz o zamanki hurda fiyat›n›n
bu yüksekli¤inden istifade etmeyi faydal› buldu¤umuzdan gemilerimizi satmak istedik.
Piyasan›n ne kadar oynak oldu¤unu ve bazen ne kadar çabuk karar vermek icap etti¤ini
bu iflten anlayan herkes takdir eder. Aradan aylar geçti¤i halde, bir türlü karar alam›yor-
duk. Neticede ilk defa menfi, sonra da müsbet karar ald›ysak da, hurda fiyatlar› sekiz
‹ngiliz liras›na düflmüfltü. Tabii bu vaziyet karfl›s›nda gemilerimizi satamad›k. fiu durum
ile milletçe kaç›rd›¤›m›z f›rsat milyonlar de¤erindeydi. Ve biz de iki tane g›c›r g›c›r
Empayir s›n›f›ndan on bin tonluk gemi alamam›fl olduk. E¤er Hükümet bizim müra-
caat›m›za, on befl gün içersinde cevap verebilmifl olsayd›, Ticaret filomuz ufak da olsa
küçümsenmeyecek bir hamle yapm›fl olacakt›.”

Gemi satma hususunda Nuri Cerraho¤lu’nun yapm›fl oldu¤u bu izah bana:“Gemi almay›
nas›l yap›yorsunuz.” diye bir suali sordurmak mecburiyetinde b›rakt›. “O mu” dedi. “O
da baflka bir âlem... Yakt›¤› sigaran›n duman›n› derin derin içine çekerek yüzüme bakt›.
Üzüntülü oldu¤u her halinden belli idi. 

“Muazzam ve çaprafl›k formaliteler, döviz yoklu¤u, teflebbüslerimizi, kaç›rd›¤›m›z f›rsat-
lar haline sokmaktad›r. Evet her teflebbüsümüz, o daireden bu daireye, o bakanl›ktan bu
bakanl›¤a gidip gelerek eriyor. Sonunda da döviz yok diye kesip at›yorlar. Fakat, çok az
mukabili kaç›rd›¤›m›z milyarlar de¤erindeki ve milyonlarca dövizi her sene memleke-
timize kazand›racak bu gemileri hat›rlarken, içimizin s›zlamamas›na imkân var m›? ‹kinci
Dünya Harbi’nden sonra Amerika’n›n bize yok denecek bir karfl›l›kla ve çok uzun vade
ile teklif etti¤i gemileri, bu gün Yunanl›lar dünyan›n yedi denizinde çal›flt›rarak, mem-
leketlerine dolar ya¤d›rmakta ve memleketleri için faydal› olacak propaganday›
sa¤layarak, bayraklar›n› dünya üzerinde dalgaland›rmaktad›rlar. Bize bu gemiler teklif
edildi¤i zaman, sivri ak›ll›n›n biri, bu gemiler harp içinde bir seferlik için yap›lm›flt›r,
çürüktür, bize yaramaz, diye rapor verdi¤inden; Devlet almaktan ve bize ald›rmaktan vaz
geçmifltir. Bu gün tonaj› on milyonu geçmifl olan Yunan deniz ticaret filosu, durumunu
bu bir seferlik gemilere medyundur.

Gemi al›m›nda aksak olan di¤er bir husus da, muhakkak ki, kredi meselesidir. Denizcilik
Bankas›’n›n bize kredi vermek vazifesi oldu¤u halde, bunu yapmamaktad›r. Belki
do¤rusu da budur. Zira, banka bugün baz› hatlarda, bizimle rekabet halindedir. Bir kuru-
mun kendisiyle rekabet halinde olan bir flirkete kredi açmayaca¤› tabii görülebilir. Bunu
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de¤ifltirmek de, bu sebepten dolay›, kaç›n›lmaz bir hale gelmifltir. Bize kredi açacak olan
müessese, do¤rudan do¤ruya devletin kendisi olmal›d›r. Ayr›ca al›nan gemi, kendisini
amorti edinceye kadar, vergiden muaf olmal›d›r. Yeni ifle bafllam›fl olan bir armatör,
kuvvetlenninceye kadar, devletten her türlü yard›m› görmelidir. Navlun krizleri, devlet
taraf›ndan takip edilmeli, çal›flaca¤›, hatta ve ifle göre, himaye primleri verilmelidir.
Bugünkü vergilerin a¤›rl›¤› alt›nda Türk denizcili¤inin inkiflaf› imkâns›zd›r.

Gemilerimizin yafl› fazla ilerlemifl oldu¤undan, tamir masraflar›m›z, bir hayli kabar›kt›r.
Meselâ, dört senelik klas tamirlerimiz bize en az›ndan 400 bin liraya mal olmaktad›r.
Buna bir de vergilerin a¤›rl›¤›n› ilâve ederseniz, gemilerimizi çal›flt›rmaya nas›l devam
etti¤imiz, kendili¤inden meydana ç›kar. Ziraat ve inflaat alanlar›nda oldu¤u gibi, denizci-
lik de himaye görmelidir. Denizci milletlerin tarihlerini kar›flt›rd›¤›m›zda, devletin himaye
müessesesi, daima karfl›m›za ç›kmaktad›r.”

Bir nefeste hepsini s›ralay›vermiflti. Tatl› tatl› anlat›fl› sanki beni büyülemiflti. Dertler aç›k
olarak ortaya dökülmüfltü. Bunlar› yenememenin verdi¤i ac›, Nuri beyin yüzünde aç›kça
belirmiflti. Amma gözleri, mücadele etmekten y›lmayan, kuvvetli bir azmin ifadesini
tafl›yordu. Anl›yordum ki, ne olursa olsun, devlete durumu anlatabilmek için Nuri
Cerraho¤lu, Ankara ile ‹stanbul aras›nda daha çok mekik dokuyacakt›.

Yüzüme, içini dökerek ferahlam›fl bir insan edas› ile bakarak sözlerini flöyle bitirdi :

“Hulâsa olarak diyebilirim ki :

1- Bir yüksek Denizcilik fiûras› kurarak, bu toplulu¤a genifl selâhiyet ve imkânlar ver-
mek. Bu flûran›n bafll›ca vazifesi, iktidar›n ileri gelenlerine, denizcili¤in ne oldu¤unu
anlatmakt›r. Anlatamad›ktan ve anlayamad›ktan sonra hiç birfley olmas›na imkân yoktur.

2- Vergileri hafifletmek. Armatörü himaye etmek (fiûran›n vazifesi).

3- Kredi açmak. Gemi al›m›nda yard›m sa¤lamak (fiûran›n Vazifesi).

4- Formaliteleri azaltmak. Al›m ve sat›m ifllerini azamî on befl gün içersinde netice-
lendirmek (fiûran›n Vazifesi).

5- Deniz Ticaret formalitelerini bir Bakanl›¤a ba¤lamak. Hattâ müstakil bir Deniz Ticaret
Vekâleti kurmak.

Bunlar esaslard›r, Halledildi¤i takdirde, Türk Denizcili¤inin yak›n zamanda, lây›k oldu¤u
seviyeye ulaflaca¤›na emin bulunmaktay›m.”

Konuflmalar›m›z bitmiflti. Denizcilik Bankas›’n›n Liman Lokantas›’ndan ç›kt›¤›m›zda,
etrafa bir göz atmaktan kendimi alamad›m. Buras› Bankan›n iflletti¤i bir lokanta idi. Belki
de muvaffak oldu¤u yegâne saha. Türk denizcili¤i vars›n yerinde says›n... Mayonezli bir
istakoza ne buyurulur?
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Türk Denizcili¤i Neden ‹lerlemiyor? No. 3
Sn. Malik Yolaç konufluyor
(Deniz Dergisi, Cilt 4, Say› 45, Aral›k 1958)

“Denizciler bir araya geldiklerinde neler konuflurlar?”diye bilmem hiç düflündünüz mü?
Bence ilk akla gelen, “Yemekler nas›l?” Sonra da “Ne verdikleri”dir.

Tahminen yedi sekiz sene evvel, flimdi ismini hat›layamad›¤›m bir gemide üçüncü kap-
tan iken, izmir liman›nda “S/S Yolaç”a gitmifltik. Bir hayli kalabal›kt›k. Nefis bir yemek
yemifl (tayfa da ayn›n› yiyordu) karn›m›z doyduktan sonra da, gemide çal›flan
arkadafllara, “Ne veriyorlar” diye sormufltuk. Yedi, sekiz veya teklik, bir buçuk gibi
cevaplar, geminin sahibi genç armatörün, o zaman›n piyasas›nda, “en iyi ödeyen” fikri-
ni bende do¤urmufltu.

Yeni bafllam›flt› amma, iyi bafllam›flt›. Gemi g›c›r g›c›r boyal› (hâlâ da öyle), herkeste bir
huzur, çal›fl›rken heves, dikkat ve itina gözüme çarpm›flt›. O zaman, flayet bir armatörde
çal›fl›rsam, buras› tam benim yerim diye düflünmüfltüm.

Kendisini tan›mam, denizden ayr›ld›ktan sonraki yeni iflim dolay›siyle oldu. Zay›f, k›saca
boylu, esmer, zekâ parlayan gözleriyle nazik hareketleri insana hürmet hissi telkin ediy-
ordu.

“Türk Denizcili¤i Neden ilerlemiyor?” diye haz›rlad›¤›m yaz› serisinin üçüncüsünü onun-
la yapmay› tasarlad›¤›m zaman, içimde tatl› bir heyecan do¤mufltu. Herhalde genç
armatörlerin bu ifli baflarabilece¤ine dair içimde sonsuz bir inanç olmas›ndan olacak.

Arzumu, kardefli Kayhan Yolaç kendisine söyledi¤inde, “Hayhay, buyrun!” diyerek
odas›na yol gösterdi. Gözlerini gözlerime dikerek, ne sormak niyetinde oldu¤umu ve
sualimi bekledi¤ini anlatmak istiyordu. “Az lâf, çok ifl”i kendisine fliar edindi¤i her
hareketi ile belli oluyordu.

“Malik Bey” dedim. “Son 10 sene zarf›nda her ne kadar deniz ticaretimizde ufak bir
k›p›rdama, olmuflsa da, bunu dünya devletlerininki ile mukayese etti¤imde, flahsen
bunun bir ilerleme de¤il de bir gerileme oldu¤u kanaatindeyim. Siz de ayn› fikirde
misiniz, Türk Denizcili¤i Neden ilerlemiyor, lütfen bana izah edermisiniz?”

Muhatab›m›n beni dikkatle süzen gözleri bir an masas›n›n üzerine kayd›. Bu sualimin
genç armatörümüz Malik beyi düflünceye sevketmeyecek bir cinsten oldu¤una flüphem
yoktu. Eminimki o bunu senelerden beri düflünmüfl ve cevab›n› da çoktan alm›flt›. Hatta
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bunu iktidara duyurabilmek için de bir çok gayretler sarfetmiflti. Gözlerini masas›ndan
ay›rarak yüzüme bakt›. Müteessir oldu¤u belli idi. Sakin ve kararl› bir sesle:
“Türk denizcili¤inin ilerlememesinin tek sebebi, senelerden beri bafla geçen
hükümetlerdir” dedi. “‹ktidarda bulunanlar, Türk Denizcili¤i Neden ilerlemelidir, iler-
lemesi için neler yapmal›y›z, diye gayret sarf etmediklerinden, denizcili¤imizin son on
sene içinde yapm›fl oldu¤u ufak k›p›rdamay› devam ettirememifllerdir. Bu bir anlay›fl
meselesidir. Senelerden beri iktidara geçenler, Türk denizcili¤inin ilerlemesindeki
ehemmiyeti anlamam›fl durumdad›rlar. Etraf› denizlerle çevrili bu memleket, yaln›z
deniz ticaret filosuyla de¤il denizcili¤imizin di¤er flubelerinde de bir hiçtir.
Komflular›m›za flöyle bir göz atacak olursak ve onlar›n durumu ile bizimkileri mukayese
edersek, ac› hakikatler karfl›s›nda içi s›zlamayacak bir Türk münevveri tahayyül etmek
imkâns›zd›r. Yeni kurulan devletler bile ilk olarak deniz ticaret ifllerini ellerine
almaktad›rlar. Bu anlay›fl, en basit ve en k›sa olarak nereden kazan›l›r, düflüncesinin tabii
bir neticesidir.”

Sözlerine biraz ara verir gibi oldu ise de, bunun esas can noktay› belirtmek için oldu¤u
belli oluyordu. 

“Türk denizcili¤inin ilerlemesi esas olarak bir hükümet iflidir. Sapland›¤›m›z baz› yollar
bizi verimli neticelere götürememektedir. Bu yollar›n bafl›nda, Denizcilik Bankas›
gelmektedir. Bu Banka, Türk denizcili¤inin ilerlemesi için öyle bir yara olmufltur ki,
tedavisi her geçen günle biraz daha zorlaflmaktad›r. Sermayesi astronomik rakkamlarla
ifade edilen bu Banka, neticede kâr yerine zarar ifade eden bilançolar› her sene
önümüze dökmektedir.

Bankan›n flilepçilik k›sm› olan Deniz Nakliyat› T. A. O. ise, geçen sene 25 gemi ile 10
milyon lira kâr sa¤layabilmifltir ki, bu bence kâr de¤il zarard›r. Zira devletin emirleri ile
garanti navlun bulan bu müessese, yeni gemilerle hemen hemen bize göre s›f›r denile-
cek tamir masraflar› ödedi¤i halde bu neticeyi elde edebilmifltir. Rekabet ve gemilerin
tamir masraflar› artt›¤› takdirde veya Devlet tesirinin azald›¤› hallerde durumunun ne
olaca¤› düflünülmeye de¤er. Bizim Bakanl›klarda yapm›fl oldu¤umuz muhtelif ifl talep-
lerine maalesef müsbet olarak cevap çok nadirattan almam›za mukabil, Denizcilik
Bankas›’n›n hemen hemen her talebi müsbet karfl›lanmaktad›r. Banka taraf›ndan elde
edilen bu müsbet cevaplar›n de¤erlendirilmesi ise, Devletçilik ticareti ile maalesef müs-
bet olarak neticelendirilememektedir. Halbuki bu imkânlar bir armatör eline geçse ve
hele Deniz Nakliyat›n›n elinde bulunan gemiler bizde olsa, bugünkü döviz gelirinin
inan›lmayacak derecede artaca¤›, gemi hacminin de kendi kendini üretmesi ile
ço¤alaca¤›n› söylemek kehanet olmaz, zann›nday›m.”

Malik Yolaç’›n Denizcilik Bankas› hakk›ndaki bu sözleri Devletin ticaret yapamayaca¤›
hakikatini bir kerre daha ortaya at›yordu. Sözlerine devamla :

“Evet Denizcilik Bankas›’n›n baz› âmme hizmetlerini takdir etmiyor de¤iliz. Ama bu
çal›flma kollar› rasyonel olarak iflletilmedi¤inden, “âmme hizmeti yap›yoruz, kâr olmaz”
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fikrini hemen hemen benimsemifl olduk. Halbuki bugün zarar edilen birçok amme
hizmetleri pekâlâ kâr temin edebilir. Nitekim, bu flubeler Denizcilik Bankas›’na geçme-
den evvel kâr getiren birer ifl yerleri idi.”

Malik beyin bu sözlerinden anlafl›l›yordu ki, Denizcilik Bankas› Türk denizcili¤inin iler-
lemesi hususunda en büyük engellerden biri idi. Ama bu müessese, ilerleme hususun-
da hiç de mi faydal› olamazd›? Sualini sordu¤umda, fazla düflünmeden :

“Elbette olur” dedi. “Belki de en esasl› rolü oynayabilir. Nas›l m›? Gayet kolay.
Armatörü himaye ederek. Onunla elele vererek. Yeni hatlar bularak ve sonra bunlar›
armatörlere terkederek. Baz›lar› bizim bu fikrimize, ‘ya¤ma m› var’, diye itiraz edebilirler.
Bu ya¤ma de¤ildir. Bugünkü armatörlerimiz ellerindeki gemilerle ve sermayeleri ile hat
kuracak durumda de¤illerdir. Binaenaleyh elinde sür’atli ve yeni tekneleri olan Denizcilik
Bankas›n›n hat kurmak hususunda bir güçlük çekmeyece¤i aflikârd›r. Tutununcaya
kadar burada zarar›na da olsa çal›flabilir ve sonunda buras›n› armatöre terkedebilir. Zira
bir devlet müessesesi olarak o hattâ daha fazla kalmas›, bir armatörün eriflebilece¤i
duruma varmas›n› temin edemez. Bu sebepten ilerleme için hat, gene kendi
himayesinde kalarak, hususî teflebbüslere devredilmelidir. Di¤er taraftan elinde bulunan
veya alaca¤› gemileri müsait flartlar ve uzun vadelerle armatörlere devretmelidir. Bu
cihet muhakkak ki Denizcilik Bankas›’n›n en belli bafll› ifllerinden biri olmal›d›r. Kolayl›k
gösterdi¤i takdirde, bu ifl yerine de muazzam sermayelerin yat›r›laca¤›na flüphem yok-
tur.”

Yara deflilmiflti. Belli bafll› engellerin ne oldu¤u meydanda idi. Bunlar›n tedavisi için
esasl› ad›mlar at›ld›¤› takdirde Türk Denizcili¤i lây›k oldu¤u seviyeyi bulacakt›. Malik bey
sözlerine devamla :

“Bana göre Türk denizcili¤inin ilerleyememesinin en esasl› sebeplerinden biri de,
kömürdür. Evet kömür seferleri. Bu seferlerin garanti olarak ortada durmas› armatörü
yeni gemi almak yolundan döndürmektedir. Hiç bir klâs müessesesinin alâkadar
olmad›¤› bu seferlerin gemileri, tabiî ömürlerini çoktan doldurmufl, sahiplerine bir lokma
bir h›rka temin etmekten ileriye gidemeyen ve neticede Türk Denizcili¤ini hurda pazar›
haline getiren parazitlerdir.

Dünya piyasalar›nda k›p›rdama olup da, navlunlar yükseldi¤inde, bizim gemiler ancak
be¤enilmeyen navlunlar› kapabilmekte; dolay›siyle aslan pay›n› yeni ve sür’atli olanlar
almaktad›r. Binaenaleyh bu husus da alâkal› makamlar taraf›ndan halledilmesi icabeden-
lerin bafl›nda gelmektedir.”

Malik beyin biraz duralamas›ndan istifade ederek bir çok denizcilerin lüzumlu gördü¤ü
“Yüksek Deniz fiûras›” fikrini nas›l buldu¤unu sordum :

“fiûra veya komite, muhakkak ki çok lüzumlu. Bütün deniz ticaret filosunu müflküllerini
elinde tutarak halledecek bir makama ihtiyaç sonsuzdur. Zira biliyorsunuz ki, deniz
ticareti yaln›z mal tafl›mak de¤il, ayn› zamanda gemi satmak ve almay› da icabettirecek
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genifl bir sahad›r. Bir zamanlar hurda fiyat›n›n yükseldi¤inden istifade ederek gemilerim-
izi sat›p, dövizi muhafaza edip, yeni gemi almak istemifltik, ifller o kadar yavafl gidiyor-
du ki, bize ancak fiyatlar›n iniflini seyretmek düfltü. Tabiî netice malûm. Satmaktan
bilmecburiye vaz geçtik. fiayet bize en geç bir hafta içinde cevap verilmifl olsayd›, belki
bugün elimizde oldukça yeni bir gemi veya gemiler olabilirdi. ‹flte kurulacak olan bir
komite veya fiûra, bu ve buna benzer bütün ifllerimizi, daha do¤rusu müflküllerimizi
sür’atle hallederek Türk denizcili¤inin yapaca¤› hamlelerde en belli bafll› âmil olacakt›r.”

Malik Yolaç’›n sözleri burada sona eriyor. Daha söyleyecek çok fley oldu¤u muhakkakt›.
Senelerce evvel Orta fiark Deniz Yollar›’n› S/S Yolaç’la açt›¤› zaman, eminim ki en az on
sene sonra bu hattâ on gemi sürebilece¤ini ümit etmiflti. Bugün ancak büyük bir gayre-
tle gemi adedini üçe ç›karmaya muvaffak oldu¤unu görüyoruz. Hakikaten büyük muvaf-
fakiyet. Zira eski armatörler, Hükümetin kendilerine gösterdi¤i zorluklar karfl›s›nda
“burada ekmek kalmad›, diyerek” ya ifllerini tasfiye etmekte ya da günlerini gün etm-
eye u¤raflmaktad›rlar. Yolaç ise, inkiflaf için ç›rp›n›p, az da olsa bir fleyler yapabilmifltir.
Hükümet verimli elini uzatt›¤› takdirde Türk Armatörlerinin en büyü¤ünü, bütün Türk
denizcilerinin onun flahs›nda gördüklerine eminiz.

Ananevi Bal›k Günü
(Deniz Dergisi, Cilt 4,  Say› 48, Mart 1959)

Her sene oldu¤u gibi bu sene de, mart ay›n›n ilk cumartesi günü, Yüksek Denizcilik
Okulu’nda bal›k günü kutland›.

Bir çok eski ve yeni mektep mezunlar› bu ananevi güne ehemmiyet vererek ifltirak
etmifllerdi. Saat on dörtte bafllayacak olan merasime daha iki saat kala, eski mezunlar›n
büyük bir sevki tabii ile kofltuklar› görülmekteydi. Salonlarda koridorlarda gayet samimi
ve candan konuflmalar oluyor, yeni mezunlar mektepte geçirdikleri tatl› hat›ralar›
yaflayaraktan nefleleniyorlard›.

Uzun bir mazisi olan mektebin içinde neler geçmiflti? Hiç olmazsa senede bir gün
bulufluluyor, tatl› hat›ralar tekrar canland›r›l›yordu. Bu mesut güne gelemeyen denizde-
ki arkadafllar›n kulaklar›n› ç›nlatan lakaplar, hat›ralar tekrarland›kça, kahkahalar mektebin
duvarlar›na s›¤m›yordu.

Merasime saat on dörtte günün mana ve ehemmiyetini belirten konuflmalarla bafl land›.
14.25’te konuflmalar biterek, yemek salonuna geçildi. Salon hakikaten güzel
süslenmiflti. Tavandan afla¤›ya do¤ru sark›t›lan kocaman bir torik, ilk nazarda göze
çarp›yor ve etraf›nda hamsiler görülüyordu. Karadenizli olan mezunlar›n, hamsileri
görünce sevinçlerini seslendirmekten kendilerini alamamalar›, tatl› atmosfere bir kat
daha nefl’e katt›. Ayr›ca k›zarm›fl uskumrular, bol salata, iç pilav ve tel kaday›ftan

61

REF‹K AKDO⁄AN

REFIK_KITAP_1-1_MZP  11/17/08  9:35 AM  Page 61



müteflekkil yemekler herkesin ifltah›n› kabartmaya kâfi geldi.

Masalar›n üzerinde talebeler taraf›ndan yap›lm›fl, bal›k esprileri de yaln›z maddi olarak
midelere de¤il, ruhlara nefl’e ziyafeti çekiyordu.

Yemek esnas›nda talebeler taraf›ndan çal›nan hafif müzik, söylenen flark›lar, yap›-lan
espriler, yeme¤in çok nefl’eli geçmesini sa¤lad›. Bu s›rada Cemiyet Baflkan› Cemil
Ar›ksan, Mektep Müdürü Nuri Boyman, Müdür Muavini Hikmet Akdo¤an günün güzel
geçmesi için ellerinden gelen faaliyeti göstermekten geri kalmad›lar. Yemekten sonra,
Kaptan Ziya Tansev orada bulunanlar› mikrofon bafl›na davet etmekle program›n bir
k›sm›n› yerine getirdi. Amma, orada bulunanlar kendisinden güzel hikâyeler, f›kralar, tak-
litler bekliyorlard›. Neyse, gelecek seneki programda bal›k gününün alaca¤› olsun.

Mikrofona gelen Klavuzuk servisi flefi kaptan Reflit Merih, eski denizcilik hayat›nda
tan›nm›fl denizcilerimizin taklitlerini yaparken fevkalade bir sanatkâr oldu¤unu, bir kere
daha isbat etmifl oldu. Mevzubahis flah›slar aras›nda orada bulunanlar›n da kahkahalar›n›
tutamay›fl› ve cümlenin kat›la kat›la gülmesi, günün en nefleli hadiselerinden biriydi.

Bu flekilde saatin befle nas›l geldi¤i anlafl›lamam›flt›. Evden müsaade almayanlar›n
m›z›kç›l›¤› olmasayd›, daha da anlafl›lmayacakt›. 

Mektepten ayr›l›rken, a¤›zlarda nefis yemeklerin tad›, kulaklarda tatl› bir müzi¤in dertleri
unutturan huzuru... Geçmiflteki tatl› hat›ralar›n tekrar canland›r›lmas›ndan do¤an mesut
saatlerin izleri vard›.

Denizcilerimize bu günü haz›rlayan, günde emekleri geçen, bütün ilgilileri can› gönülden
tebrik eder ve her sene devam›n› temenni ederiz.

Bir ‹lân›n Düflündürdükleri
(Deniz Dergisi, Cilt 5 Say› 51 Haziran 1959)

Yaz› dergide A. S‹L‹C‹ müstear ad›yla yay›nlanm›flt›r.

Birkaç günden beri Denizyollar› ‹flletmesi, ‹stanbul’un gündelik gazetelerinde “Ellerinde
uzak yol Makine Zabiti ehliyeti” olanlar› gemilerinde çal›flmaya davet etti¤ini, denizle
alâkal› olanlar›n gördüklerini tahmin ederim. Ne oldu bu Deniz Yollar›’na. Bu günleri de
mi görecektik?.. Hey gidi günler hey!.. Geçmifl zaman olur ki hayali cihana de¤er.

“Arkadafl istersen çal›fl›rs›n. ‹stersen istifa edersin”diye defalarca tekrarlanan, makine
zabitlerinin bafl›na balyoz gibi inen sözün söylendi¤i günler çok geride kald›. fiimdi
Denizyollar› ‹flletmesi, Vaktiyle aç-sefil b›rakt›¤›, adam bollu¤unda bile izin vermedi¤i,
Enspektörlük kap›lar›n›n d›fl›nda süründürdü¤ü, (hâlâ da öyle ya..) kovdu¤u zabitleri
flimdi geri ça¤›r›yor. Davete icabet edecekler varsa, ümitlerinin tekrar depreflmifl
oldu¤unu tahmin ediyorum. “Art›k her fley düzeldi galiba?” diyoruz. “Buras› da bir
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makine mühendisine en az piyasadaki kadar ödeme yapacak. Veya denizde çal›flt›¤› için
% 50 zam tan›yacak. Senelik iznini kullanmak için elindeki elemanlar›n› zorlayacak; Niçin
senede bir ay dinlenme yapm›yorsun? diyecek. Yahut senelik izin alamayanlara en az bir
maafl tazminat verecek. Lazime için gemi zabitleri idare kap›lar›nda iki kilo üstüpü
pazarl›¤› yapmayacak. Ba¤lama liman›ndaki vaktini bol bol evinde geçirecek. Çocuklar›n›
sevecek bir zaman bulabilecek. Uzak seferlerden gelenleri, nöbetçi postalar karfl›laya-
cak. Geminin bütün ihtiyaçlar› için gemi zabiti idareye de¤il, idare gemi zabitinin aya¤›na
gidecek. Seferde olan gemi zabitinin maafl›n› ailesi veya akrabas›, idare kap›lar›nda
sürünerek de¤il de; idare evine götürerek alacak”diye düflünüyoruz.

Yukar›daki sat›rlar› okurken sizlerin de daha baflka türlü bir çok temennileri akl›n›za getir-
di¤inize eminim. Bu hususta denizden kaç›r›lm›fl bir Makine Mühendisi arkadafl›m,
geçenlerde flunlar› anlatt› :

“Denizde on sene çal›flt›ktan sonra, çok sevdi¤im mesle¤ime veda etmek zorunda
b›rak›ld›m. Sebebi en basit kelime ile geçinemiyordum. Ald›¤›m para çocu¤um olmad›¤›
halde yetmiyordu. Ev kiras›, bakkal, kasap derken elde avuçta bir fley kalm›yordu. Ha bu
sene, ha gelecek sene düzelir ümidiyle ve bu meslek için okuduk düflüncesiyle deniz-
den ayr›lam›yordum. Fakat yap›lan ›srarl› teklifler bu inanc›m›, meslek, denizcilik sözleri-
ni gittikçe zay›flat›yordu. Ald›¤›m maafl›n iki mislinden çok fazlas›n› teklif ediyorlard›.
Üstelik lojman, elektrik, su telefon bedava idi. Bir yabanc› kara adam› gibi at›lgan,
serbest piyasaya ç›kma insiyatifine sahip olamad›¤›m için yap›lan parlak teklifleri
geçifltiriyordum. Ve dört gözle son yap›lan ayarlamay› bekliyordum. Azizim nihayet bek-
lenen ayarlama yap›ld›. Bu ayarlama de¤il, adeta bir alay idi. Karada çal›flan, benden
sonra idareye girmifl memurlara bile benimle mukayese edilemeyecek kadar çok maafl
veriliyordu. Demek, bu yolla bize ç›kabilirsen ç›k demek isteniyordu.. Denizde çal›flmak
suretiyle bu memlekete, karada vazife alanlar kadar da m› hizmet edemiyorduk?
Bayram, seyran, cumartesi- pazar, ev-bark bilmeden seyirde limanda makine dairesine
yata¤›m›z› sermiflken dilencilerin, çöpçülerin ald›klar› paraya lây›k görülmüfltük. Kar›ma
müjdeyi verdim :

– Kurtuluyoruz kar›c›¤›m. Bafl›m›zda olanlar›n sayesinde kurtuluyoruz. Denizden anla-
mayanlar bizi karaya itiyorlar. Bizi mes’ut, rahat olarak insanlar›n yaflad›¤› hayata yolluy-
orlar, diye hayk›rd›m. Derhal istifam› da bast›m. Ettim de ne oldu? Bu da ayr› bir
mes’ele. Zannettim ki.. “Aman ne yap›yorsun? Arzun nedir? S›k›nt›n m› var?” diyecek-
ler. Yok... Hiç biri olmad›.

“Güle güle” dedikten sonra hatta, “icap ederse gemilerini ba¤lamas›n› da bilir” dediler.
Bugün bildi¤im gibi hayat›m›n en mes’ut günlerini yafl›yorum. E¤er bir gün denize dön-
mek icap ederse, bu benim için çok zor olacakt›r. Çünkü, bir kere bu hayat›n tad›n› alm›fl
bulunuyorum. Bir zamanlar nefret etti¤im yaflamak, me¤er ne tatl› fleymifl.” 

Evet sevgili arkadafl›m. Yaflamak hakikaten tatl› bir fleydir. Seninle beraber bu tatl› fleyi,
ayn› kanaldan geçerek en az›ndan iki yüz kifli tatmaktad›rlar. fiimdi, Denizyollar›
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iflletmesi sizi tekrar eski tas eski hamam kaidelerinin cari oldu¤u camias›na davet ediy-
or. Kanacaks›n›z zannediyor. Yahut da kendini kand›rmaya çal›fl›yor. ‹flte ça¤›rd›m, gelen
olmad› diyecek.

Burada hep beraber bildi¤imiz gerçekleri tekrar edelim : 

1- Tatminkâr maafl vermedikçe (Bu miktar bugün bir yolcu gemisi dördüncü makinisti
için en az net olarak 1.500 T.L. dir),

2 - Senelik izin vermedikçe,

3 - Lazime ve tamirat ihtiyaçlar› için Enspektörler gemiye gelmedikçe,

4 - ‹stanbul liman›nda nöbetçi posta sistemi kullanmad›kça,

5 - Uzun seferlere makûl bir prim verilmedikçe,

6 - Gemilerde yemek derdini kald›rmad›kça,

7 - Döviz ifllerini ciddi bir flekilde tanzim etmedikçe,

8 - Gemi zabitlerine lây›k oldu¤u k›ymeti vermedikçe, 

9 - Deniz kadrolar›na karada çal›flan memurlar› s›zd›rarak, Denizcilerin terfilerinin don-
durulmas› önlenmedikçe,

10 - Senede bir defa zabitan›n çal›flt›¤› gemilerde ailelerini seyahat ettirmedikçe, böyle
ilân vermenin hiç bir k›ymeti yoktur. Kim okur kim dinler?

Bir Ton Ne Kadard›r?
(Deniz Dergisi, Cilt 5, Say› 54, Eylül 1959)

Bugün elimizdeki tarihi bilgiler, yükü ilk olarak bir fiyat üzerinden yükleyen geminin ad›n›
bize verememektedir. Kaptan›n yük sahibinden alaca¤› paray›, flöyle bir bafl›n› kafl›yarak
hesap etti¤ini düflünmek, makûl olarak hat›ra gelebilir.

Eski Finike, Yunan ve Roma denizcileri, Akdeniz’de çal›flt›klar› zamanlar, belki de ilk
olarak yükü ölçmek suretiyle navlun tahakkuk ettirmeye bafllam›fl olabilirler. Bugün
halen kullanmakta olageldi¤imiz ölçü, tesadüfi olarak bulunmufltur. Deniz ticareti ile
u¤raflan milletlerde, mayi halinde bulunan yükleri (meselâ zeytin ya¤› ve flarab›)
küplerde tafl›mak âdet idi. Sonralar› bu küp sözü, kolayl›k olsun diye varile tebdil
edilmifltir. Varil kelimesi de flarap tafl›nd›¤› zaman, 950 litrelik bir ölçüye sahip olan ve
flarapç›lar›n, tahammür teknesi mânâs›na gelen “Tun”a dönmüfltür. Ve netice olarak,
flarap o zamanlar tafl›nan en belli bafll› mal oldu¤undan geminin hacmini ölçmede birim
olarak kullan›lm›flt›r.

Romal›lar ve Yunanl›lar taraf›ndan bir varil flarab›n hacmini anlatabilmek için kullan›lan
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kelime, tarihçiler taraf›ndan pek önemli görülmemektedir. “Websters” lügati Tun
kelimesini Anglo Saksonlar›n “tunne” kelimesi ile ayn› esasta mütalâa etmifltir. Amma
biz, Anglo Sakson etimolojisi üzerine vaki olan Lâtin tesiri dolay›siyle, Romal›lar’›n her
iki kelimeyi de bir f›ç› flarap hacmini anlatabilmek için kulland›klar›n› düflünebiliriz.

Ondördüncü ve onbeflinci as›rlarda gemi tonajlar› (Tunnage), ambarlara ne kadar f›ç›
konursa, o kadar rakamla ifade edilirdi.. 1423 senesinde ‹ngiliz parlementosu bir kanun
kabul ederek “tun”olarak flarab›n ne kadar oldu¤unu kararlaflt›rd›. Böylelikle bu hacmin
252 galondan (Eski ‹ngiliz Ölçüsü) daha afla¤› olamayaca¤› belirtilmifl olundu. Bu sure-
tle bir flarap f›ç›s› düz olarak 40 ayak küp fliflkinli¤i ile 42 ayak küp olarak kabul edilmifltir.

Bu de¤er 1687 tarihinde On dördüncü Lui taraf›ndan, bir geminin tonunu tespit ede-
bilmek için Fransa’da kanunlaflt›r›lm›flt›r. Hesapta kolayl›k olsun diye, 40 ayak küp gemi
tonaj›nda, bir tona karfl›l›k olarak kullan›lmaya bafllan›lm›flt›r. Bugün hâlâ da bir ton için
40 kadem küp rakam› kullan›lmaktad›r.

Eski kay›tlardan “Tun” kelimesinin ne zaman “Ton” kelimesine döndü¤ü kesin olarak
anlafl›lamamaktad›r. Muhtemelen ‹ngilizce lisan› son olarak formülüze edildi¤i zaman,
“U” yerine “O”nun kullan›lmas› uygun görülmüfltür.

17. as›r içersinde, gemi tonajlar›n›n ifade edilebilmesi için baz› inkiflaflar kaydedilmifltir.
Bu zamanlarda tonaj bulabilmek için, geminin ölçülerini kullanmak, art›k bir âdet halini
alm›flt›r. Yap›lan hesaplarda, istif ve dikeylerde kaybedilen yerler, nazar› dikkate
al›nmaya baflland› (Block coefficient).

1694 tarihinde ingiltere Parlamentosu baflka bir kanun daha kabul ederek, ‹ngiliz ticaret
gemilerinin ölçü birimi olarak : 

formülü kullan›lmaya bafllan›ld›. Neden 94’ bölünüyor? Bu bölüm ilk zamanlarda 100
olarak gösterilerek, küpten tonaja geçilmifl olunuyordu. Sonralar› 94 adedine taksim
edilerek daha do¤ru bir netice al›nd›¤› görülmüfltür.

1694 senesi ile 1849 senesi aras›nda daha bir çok metotlar ortaya at›ld›. Bunlardan her
biri daha iyisi bulununcaya kadar kullan›ld›. ‹ki tanesi, en sahihe ulaflabilmesi bak›m›ndan
bir hayli enteresand›r. Birincisi 1770 y›l›nda meydana ç›km›fl olan “Half Breadth
Rule”dür. Buna sonralar› inflaiyecilerin tonaj› dendi. ‹kincisi “Tree-fifth Breadth Rule”
olup, afla¤›daki flekilde ifade ediliyordu :
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Bu formülde de aradan seneler geçmesine ra¤men, hâlâ 94’ün kullan›ld›¤›n› görmemiz
enteresand›r.

1835 senesinde bofl geminin kübik tonaj›n› ölçmek için yeni bir formül ortaya at›ld›. Bir
hayli komplike olan ve dört ayr› ifllemi icap ettiren bu formül flöyle idi :

1835 senesinden bu yana gemi tonaj›n› ölçmek için bir çok usuller icat edilmifltir.
Gemiler büyüdükçe ve tahtadan demire geçildikçe, yelken yerine itici kuvvet olarak
makine kullan›lmaya baflland›kça yeni yeni formüller ortaya at›lm›flt›r. Bunlar›n neticesi
olarak bir çok tonaj nevileri dünya devletleri taraf›ndan kullan›lmaktad›r.

Basit olarak resimlerle Gros, Net ve Dead weight tonajlar›n ifade edilmesini, okuyucu-
lar›n enteresan bulaca¤›na kani bulunmaktay›z.

Mobil Oil T.A.fi.’nin Bir Hediyesi
(Deniz Dergisi, Cilt 5, Say› 52, Temmuz 1959)

Mobil Oil T. A. fi. Deniz Sat›fl Mümessili, geçenlerde flirketinin ‹ktisat ve Kültür iflleri
k›sm›n›n haz›rlad›¤› bir toplant›da, yüksek tahsil için flirketin liseyi 1959 Haziran
devresinde bitirenlere burs verece¤ini, ö¤rendi¤imde, herkes gibi ben de son derece
memnun oldum. Yaln›z bu sevincim bu burslar›n kimlere verildi¤ini ö¤rendi¤imde
k›skanma hissine döndü. Türkiye’nin muhtelif Yüksek Okullar›na bu burslar, muhtelif
flekillerde da¤›t›l›yor, fakat mezunu bulundu¤um Yüksek Denizcilik Okulu’na maalesef
hiç verilmiyordu. Propaganda ve kendimizi satmak sanat›ndan mahrum oluflumuz,
cemiyet hayat›ndan mecburi olarak daima uzak bulunmam›z, karada çal›flanlar›n ise
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denizde çal›flanlar› unutmas›n›n bir neticesi daha meydana ç›k›yordu. 

Burslar›n kime verilmesi meselesi konuflulurken emindim ki, alâkal›lar bizi
hat›rlamam›fllard›. Bunda onlann kabahati tabiatiyle yoktu. Kabahat bizimdi. Kendimizi
onlara ve di¤er müesseselere tan›tacak hiç bir harekette bulunmam›flt›k. F›rsat budur
diyerek ‹ktisat ve Kültür iflleri servis müdürü Mr. Kervin’e yapaca¤›m konuflmayi tasar-
larken, servisimin müdürü olan ve toplant›da haz›r bulunan Ali Kudaflo¤lu’nun kart› elden
ele bana geldi : “Refik, neden bu burslar›n bir tanesi Yüksek Denizcilik okuluna verilmiy-
or?” fiöyle böyle Türk Denizcilerini on seneden fazla tan›yan ve kendini biraz da onlar-
dan sayan Ali Kuduflo¤lu’nun, düflüncelerimi sanki okurcas›na beni desteklemesi ve ileri
itmesi, Mr. Kervin’e konuflmak için müracaat etmeme kâfi geldi. “Mr. Kervin” dedim.
“Bugün Türkiye’de denizde ya¤ münakaflas› yap›ld› m› akla ilk gelen Mobil Oil’dir. Türk
denizcileri, gerek Denizcilik Bankas›’ndan gerekse armatörlerden olsun ya¤lar›n›z› ina-
narak, be¤enerek daima müdafaa etmektedirler. Bize karfl› gösterdikleri yak›nl›k bazen
kendileri için öyle tehlikeli durumlar arzeder ki, iflitseniz hayret edersiniz. Ama onlar
gene de hakl› olarak bizi tutmaktan asla çekinmezler. fiu halde bizim de onlara bir flükran
borcu ödemimiz icap etmez mi? Öyle zannediyorum ki demin da¤›t›l›fl›n› okudu¤unuz
burslardan birini Yüksek Denizcilik okuluna tahsis ederseniz, Türk Denizcilerinin bize
karfl› göstermifl oldu¤u itimada ve takdire lây›k bir flekilde mukabele etmifl
bulunaca¤›z.”

Beni büyük bir dikkatle dinleyen. Mr. Kervin, temiz ve tatl› Türkçesi ile :

“Hakl›s›n›z” dedi. “Sizin için birfleyler yapmaya çal›flaca¤›z.”

Ertesi gün, Müdürüm Ali Kudaflo¤lu, Yüksek Denizcilik Okulu’na da bir burs temin edil-
di¤ini müjdeleyince sevincim sonsuz oldu.

Bursu elde ettikten ve bunun Türk Denizcili¤ine faydal› olabilmesi için bursun hangi
vas›ta ile hangi ö¤renciye verilece¤i hususunu uzun müddet inceledikten sonra, bunu
okul kanal› ile yapmaya karar verdik. Bu ö¤rencinin bize mektep idaresi taraf›ndan
seçilmesi hususunda say›n müdür Nurettin Boyman’a rica için müracaat etti¤imizde bizi
büyük bir nezaketle karfl›lad› ve imtihana giren ve kazanan en iyi talebelerden birini
verece¤ini söyledi.

Mektepten dönerken mezun oldu¤um bu yuvaya ve kendilerinden daima yak›nl›k,
müzaheret gördü¤üm meslektafllar›ma, Türk Denizcili¤ine, ufak bir hizmette bulun-
man›n huzuru içinde idim.

BURSLARIN YEN‹LENMES‹ :

1959-60 ders y›l› burslar›n› kazananlar iyi derece ile s›n›f geçtikleri takdirde, ertesi y›l için
de burslar› yenilenecektir. Böylece, Mobil burslar›n› kazananlar, hiç masraf etmeden,
seçtikleri üniversite fakülte veya yüksek okulun ö¤retim süresine göre, 4, 5 veya 6 y›l
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müddetle, tahsillerine devam etme imkân›n› sa¤lam›fl olacaklard›r.

BURS ALACAKLARIN SEÇ‹M TARZI:

Müracaat sahibi lise mezunlar›n›n, önce devam etmek istedikleri fakülte veya Yüksek
okulun girifl flartlar›n› yerine getirmeleri zarurîdir.

Mobil Burs Program›na dahil Fakültelerin dekanlar› ve Yüksek Okullar›n müdürleri
taraf›ndan tayin edilecek komiteler, fakülte veya okullara yollanacak bütün müracaat
fifllerini tetkik ettikten sonra ve müracaat sahiplerinin listedeki durumlar›n›, lise bitirme
derecelerini ve malî durumlar›n› da göz önünde tutarak bunlar›n aras›ndan üç namzet
seçeceklerdir. Tan›nm›fl Türk maarifçileri ve üniversite profesöflerinden kurulacak
ba¤›ms›z bir komite, burslar için gösterilen namzetlerle ayr› ayr› görüfltükten sonra her
burs için nihaî olarak bir kifli seçecektir.

Nihaî karar, seçim komitesi taraf›ndan verilecek ve burs kazananlar›n seçimine Mobil
Teflkilât› hiçbir suretle kar›flmayacakt›r.

TED‹YAT fiEKL‹ :

Mobil Oil Türk A.fi. önceden mutab›k kal›nacak bir burs karfl›l›¤›n› ilgili fakülte veya yük-
sek okul idaresine tevdi edecektir. Fakülte veya yüksek okul idaresi bu meblâ¤dan kay›t
masraflar›n›, yat› ve yemek ücretlerini, flayet ö¤renci gündüzlü ise sadece ö¤le yeme¤i
ücretlerini kestikten sonra, burslu ö¤renciye cep harçl›¤›, yol, kitap ve giyecek mas-
raflar›n› karfl›layacak tediyatta bulunacakt›r.

MECBURÎ H‹ZMET VAR MIDIR?

Mobil Burslar›n› kazananlar için Mobil flirketlerinde çal›flmak gibi bir mecburiyet olmad›¤›
gibi, ald›klar› burslar›n karfl›l›¤›n› ödemeleri de mevzubahis de¤ildir. Mobil, bahis konusu
burslar›, Mobil flirketlerinin istkbalinin memleketimizin iktisadî ve kültürel geliflmesine
ba¤l› oldu¤unu takdir etti¤i için vermektedir. Mobil, iktisadî geliflmelerde rolü olan
sahalarda kuvvetli eleman yetifltirilmesine yard›m etmenin, bir hususî teflebbüs için
memleketin geliflmesi yolunda yap›lacak en verimli çal›flma oldu¤una inanmaktad›r,

Ayr›ca Mobil Türk A.fi., Mobil Burs Program›ndan baflka, Galatasaray Lisesi, ‹stanbul
Amerikan K›z Koleji, Ankara Maarif Koleji ve Tarsus Amerikan Koleji’ne de özel burslar
vermektedir. Mobil, yine 1959-60 Burs Program›ndan ayr› olmak üzere, istanbul Üniver-
sitesi ‹flletme ‹ktisad› Enstitüsü’nün Burs-lkraz Fonuna yard›mda da bulunmaktad›r.
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Alo Niko sen misin?
Bana 100 kilo patatesle bir de kaptan gönder.

(Deniz Dergisi, Cilt 5, Say› 55, Ekim 1959)

Yaz› dergide A. S‹L‹C‹ müstear ad›yla yay›nlanm›flt›r

Geçenlerde, Karaköy’de bir sokaktan geçerken, mektepte iken çok sevdi¤im bir arka-
dafl›ma rastlam›flt›m. Birbirimize sar›l›p hal ve hat›r sorduktan sonra, nerede oldu¤unu,
yani hangi gemide çal›flt›¤›n› ö¤renmek istemifltim. Hayretle utand›¤›n› gördüm. Uzun
bir duraklamadan sonra, nihayet :

“– Buraday›m” dedi.

Denizden anlamayan birisi bu durum ile karfl›laflsa idi, arkadafl›n›n böyle bir dükkâna
sahip oldu¤unu görmekle, onu canu gönülden tebrik ederdi. Amma ben onun ne demek
istedi¤ini, saçlar›m› de¤irmende a¤artmam›fl oldu¤umdan, derhal anlam›flt›m.

Arkadafl›m on befl y›ll›k bir tahsilden sonra, bir bakkal›n kendisine ifl bulmas›n› bekliyor-
du. Ona ne söyleyece¤imi flafl›rm›flt›m. Masumane devam ederek :

“– Bundan bir hafta kadar evvel bir flilepte idim. Mal sahibi gemisini tamire
ba¤lad›¤›ndan, bizim de iflimize son verdi. Zaten o iflimi de buradan bulmufltum. ‹nflallah
fazla beklemem. Ben zaten ona iyi bak›yorum. Oda bana...” dedi.

Gözlerimin gayr› ihtiyarî yaflland›¤›n› hissettim. Biz ne idik? Bir sürüden.. Boyunlar›na
tasmalar› geçirilmifl bir sürüden baflka ne idik? Daha geçenlerde 50. y›l›n› idrak etmifl
olan mektebimiz, de¤il elli y›ll›k, befl günlük bile de¤ildi. Elli y›l mazisi olan bir mektebin
mezunlar› böyle mi olmal› idi? Geçti¤imiz yol elli y›l eder mi? Seneler gözümün önün-
den flerit gibi geçti. Bunlar benim ve mezun arkadafllar›m›n bu meslek için ne yapt›¤›n›;
daha do¤rusu hiç bir fley yapmad›¤›n› gösteriyordu.

Sosyal davalar›m›z için hiç birimiz bir arpa boyu yol katetmemifltik. Birbirimizin kuyusunu
kazm›fl, üç kuruflluk flahsi menfaatler için birbirimizin gözlerini oymufltuk. Hâlâ da
oymaya devam edenlerimiz var ya...

Bu durumdan bizleri idare edenler, iflverenler bol bol istifade ile bizleri fazlas›yle
istismar etmifllerdir. Arada s›rada bafla geçen a¤abeylerimizin ilk iflleri kardefllerini vur-
mak oldu. Sanki lânet bir topluluktuk.

Arkadafl›ma rastlad›¤›m yerden adi ad›mla yüz ad›ml›k bir yerde, büyük bir binan›n önü
bir sürü sendika tabelalar› ile dolu idi. Ve bu arkadafl›m da bu sendikalar›n hepsine aza
idi. Amma, o hâlâ sokaklarda bakkal›n, flunun bunun kesece¤i ordünolar› bekliyordu. Bu
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sendikalar ne yapard›? Âlem yine o âlem, devran yine o devran idi. Ya rabbi bizi bu reza-
letten kim kurtaracak?

Arkadafl›mla sokak üzerinde dertleflirken, birinin bizi arkadan kucaklad›¤›n› hissettik. Bu
bir Kaptan idi. Hem de Deniz Nakliyat› Kaptanlar›ndan.

“– Ne var yahu?” dedi. “Surat›n›z iki kar›fl. Karadenizde gemileriniz mi batt›?”

Anlatt›k :

“– Dertlefliyoruz.” dedik, ikinci gelen birincisine :

“– Ye, iç, haline bin flükret. Serbest çal›fl›yorsun. Sen bizim halimizi bir görsen flaflar
kal›rs›n. Biz hem memuruz, hem de Kaptan›z. Sen bir kifliye meram anlat›rs›n. Biz yüz
kifliye. Sen ayda iki bin al›rs›n. Biz üçte birini. Ne için, neye çal›flt›¤›n› bilmezsin? Suyu
getiren de, testiyi k›ran da bir burda. Amma, senin durumun öyle mi ya?”

Allah! Allah!.. Beterin de beteri varm›fl. ‹lk arkadafl›m haline flükreder bir durum
tak›nm›flt›:

“– Vallahi, do¤rusunu istersen” dedi, “Ben burada ifl beklemeyi Denizcilik Bankas›’nda
çal›flmaya tercih ederim.”

Neler iflitiyordum. Demin durumuna üzüldü¤üm arkadafl›m, flimdi teselli bulmufl, haline
flükrediyordu. Bu ne biçim iflti? Ortaça¤ devrinde mi yafl›yorduk? Bakkal›n vas›tas›yla ifl
bulan›n durumu yoksa hakikaten Denizcilik Bankas›’nda çal›flanlardan daha m› iyi idi? O
sözüne devam ediyordu:

“– Bana Deniz Nakliyat’ta ayda 3.000 lira verseler gene de çal›flmam. Bu gemilerde hiç
olmazsa bir çal›flma hürriyeti var. Huzur var. Armatör için çal›flt›m m›, mükâfat›n› yüzde
yüz görürsün. Ben denizlerde çal›flmak isterken Kaptan olarak çal›flmak isterim; Memur
olarak de¤il. Bizim buradaki durumumuz, yani ifl bulma durumumuz ve baz› ifller düzel-
di mi, armatörde çal›flman›n tad›na doyum olmaz. Bunu da “Türk Gemi Kaptanlar›
Cemiyeti”nin yapaca¤›na inanmaktay›m. Ona derhal aza oldum. Bizi gemilere da¤›tacak.
Armatörlerin, Kaptanlar› bu cemiyetten isteyece¤i günün uzak olmad›¤›na inan›yorum.
Ben flahsen, flimdi bu cemiyetin bu hususlarda yapaca¤› bütün organizasyonlara itaat
etmeye kararl›y›m. Bütün arkadafllar›m da benim gibi hareket ederlerse, Armatörer,
mecburen bakkaldan, çakkaldan veya di¤er gemilerin kaptanlar›n› kand›rma yolu ile
Kaptan tedarik etmekten vazgeçeceklerdir. Bu suretle bir düzen meydana gelecek.
Bundan Kaptanlarla Armatörler karfl›l›kl› faydalar göreceklerdir.

Cemiyet camias› içersinde bir sicil do¤aca¤›ndan, ahlaks›z ve h›rs›z olanlar, bu çirkin
huylar›na devam etmek f›rsat› bulamayacaklar›ndan, ya do¤ru dürüst çal›flma yolunu ter-
cih edecekler veya bu iflten ekmek yiyemiyeceklerdir.

Armatörlerin durumu düzeldikçe, tabiatiyle bu taraf cazipleflecek ve buna paralel olarak
da, Denizcilik Bankas›’nda çal›flan Kaptan arkadafllar da bir daktilo bayan maafl›na
çal›flm›yacaklard›r. Maafl›mdan en az iki sendika ve üç cemiyete aidat verdi¤im halde,
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bundan flikâyet etmiyorum. Bizi bir gün bir sendikan›n veya bir cemiyetin kurtaraca¤›na
inan›yorum.”

Deminki üzüntümüz bu uzun konuflma sonunda biraz hafiflemiflti..

fiimdi arkadafl›m›n gözlerinde p›r›lt›lar belirmiflti. Kendilerinden müsaade isteyip
ayr›ld›¤›mda, bu yeni cemiyet kafam› oldu¤u gibi doldurmufltu. Bu ifl olabilir miydi?
Kurtulacak, Avrupal›lar gibi çal›flabilecek miydik ? Akl›ma: “‹nsanlar lây›k olduklar›
muameleyi görürler” sözü’geldi, do¤ru idi bu söz. Hem de çok do¤ru... 

Ateflçiyi Deniz Tutmufltu
(Deniz Dergisi, Cilt 5,  Say› 55, Ekim 1959)

Jhon Rhodes STURDY’den çeviri

Bu, ‹kinci Dünya Savafl›nda, deniz tutmas›ndan canlar› ç›kan say›s›z müttefik denizci-
lerinin ›zt›rab›n› k›smen hafifletmeye yard›m eden, Kanada donanmas›na ait
“Matapedia”da geçmifl bir hadisenin hikâyesidir.

Geminin mürettebat›, gayet tabii olarak harbin ancak kendileri sayesinde kazan›ld›¤›na
emindiler. Halbuki ben elimden gelse, sadece bizim ateflçi Mahoney’e bir madalya
verirdim. Amma yedek bir te¤men olmam, buna mani oldu. Ve bu yüzden de
Mahoney’in nail olabilece¤i flerefe, ‹nsülinin bulunmas›na yard›m eden Charles H. Bert
ile Montreal Sinir Enstitüsü bafl hekimi olan Wilda Penfileld konmufllard›r.

Bunlar yüksek rütbeli ilim adamlar›, olup, Pili Nu. 2 - 183’ü meydana getirmifllerdir. Ama
bu hayati ilâc›n do¤uflunu da biz sa¤lam›flt›k.

Bu alâlade bir hap de¤ildi. Resmen Kanada donanmas›nda deniz tutmas›na karfl›, ilâç
olarak ad› geçiyor ve insan› dehfletli havalara karfl› koruyordu. 1913 senesinde
kullan›lmaya bafllanmas›ndan evvel, Atlantik muharebelerinin fena flekilde neticelen-
mesini sa¤layacak büyük tehlikeler vard›. Bu, pusuya yatm›fl düflman denizalt›lar› yahut
da deniz tutmas› oluyordu. Pili Nu. 2 -183 sallanan gemilerle ç›karma yapan layterlerde
bir çok mideleri sakinlefltirdi¤inden, zaferin kazan›lmas›na yard›m› büyük olmufltur.

Yine Pili Nu.2. 183’ün do¤uflunda en enteresan taraf, ilâc›n tedavi etti¤i deniz
tutmas›n›n, resmi makamlar taraf›ndan kabul edilmemifl olmas› idi. ‹nsanlar›n ilk denize
aç›lmas›ndan sonra as›rlar boyunca doktorlar deniz tutmas›n› bir hastal›k olarak kabul
etmifllerdi. Bir gemiciyi deniz tutunca, do¤ru küpeflteye gider istedi¤i kadar denize gide-
mezse, güverteye bol bol öterdi. Fakat bunda t›bb› alâkadar eden bir taraf görülmezdi.
Bu durum Kanada donanmas›n›n Matapedia adl› korvetinin 1941 senesinin f›rt›nal› bir
gecesinde denize aç›lmas›na kadar sürdü.

Matapedia, konvoylar› denizalt›lar›na karfl› koruyacak flekilde infla edilmifl bir korvetti.
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Garptaki üssü New Foundland’da St. Jhon, flarktaki ise terkedilmifl bir fiyorttu. Gidip
gelme takriben bir ay sürdü. Kanada donanmas›n›n hiç bir korvetinde doktor bulunmuy-
or ve t›bbi yard›m› ancak destroyerlerden temin edilebiliyordu.

Donanmaya 1941 senesi aral›k ay›nda giren ateflçi Mahoney, bu hadisenin isteksiz
kahraman› oldu. Denize aç›lmak için çok gayret sarfetmifl, muvaffak da olmufltu. Gemisi
St. Jhon liman›ndan ç›k›ncaya kadar vatansever ve ma¤rur bir gemi adam› idi. Denize
aç›lmas›ndan on dakika sonra ateflçi Mohaney, deniz tutmas›ndan tayyare olup, kafas›n›
yerden kald›ram›yordu.

Gemide yaln›z deniz tutan Mohaney de¤ildi. Korvetin burguvari sallamas› mürettebat›n
ço¤unu sarsm›flt›. Amma aradan biraz zaman geçince hemen hemen hepsi aç›lm›fl;
ifllerini normal görür olmufllard›. Fakat Mohaney gittikçe fenalafl›yordu. Gemi baflmakin-
isti durumu süvariye bildirmifl ve Mohaney hama¤›nda b›rak›lm›flt›.

Sefer günleri ilerledikçe hasta ateflçi iyileflmek bilmiyordu. Bir f›rsat›n› bulup yan›na
gitti¤imde gri renk alm›fl yüzü bir kadavraya benziyordu. Asl›nda zay›f bir adamd›. Deniz
tutmas›ndan çok kilo kaybetmifl olup, görünüflü korkunçtu. Her fleyden ve hatta
hayat›ndan vazgeçmifl bir halde idi.

St. Jhon üssünden ayr›ld›ktan onalt› gün sonra Matapetia, Islanda’da bir ‹ngiliz a-na
gemisinin bordas›na ba¤land›. Gemide birçok doktor vard›. Hasta Mohaney’imizi derhal
gemiye aktard›k. Uzun bir tadavi görece¤ini ümit ederek sevinmifltik.

Ben ana gemiden Mohaney hakk›ndaki raporu almak üzere gitti¤imde, doktor bana:

– Üzülecek bir fley yok, dedi.

– Amma korkunç bir deniz tutmas› bu, dedim.

Bafl tabip :

– Saçma. Herkesi deniz tutuyor. Ve bunun da öbürleri gibi bir kaç günde bir fleyi

kalmaz, dedi, Dayanamay›p :

– Fakat bu Mohaney’inki çok fena. ‹yileflmeden ölebilir de, demekten kendimi ala-
mad›m.

– Bana bak delikanl›. Ben Mohaney’i iyice muayene ettim. Biraz g›das›zl›k durumu
bir yana, kalp ve ci¤er fevkalâde. Senin demenle, ortada ciddi bir sebep yokken onu
burada al› koyamam. 

Mohaney’i oradan al›p gitmekten baflka yap›lacak bir fley yoktu. Zavall› Mohaney,
gemimiz Okyanusa aç›l›r aç›lmaz tekrar kafay› yere vurdu. Hem de daha beter bir
flekilde.

‹zlanda aç›klar›nda saatte seksen mil sür’atle esen bir f›rt›naya yakaland›k. Köprü üstü
hasara u¤rad›¤›ndan Atlantik sahillerine vard›¤›m›zda, Halifaks’a tamir için gitmemiz
emrini ald›k. Süvarisinden serdümenine kadar herkeste yaln›z bir düflünce vard›: Ateflçi
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Mohaney’i ölmeden karaya ç›karabilmek...

Zavall› art›k deniz tutmas›ndan de¤il, açl›k ve zafiyetten ölecek duruma gelmiflti. Fakat
Halifaks’a varm›flt›k. Mohaney de ölmemiflti. Gemi ba¤lan›r ba¤lanmaz, bir fleyler içm-
eye muvaffak olmufltu. Derhal hastahaneye götürerek b›rakt›k. Onun son seferinin
oldu¤unu ümit ediyorduk. Karada bir ifl verirler diye düflünmüfltük. On iki saat sonra, o
gene geri gönderilmiflti.

Nöbetçi subay hayretle :

– Sen burada ne ar›yorsun Mohaney? Kim gönderdi seni? diye sordu.

– Geri gönderdiler efendim. Gemiye git dediler.

– Doktorlar› görmedin mi ? 

– Gördüm efendim, mühim bir fley yok diyorlar.

Durum süvariye bildirildi. fiuras› gayet aç›kt› ki, Mohaney bir sefere daha ifltirak ederse,
muhakkak ölürdü. Derhal gemide bir toplant› yap›larak bir karara var›ld›.

Ben bu iflin Mohaney’den de mühim oldu¤unu, bütün bir harbi alâkadar etti¤ini, durma-
mam›z icap etti¤ini ve sonuna kadar gitmemizi söyledim.

Afla¤› kademelerden itibaren durumu en yüksek makama anlatmaya bafllad›k. Fakat hiç
bir netice alam›yorduk. Herkes : 

– E¤er doktorlar deniz tutmas›n› bir hastal›k olarak kabul etmezlerse, bir fley yapa-
may›z, diyordu.

Neticede süvari : 

– Pekâlâ, biz de amirale ç›kar›z, dedi. 

Neticede, Real Admiral George C. Jones’le bir görüflme yapt›k. Amiral, Mohaney hadis-
esini dikkatle dinledi. Ben de bir ara f›rsat›n› buldu¤umda, Kanada donanmas›n›n daha
ziyade küçük gemilerden teflekkül etti¤ini ve donanmaya intisap eden doktorlar›n gemil-
erde çal›flt›r›lmad›¤›n›, bu sebeple denizin ne oldu¤unu bilmediklerini söyledim.

Amiral flu anda Halifaks’ta bir çok doktorun bulundu¤unu biliyordu. Yaverini ça¤›rarak
durumu bir kerre daha sordu. O da bir kaç gün evvel askere yeni al›nm›fl bir grup dok-
torun oldu¤unu bildirdi. Amiral : 

– Çok iyi, dedi. Yar›nki hava raporu ne diyor?” Emir subay› :

– Kuvvetli do¤u rüzgâr› efendim.

– Peki yar›n yap›lacak manevralara bütün doktorlar›n ifltirakini temin edin!

Amiral, Matapedia’dan gelmifl bizlere bakarak :

– Bu flüpheli durumu hiçbir fley, denizde geçecek küçük bir zaman kadar, esasl›
ayd›nlatamaz, dedi.
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Bangor s›n›f›ndan bir may›n taray›c›, doktorlardan teflekkül eden bir gurubu alarak
sabah›n alt›s›nda okyanusa aç›ld›. Ve gece geç vakit limana döndü. Ertesi günü, may›n
taray›c›n›n ikinci kumandan›n› görmeye gitti¤imde bana :

– Görme, herkes tayyare gibi idi, dedi ve devamla :

– Doktorlar› parti parti s›raya koyup küpeflteden afla¤› kumanda ile sark›t›yorduk. Aksi
halde birbirlerine giriyorlard›.

Biz de bu f›rsat› kaç›rmad›k. Hastahane aç›lmadan, ateflçi Mohaney’i koltu¤unun alt›nda
dosyas› ile kap›n›n önünde arz› endam ettirdik. Doktorlar›n, s›rada birinci olan Mohaney’i
içeri ald›klar›nda, yüzleri halâ yar› sar› ve yeflil idi. Yar›m saat sonra Mo-haney gemiye
döndü¤ünde yüzü gülüyordu. Hastahaneden ald›¤› raporda : 

– Denizde çal›flamaz, yaz›yordu. Sebep hanesinde de, “Kronik deniz tutmas›” gös-
terilmiflti.

O gece Matapedia’da muvaffakiyet flerefine ziyafet verildi. Hemen t›bbî listeye deniz
tutmas› hastal›¤›n› da ilâve ettik.

T›p ilmi art›k hastal›¤› kabul etmiflti. Tabii olarak, tedavisi için tetkikler ve araflt›rmalar
bafllad›. Nihayet, “Hyoscine HBr, Hyoscyamine HBr. ve Ethyl B-methyl allyl thiaborbi-
turic acid” kar›fl›m› ortaya at›larak, meflhur Pill Nu. 2 - 183 meydana geldi.

Bunker Tabirleri
(Deniz Dergisi, Cilt 7, Say› 77,  A¤ustos 1961)

Çeviri

Dünyan›n bafll›ca limanlar›ndan gemilere, muhtelif flirketler taraf›ndan verilen ihrakiyel-
er için, bugün de¤iflik tabirler kullan›ld›¤› bir hakikattir. Bir teslimatç›n›n ifade etti¤i ter-
imin manas› di¤erine uymamaktad›r. Bu sebeple gemi baflmakinistleri bazen ne
diyece¤ini daha do¤rusu ihrakiyeyi alaca¤› flirketin kulland›¤› tabiri yad›rgamakta ve çok
zaman da anlaflmazl›k do¤maktad›r. Biz afla¤›da de¤iflik yak›tlar için kullan›lan tabirleri
izah ederek, muhtelif flirketlerde olan karfl›l›klar›n› göstermeye çal›flaca¤›z.

Stim Türbin ve Mütenavip Hareketli Gemiler için yak›t :

Petrol kumpanyalar› taraf›ndan bu tip gemilerin kazanlar› için verilen yak›tlara: “Bunker
Fuel, “Boiler Fuel”, “Bunker C Fuel”, “Heavy Fuel Oil”, “Marine Fuel Oil”, “Number
6” veya “Residual Fuel Oil” denilmektedir. Mobil Oil taraf›ndan bu tip yak›ta “Bunker
Fuel Oil” denilmektedir ki, Esso da ayn›s›n› kullanmaktad›r. B.P. ve Shell buna “Marine
Fuel Oil” demektedirler.

Bunker Fuel Oil’in vas›flar›, özünü teflkil eden ham petrolün ç›kt›¤› yere ve tasfiye flekil-
lerine göre de¤iflmektedir. ‹yi bir misal olarak Basra Körfezi ham petrolü ile Amerika’n›n
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flark sahillerinden elde edilen ham petrolden ç›kan yak›tlar› mukayese e-derek göstere-
biliriz. Basra Körfezi yak›t›n›n API kesafeti 17 ile 20 aras› ve lüzuciyeti de (Redvood I sec-
ond, 100 Fahrenayt) 350’den 1200 saniye aras› de¤iflmekte iken. Amerika’n›n flark
sahillerinden elde edilen yak›t›n API kesafeti 12’den 14’e ve lüzuciyeti de 3200’den
3500 saniye aras› de¤er göstermektedir.

Dizel gemiler için yak›t :
Mobil taraf›ndan, düflük devirli büyük dizel makinelere sahip aç›k deniz gemilerine ver-
ilen yak›ta “Bunker Diesel Oil” denilmektedir. Bu kategoriye giren yak›tlar ya do¤rudan
do¤ruya tasfiyehaneden veya sonradan harman yap›lmak suretiyle elde edilmektedir.
Umumiyetle görünüflleri koyu yeflil ve siyaht›r. “Bunker Diesel Oil” tabirine ilâveten bu
yak›t ayn› zamanda, “Heavy Diesel Oil”, “Marine Diesel Oil” veya “Marine Diesel Fuel
Oil” olarak da isimlendirilmektedir ki, sonuncusu Esso, Shell ve B.P. taraf›ndan
kullan›lmaktad›r.

Gasoil :
Yüksel dizel indeksine yahut “cetane”ne (benzindeki oktan’›n benzeri) sahip olan bu
yak›t do¤rudan do¤ruya tasfiyehaneden elde edilmekte olup, yüksek devirli dizel
makinelerde, yard›mc›larda yahut kuzinelerde kullan›lmaktad›r.

fiark yar›m küresinde (Bütün Avrupa, Afrika ve Asya’y› içine al›r. Garp yar›m küresi ise
Amerika’d›r) umumiyetle bir Mobil tabiri olan “Gas Oil” kullan›lmakta ise de, U. S. deniz
çevrelerinde bu tabire pek nadir olarak rastlan›r. Bu sebepten dolay› limanlar›n birinden
gas oil talep edildi¤inde, bunun yerine içinde en az 50 cetane bulunan dizel yak›t› verir-
ler. Zira bu çeflit mal depolarda hiçbir zaman deniz ihtiyac› için bulundurulmaz, flehir
ihtiyac›ndan temin edilir. 

fiark Yar›m Küresi’nde ise ihrakiye istendi¤inde Gas Oil teslimat› da hemen hemen
bütün limanlarda yap›labilmektedir. Bunker fiyat listelerinde bu yak›t›n fiyat› da di¤er
ihrakiyeler gibi verilmektedir.

Light Fuel Oils :
Bugün art›k dünya denizlerinde seferler yapan dizel gemiler mükemmel separasyon
cihazlar›na sahip olduklar›ndan, tasarruf gayesile ince kazan mazotu kullanmaya
bafllam›fllard›r. Bu yak›t arzu edilen lüzuciyete göre “Bunker Diesel Oil” ile “Bunker
Fuel Oil’in, ihrakiyenin verildi¤i limanda bulundurulan harman cihaz› ile kanflt›r›lmas›n-
dan elde edilmektedir.

Kar›flt›r›larak elde edilen bu yak›t›n arzu edilen lüzuciyeti 100 Fahrenayt’ta 200 Redwood
No, 1 saniyelik ile 100 Fahrenayt’ta 2500 Redwood No. 1 saniyelik aras›nda de¤iflmek-
tedir. Bu sebepten dolay› bu çeflit bir ihrakiye talep edilirken, baz› kar›fl›kl›klar ve yanl›fl
anlamalar do¤maktad›r. Bugün bu ihrakiye için “Heavy Fuel Oil” “Residual Fuel Oil”,
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“‹ntermediate Fuel Oil”, “Thin Fuel Oil”, “High Viscosity Fuel Oil” ve “Light Fuel Oil”
tabirleri kullan›lmaktad›r. Meselâ Shell bu yak›ta “Thin Fuel Oil” derken, Esso “‹nterme-
diate Fuel Oil” demektedir. Bu izahattan da anl›fl›laca¤› veçhile, tek bir terim henüz
bulunmam›flt›r. Mobil Oil ise bu çeflit yak›ta, sonuna lüzuciyetini koymak suretiyle,
meselâ “Light Fuol Oil 1000”, “Light Fuel Oil 400” demektedir.

Esas olarak bütün bu terimlerin ifade etti¤i ince mazotun büyük bir k›sm› kal›n mazot,
mütebakisi de “Bunker Diesel Oil”dir ki, vazifesi âdi kal›n mazotun viskozitesini, sepa-
re edildikten sonra, püskürtmeyi müsait k›lmakt›r.

Afla¤›da gösterilmifl bulunan tabirler, telgraf çekerken kullan›ld›¤› takdirde flimdiye kadar
do¤mufl ve do¤acak olan yanl›fl anlamalar›n ortadan kalkabilece¤ini tahmin etmekteyiz. 

BUNKER FUEL OIL :
Kazan Mazotu için (Telgraf : Fuel) 

RUNKER DIESEL OIL :
Adi dizel yak›t›, bilhassa düflük sür’atli büvük dizeller için (Telgraf : Diesel) 

LIGHT BUNKER DIESEL OIL :
Bulunabildi¤i takdirde, “Bunker Diesel Oil”den daha hafif, rafineriden elde edilen. nis-
beten küçük dizeller için yak›t (Telgraf : Light Diesel) 

GAS OIL :
Yüksek sür’atli küçük ana makineler, vard›mc›lar ve mutfak için kullan›lan yak›t (Telgraf
: Gas) 

LIGHT FUEL OILS:
“Bunker Fuel Oil” ile “Bunker Diesel Oil”in kar›fl›m›ndan elde edilen yak›t (Telgraf :
Light Fuel).
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