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Erden 22 Haziran 2021’de Pasifiğe açıldı. Hawai’de bir süre ara vermek
durumunda kaldı. 7 ay bitmek üzere.. Guam’a yaklaşıyor. Guam’da tanıdığınız var
mı? Hiç olmadık yerlerde birileri çıkabiliyor... Belki Erden’e desteği olabilir...
Bize yazabilirsiniz, Erden’e iletebiliriz...
Sevgili Erden erdeneruc.com’daki bloğunda günlüklerini zaman zaman yazıyor.
Bloğundaki son yazıyı sizlerle paylaşıyoruz. İyi yolculuklar sevgili Erden...

Sevgili Erden’in bugünlerdeki konumu
26 Ocak 2022
Ben bir taraftan çeşitli ve değişik rüzgar olasılıkları ile uğraşırken, karada bir çok
insan 125 mil güneyimde bulunan Saipan’a mı yoksa Guam’a mı doğru
yönelmemin liman olanakları açısından daha uygun olacağını belirlemeye
çalışıyorlar.
Guam’da yaşayan ve lise yıllarından arkadaşım olan Sandy Leipheimer orada
bulunan ekip arkadaşlarımı yerel yat kulübü ve liman başkanı ile iletişime geçirmiş.
Çeşitli gereksinimlerin temini için bir çok telefon konuşması yapmış. Gerçek bir
dost! Ayrıca, tek tek adlarını sayamayacağım ama bana Guam’a vardığımda
yardımcı olabilecek kişileri bulan, kayığımı bağlayabileceğim emin bir yer
sağlamak için uğraşan, bana yeni bir telefon ayarlayan sevgili arkadaş ve dostların
çabaları için de müteşekkirim.

Sonuç olarak, rüzgar tahminlerine bakarak, Guam’a doğru yönelmeye karar verdik.
O gün rüzgarın doğudan esmesi benim güneşin batması ile demir atmamı
gerektirdi. Daha fazla batıya doğru yönelirsem bu rüzgar karaya varma umudumu
tehlikeye atabilir ve beni Saipan ile Guam arasında bir yere sürükleyebilirdi.
Ertesi gün, günün ortasına doğru doğu-güney doğu yönünde bir rüzgar beklerken
güney doğu yönünde bir rüzgar karşıladı beni. Yine de, sağ omuzumun üstünden
gelen ve beni şiddetle zorlayan rüzgara karşın güney yönünde ilerlemeyi zorlukla
da olsa başardım. Durduğumda kayık öyle bir hızla gidiyordu ki, sanki bir koşu
bandındaydım. Öğleden sonranın ortalarında yeniden demir atmak zorunda
kaldım. Rüzgarlar gece yarısı kuzeydoğuya dönene kadar da böylece durdum ve
bekledim.

Pasifik sakin görünüyor gibi, ama onu siz Erden’e sorun...
Güney doğu rüzgarı
tahminlerde hiçbir şekilde
gözükmüyordu.
Şaşırmıştık. Okyanusun
derinliklerinde meydana
gelen patlama sonrası
tsunaminin olduğu Toga,
olduğum noktanın 2000 mil
güney doğusundaydı.
Rüzgarların doğuya
yönelmesi ile batı yerine
güneye doğru küreklersem
kayığımın daha hızlı
Bazen karşıdan gelen dalganın tepesinin sürekli yükseliyor
olmasını görmek sıradan bir şey mi?
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gideceğini düşündüm
ve gece demiri toparladım. Yeniden Saipan’a doğru yöneldim. Kayık nihayetnormal
rotasına girmişti. Rüzgarın değiştiği de çok net fark ediliyordu. Artık bana karşı
çıkmıyor, hafif hafif sağ tarafımdan esiyordu. Nihayet büyük bir fark ve rahatlık!

Tüm ekipdekilerle birlikte hala Guam’a doğru ‘gitmek’ veya ‘gitmemek’ konusunda
ortak bir nokta ve tarihe karar vermeye çalışıyoruz. Dünkü hava bizi bu kararı
almak konusunda zorluyordu. Kuzey ve kuzey doğu rüzgarları güçlendikçe
Saipan’a doğru olan rotamda devam etmek güçleşiyordu. Bir knot (saatte 1852 km.)
üzeri bir hızda ve 255-260 derece
batı-güney batı yönünde
durmaksızın kürek çekmem
gerekiyordu. Bir kez daha uzun
süreli tahmini kontrol edince,
Guam’ı denememin daha uygun
olacağı ve bu kararsız hava
akımınından sakınmak için 228
derece güney batıyı tercih etmemin
daha iyi olacağına karar verdik.
Artık rüzgar ve dalgalar aynı
yöndeydi. Hızım hemen 1.8-2.5
knota (saatte 3333-4630 km)
yükseldi ve ben küreklerken tüm
gün aynı kaldı.
Erden her gün yeni üç dünya rekoru kırıyor,
Bdaha doğrusu kendi rekorlarını yeniliyor, ve
a erişilmesi zor zirvelere çıkıyor...
z
Daha güneye inmek, beni mevsimsel rüzgarlarla çarpışarak girdaplar oluşturacak
tropik sınır çizgisinden uzaklaştıracak ve güneye götürecek. Gelecek bir kaç günde,
hatta haftalarda, daha tahmin edilebilen ve kararlı rüzgarlar olacak. Umarım
planladığımdan daha batıya sürüklenip Guam’ın kuzeyinden geçmem.
Akıntılar Mariana Adaları’na yaklaştıkça daha fazla olacak. Bu da rotamdan
çıkmamak için beni epey zorlayacak. Sonuç olarak daha az uyumam ve daha fazla
küreklemede kalmamı gerektirecek. Belirsizlik ve heyecan karışımı bir macera
duygusu veriyor insana! Apra limanına varıp demir atabildiğimde bu durum bana
büyük bir tatmin ve şükran hissi verecek sonuç olarak. Şubat 10-11 gibi…
Her zamanki gibi destekleriniz ve ilginiz için minnettarım.
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