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Gerçek bir yaşam öyküsü 

 

SADUN BORO VE " KISMET " 
 

Sadun Boro doğuştan denizciydi. Ciğerlerinde denizin tuzlu kokusunu çekerek doğmuştu. 

Üniversiteyi bitirdikten sonra, eşiyle ve Miço adlı kedisiyle birlikte dünyayı dolaşmaya 

karar verdi. Bu müthiş bir serüven olacaktı. Teknesini özenle hazırladı, ona güzel de bir 

ad buldu: "Kısmet". 

 

Sadun Boro’nun Kısmeti denizlere açılmıştı. Akdeniz yoluyla Atlas Okyanusuna yelken 

açacak, batıya doğru gidip doğuya, Pasifik Okyanusu’na ulaşacaktı. 22 Ağustos 1965 

günü Kısmet’le İstanbul’dan hareket ettiler. Sadun Boro, eşi ve Miço hep birlikte 

Marmara, Ege ve Akdeniz'i pupa yelken geçip Cebelitarık Boğazı’ndan Atlas 

Okyanusuna açıldılar. 

 

Kimi zaman güzel esintili bir hava yardımcı oldu. Kimi 

zaman fırtınayla boğuştular. Martılarla dostluklar 

kurdular. Ufka kadar dört bir yanları denizle çevrili bir 

şekilde günlerce yol aldılar. Atlas Okyanusu’nda Kanarya 

Adaları’na uğradılar. Oranın sıcak kanlı insanlarıyla 

tanıştılar, yorgunluk attılar. O insanlar da bize 

benziyorlardı, gerçek mutluluğu, yaşam sevincini 

arayışlarında. 

 

Okyanusu en sonunda aşarak Panama'ya ulaştılar ve 

Panama Kanalından geçerek Pasifiğe ( Büyük Okyanus’a ) 

yelken açtılar. Pasifik, adı büyük, kendi engin mi engin, 

uçsuz bucaksız bir su kütlesidir. Sadun Boro, eşi Oda 

Boro ve Miço can yoldaşı oldular birbirlerine yol alırken Pasifik ‘te … Sırasıyla Güney 

Pasifik Adaları’na, Yeni Gine’ye Endenozya’nın irili ufaklı adalarına ve Singapur’a 

uğradılar. Oralarda  da insanların derileri farklı renklerde olsa da gerçek mutluluğu, 

yaşam sevincini arıyordu insanlar. Hepsi de çok misafirperver ve candan kimselerdi. 

 

Hint Okyanusu'nu izleyerek batıya doğru döndüler ve Kızıl Deniz'den yukarıya çıkıp 

Süveyş Kanalı'na ulaştılar. Ama burada bir sürpriz bekliyordu onları ; kanal kapalıydı. 

Sadun Boro yılmayan bir insandı. Kısmet'i "Aşdod" limanına kadar karadan taşımayı 

becerdi. Oradan da yelken açarak tekrar Akdeniz'e çıktı. Ve 15 Haziran 1968'de İstanbul'a 

girdi. İstanbul'da Kısmet'in üç yolcusu da büyük bir heyecanla karşılandı.  

 

 

Öykü ile ilgili sorular: 

 

1. Sizce tekneye niçin böyle bir isim verilmiş ? 

2. Kimler yolculuğa katılmış ? 

3. Yolculukları boyunca nerelere uğramışlar ? 

4. Siz de böyle bir yolculuğa çıkıp, değişik insanlar tanımayı ister miydiniz ? 


