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Merhaba değerli balık avı tutkunları;
Yeni bir serüvenimize hoşgeldiniz. Sao Miguel Adaların-

da neler yaşadığımı sizlere elimden geldiği kadar aktarmaya 
çalışacağım. Keyfl i seyirler dilerim.

Azor Adaları dokuz küçük adadan oluşuyor. Portekiz’e 
ait Atlantik Okyanusu’nda bulunan Takım Adalarında, halk 
geçimini balıkçılık ile sağlıyor. Bir zamanların meşhur Big 
Game Merkezi Faial adasıymış. Uzun yıllar Azor adaların-
dan ses çıkmadı. Marlin Avlağı olarak tamamen önemini 
yitirmiş.

Son iki yıldır Big Game çevrelerinde Azor adaları tekrar 
konuşulmaya başlandı. Bu sefer sesler Sao Miguel Adasi/
Ponta Delgada Limanından yükselmeye başladı. 

Çeşitli Big Game Forumlarında Azor adalarını dikkat 
ile takibe almıştım. Blue Marlin’i yakalayabilmek amatör av-
cılığın doruk noktalarından biridir. Bu balığı yakalayabilmek 
için binlerce dolar para harcayan dünyanın meşhur Marlin 
avlaklarını gezip eli boş dönen birçok avcı tanıyorum. Mar-
lin avının en çok yoğun yapıldığı bölge Senegal açıklarında 
Cabo Verde Cumhuriyeti’dir. Orada Marlin yakalama şansınız 
çok yüksek, ama boyları Azor adalarındaki kadar değil. Yani 
daha ufak. Kanada da yakaladığım Bluefi n Tuna’dan sonra av 
koleksiyonumda eksik olan Marlini yakalamanın arayışları içi-
ne girmiştim. İnternet dünyasını araştırdığımda her kaptanın 
muhakkak Marlin yakaladığını, hepsinin tabii ki çok büyük ol-
duğunu yazıyor sitelerinde. Hatta balığın sezonu olmamasına 
rağmen parayı peşin alıp sizinle denize açılıyorlar. Samimi ol-

duğum bir kaptan, bana uzaktan bir bot gösterip, bu botun 
sahibi Yeni ve Marlin avından hiç anlamıyor. Bizden yardım 
istemişti dediğinde, Big Game turizminin de zaman zaman 
sadece ticari amaçla yapıldığını gözler önüne serdi. Günlük 
Charter fi yatları 1200 dolar civarında. Bu konuya değinme-
min sebebi, bana zaman zaman parayı veriyorsun, balığı 
tutuyorsun gibi yaklaşımlar oldu. Bu doğru değil. “Kaptan, 
deniz bu garantisi yok” diyor! Dünyanın hiç bir avlağında 
kaptan garanti vermez.

Arkadaşım Robert Rein (IGFA Almanya Temsilcisi) bana 
e-mail yolladığında sevincimden havalara uçmuştum. Mail 
de “Turkish Fisherman” Denizlerin Gladyatörleri ile bo-
ğuşmaya hazır mısın “Müsaitsen seni Ponta Delgada’ya 
davet ediyorum” Marlin avına ne dersin. E-mailine hemen 
cevap verip tabii ki onayladım.

Robert avcılar içinde tanıdığım en usta avcıdır. Yıllar-
dır ondan tüyolar alır, onun av anlayışına göre hareket 
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etmeye çalışırım. Ömrünü dünya denizlerinde geçirmiş bir 
insan. Dünyanın bir ucunda ismini andığım zaman, evet 
ismini duyduk, tanıyoruz gibi cevaplar aldım. Balık avında 
örnek aldığım tek şahıs.

Ve bu şahıs ile avlanma şansım doğdu. Kabul etmez 
miyim. Diğer seyahat planlamalarımı hemen iptal edip, 
Robert’e onay verdim. Azor adaları bekle bizi geliyoruz!

Yaklaşık 6 ay bekleyip, hazırlık yaptık ve nihayet seya-
hat günümüz geldi. 

Yanımda iyi bir fotoğrafçı ve avcı olan arkadaşım 
Michael’i de götürmeye karar verdim.

SATA Hava Yolları ile Frankfurt- Sao Miguel Adasına 
uçuşumuz 4,5 saat sürdü. Adaya ulaştığımızda beklediği-
miz gibi dar sokakları, ufak restaurantları, büyük bir limanı 
ve marinası olan tipik bir balıkçı adasına ulaştığımızı gördük. 
Burası aynı zamanda Nato gemilerinin uğrak limanı. Liman 
karşısında hotelimize yerleştik ve heyecan ile balıkçılarla ko-
nuşmaya başladık. “Espadin Azul” Portekizce Blue Marlin 
demek, sorduğumuzda pek iç açıcı cevaplar alamadık.

Sabah erkenden balığa çıkacağız diyerek, otelimizin yo-
lunu tuttuk.

Saat sekiz de teknemiz MEA Arvor 230 (150 HP VW) bu-
lunduğu marinada buluştuk. Hava 4 BF ve vakit kaybetme-
den 2 saat uzaktaki “Mar da Prata” (Gümüş Plato) Platosuna 
doğru yola çıktık. Yaklaşık on saat Troling ve sonuç bir tane 
“strike” ilk gün pek iç açıcı değil!

Ertesi sabah “Jose Caspar” Platosuna doğru yola çıkıyo-
ruz. Öğlen saat iki de Everoll çıkrığımız inletiyor ortalığı, 
teknede karmaşa “Hook Upppp!” diye bağırıyor, Robert 
balık tasmalandı. O heybetli vücut ile sıçrıyor ve bizler do-
nup kalıyoruz. “Aman Tanrım” Robert bağırıyor, diğer ta-
kımları toplayın. Derhal çıkrık boşalıyor da boşalıyor. 1000 
m Mono var ve tahminen 300 m kaldı. Teknemiz iskele 
tarafına dümen çeviriyor ve son sürat balığa doğru gidiyor. 
Michael bu arada kazanabildiği kadar Mono misina ka-
zanmaya çalışıyor. Bende kamera ile olup biteni çekme-
ye çalışıyorum. Yaklaşık 1 saat 35 dakika mücadeleden 
sonra balık kendini gösteriyor. 450 LBS bir Blue Marlin 
Robert’ın talimatları ile gladyatörün kılıcından yakalıyo-
ruz ve montajımızı balığın ağzından çıkartıyoruz. Balığı 
bırakmadan bota yol vererek Marlin’in kendine gelmesini 
bekliyoruz. Oksijen aldıkça mavileşiyor konuğumuz ve 
bırakıyoruz. O heybetli vücut okyanusun derinliklerinde 
kayboluyor.
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Botumuzda şölen var. 
Hepimiz çığlık çığlığa bağı-
rıyoruz, birbirimize sarılıyoruz. 
Purolar yakılıyor. Aklımızdaki tüm 
soru işaretleri kalkıyor, bir anda Mic-
hael Marlin bayrağını çekiyor, tebrikler 
dostum.

Limanımıza neşe içinde dönüyoruz. 
Müc adele kemerini bedenime göre ayarlıyo-
rum, yarın sıra bende!

Akşam restaurant da ufak bir kutlamanın ar-
dından otelimize dönüyoruz.
İlk Marlin’imi yakalıyorum.
Sabah erkenden Hot Spot tabir ettiğimiz Pla-

tolara doğru yola çıkıyoruz. Dört trolling takımını 
su ile buluşturuyoruz. İkisi “Outrigger” de. Saat 
onbire doğru Tiagra TW 80’lik makine ortalığı 
inletiyor ve elimdeki kahve, botun bir kenarına 
fırlıyor. Hook upppp! Tekrar karmaşa, takımlar 
hızlı bir şekilde toplanıyor. Ben mücadele ke-
merimi takıyorum ve Carabiner ile çıkırığı kemeri-
me sabitliyoruz. Balık kendini su yüzeyinde göste-
riyor. 50 dakika süren mücadeleden sonra Robert 
“Leader”ı eline alıyor ve bana dönüp Timo bu 
ufak diyor. 400 LBS! Akşama doğru bir Hook 
Up daha ve yine Tiagra çıkırık boşalıyor. Mic-
hael bana bakarak gülümsüyor. 1 Saat 35 
dakika da 550 LBS bir Marlin yakalıyor. 



Botta herkes bana latife yapıyor. Bende şansımı bek-
liyorum. Kısmet diyorum, kendi kendime, bekleyelim gö-
relim bakalım.

Ertesi gün 10 saat trolling neticesinde tık yok!
Birgün sonra bir tek strike ve montajımızı patlatıyor 

balık. Ben hala şansımı bekliyorum.
Başka bir gün tekrar limandan çıkarken “Jose Caspar” 

platosunun başında 500M kenarlarını yoklayalım diyor 
Robert.

Ben Robert’e boşuna büyük usta demiyorum. Saat 
13:00 civarında Tiagra TW 80 çıkırık inletiyor botu, çıkırık 
boşalıyor. Bu sefer çok süratli boşalıyor. “ Big One Timo, 
Big One” diyor, ellerim titrek vaziyette kemerimi takıyo-
rum. Kaptan manevrasını yapıyor, Ben misina kazanmaya 
çalışıyorum. Ben topladıkça çıkırık boşalıyor, dur durak 
yok ve o muhteşem sıçrayış!!! Hemingway’ın romanın-
daki gibi! Dizlerim titremeye başladı. Marlin Formula 1 
Pistindeki Ferrari gibi son sürat gidiyor. Adrenalin kulak-
larımdan çıkıyor. Muhteşem, inanılmaz! İpimiz gevşiyor. 
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Botta herkes bana latife yapıyor Bende şansımı bek

Muhtemelen bize doğru yüzüyor. Kaptana bağırı-
yorum. Tekneye yol veriyor. Takım sürekli gergin 
olmalı! ve balığı kontrol altına alıyoruz. İp kazan-
maya başlıyorum. Bir ara Michael’e bakıyorum, o 
da şaşkın bakışlar arasında bana bakıyor. Sırıtıyo-
rum işte şansın Timur diyorum kendime. Robert sa-
kinleştiriyor beni. Rahat ol yavaş yavaş diyor. 150 
M kaldı, Timur haydi diyor. 40 dakika geçti Robert 
hala 150 M kaldı diyor. Ne bitmez 150 metreymiş. 
Tahminen 50 m mesafede balık suyun içinde san-
ki. Duruyor bazen 30-40 m gidiyor. Bense arayı 
kapatmaya uğraşıyorum. 1 saat 15 dakika son-
ra Robert “Leader”ı eline aldığında what a Fu….
Fish! diye bağırıyor. Robert balığı suyun yüzeyine 
kaldırmaya çalışıyor. Takımı teknenin bordosuna 
takıyorum. Kemerimi çıkartıp “Leader”ı beraber 
kavrıyoruz. ”Marlin Green” diye bağırıyor. Robert 
bu balığın henüz tam yorulmamış olduğu anlamı-
na geliyor. 30 dakika sonra pes ediyor. “Marlin 
Red” hayatımın balığı 800+ LBS Blue Marlin. 
Muhteşem, tarifi  çok zor. Zafer çığlığım herhalde 
Türkiye’den duyulmuştur. Michael’e dönüp bir 
Marlinin ebatının böyle olması gerektiğini söylü-
yorum ona. Marlin bayrağımı keyifl e çekiyorum. 
“Big Catch”!. İsim takıyorlar bana “bull of Bosp-
horus”.  Bu avımızın özelliğinden bir tanesi de 
balık ile “Stand Up” yani ayakta mücadele et-
memiz, mücadele koltuğu yok. Robert’in değimi 
ile erkekler ayakta avlanır.

Sevgili okurlar, sizlere Azor adalarındaki 
duygularımı biraz olsun aktarmaya çalıştım, ger-
çeği söylemek gerekirse tüm teorilerin, planların he-
sapların alt üst olduğu an balığı tasmaladıktan sonra 
bildiğiniz her şeyi unutuyorsunuz. Korku ve heyecan 
ile karışık bir şova dönüşüyor o an.

Toplamda: 2 Strike - 6 Hook Up - 4 Blue Marlin 
400LBS - 450LBS - 550LBS - 800+LBS

Avlağımız: Mar Da Prata (Gümüş Plato) – Jose 
Caspar Platosu

Çıkırıklarımız: 2x Shimano Tiagra TW 80, 1x Shi-
mano Tiagra TW 50, 1x Everoll 14/0 (Big Mama), 1x 
Okuma Makaira

Kamışlarımız: Melton Tackle Stand UP 80-100, 
Volmer 80 TX, Shimano Tiagra Stand Up 80-100, Sufi x 
IFGA 130 ve 80 Mono, Top shot olarak Jerry brown 
100 Lbs , Wind-on leader Robert Rein spezial 1,80 
Mono-150 Darcon Sekel.
İğneler: Mustard Extra strong Sword Fish serisi 

No: 12,0 ve 11,0
Fırdöndü: Sampo 300-500 LBS
Sahtelerimiz: (Lures) Bluewaterfi shing (Tasarım 

ve imalat Robert) ve I Lander, Big Smoker, Gran-
der1238, I Lander Express, Moldcraft Flying Birds, 
bu sahteleri www. Bluewaterfi shing.eu sitesinden 
ısmarlayabilirsiniz.

Mücadele Kemerimiz: Black Magic
Soru ve Önerilerinizi
www.Team-T-fi shing.com adresinden bana ulaş-

tırabilirsiniz. Başka bir macerada görüşmek üzere 
hoşçakalın.
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