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İDADİK Türkiye Dağcılık Federasyonu Üyesidir.

İZMİR DAĞCILIK VE DOĞA SPORLARI İHTİSAS 
KULÜBÜ ADINA SAHİBİ:

Yavuz DOĞAN
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Lale ALDEMİR
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Adnan Öztaş
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Uğur Demirtaş
Mine Erdoğan

Burcu İnal
Cansev Çakır Kavak
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0232 422 20 88

Grafik Tasarım:
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Adnan Öztaş
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6 ayda bir yayınlanır.
Dergide yer alan yazıların sorumluluğu 

yazarlarına aittir.
Yayınlanan her türlü yazı izin almak ve kaynak 

gösterilmek koşulu ile kullanılabilir.
Dergide yayınlanan fotografların her hakkı 

saklıdır. Hiç bir şekilde kullanılamaz.

YAYIN KURULUNDAN

Lale Aldemir

En son 13. sayısını çıkardığımız dergimi-
zi yeniden yayın hayatına geçirmek için bir 
grup gönüllü bir araya geldik. Dergiyi yayı-
na hazırlarken önceliğimiz hepimizin ortak 
paydası olan dağlara, doğaya dair haberler, 
anılar, kulübümüzün yapmış olduğu faaliyet-
leri duyurmaktı. Ancak dünyada; doğada ve 
dağlarda yapılan sporlar, aktiviteler yelpaze-
si gittikçe genişliyor, gelişiyor ve çıtalar daha 
yükseklere taşınıyor. Biz de bu dergiyi yayına 
hazırlarken ekip olarak bu gelişmeyi, değişi-
mi takip ederek dağcılık ve doğa sporlarıyla 
gerek amatör, gerekse profesyonel olarak 
yapan sporculara, aktivistlere ulaştırmayı 
amaçlıyoruz.

Bu dergiyi amatör bir ruhla, profesyonelce 
hazırlamayı hedefledik. Tabii ki kulübümü-
zün 13 sayı çıkardığı İDADİK dergisi serileri 
bizim için hem bir ivme, hem de yol gösterici 
oldu.

Doğada olmak ancak onun koşullarının 
izin verdiği ölçüde mümkün. Doğa sporlarıyla 
ilgilenenler içinse bunun önemini ve felsefe-
sini biliyor olmak bu aktivitelerin kaçınılmaz 
bir parçası. Tabii bu sadece bu sporları yap-
makla da sınırlı değil. Dünyanın evrildiği bu 
hazin durumda; biraz nefes, biraz sağlık, biraz 
kendini tanıma, kendinle olma noktasında 
dağlarda ve doğada olmayı seçen insanların 
sayısı da gittikçe artıyor. Ve insan-doğa-spor 
ilişkisinin geldiği noktaları irdelemeyi ve 
okurlarımıza taşımayı hedefliyoruz.

Uzun soluklu, yeni sayılarda, yeni konular-
la okurlarımızla buluşmak dileğiyle…

Doğada kalın,
Sevgiyle kalın.



İDADİK TARİHÇE

İzmir’de hafta sonu yürüyüş etkinlikleri 1970’li 
yıllarda doğaseverlerden ve yürüyüşçülerden olu-
şan küçük gruplar tarafından yapılmaya başlandı. 
Daha sonraki yıllarda Türkiye Dağcılık Federasyo-
nu ( TDF ) İzmir İl Temsilcisi olan ve 2009 yılında 
kaybettiğimiz Koray Büyükburç ve arkadaşları İz-
mir çevresinde değişik parkurlarda hafta sonu yü-
rüyüşlerine rehberlik yapıyorlardı. 

Bu yürüyüşlerin, keşif ve macera ruhu gelişmiş 
olanlara yetmeyeceği ve alternatif sporlar arayı-
şına gireceği şüphesizdi. Nitekim gençler, gerçek 
anlamda tırmanma tekniklerini kullanarak dağcı-
lık yapma arayışı içine girdiler. Bu arayış sonucu 
İzmir Dağcılık tarihinin dönüm noktasını oluştu-
ran kişilere ulaşıldı; Ege Üniversitesi öğrencisi ve 
TDF eğitmeni olan Rıdvan Karpuz, İhsan Uğur ve 
Mürşit Yeşil’in gönüllü olarak hafta sonu verdi-
ği eğitimlere yaklaşık 20 kişi katıldı. Bu 20 kişilik 
grup İzmir Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulü-
bü’nün (İDADİK) ilk çekirdeğini oluşturdu.

1980’li yılların başında, dağcılık sevdalısı genç-
ler, her hafta sonu, edindikleri ilkel malzemelerle 
düğümleri, emniyet almayı, tırmanma tekniklerini 
öğrenmeye başladılar. Malzeme hem pahalı hem 
de temini çok zordu. Eğitim faaliyetleri doğasever-
ler arasında rağbet görünce küçük grup büyüdü. 
Bu dönemde, Karşıyaka’dan izci kökenli bir grup da 
eğitimlere katıldı. Ancak eğitim gruplarının büyü-
mesi malzeme sorununu da beraberinde getirdi.

Bu eğitimler sonucunda, artık yüksek dağa git-
me, öğrendiklerini uygulama aşamasına geçildi. 
19 Mayıs 1981 tarihinde İzmir’den Erciyes’e kendi 
olanaklarıyla tırmanmak üzere ilk grup yola çıktı. 
Aynı tarihlerde TDF’nin Erciyes’te tırmanış kampı 
vardı. Bu tesadüf, İzmir Dağcılığı için çok önemli 
sonuçlar doğurdu.

TDF ile ilk temas, o zaman TDF başkanı olan 
efsane isim Dr. Bozkurt Ergör’le tanışma ve İz-
mir’deki faaliyetlerin, başkana birinci ağızdan ak-
tarılması, İzmir’e özel bir ilgi gösterilmesine neden 
oldu. 

Eğitmen İsmet Öztürk, eğitim vermek üzere 

15 günlüğüne İzmir’e konuk oldu. Aynı yılın ha-
ziran ayında TDF tarafından Erciyes Dağı’nda dü-
zenlenen dağcılık temel eğitim kursuna İzmir’den 
22 kişi katıldı. Bu TDF tarihinde bir bölgeden aynı 
kampa katılan sporcu sayısı olarak ilkti. 

İzmir, bir anda TDF eğitimi almış onlarca dağ-
cıya sahip olmuştu. Öncelikle o dönemdeki Dağ-
cılık İl Temsilciliği görevi, Adnan Kayatepe’ye ve-
rildi. TDF’nin İzmir Dağcılık Ajanı oldu. Bir süre 
o zamanki adıyla İzmir Dağcılık Ajanlığı olarak 
faaliyetler sürdü. İDA o zamanlarda kuruldu. Bu 
dönemde Adnan Kayatepe, İzmirli dağcıları bir 
araya getirdi. Artık sadece dağa çıkmakla kalınmı-
yor aylık bülten yayınlayıp Türkiye’nin her yerine 
gönderiliyordu. Bu hızlı gelişme TDF’nin de dik-
katini çekmiş olacak ki İzmir’e her kampta olması 
gerekenden çok daha fazla kontenjan ayrılıyordu. 
TDF’den eğitim alan kişi sayısı giderek artıyordu. 

1980’li yılların başında İzmir Ege Üniversite-
si’nden değişik disiplinlerden akademisyenlerin 
yaz aylarında bir rehber eşliğinde yaptıkları trans-
lar da dikkat çekicidir. Bunlardan biri de Ağustos 
1982’de Aladağlar’a yapılan transtır. Bu faaliyette 
o yörelere ait tarihi eserler, halk sağlığı, bitki dese-
ni, ekonomik ve sosyal yapılar üzerine incelemeler 
yapıldı.

1983 yılına gelindiğinde TDF’den eğitim alan 
arkadaşlarımız, TDF kamplarında yardımcı eğit-
menlik yapıyordu. Bu inanılmaz gelişmeler İzmir’i 
bütün dağcılık camiasında yıldız yapmıştı.
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1983 yılında TDF’nin resmi olarak yaptığı ilk 
yurtdışı faaliyete İzmir’den Ergun Kuyumcu ve 
Rıdvan Karpuz seçildi. Bu faaliyette Bulgaristan’ın 
Rila Dağları’nda çeşitli kaya tırmanışları yapıldı. 
Bulgaristan’dan döndükten bir hafta sonra da Er-
gun Kuyumcu, tek başına İran’a gitti ve daha önce 
İzmir’de tanıştığı İranlı dağcılarla Demavent, Alam 
Kuh ve Savalan dağlarına tırmandı. Bu İran dağla-
rına yapılan ilk Türk tırmanışları oldu.

Bir yıl sonra 1984’te, İDA’dan Ergun Kuyumcu ve 
Orhan Ayalp ile tekrar o dağlara gittiler ve tırma-
nışlarını bu kez İranlı dağcılar olmadan gerçekleş-
tirdiler. O yıllarda bütün önemli dağlarımızın yaz 
tırmanışları ve bazılarının kış tırmanışları İzmirli 
dağcılar tarafından yapıldı. Bunlardan bazıları 
Erciyes, Ağrı, Aladağların önemli bütün dorukları, 
Cilo dağları, Kaçkarlar, Süphan, Nemrut Dağları’dır. 
1984 yılında İzmir’den üç kişi Muş bölgesine eği-
tim vermeye gönderildi.

Bu tarihlerde Adnan Kayatepe de özverili ça-
lışmalarıyla kulübümüzün kuruluş çalışmalarına 
başlamıştı. Önce kulüp adı İDAK olarak düşünül-
dü. Yani; İzmir Dağcılık Kulübü. Fakat o zamanki 
yönetmelikte ihtisas kulübü olma zorunluluğu 
vardı ve spor kulüplerinin en az 5 branşta faaliyet 
göstermesi gerekiyordu. Bu yüzden Kulübümüzün 
adı İzmir Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulü-
bü- İDADİK olarak 6 Mayıs 1986’ da tescil edilerek, 
daha önceki faaliyetlerin tamamı resmi bir statü-
ye kavuşturuldu ve kulüp unvanını aldı.

Kurucu üyelerimiz şu kişilerden oluşmaktaydı:
Adnan Kayatepe Makine Mühendisi
Mesut Durdu Telsiz Operatörü
A.Orhan Mutlu Avukat
A.Macit Yalman Avukat
A.Yılmaz Özsoy Tüccar
A.Kemal Baysak Sanayici
Abdullah Baysak Makine Mühendisi
Çetin Dayıoğlu Mimar
Erkuter Leblebici Ege Üniversitesi Öğretim  

   Üyesi
Emin Ergen  Doktor
Sedef Avcı  Jeoloji Mühendisi
Perviz Erince Memur
Zekai Tezcanlı Telsiz Operatörü
Ayfer Aksüyek Muhasebeci
Yekta Ünsal  Veteriner Hekim
Serhat Demirsoy Bilgisayar Operatörü
Orhan Ayalp Gazeteci

Kurulduktan üç ay sonra Parmakkaya’nın ilk 
Türk tırmanışını yapması, Küçük ve Büyük Demir-
kazık’ın ilk tırmanılan rotalarının bulunması ve 
çok kısa bir sürede Türkiye’nin en büyük ve en faal 
kulübü olması bir tesadüf değil, öncesindeki o çok 
yoğun çalışmaların ürünüdür.

 
Kurucu başkanımız Adnan Kayatepe, bir dö-

nem yaptığı kulüp başkanlığından eşi Marta Je-
an’la Almanya’ da yaşamaya başladığından ayrıl-
mış, ancak İDADİK le sürekli temas halinde olmuş, 
kulübün ve üyelerin malzeme ihtiyaçlarını temin 
etmiş, her yaz gelişinde bu malzemeleri getirmek 
için karayolunu tercih etmiştir. Yine bir karayolu 
seyahatinde 11 Eylül 1990 tarihinde Keşan ya-
kınlarında geçirdiği bir trafik kazasında yaşamını 
kaybetmiştir. Kendisini şükranla anıyoruz.

TDF tarafından 1992 yılında Antalya Tunç Da-
ğının 2619 m’lik zirvesine Kayatepe Zirvesi adı ve-
rilmiştir. İDADİK 2008 yılında bu tepeye tabelasını 
dikmiş, her yıl faaliyet programına alarak zirve et-
kinliğini ailesinin ve diğer kulüplerimizin katılımla-
rıyla gerçekleştirmektedir.

Ülkemizde dağcılığın gelişmesi ve yaygınlaş-
ması adına pek çok ilke imza atan kulübe bugüne 
kadar 3200’ü aşkın kişinin üye kaydı yapılmıştır. 

 
Kulüp,  33 yıllık tarihinde Türk Dağcılığına Yaz 

ve Kış Eğitimleri’ni tamamlamış 500’den fazla 
sporcu ile Yüksek İrtifa Dağcılığı Rehberliği yapa-
bilecek nitelikte çok sayıda lider ve rehber kazan-
dırmıştır.

 
 İDADİK günümüz itibariyle 300’ ü bulan resmi 

üyesi  ve 150’ye yakın aktif Yüksek İrtifa Dağcılı-
ğı yapan sporcusuyla Türk ve Dünya Dağları’nda 
Türk Bayrağını gururla dalgalandırmaktadır.

Her yıl yurdumuzun önemli zirvelerine kış ve 
yaz tırmanışları ve trans etkinlikleri  gerçekleş-
tirilmesinin  yanı sıra, yürüyüş sezonu olan ka-
sım-mayıs aylarında her hafta sonu İzmir çevre-
sinde kısa ve uzun parkurlarda konuk ve üyelerinin 
katıldığı yürüyüşler düzenlemektedir. 

Ayrıca, Ödemiş Bozdağ’da 2002 yılından itiba-
ren düzenlediği Geleneksel Kış Şenliği ile yurdun 
dört bir yanından gelen dağcı ve doğa severlerle, 
İzmir Dağcıları’nın buluşmasına ev sahipliği yap-
maktadır. Ayrıca aynı yıl Kaynaklar Kaya Tırmanış 
Şenliğini de başlatmıştır. 
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 Kulübümüzün bugüne kadar tırmanış ger-
çekleştirdiği yurtdışı zirveler ve denemeleri ise 
; Savalan, Alam-Kuh, Demavend, Paşure, Azad 
Kuh - İRAN, Peak Lenin, Khan Tengri, Batı Pobeda 
- KIRGIZİSTAN, Klimanjaro - TANZANYA , Mustag 
Ata - ÇİN, Mont Blanc - FRANSA, Musalla - BULGA-
RİSTAN, Olimpos - YUNANİSTAN, Fuji – JAPONYA,  
Kazbek - GÜRCİSTAN, Elbruz ,  Terskolak - RUSYA, 
Matterhorn, Piz Palü - İSVİÇRE, Korjenevskaya , 
Somoni Dağı –TACİKİSTAN, Manaslu Dağı – NE-
PAL, Triglav - SLOVENYA dağlarıdır.

Kulübün ilkleri arasında; Mustag Ata zirvesine 
2006 yılında çıkan İDADİK üyesi Dürdane Seringeç, 
ilk Türk kadın dağcıdır. Ancak, 2015’te İzmir Boz-
dağ’da bir tırmanış esnasında geçirdiği dağ kazası 
sonucu hayatını kaybetmiştir. Yine, 2018’de ger-
çekleşen Rusya’da Terolak Dağı, İran Paşure Dağı 
ve Azad Kuh Dağı ve 2017’de gerçekleştirilen Khan 
Tengri...

 
Çeşitli sosyal ve çevresel projeler de gerçek-

leştiren kulüp, 1995 yılında İzmir’den Ankara’ya 3 
sporcusuyla “Çevre Katliamlarına Son” itirazıyla 
bisiklet sürmüş, kamuoyunun konuya dikkat çek-
miş ve geçtiği illerde bilgilendirmeler yapmıştır. 

Daha sonra; 2009 yılında “Hayata Dönüşüm Yo-
lunda Zirvelere Pedal Basmak” etkinliğinde Do-
ğubeyazıt-İzmir parkurunda 7 sporcusu ile 2000 
km’yi bisikletle geçip, 6 zirveye (Ağrı-Esence-Er-
ciyes-Hasan-Sultan-Bozdağ) çıkarak, organ ba-
ğışı için kamuoyu yaratmayı hedeflemiştir. 2012 
yılında da bu projenin devamı niteliğinde “HAYATA 
DÖNÜŞÜM YOLUNDA PEDALLA AVRUPA ZİRVE-
LERİNE” 8 sporcumuz yaklaşık 2000 kilometrelik 
etabı bisikletleriyle geçerken,  güzergahları üze-
rinde bulunan 6 ülkenin en yüksek zirvesine tır-
manışını gerçekleştirirken kamu oyunun dikkatini 
bu noktaya çekmeyi de başardılar.

Dağcılığın yanı sıra, özellikle genç sporcula-
rımızın yapay duvar tırmanışlarında dereceleri 
bulunmaktadır. Kaya tırmanışları da ilgi çekmeye 
devam etmekte…

Kulübümüz sporcuları bisiklet, kano, kampçılık, 
kayak sporunun yanı sıra ve son 5 yıldır da yol ve 
patika koşularında başarılı faaliyetlerini sürdür-
mektedir.

İDADİK’i daha yakından tanımak için, idadik.org 
sitesini ziyaret edebilir, 0 541 421 30 90 no’lu tele-
fonlarımızla irtibat kurabilirsiniz.

	



HABERLER

Ahmet Baytaş tarafından hazırlanan Türki-
ye’nin Kelebekleri Arazi Rehberi Doğa Koruma 
Merkezi tarafından yayımlandı. Türkiye’deki 
377 kelebek türünün bilimsel ve Türkçe isimleri, 
uçuş dönemleri, tanımlamada kullanılan ipuçla-
rı, yaşamları, dağılımları ve tırtıllarının beslen-
diği bitkilerle ilgili bilgilerin yer aldığı kitapta, ke-
lebeklerin yaşadıkları tehlikelere de değinilmiş. 

Türkiye yaklaşık 50’si endemik olmak üze-
re 377 kelebekle Avrupa’nın en zengin kelebek 
faunasına sahip. Örneğin Artvin’deki kelebek 
sayısı İsveç ve Finlandiya’dan fazla. Fakat ülke-
mizdeki on kelebek türünden biri yok olma teh-
likesiyle karşı karşıya. Türkiye’nin Kelebekleri 
Arazi Rehberi tüm kitapevlerinde.

Daha önce yazdığı üç kitapta da ekoloji mese-
lelerine araştırmacı bir gazetecinin gözü ile deği-
nen Özer Akdemir, bu kez edebiyatla anlatmaya 
çalışıyor verilen mücadeleyi. Bir dağın, bir insanın, 
bir köyün, bir zeytinin ya da turnanın gözünden 
Anadolu’nun yitip giden, yok edilen varlıklarının ve 
bu yok oluşa karşı doğanın-insanın-yaşamın di-
renişinin öyküleri bunlar.

Her bir öykü yaşamın doğasının direniş üzerine 
kurulduğunu, doğanın ise direnişin ta kendisi ol-
duğunu anlatıyor...

Gazeteciliğe 1998 yılında muhabir olarak baş-
layan Akdemir halen Evrensel gazetesi İzmir bü-
rosunda muhabir ve yazar olarak çalışmaktadır.

Yazarın; bugüne kadar “Anadolu’nun ‘Altın’daki 
Tehlike / Kış-ladağ’a Ağıt”, “Kuyudaki Taş / Alman 
Vakıfları ve Bergama Gerçeği” ve “Uranyum Uğru-
na” adlı kitapları yayınlandı.

KELEBEKLERİN PEŞİNDE DOĞA VE DİRENİŞ ÖYKÜLERİ



Bindik bir alamete,
gedeyoz kıyamete...

KHAN TENGRI
Adnan Öztaş

14 yıl aradan sonra yeniden çıkacak olan İDA-
DİK Dergisi’ne yazmak benim için hem gurur verici 
hem de bir o kadar zor… 

Yıllarca kafamda hayalini kurduğum, doğru 
zamanı beklediğim bir proje Khan Tengri (Tanrı 
Dağları). Faaliyetin tamamı karayolu (14.968 km) 
ile gidileceğinden bu hayalimi gerçekleştirmem 
tek başıma imkânsıza yakındı. Bu bir ekip işiydi 
ve benim gibi kendini kandırmış, hayalime ortak 
olacak en az iki kişiye daha ihtiyaç vardı. Kulüp 
üyelerimizden Ayşe Nalbantsoy ve Kağan Kiriş bu 
hayalime gönüllü olarak ortak olunca geriye sade-
ce hayallerimizi gerçekleştirmek kaldı. Kendilerine 
buradan bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. 
Onlar olmasalardı, böyle bir faaliyet de olmaya-
caktı.

Bu projede beni en çok etkileyen bölgenin is-
miydi. Khan Tengri… Tanrı Dağları… Bendeki çağ-
rışımı Tanrı’ya yakın olan dağlar. Tanrı’nın evine 
gidiyormuşum gibi… Kutsal bir ziyaret gibi… (Ni-
tekim bölge halkı da öyle söylüyor. Uzun yıllar o 
dağa çıkılmamış, günah sayılmış) Beni ve ekip 
arkadaşlarımı heyecanlandıran başka bir motive 
kaynağı da 95 km’lik Elinchek buzulunu yürüyerek 
ana kampa ulaşmaktı…

Ekip olarak hemen işe koyulup öncelikle ka-
rayolu güzergahımızı planlamak için Ayşe, Cem 

(Aktotay) ve ben Google Earth’ten  ince ince yol 
haritasını hazırladık. Çıktılarımızı aldık. Güzergah 
tamamdı. 40 günlük faaliyet için nelere ihtiyaç du-
yacağımızı detaylıca listedik ve alışverişlerimizi 
beraber yaptık. Herkes kendi mecrasında fiziksel 
antrenmanlarını yaparken, diğer yandan da tele-
fon ve yüz yüze görüşmeler ile birbirimizi mental 
olarak  bu zorlu faaliyete hazırlıyorduk. Uzun sü-
ren hazırlıklarımızı tamamladıktan sonra yollara 
düşme vakti gelip çattı.

12 Temmuz 2017, Çarşamba / Alsancak’ta 
köhne bir sokaktan, bizleri uğurlamaya gelen ai-
lelerimiz ve arkadaşlarımızla vedalaşıp 20.15’te 
düştük yollara… Aracımız 2006 model Ford Con-
nect. Bagajımız hınca hınç dolu ve 5 kişiyiz. Burak 
Erdost ve Emir Kalaycı da bizimle birlikte (Yarın 
İzmir’den uçakla Trabzon’a gelecek olan Burcu İnal 
ve Ali Selik arkadaşlarımız da bize katılacaklar). 
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7 kişi olarak başlayacağız. Bu arada, kulubümü-
zün yıllık faaliyet programında yer alan, Kerem 
Ayhan rehberliğinde Hümeyra Yıkılmaz ve Şeref 
Arıca’dan oluşan bir ekip de 28 Temmuz’da Kırgı-
zistan’a hava yolu ile gelip, buradan helikopter ile 
Khan Tengri ana kampına geçecekler. Biz de ana 
kampta onlara entegre olacağız.

13 Temmuz 2017, Perşembe / sabaha karşı 
saat 4’de Ankara’dayız. Kızılay’dan Mamak, Dost-
lar Mahallesi, doğup büyüdüğüm yeri, Hüseyin 
Gazi Dağı’nı ve Türbesi’ni ziyaret etmeden gitmek 
olmaz. Sabah 05.00 gibi Kayaş’tan Samsun yolu-
na düşüp akşamüstü 18.10’da Ardeşen’e varıyo-
ruz.  Çamlıhemşin’de Burcu ve Ali’yle buluşup saat 
20.40’ta gün geceye dönerken karanlıkta Verçenik 
Yaylası’nda (2595 m) kampımızı kuruyoruz.

14 Temmuz 2017, Cuma / Saat 03.30’da kalkıp 
05.15’de ekibin tamamı Verçenik Zirve için hare-
ket ediyoruz. Herşey çok güzel ve keyifli. Aksayan 
bir şey yok. Saat 07.00’de 2930 m. Kapılı Göller’de 
Burcu’yu bırakıp zirve yolunda devam ediyoruz. 
Bacanın altındaki dik ve uzun olan rota sert karla 
kaplı, bir iki yerde hat kurup geçtik. Ancak zaman 
sıkıntısı olacağından 11.30’da 3430 m’den dönme 
kararı alıp 14.00’te Kapılı Göller’e inip burada biz-
leri bekleyen Burcu ile beraber, Ayşe hariç 6 kişi 
göle girip bir güzel çimdikten sonra 16.30’da kamp 
alanına geliyoruz. 17.25’te hareketle 23.30’da 
2240 m. Yukarı Kavrun’dayız. Burada Şahin Pan-
siyon’da konaklayacağız.

15 Temmuz 2017, Cumartesi / Saat 04.00’te 
kalkıp Burcu’yu burada bırakıp 06.00’da 6 kişi ile 
birlikte Kaçkar’ın zirvesine doğru yola çıkıyoruz. 
08.00’de 2870 m. Öküz Yatağı’nda, 10.30’da 3465 

m kapıdayız. 13.20’de ekibin tamamı ile Kaçkar 
Zirve’deyiz (3937 m). 14.10’da zirveden hareketle, 
yine günü geceye döndürerek saat 20.25’te Y.Kav-
run’a pansiyonumuza geliyoruz. Akşam yemeği, 
çay, kahve derken ancak 23.30’da dinlenme ve 
uyku durumuna geçebildik.

16 Temmuz 2017, Pazar / Saat 05.00’te kal-
kıp hazırlandıktan sonra,  07.00 gibi Burak arka-
mızdan su dökerek, bizleri uğurladı. Burcu, Burak 
ve Ali buradan İzmir’e dönecekler. Artık 4 kişiyiz. 
Saat 08.00’de Ayder’de Nadir arkadaşımızın ye-
rinde kahvaltımızı yapıyoruz. Saat 10.00’a geliyor 
ama bizim hiç kalkasımız yok. Yolcu yolunda ge-
rek diyip, Nadir ile vedalaşıp 10.00’da ayrılıyoruz. 
Hopa’da son alışverişler ve kontrollerden sonra 
12.10’da Sarp Sınır Kapısı’na varıyoruz. Gümrük 
çok yoğun. İzmir’den Sarp Sınır Kapısı (ara geçişler 
dahil) 1690 km.  Biz geçiyoruz ancak Emir’in nü-
fus cüzdanı eski olduğundan takılıyor, başka bir 
kontrol noktasını deniyor ve o da geçiyor. Mem-
lekete de veda ettikten sonra, ancak saat 15.40’da 
Gürcistan’a giriş yapabildik. Hedefimiz Stepants-
minda yani Gergeti Köyü, Kazbek. Aracı 3 kişi dö-
nüşümlü kullandığımız için hiç durmadan yola de-
vam ediyoruz. Saat 23.25’te kendimize bir kahve 
molası veriyoruz.

17 Temmuz 2017, Pazartesi /  Saat 00.20’de 
hareketle 1695 m Stepantsminda’dayız. Geceyi 
geçirmek için aracımızı uygun bir yere çekip uyu-
yoruz. Sabah 05.30’da kalkıp biraz araştırma yap-
tıktan sonra 07.30’da Gergiti Köyü’ne hareket edi-
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yoruz.  Burada Akha isminde biriyle anlaşıyoruz. 
1800m’deki Gergiti Köyü’nden tek at ile 4 çantayı 
150 Lari karşılığında (1 Lari 1,6 TL) 3300m buzu-
lun başına kadar götürecek.  Aracımızı da köyde 
günlüğü 3 Lari’den otoparka bırakıyoruz. 11.15’te 
başlıyoruz yürümeye. 12.45’te ilk molamızı muh-
teşem manzaralı bir sırtta veriyoruz. Sırt o kadar 
güzel ki, uzanıp yatası geliyor insanın. Sanırım 
bizde de yorgunluğun etkisi var. 2830m.den son-
ra, daha çok yatay yürüyerek 14.40’ta 2900m.’de 
1. Kamp yerinde yemek molası veriyoruz. 15.25’de 
hareket ve 16.30’da 3220m.’de buzulun başında-
yız. Ancak bizim katırcı görünürlerde yok. Sağa 
sola bakınıp Akha’yı ararken, çantalarımızı yak-
laşık 100m aşağıda olduğunu Emir fark ediyor. 
Akha çantaları bırakıp gitmiş. Çantaların yanına 
iniyoruz. Burası buzulun başlangıcının olduğu yer 
(3130m). Çaresiz kampı buraya kuracağız. Saat de 
17.50 oldu. 3650m.ye gitmek için geçti artık.

18 Temmuz 2017, Salı / Saat 04.00’te kalkıp 
05.30’da zirve için hareket ediyoruz. Hemen buzu-
la giriyoruz. Genelde cam buza yakın bir durum. 
Çatlakların açık ve net görünüyor olması işimizi 
kolaylaştırıyor. Ta ki 3900m.ye kadar. Ondan son-
rası rota tam sağa dönüyor ve zemin yapısı da de-
ğişiyor. Daha karlı ve yumuşak zemin,  tuzak gibi 
olan gizli çatlaklar var. 09.30’da 3955m’de mola 
veriyoruz. Burada bazı fazlalıklarımızı bir çan-
tayla bırakıp saat 10.00’da yeniden hareket edi-
yoruz. Normal kullanılan rotadan giderken bas-
tığım adımla kırılan kar tabakası sonucu çatlağa 
ilk düşen ben oldum. Kollarımı açarak kar üstün-
de tutunabildim. Neyse ki şans benden yanaydı. 
O anda yukarıdan gelen ekipten bir kadın ve bir 
erkek dağcı hemen emniyet alıp, beni iple yuka-
rı çekiyorlar. Bundan sonra tüm ekip, ip birliğin-
de yola devam ediyoruz. 12.20’de 4400m’de Ayşe 
dönmek isteyince, zirveden dönen bir ekibin içine 
dahil edip 3955m’de malzeme bıraktığımız yerde 
bizi beklemesini söylüyoruz. (Ayşe için iyi bir çıkış-
tı. O’na fazlasıyla yetmişti.) Ekip olarak iyice ağır-
laştık. Zorlanıyoruz. 13.20’de 4650m’deyiz. Rota 
üzerinde gizli çatlaklar mevcut. Sonlara doğru kar 
buz karışımı çıkışlar yaparak 15.15’de 5047m Kaz-
bek Zirve’ye ulaşıyoruz. Zirve’de duygu dolu anları 

yaşamamak mümkün değil. İlk önce, zirve tırma-
nışında çok zorlanmasına rağmen, zaman zaman 
kusmasına aldırış etmeden zirveye ulaşan Emir’i 
kutluyorum. Daha sonra Kağan’la sarılıyoruz ve 
ağlamaklı oluyoruz. Çıkışta Emir’i ortamıza almış-
tık, sık sık durup dizlerinin üstüne çöküyordu. Bir-
birimize bağlı olduğumuz için ben de duruyordum. 
Ama dönüp Emir’e bakamıyordum. Çünkü onu 
öyle görürsem döndürmem gerekebilirdi. Arada bir 
baktığımda ise Emir, hemen canlanıp, ayağa diki-
lip “İyiyim hocam” diyordu. Ama değildi. Biliyorum. 
Zirveye çok da az kalmıştı. Emir’in o azmini gör-
dükten sonra ona kıyamazdım. Bu günün en son 
çıkışını biz yaptık (1917m çıktık). 15.30’da zirveden 
dönüşe geçtik. Serbest inişler esnasında (İp birliği 
hariç) derin olmayan çatlaklara birkaç defa daha 
düştük. Ayşe’nin yanına vardığımızda (3955m) 
saat 18.20 olmuştu bile. O kadar yorgun düştük ki, 
bir türlü toparlanamadık. Saat 19.00’da tekrar yola 
koyulup son yarım saati de karanlıkta yürüyerek 
20.50’de 3653m’de Meteo’ya ulaşabildik. Karan-
lıkta buzulu geçmemiz mümkün olmadığından 
geceyi burada geçireceğiz. Kapıda bizi zirvenin he-
men altında karşılaştığımız 4 Makedonyalı dağcı-
dan İrina karşıladı. Heyecanla “Hepiniz döndünüz 
mü?” diye sordu. Sağ olsun bizim için dağ evinde 
kişi başı 35 Lari’den yer ayarladı. Bir de 10 Lari’ye 
uyku tulumu kiraladık. Bir tane uyku tulumu da 
İrina verince, tulumları açıp yorgan gibi 2’şer kişi 
üstümüze örterek uyuduk.  Koğuşlar 8-10 kişilik-
ti. Pek temiz olduğunu söyleyemeyeceğim. Günün 
yorgunluğuyla temizliğe aldırış etmeden kendimi-
zi uykunun hafifliğine teslim ettik.

Yazının devamı 46. sayfadadır.



MATTERHORN

Avrupa’nın Efsanevi Zirvesi
Uğur Demirtaş

Dünyanın en estetik , Alp Dağlarının belki de en 
tanınmış zirvesi Matterhorn Dağı,  4478 metrelik 
yüksekliği ile Alplerin en yüksek ve zorlu zirvele-
rinden birisidir. Dünyanın en çok fotoğrafı çekilen  
ve  kartpostallara konu olan, üzerinde  bir çok ro-
taya sahip, dev bir kuleyi andıran bu dağı görsel 
güzelliğiyle dağcı olan olmayan herkesin gönlünü 
fethetmiştir. Zorlu bir dağ olan Matterhorn, teknik 
tırmanış tecrübesi, bilgisi ve dayanıklılık gerektirir.

Bu efsanevi dağa  temmuz 1865 tarihinde ilk 
kez İngiliz dağcı Edward Whymper, Peter Tau-
gwalder ve arkadaşları tarafından tırmanılmış, 
dönüşte dört kişinin öldüğü trajedi ise dünyanın 
en ünlü dağ kazalarından birisi olarak tarihe geç-
miştir. ‘Alplerin altın çağı’ olarak bilinen ve Alp 
Dağlarındaki zirvelerin ilk çıkışlarının yapıldığı dö-
nem de bu tırmanışla beraber sona ermiştir. Son-
raki yıllarda dağın teknik zorluklar içeren rotaları 
da teker teker tırmanılmış, ‘Alplerin son üç prob-
lemi’nden birisi olan 1400 metrelik kuzey yüzü de 
1931 yılında Alman Schmid kardeşler tarafın-
dan çıkılmıştır. 

Kısacası Matterhorn, alpinizmin bir 
sembolü ve alpinizm tarihinin de-
ğer taşıyan hikayelerinin ya-
şandığı bir dağdır...



Matterhorn Dağı İsviçre-İtalya sınırlarında yer 
almaktadır. İsviçre tarafından kara yolu ile Tasch 
Kasabasına kadar gelinebilir. Tash’tan Zermatt 
Kasabası’na  tren veya küçük elektrikli araçlar ile 
ulaşım mümkün. Zermatt her yönüyle çok pahalı 
turistik bir kasaba. Konaklama için uygun fiyatlı 
ama konforsuz birkaç tane hostel  bulunabilir.

Zermatt’an  Matterhorn yakınına giden teleka-
binin üst istasyonu olan Schwarzsee’ye ( 2583 m.) 
oradan da  3-4 saat süren bir yürüyüşün sonunda  
Hörnlihütte dağ evine ( 3265m.)  ulaşılabilir. Hör-
nlihütte’’un   etrafı adeta bir dağ yığını. Mükem-
mel bir üçgeni andıran  Dent Blanche, Monte Rosa, 
sipsivri Zinalrothorn kuzeyde devasa Liskamm, ve 
Dufour Spitze, Dome ve daha bir çok dört binlik 
zirve buradan izlenebilir.

Dağ evinin hemen arkasındaki ince sırtı geçe-
rek ilk kaya duvar, hemen girişte 15 metrelik sa-
bit hat ve kucağında İsa’yı taşıyan Meryem Ana 
heykeli karşınızda. Yolunuz uzun ve zorlu ama bir 
o kadar da muhteşem. Avrupa’nın en sık gidilen 
dağlarından olduğu için, bu güne kadar 500’den 
fazla dağcı hayatını kaybetmiş… Bu nedenle da-

ğın çıkış rotasında yüzlerce haç ve plaket on-
ların adına dağ üzerinde dikilmiş olan 

birçok hüzünlü anıtlar gibidir.

Rotada bir çok kez güvenmekte zorlanacağınız 
yardımcı ipe ve sabit noktalara  rastlayacak kule-
lere çıkarak veya yan geçerek sırt hattını kaçırma-
dan ilerleyeceksiniz. En sık kullanılan rota  hattının  
üzerinde 14 tane kule var. Bu kulelerin üzerinden 
ya da yanından geçerek zirveye ulaşılıyor. Ayak-
larımızın altında uzanan yüzlerce metre boşluğa 
inat açık havada olağanüstü bir manzaranın keyfi. 
Zaman zaman III ve IV+ zorlukta sürekli üç nokta 
kaya çıkışları sizi karşılayacak. Granite benzeyen 
bu köşeli ve derin yarıklarla dolu kaya etaplarında  
tırmanmak çok farklı bir deneyim. Yaz aylarında 
rehberlerine iple bağlanmış yüzlerce kişi zirve yo-
lunda pek nazik olamayan biçimde sizi geçmeye 
çalışacak. Rehberler daha çok tek müşteriyle 2-3 
metrelik bir ip ile birbirlerine bağlı olarak ilerliyor, 
rehber müşterisini adeta çekerek koşturuyor. Eğer 
öğleden önce zirveye varamamışlarsa hemen geri 
dönüyorlar, kişi başı ücret 1000,- EURO.

Solvay Kulübesi 4000 metre yükseklikte içinde 
6 kişinin yatabileceği ranzalar, battaniye ve masa 
mevcut. Zamanında bir dağcının Solvay adlı kızı 
bu dağda donarak hayatını kaybedince, babası 
onun anısına bu sığınma evini yaptırmış.  Kulübe-
nin solundan başlayan ikinci etap üzerinde  yine 
sert bir kaya etabı ve yer yer çelik sabit hatlar 
mevcut. Devamında ise 45-50 derece eğimli kar 
buz zeminde kazma kramponla 200 metrelik son 
dik etabı geçtiğinizde zirve sırtı karşınızda.  

İsviçre ve İtalya Zirveleri arasındaki  kılçık  hat-
tında  ilerlemek çok tehlikeli olduğundan kutlama-
lar hemen zirve altında.

Dünyada inişi çıkış süresinden daha uzun olan 
ender dağlardan birindesiniz. Saatler süren onlar-
ca ip boyunun sonunda tüm zorluklarına rağmen 
sağ salim indiğinizde  dağ evinin önündeki tahta 
masalara oturup derin bir oh çekebilirsiz. Sırtınız-
da  4478 metre yüksekliği ve güzelliğiyle Vadinin 
Bekçisi MATTERHORN…



TIRMANIŞ
Burcu İnal

Tırmanış kelimesi herkeste farklı çağrışımlar 
yapabilecek kadar kapsamlı bir kelime; dağcıların 
vazgeçilmezi yüksek irtifa tırmanışları, sabitlen-
miş hava şartlarını ve daha az riski sevenler için 
yapay duvar / salon tırmanışları, hedefine en kısa 
sürede ulaşmak isteyenler için salon hız tırmanış-
ları, ya da doğaya dokunmaktan vazgeçemeyenler 
için bouldering ya da spor rotalar…

Bu ilk özel sayımızda, adını daha sık duymaya 
başladığımız, hem profesyonel spocular hem de 
doğasever maceraperestler arasında giderek yay-
gınlaşan bu spora yer ayırmak istedik ve dünyaca 
tanınan iki sporcu ile röportaj yaptık.

Yapay duvar / Salon tırmanışı ve Kaya tırma-
nışı olarak iki grupta ele alabiliriz tırmanışı.

Türkiye 1990‘larda tanışmış olmasına rağmen, 
aslında dünyada bilinen ilk yapay tırmanış duvarı 
1970’lerde Fransa’da kuruluyor ve buradan tüm 
Avrupa’ya yayılıyor. Amerika ise uzun bir reddediş 
döneminden sonra 1988’de yapay duvar tırmanış-
larının önünü açıyor. Bugün gelinen noktada ise, 

yapay tırmanış duvarlarında antrenman yapanla-
rın %85 gibi çok büyük bir oranının doğa sporcusu 
olmadığı biliniyor. (www.px.com.tr/climbing)

Yapay duvar / salon tırmanışlarının hız, lider 
ve kısa duvar olmak üzere üç alt branşı var. Hız 
yarışlarında, iki yarışmacı aynı anda tırmanmaya 
başlar. Duvarın tepe noktasındaki zile ilk dokunan 
diğerini eler. Bu yöntemle, kalan son yarışmacı 
kazanır. Diğer yarış sisteminde ise, yarışmacılar 
kendi rotalarını belirleyip, yaptıkları hareket kom-
binasyonlarına ve seçtikleri rotanın zorluk derece-
sine göre değerlendirilirler.

Tüm dünyada Uluslararası Tırmanış Federas-
yonu (IFSC), ilgili yarışmaları organize eder.

Ülkemizde 2006 yılından itibaren lider tırmanış 
ve kısa duvar yarışmaları yapılmakta; hız yarış-
maları ise 2016 yılından itibaren düzenlenmekte-
dir.

2016 yılı tırmanış sporu ve sporcuları için bir 
dönüm noktası diyebiliriz, çünkü artık nihayet 
salon tırmanışları ve yarışmaları olimpik bir spor 
branşı olarak tanınıyor. Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat 
Oyunları’nda ilk kez bu yarışmaları izleme şansı 
yakalayacağız.

Dergimizin bu özel sayısında, IFSC Avusturya 
Dünya Tırmanış Şampiyonası’nda altın madalya 
kazanan, “Asya Çitası” lakaplı, “‘Dikey Dünya’nın 
en hızlı adamı” olarak da anılan salon hız tırma-
nışçısı Reza Alipour ile kısa bir söyleşi yaptık. 



RÖPORTAJ / REZA ALIPOUR

Bize dünya salon hız tırmanış şampiyonluğu 
öykünüzü  anlatır mısınız?

Çocukluğumdan beri bu sporu hep sevdim ve 
şampiyon olmayı hayal ettim. Şampiyon sporcu-
ları görünce onların yaptıklarını tekrar etmek is-
terdim. 10 yaşımdan beri tırmanıyorum hem sa-
londa hem kayada. En büyük arzum, dünyanın en 
hızlı tırmanışçısı olmaktı.

Bildiğimiz kadarıyla koçunuz yok? Bu deza-
vantaj değil mi?

Evet. Doktorum ve koçum yok. Bugüne kadar 
bir dezavantaj yaratmadı benim için. Antrenman 
programlarımı kendim belirliyorum. Bugüne kadar 
dünya hız şampiyonu olan 3 tırmanışçı da 1.80m 
üzerinde mesela. Ben de onların arasına katılabil-
mek için farklı bir çalışma yaptım, vücudumu farklı 
şekillerde çalıştırdım.

Salon tırmanış sporcusu olmak ile kaya tırma-
nış sporcusu olmak arasında farklılıklar var mıdır?

Serbest kaya tırmanışı spor olarak farklı olabilir 
ancak fiziksel açıdan salon tırmanışı ile çok farkı 
yok. Ancak antrenmanları farklı. Ben hız yarışçısı 
olduğum için, benim antrenmanlarım daha farklı.

Yarışmalar sırasında antrenmanlarınızı nasıl 
planlıyorsunuz?

Yarışlar sırasında çoğu zaman salon antren-
manları yaparım. Eğer boş zamanım olursa, kaya 
tırmanışı yapmaya çalışırım. Günde 10 saate ya-
kın antrenman yapıyorum.

Hız tırmanış antrenmanlarının farklılığı nedir?
Yarışlardan 4 ay önce antrenmanlara başlıyo-

rum. Günde 3 kere yani  haftada yaklaşık 20 kere 
sık ve zor antrenmanlar yapıyorum.

2020 Tokyo Olimpiyatları  için ne düşünüyor-
sunuz?

Bir madalya beklentim yok ancak umuyorum ki 
2024’de hız tırmanışları ayrı bir  dal olacak.

Reza Gulam Jarayedi



RÖPORTAJ / ZORBEY AKTUYUN
Burcu İnal/Burak Can Öztaş

‘Tırmanış’ ile nasıl tanıştınız?
Küçüklüğümden beri birçok sporla ileri seviye 

uğraştım; ancak 14 -15 yaşlarımda (üvey karde-
şim) Ömercan Muammer Yalçın ile tanışıp dağcı-
lık ve kaya tırmanışını keşfedip, beni de Mami ile 
tanıştırması sonucu hayatım tamamen bu alana 
döndü ve  İdadik kulübünde ilk eğitimlerimize baş-
ladık…

İlk başladığınız dönemlerde tırmanışlara ağır-
lık verdiniz ve sonralarda ise yeni tırmanış rotala-
rı açmaya başladınız sanırım?

Aslında her ikisi de beraber diyebiliriz. 2000 yı-
lında ilk olarak temel dağcılık eğitimi aldım ve Ba-
badağ’a çıktık.

Yarışmalara da katıldım, sanırım 2002’deydi... 
O senelerde tırmanış, Türkiye’de daha yeni yeni 
tanınıyordu. Ben kendimi geliştirmek için  Türki-
ye’de tırmanış için dolaşmaya başladım ve kayaya 
odaklandım.  Sanırım ilk defa 18-19 yaşlarımda  
rota açmaya başladım.  2001-02 yıllarında Türki-
ye’de yaklaşık 20 spor rota vardı. 18 yıl sonra, şu 
an bu sayı 3000 civarı...

3. Peki, tırmanmak mı rota açmak mı ?
Rota açıp tırmanmak… Sadece tırmanmak 

bana istediğim hazzı tam veremiyor, tabii ki birçok 
güzel bölgemiz var; bunlara gidip hazır rotalarda 
tırmanmak keyifli ancak ben daha çok üretmek 
istiyorum. Sadece tırmanmak benim için sade-
ce tüketim gibi hissediyorum. Rota açmak, içinde 
daha fazla yaratıcılık ve hayal gücü barındırıyor. 
Bir kayaya bakıp rotayı nasıl çizeceğinizi önce ha-
yal ediyorsunuz, sonra da bir heykeltraş gibi tek 
tek işliyorsunuz... Bu çok daha sanatsal ve heye-
can verici.

En çok hangi bölgelerde rota açtınız?
Bafa’da çok zaman geçirdim, 500’e yakın boul-

der açtım. Burası potansiyel bakımından dünyada 
ilk üçte. Toplamda 10-12 sene geçirdim diyebilirim. 
Sonrasında 3 sene de bilgisayar başında geçirerek, 
Türkiye’nin ilk boulder rehberi “Bafa Gölü Boulde-
ring”i yayımladım. Rehber 208 sayfadan oluşuyor 
ve içinde 270 boulder rotası ve +550 boulder prob-
lem var. Türkçe ve İngilizce olarak yayımlandı.

Bafa’yı uluslararası alanda tanınır ve de festi-
vallere ev sahipliği yapabilir bir seviyeye getirdik-
ten sonra başka bölgelere yöneldim. Boulder dı-
şında tabii ki en çok rotayı başta İzmir etrafında; 
sonrasında da Datça, Erzurum, Alanya, Samsun, 
Manisa, Niğde (Aladağlar), Antalya- Çitdibi’nde ro-
talar açtım.

Bunların ne kadarı İzmir ve çevresinde? Sizce 
en çok potansiyel hangisinde var?

İzmir ve çevresinde 400’e yakın spor rota açmış 
olabilirim, tam net sayamadım. Potansiyel açıdan 
Datça’da 60-70 m’lik 1000’e yakın rota var.

Dereköy, Yenmiş, Sarıkaya ve bu aralar Gökde-
re!  Burada Emrah’ın açtığı (Emrah Özbay) 25 rota 
vardı, şu an 44 oldu. Amacım kısa bir sürede 50’ye 
tamamlayıp, açık kaynak olarak yayınlayıp Em-
rah’ın mirasını yaşatmak.

Bu kadar çok yerde rota açmak çok güzel ancak 
bir o kadar da maliyetli olmalı. Rotaları açarken 
oluşan maliyetleri nasıl karşılıyorsunuz? 

Maalesef öyle. Sponsorlarım karşılıyor, çoğu 
zaman da Mami ile karşılıyoruz. Ama mesela ilk 
defa Gökdere için yakın çevremizden birçok güzel 
insan elini taşın altına koyup destek verdi ve tüm 
bölge herkesin desteği ile açılıyor .

Geyikbayırı
Perseus 7c+
Fotograf: Moritz Attenberger
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Aynı şekilde açılmış eski rotaların bakımlarını 
da siz yapıyorsunuz değil mi? 

Elimden geldiğince, evet.

Yurtdışında rota açma şansınız oldu mu?
Evet. Avusturya, Çin ve İsviçre’de spor rota aç-

tım.

Geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz?
İzmir’de Mami ile (Muammer Yalçın) ortak işlet-

tiğimiz bir tırmanış salonumuz var, Yaşar Üniver-
sitesi’nde dağcılık eğitmenliği yapıyorum, 2 rehber 
kitabın satışları da az da olsa harçlık oluyor…

Kaya tırmanışı mı yoksa yapay duvar tırmanışı 
mı?

Yapay antrenmanı olmazsa kayada açtığım, 
hayal ettiğim zor rotaları çıkamam. Tabii ki kaya 
tırmanışını daha çok seviyorum ama ilerlemek için 
yapay duvar olmazsa olmaz.

Aynı zamanda Milli takımdaydınız ve yurt dı-
şında yarışmalarda bizi temsil ettiniz.

Evet 2007-2012 arası ülkemizi temsil ettim. 
Hatta 2015’te topuklarımı kırdıktan sonra 2016 

yılında tekrar girdim ve ancak şu an takımda de-
ğilim. 2018’de genç sporculara Milli Takım Antre-
nörlüğü yaptım.

Başınıza gelen en talihsiz olayı sormak istiyor-
duk, az önce bahsettiğiniz topuklarınızın kırılması 
olabilir mi?

Sanırım bunu söyleyebilirim evet... 2015’te Ge-
yikbayırı’nda tırmanıyordum, inerken ip bitti ve 
7-8 metreden boşluğa düştüm. Omurgamda kırık 
vardı ve iki topuğum birden 6 yerinden kırılmıştı, 
tabii ki yürümek ve eski performansıma dönmek 
uzun sürdü ama bu da hayatın bir parçası ve in-
san öğreniyor…

Unutamadığınız bir tırmanış var mı? Sizi en çok 
etkileyen hangisiydi?

Şu an aklıma gelen Eiger Kuzey Duvarı tırma-
nışı (Le Chant Du Cygne). Muammer ‘Mami’ Yalçın 
ile beraber 2016’da gerçekleştirdik, 900 m. İki gece 
bivaklayarak, 47 saatte tamamladık. Bu unuta-
madığım birçok tırmanıştan aslında sadece biri…

Hallelujah 8b
Fotograf: Mahmut Cinci

İsviçre
Eiger

Fotograf: Mami
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Aslında Türkiye yurt dışında, dağcılıktan daha 
çok kaya tırmanış rotaları ile tanınıyor. Ballıka-
yalar, bilinen en eski tırmanış bölgelerinden biri. 
Kaynaklar da aynı şekilde... Mesela, Geyikbayırı 
1000’e yakın rotası ile Türk tırmancılardan daha 
çok yabancı tırmanıcıların çok iyi bildiği ve ziyaret 
ettiği bir yer. Sonra Bafa ve Aladağlar geliyor ben-
ce...

Kitaplarımı hem Türkçe hem İngilizce olarak 
yayınlıyoruz ki yabancı tırmanışçılara da rehberlik 
edebilelim ve ülkemize çekebilelim.

Spor tırmanış artık olimpik bir branş ve 2020 
Tokyo olimpiyatlarında  ilk müsabakalar yapıla-
cak. Sizce ne zaman olimpiyatlara sporcu çıkara-
biliriz? 

Evet, Tokyo Olimpiyatları bir ilk olacak. Ancak 
bence henüz olimpiyatlara sporcu çıkarabilecek 
düzeyde değiliz,  yukarıda da bahsettiğim gibi ye-
terli altyapımız yok. Daha çok bilinçlenmemiz ve 
teknik altyapı ile desteklenmesi gerekiyor.

Gelecek planlarınız neler? Yakın zamanda 
Oscar alan ‘Free Solo’ belgeseli var biliyorsunuz, 
böyle bir projeniz var mı? 

Hayır, şu an için yok. Üzerinde çalıştığım yeni 
rotalar var, geliştirip belli bir aşamaya geldikten 
sonra yayımlıyorum.. Bunları tamamlamak istiyo-
rum ve yeni bölgeler, yeni rotalar, yeni çıkışlar ve 
yeni kitaplar, yeni geziler derken hayat geçiyor…

Kaynaklar
Mother Russia IX-

Fotograf: Mahmut Cinci

Bu sporda başarı olarak gördüğünüz dinamik-
ler nelerdir? En büyük başarınız nedir sizce? Eiger 
tırmanışı diyebilir miyiz?

Tırmanış benim için başarıdan çok tutku ile 
yaptığım bir şey. Mix, boulde, geleneksel, spor, 
buz, uzun duvar... tarzında tırmanışlar yaptım ve 
bu tarzlarda birçok rota açtıım.

En büyük başarım olarak yayımladığım kitap-
larımı söyleyebilirim. Ege Üniversitesi Beden Eği-
timi mezunuyum.  Ancak akademik olarak hiçbir 
zaman çok başarılı bir öğrenci olmadım. Bu nok-
tadan bakınca iki kitap yayınladım ve de üçüncüsü 
yolda.

Sıradaki kitabınız ne ile ilgili ?
Bafa Bouldering Rehberi’nden sonra 2016’da 

Sarıkaya Kaya Tırmanış Rehberi’ni yayımladım. 
Yüzlerce tırmanış günü, paylaşılan birçok anı da 
bu 96 sayfanın içinde, kapsamlı bir rehber oldu, 
bölgeye ulaşım, konaklama vb. bilgiler de ekledim.

Yeni kitap projem, Aladağlar’ın ve Türkiye’nin 
en zor  “3 Duvar” ına hazırlanışımı, çıkışımı ve bir-
çok anımızı anlattığım bir anı kitabı.  Bu yaza çı-
karmayı planlıyorum.

Türkiye tırmanış konusunda Dünya’da nerede 
sizce? Bizdeki bu kadar çeşitli rota biliniyor mu?

Tabii ki geride, her konuda olduğumuz gibi… 
İmkan, olanak, ekonomi her şeyimizle yurtdışını 
yarışma dünyasında yakalayabilmekten çok uza-
ğız; ancak tabii ki pes etmiyoruz, denemeye de-
vam… Gelişmeler var tabii: Geçen sene okul spor-
larına “spor tırmanış” da dahil edildi. Ancak yeterli 
değil...
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TREKKING - ROTA
Mine Erdoğan

“…Karşımda yükselen dağları seyrediyorum. 
Yirmi yıl önce, dağların şu anda bulunduğum yer-
den pek de uzakta olmayan bir noktasından yü-
rüyerek geçmiştim: Santiago Yolu’yla ilişkim böyle 
başlamıştı.

Zamanda geriye gidiyorum: Bir öğleden sonra, 
bir kahve, bir maden suyu, sohbet eden, gezinen in-
sanlar -ama bu kez mekan Leon yöresinin ovaları, 
dil İspanyolca, doğum günüm yaklaşmakta, Saint-
Jean-de-Port’dan yola çıkalı epey olmuş, Santiago 
de Compostela’ya giden yolun yarısından fazlasını 
ardımda bırakmışım. İleriye bakıyorum: Tekdüze 
bir görünüm, kılavuzum ıssızlığın içinden fırlamış 
gibi görünen barda kahvesini yudumlamakta. Ge-
riye bakıyorum: Aynı tekdüze görünüm, tek fark 
ayak izlerimin toprakta duruyor olması -ama bu 
geçici bir durum, hava kararmadan rüzgar ayak iz-
lerimi silmiş olacak. Her şey gerçek dışı görünüyor 
gözüme. Burada ne arıyorum? Yola çıkalı haftalar 
oldu ama bu soruyu kafamdan atamıyorum…*”

*Paulo Coelho’nun Hac adlı romanından alıntıdır. 
Paulo Coelho bu rotanın 700 km’lik İspanya bölümünü 
1986 yılında bir rehber eşliğinde yürümüş ve onlar için 
kutsal olan bu Hac yolculuğu esnasındaki aldığı notlar 
ışığında daha sonra Simyacı romanını  kaleme almıştır,

Camino de Santiago, İspanyolca’da Aziz Ya-
kup’un Yolu anlamına gelmektedir. Aziz Yakup, gü-
nümüzdeki Santiago de Compostela’da insanları 
Hristiyanlığa ikna etmek için vaazlar vermektedir. 
M.Ö.44 yılında Kudüs’e geri döner ve orada Roma-
lılar tarafından tutuklanır, işkence görür ve öldü-
rülür. O topraklara gömülmesine izin verilmediği 
için müritleri naaşını gizlice çalarak deniz yolu ile 
İspanya’ya getirir ve Meryem Ana’nın görüldüğü-
ne inanılan yere defnederler. Türbe gibi ziyaretler 
başlar. Kilise kabul etmese de, ziyaretçiler arttıkça 
etrafında kent oluşur. 12. yüzyılda Papalık bura-
yı Kudüs ve Roma’dan sonra üçüncü kutsal şehir 
ilan eder. İspanyol Kral II. Alfonso mezarın üzerine 
küçük bir şapel inşa ettirir ve daha sonra şimdiki 
katedral Santiago de Compostela yerini alır.

Sıradışı, sıradan insanların yolu üstündedir.

Aziz Yakup Yolu
St. James Way
Camino de Santiago
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Ortaçağdan beri Santiago de Compostela’ya 
Hac yürüyüşleri yapılıyor olsa da, tam olarak po-
püler olması 1990’lı yıllara rastlıyor. Paulo Coelho, 
Shirley MacLaine gibi ünlülerin bu yolda yürümesi 
ve kitaplarına konu etmeleri ilgiyi daha da arttırdı.

İspanyol Piskoposlarının Avrupa Komisyo-
nu’na yaptıkları başvuruyla, 1985 yılında Camino 
de Santiago ‘İlk Avrupa Kültür Yolu’ kabul edildi. 
1993 yılında ise UNESCO tarafından Dünya Mi-
rasları Listesi’ne dahil edildi. (Bizim de ülkemizde 
neredeyse tamamı antik kentlerden, 2500 yıllık su 
kemerlerinden, doğa güzelliklerinden geçen Lik-
ya Yolu, Karia Yolu, Efes-Mimas Yolu gibi benzer 
yürüyüş rotalarımızın olması ve yeterince değer-
lendiremememiz de ayrıca üzücüdür. Bu konuda 
dağcılık, trekking kulüpleri olarak sorumluluğu-
muz olduğunu düşünüyorum.)

Avrupa’dan Santiago de Compostela’ya varan 
birkaç yürüyüş rotası vardır: Camino Frances (770 
km), Camino Arogenes (164 km), Camino Portugu-
es (232 km), Camino del Norte (815 km), Camino 
Pirimitivo (321 km), Via de la Plata (967 km), Ca-
mino Ingles (122 km), Camino a Finisterre (83 km).

Bu rotalardan en ünlüsü ve en çok tercih edi-
leni Camino Frances. Fransa-İspanya sınırında 
Saint Jean Pied de Port’da başlıyor, Santiago de 
Compostela’da bitiyor. Uzunluğu 770 km, 31 etap-
ta, günde 25-30 km’lik yürüyüşlerle 4-5 hafta gibi 
bir sürede yürümek mümkün. Rotayı özel kılan 
nedenlerden biri İspanya’nın dört farklı bölgesin-
den geçmesi ve değişik manzaralar sunmasıdır. 
Bu rotayı her yıl iki yüz bin civarında başta Avru-
pa’dan olmak üzere dünyanın her yerinden yürü-
yüşçü yürüyor. Sadece yüzde beş gibi bir oranı Hac 
amaçlı yürüyor. Çoğunluk; kendini aramak, haya-
tın anlamını sorgulamak, kendiyle barışmak, ma-
nevi arayış için geliyor. 

Bu rota üzerinde bulunan köy ve kasabalar-
da yaşayan insanlar yürüyüşçülere çok alışıklar. 
Konaklama ve yeme-içme imkânları iyi organize 
edilmiş. Yollar çok iyi işaretlenmiş, hemen hemen 
her taşta, her ağaçta Camino Santiago’nun sem-
bolü deniztarağı kabuğu formunda sarı oklar gör-
mek mümkün.
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Camino Frances; Saint Jean Pied de Port’da 
başlıyor, burası Pireneler’de küçük bir kasaba. 
Başlangıç etabı Pireneler’den geçtiği için biraz zor-
lu ama rota genel olarak kolay ve orta zor olarak 
değerlendiriliyor. Bu rotada yürümek için en uy-
gun mevsim ilkbahar ve sonbahardır. Temmuz ve 
ağustos ayları rotanın en kalabalık olduğu aylar, 
bu nedenle konaklamada sıkıntılar yaşanabiliyor. 
Genelde kilise ve manastır misafirhanelerinde, 
köylerdeki pansiyonlarda konaklanıyor. Sabahları 
yürüyüşçüler çok erken uyanıp bir sonraki misafir-
hanede yer bulabilmek için yola çıkıyorlar.

Bu yürüyüşü belgelemek isteyenler, iletişim 
bürolarından bu amaca özel hazırlanmış pasa-
port alabiliyor. Yol üzerinde her köyde konaklama 
yerlerinde, restoranlarda bir damga vuruluyor. İs-
teyenler bu belge ile yolun sonunda katedralden 
Hac sertifikası elde ediyor. Uzun bir yürüyüşün 
sonunda Katedrale ulaşıp manevi huzura erdikten 
sonra, yolun sonunu da görmek istiyorum diyenler 
83 km daha yürüyerek Atlantik Okyanusu’na deniz 
fenerinin altına varabilir. 

Ülkemizdeki birçok trekking rotasından sonra, 
yurt dışında da trekking deneyimi yaşamak iste-
yenler için güzel bir alternatif olarak düşünülebilir. 
Popüler bir rota olması ve yaz aylarında çok kişi-
nin bu yolu yürümesi nedeniyle güvenlidir ve tek 
başına yürümek mümkündür.

NASIL GİDİLİR?

Saint-Jean-Pied-de-Port’a en yakın havaalan-
ları İspanya’nın kuzeyindeki Bilbao, Pamplona ve 
Santander şehirleridir. Bu şehirlere İberia havayo-
lu, Madrid aktarmalı uçmaktadır. Bu üç şehirden 
Saint-Jean-Pied-de-Port’a ulaşım ise bölgedeki 
yerel otobüs ağı ile kolayca mümkün.

Fransa’nın Atlantik kıyısındaki Biarritz şehrin-
den Saint-Jean-Pied-de-Port 52 km uzaklıktadır, 
bu nedenle Biarritz havaalanı da bir alternatif ola-
bilir.

Eurolines otobüs seferleri ile Avrupa’nın farklı 
şehirlerinden de bölgeye ulaşılabilir.

Türk Hava Yolları’nın da Bilbao şehrine İstan-
bul’dan direkt uçuşları bulunmaktadır.



KAPADOKYA ULTRATRAIL
Soner Ulutan

Yaklaşık 10 yıldır ülkemizin spor gündeminde 
bulunan dağ/patika koşularına ilgi son yıllarda 
gittikçe artmaktadır. Katılan sporcu sayısı her yıl 
ikiye katlanırken ülkemizin dört bir yanında dü-
zenlenmeye başlanan organizasyonlar birbirinden 
farklı seçenekler sunmaktadır. Bazen tepelerde 
koşulup göl çevresi dolaşılırken, Tuz Gölü örneğin-
de gölün zemininde koşulmaktadır. Skytrail türle-
rinde dağların zirveleri aşılmakta, kimi koşularda 
da ülkenin tarihi ve kültürel bölgeleri koşularak 
geçilmektedir.

Bu organizasyonların içinde en öne çıkanı Ka-
padokya Ultratrail Koşuları olmuştur. 2014 yılında 
ilki düzenlenen koşular 2019’da altıncı kez koşula-
caktır. Koşu 3 kategoride düzenlenmektedir:  CUT  
(119K, +3,730 m.), CMT (63K, +2,030m.), CST(38K, 
+1120m.). Koşular Ürgüp merkezinde başlayıp 
yine aynı yerde sona erer. Koşu esnasında Ka-
padokya’nın eşsiz güzellikleri Peri Bacaları’nın 
arasından, vadilerin içinden geçilmekte; Göreme, 
Uçhisar, İbrahimpaşa gibi yerleşim birimlerine 
uğranmakta, dağlık bölgelere çıkılıp inilmektedir. 
CUT ve CMT sabah 07:00 da başladığında henüz 
havalanan sıcak hava balonları ve doğmakta olan 
güneş koşuya sıcaklık katar. Koşular için Kapa-

dokya Bölgesi’ne gelen 2000 civarı yarısı yabancı 
turist bölgeye ekstra bir hareketlilik sağlar. Peki 
Kapadokya Ultratrail yarışlarını böylesine özel kı-
lan ve öne çıkmasını sağlayan nedir?
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Öncelikle yarışlar dünyanın en görülmeye de-
ğer yerlerinden biri Kapadokya’da gerçekleşmek-
tedir. 60 milyon yıl önce çevredeki volkanların 
püskürttüğü yumuşak lav tabakalarının doğa et-
kisi ile aşınması sonucu oluşan Peri Bacaları’nın 
büyüleyici atmosferi yanında yer altına oyulmuş 
çok katlı gizli şehirlerin tarihi gizemi “Güzel Atlar 
Diyarı” Kapadokya’yı çok çekici kılmaktadır. İkinci 
olarak bu işi profesyonel bir şekilde ele alan orga-
nizasyon ve sponsorlar, yerli ve yabancı koşucula-
rın da desteğiyle çıtayı yükseltmiş ve yükseltmeye 
devam etmektedir. Öyle ki ilk sene CUT yarışını 23 
atlet tamamlamışken 4 sene sonra 2018’de bu 
sayı 201’e çıkmıştır.

UTWT: Ultra Trail World Tour

Ultratrail Koşuları dünya çapında ITRA (Ulus-
lararası Trail Running Association) tarafından de-
ğerlendirilmektedir. Bu değerlendirilmelerde ko-
şular; koşu mesafesi, tırmanılan toplam mesafe 
ve zorluk derecesi gibi kriterler göz önüne alınarak 
sınıflandırılır ve 0 ile 6 puan arası puanlamaya 
tabi tutulur. Atletler katıldıkları yarışı tamamla-
maları halinde bu puanları toplamakta ve bunların 
değerlendirilmesi sonucu daha üst derece yarışla-
ra katılabilmektedir.

Bu değerlendirmelerin yanında ITRA bir de 
UTWT’yi oluşturmuştur. Burada en prestijli yarış-
lar yer almaktadır. Bunları seçerken; 

• Yarışın yapıldığı bölgenin özellikleri
• Yarışa katılım sayısı
• Katılan uluslararası atlet sayısının çokluğu
• Katılan elit atlet sayısı

gibi kriterler aranmaktadır. 21 organizasyonun 
oluşturduğu bu listeye Kapadokya Ultratrail baş-
langıcından hemen üç yıl sonra dahil olma başa-
rısını göstermiştir. 2018 yılında ise bu liste içinde 
bir kademe yükselmiştir. Böylece elit atletlerin 
dünya sıralamasını oluşturulmasında etkinliği bir 
kademe artmış olmaktadır. Bu şekilde dünyanın 
ilk 20 sırasındaki atletlerin bazılarının katılımı 
sağlanmıştır.

2018 yılında 75 ülkeden 2000 civarı atletin 
katıldığı bu organizasyon ülkemizin bu dalda bir 
markası haline gelmiştir. Kalitesini koruduğu sü-
rece yerli atletlerin de desteğiyle bu markanın 
daha da yukarılara tırmanacağına ve diğer organi-
zasyonların da bu çıtaya doğru yol alacağına ina-
nıyoruz.

Kulübümüz de bu yarışlara 2015 yılından bu 
yana artan sayıda sporcuyla katılmaktadır. 2015 
yılında 4 sporcuyla katılım sağlanmışken, 2017 ve 
2018 de bu sayı yirmilere çıkmıştır.
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KAPADOKYA ULTRATRAIL: 
Ekim ayında düzenlenmekte ve uzun, orta ve 

kısa mesafelerde yarışmalar düzenlenmektedir. 
Yurt dışında en tanınmış ve yabancı atletlerin çok 
tercih ettiği bir üst düzey organizasyondur.

İZNİK ULTRATRAIL: 
Nisan Ayı’nda İznik Gölü çevresinde düzenlen-

mektedir. En eski koşulardan biridir. En prestijli 
koşuları 160K ve 90K koşularıdır.

LYUM: 
Likya Yolu Ultra Maratonu, Likya Yolu’nda ge-

nelde çok etaplı bir yarış olarak düzenlenmektedir.

TAHTALI SKY TRAIL: 
Antalya-Tahtalı dağına denizden zirveye ko-

şulmakta, uzun koşanlar ayrıca dağın çevresini de 
koşarak dönmektedir. 19 Mayıs haftasında ger-
çekleşir.

ALADAĞLAR SKY TRAIL: 
En yükseklerde yer alan koşudur. Ağustos 

Ayı’nda gerçekleşir.  Üç ayrı dağın zirvesinden ge-
çerek koşulmaktadır.

 ERCİYES SKY TRAIL: 
Erciyes Dağı zirvesine yakın mesafelere kadar 

tırmanılarak koşulan zorlu bir yarıştır. Temmuz 
Ayı içinde koşulur.

İDAULTRA: 
Oksijen Deposu Kaz Dağları’nda Aralık Ayı ba-

şında koşulan bir ultra koşudur. +100K lık koşu 
içerir.

EFESULTRA: 
Mart Ayı’nda Efes Antik Kenti’nden başlayarak 

koşulan bir orta mesafe koşusudur.

TUZ GÖLÜ ULTRA: 
Tuz Gölü zemininde Temmuz Ayı sonunda ko-

şulmaktadır. Yükseltisiz bir koşu olması avantajı, 
tuzlu zeminde ve sıcakta dönerek koşulması zor-
layan kısmıdır. 160K mevcuttur.

KAÇKAR ULTRA: 
Eylül Ayı’nın ortasında Kaçkar Dağları’nın eşsiz 

güzelliklerinde koşulan orta mesafe koşusudur.

SAPANCA ULTRA: 
Haziran Ayı’nın ortasında Sapanca Gölü çevre-

sinde koşulan bir orta mesafe koşusudur.

BODRUN: 
Kasım Ayı sonunda Bodrum’da koşulur. Pres-

tijli koşusu 100K dır.

ALANYA ULTRA: 
Mart sonunda koşulan, 72K lık boyuna göre 

yükseltisi fazla olan bir yarıştır.

MANAVGAT ULTRA: 
Şubat Ayı’nda koşulan ve prestij koşusu 70K 

olan yarıştır.

ARTVİN ULTRA: 
Temmuz ortasında Macahel Vadisi’nin eşine 

zor rastlanır güzel ortamında koşulmaktadır.

FRİG ULTRA: 
Eylül ortasında Afyon-Eskişehir-Kütahya ara-

sında kalan Frig Vadisi’nde koşulan orta mesafe 
koşusudur.

FETHİYE ULTRA: 
Mayıs Ayı ortasında Fethiye’de düzenlenmek-

tedir.

LATMOS ULTRA: 
Bafa Gölü çevresinde düzenlenen yepyeni bir 

yarıştır

ÇEKMEKÖY KOŞULARI: 
Zaman zaman İstanbul Çekmeköy’de farklı 

konseptlerde yarışlar düzenlenmektedir.

Bu yarışların dışında yepyeni parkurlar ülkemiz 
koşu dünyasına kazandırılmaktadır. Önümüzdeki 
yıllar gelişmelere açık görünüyor.

ÜLKEMİZDE DÜZENLENEN PATİKA
KOŞULARI



DAĞ KAYAĞI
TUR KAYAĞI

Dağcılık ve kayağın birleşimi olan bu spor ülke-
mizde her geçen gün popülaritesini artırmaktadır. 
TDF (Türkiye Dağcılık Federasyonu) ’ye bağlı olan 
branş dünyada ise ISMF (Internatinal Ski Mounta-
ineering Federation) bünyesinde faaliyet göster-
mektedir.

Herhangi bir mekanik tesis ve taşıyıcı araç kul-
lanmadan yapılan dağ kayağı doğa dostu, uygun 
eğim ve kar olan tüm yamaçlarda yapabilen bir 
spor disiplinidir. Dağ kayağı yapabilmek için dağ-
cılık eğitimlerinin yanı sıra ileri düzeyde bol kar 
kayış tekniklerini de bilmek gerekmektedir.

Dağ kayağı; hafifletilmiş ve güçlendirilmiş tah-
tası, sabitlenen ve hareketli konuma alınabilen 
bağlamaları, tırmanış ve kayış modu olan botları, 
boya ve eğime göre ayarlayabileceğiniz teleskopik 
batonları ve tırmanırken geri kaymanızı engelle-
yen kayak tahtasının altına yapıştırılan tırmanış 
derisinden oluşmaktadır.

Amacına göre dağ kayağını; sportif yarışma 
amaçlı, tur ve gezi amaçlı ve ulaşım amaçlı olarak 
üçe ayırabiliriz.

Sportif yarışma amaçlı dağ kayağı Avrupa’da 
uzun yıllardır yapılmaktadır. Ülkemizdeki geçmişi 
ise 10 yılını tamamlamıştır. İlk olarak 2009 yılında 
Muş’ta yapılan dağ kayağı Türkiye şampiyonası-
nın ardından, 2013’de ISMF dünya dağ kayağı ele-

mesi ve 2017’de Dünya dağ kayağı şampiyonası 
Erzincan’da yapılmıştır. 2017-2019 yılları arasın-
da dağ kayağı eğitimlerine ve sporcu yetiştirme-
ye yönelik verilen eğitimler sonucunda ülkemizde 
yarışmalara katılan sporcu sayısı artmıştır. 2020 
yılında Tokyo’da yapılacak olan kış gençlik olimpi-
yatlarında branş olimpik olacaktır. TDF de ilk kez 
olimpik olacak branştan sporcu kotası alabilmek 
için çalışmaktadır.

Tur ve gezi amaçlı turistik yapılan dağ kayağı 
genellikle tur kayağı olarak adlandırılır. Avrupa çok 
yaygın olarak yapılan tur kayağı turları ülkemizde 
de turizmdeki dalgalanmalara paralel olarak bü-
yümektedir. Turistik amaçlı dağ kayağı (tur kayağı) 
için ülkemiz sahip olduğu coğrafik konumun dağ-
lık olması sebebiyle oldukça zengindir. Özellikle 



Kaçkarlar, Aladağlar,  Toros’lar, Ağrı Dağı, Van Dağ-
ları, Erzincan Dağları, Erzurum Dağlarında yoğun 
olarak turistik dağ kayağı turları yapılmaktadır.

Ulaşım amaçlı yapılan dağ kayağı ise genellikle 
kışın yüksek dağların ana kamplarına ulaşmak de-
rin karda çok zor olduğu için dağ kayağı ile ulaşım 
daha rahattır. Bunun yanında kışın yaşanabilecek 
çığ, kaybolma gibi bir dağ kazalarında olay yerine 
hızlı ulaşım aracı olarak da kullanılmaktadır.

Ülkemizde son yıllarda dağ kayağına olan ilgi 
katlanarak artmaktadır. Türkiye Dağcılık Federas-
yonu bünyesinde yapılan eğitimlere katılım geç-
miş yıllara oranla birkaç katına katlanmıştır. 2019 
yılında TDF ve ISMF işbirliği ile yapılan eğitimle 12 
olan dağ kayağı antrenör sayısı 30’a yükselmiştir. 
Federasyon haricinde Erzurum’da Doğu Anado-
lu Dağcılık Kulübü (DADAK)’da dağ kayağı eğitimi 
vermektedirler. 

Riskli bölgelerde yapılan bu spor yeterli bilgi, 
ekipman, deneyim ve performans olmadan yapıl-
ması durumunda kaza yaşama olasılığı çok yük-
sektir. Dağ kayağı yapmak için dağlara gidenlerin 

hepsinde zorunlu çığ ekipmanlarının (Çığ sinyal 
cihazı, Kürek, Çığ sondası) olması gerekmektedir. 
Unutulmamalıdır ki dağ ortamında ekip olarak ya-
şadığınız bir olumsuzlukta, ekibin kendisi en ça-
buk sonuca erişecek olanlardır. Onun için ekip ele-
manlarını deneyimi, ekipmanı ve performansı ne 
kadar yeterli olursa yaşanılacak kazayı minimum 
kayıplarla

Dağ kayağına başlamak isteyenlere öneriler.

•İleri seviyede kayak öğrenilmeli ve bol kar ka-
yış teknikleri geliştirilmeli.

•Kış dağcılığı ve çığ hakkında eğitim alınmalı.
•Çığ sinyal cihazı, kar küreği, çığ sondası kul-

lanımı hakkında bilgi edinilmeli ve sık sık pratik 
uygulamalar yapılmalı.

•Dağcılık teknikleri hakkında bilgi sahibi olun-
malı.

•Branşa yönelik düzenli antrenman yapılarak 
performansı en üst düzeyde tutmak gereklidir.

•Gerekli eğitimleri; deneyimli ve yetkili birim-
lerden almalı.
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•Meteoroloji, GPS, Harita-Pusula, İlk yardım eğitim-
lerini eksiksiz almalı.

•Dağ kayağı bireysel bir malzeme olduğu için kendi 
malzemenizi edinmeniz daha hızlı ilerlemenize fırsat 
verecektir.

•Teknik kıyafet edinirken hafif ve nitelikli malze-
meler almanız performansınızı olumlu etkileyecektir.

 

Dağ kayağıyla ilgili bilinen bazı yanlışlar.

•Dağ kayağı mukavemet kayağı değildir. İkisi de 
farklı branşlardır.

•Tırmanış derisinin diğer adı fok derisidir. İsmi fok 
derisi olduğu için foklar katledilerek derilerinden yapıl-
mamaktadır. Derinin çalışma mantığı foklar gibi oldu-
ğundan yani yukarı doğru çıkarken eğime ters yönlü 
tüyleri sayesinde tutunurlar. Aşağı doğru kayarken 
eğimle aynı yönlü tüyleri sayesinde kayarlar. Tırmanış 
derisi Moher denilen bir sentetik malzemeden üretil-
mektedir.

•Kayak öğrenmeden dağ kayağı öğrenmek kesin-
likle yanlıştır.

•Dağ kayağı serbest stil (Freestyle Ski) kayakta de-
ğildir. Sadece yapılan ortam, hareketli bağlama gibi or-
tak bazı yanları vardır. Ancak farklı disiplinlerdir.

•Dağ kayağının helikopterli kayakla da ilgisi yoktur.

Türkiye Dağcılık Federasyonu
Dağ Kayağı ve Dağcılık Antrenörü

Dağ Rehberi
Mustafa Tekin

mustafa@alpinoutdoor.com

Türkiye Dağcılık Federasyonu
Dağ Kayağı ve Dağcılık Antrenörü

Dağ Rehberi
Yıldırım Beyazıt Öztürk
ybozturk25@gmail.com 



HABERLER

19. Türkiye Kuş Konferansı 17-22 Mayıs 
2019 tarihlerinde Mersin Çamlıyayla’da ger-
çekleştirildi. Farklı ülkelerden gözlemcilerin ka-
tıldığı konferansta, kuşların dağılımı ve ekolo-
jileriyle ilgili yeni bulgular, Önemli Kuş Alanları, 
kırmızı listeler ve doğa kültürü içinde kuşlar gibi 
farklı konularda oturumlar gerçekleşti. Ardın-
dan Bolkar Dağı ve Göksu Deltası’nda kuş göz-
lemleri yapıldı.

19. Türkiye Kuş Konferansı ile ilgili ayrıntılı 
bilgiye  Doğa Derneği’nin web sayfasından ula-
şılabilir.

Bilgi almak için;
kuskonferansi@dogadernegi.org
adresine e-posta atabilirsiniz.

Üç Kıtadan On Dört Ülke Kü-
çük Akbabaları Yaşatmak İçin 
Bir Araya Geldi…

Her sene Afrika’dan Avrupa’ya uza-
nan göç yollarında bir çok tehditle yüz-
leşen nesli küresel ölçekte tehlike al-
tındaki küçük akbabalar için üç kıtadan 
on dört ülke beraber çalışmaya başladı. 

Projenin ana koordinasyonunu yürüten Bul-
garistan Kuşları Koruma Derneği adına konuşan 
Proje Yöneticisi Stoyan Nikolov “Dünyada bu ko-
nuda devam eden en önemli işbirliği olan bu pro-
je, küçük akbabaların zehirlenmesine yol açan 
kimyasalların kullanımının durdurulması, zehirli 
yemlerin bulunup kaldırılması, küçük akbabala-
rın zehirlenmesine yol açan veteriner ilaçlarının 
kullanımının azaltılması, elektrik çarpması so-
nucu oluşan ölümlerin önüne geçilmesi, ve küçük 
akbabaların avlanmasının önlenmesi için yerel 
kapasitenin arttırılması gibi faaliyetleri içeriyor. 
Amacımız küçük akbabaların üç kıtada da güven-
li bir şekilde yaşamasını sağlamak.” dedi. Önüne 
geçilmezse nesillerinin tamamen yok olabileceği-
ni söylüyor.

TÜRKİYE KUŞ KONFERANSI
KÜÇÜK AKBABALARI YAŞATMAK
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Türklab, 1996’da kurulduğu günden bugüne, sanatsallık ve bilimselliğin ilke ve esaslarını,
gerek çalışanları gerekse tüm dış paydaşları ile birlikte eksiksiz yerine getirmeyi düstur
edinerek, en yenilikçi teknolojilerle hayata değer katan hizmetler üretmeyi görev edinmiştir.
Başarıya uzanan meşakkatli yolda azimle ilerlerken “dünyaya, ülkemize, bayrağımıza,
sadece iyilik getiren” adımlar atmış, daima alanında yeniliklere öncülük etmeyi hedeflemiştir.
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Kaynaklar Ağıl Sektörü

KAYNAKLARKAYNAKLAR
İzmir’in Buca ilçesine bağlı olan Kaynaklar Kö-

yü’nden yaklaşık 10 dakikalık yürüme mesafe-
sinde bulunan Kaynaklar Kaya Tırmanış Bahçesi 
Türkiye’nin en önemli tırmanış alanlarından bi-
ridir. 200’den fazla rotasıyla farklı seviyelerde-
ki tırmanışçılara hitap eden Kaynaklar’da her yıl 
düzenlenen Kaya Tırmanış Şenliği’nin bu yıl 16.sı 
düzenlenmiştir. İzmir merkeze yakın olması ve 
popülerliği nedeniyle oldukça aktif olan tırmanış 
alanı uluslararası tırmanışçıların da uğrak me-
kanlarından biridir.   

illüstrasyon: cansev çakır kavak



Bu reklam
 dergiye destek am

acı ile verilm
iştir.
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NOSTALJİ

Sevgili okurlar; dergimizin ilk sayısının Nostal-
ji bölümünde gecikmiş ve ilk kez yayımlanan bir 
anı yazısını sizinle paylaşıyoruz. Bu seçimimizin 
elbette bir nedeni var; yazıyı 2005’te kaleme alan 
Dürdane Seringeç, kulübümüzün 11. Dönem Yö-
netim Kurulu Sayman Üyesi, 13. Dönem Dağcılık 
Kolu Başkanımız, eğitmen, TDF Eğitimleri’ni başa-
rı ile tamamlamış, yurt içi ve yurt dışında onlarca 
zirveye çıkmış, Mustag Ata Dağı zirvesine (7546 
metre ) çıkan ilk Türk kadın dağcı. 

İyi bir öğretmen, doğayı, insanı içten seven, 
yardımlaşma ve dayanışmayı çok önemseyen, uy-
gulayan, ailesine ve arkadaşlarına karşı korumacı 
ve özverili, güzel ve uyumlu giyinmeyi bilen, titiz 
ve becerikli, aşure ve şekerpare uzmanı, zirvelerin 
aranılan kişisi, İDADİK sevdalısı, kendine özgü sesi 
ve şivesi ile velhasıl yeri hep belli olan, özlem duy-
duğumuz sevgili arkadaşımız…

8 Şubat 2015’te, Bozdağ’da  tırmanış esnasın-
da yaşanan bir dağ kazasında çok genç yaşta ara-
mızdan ayrıldı.

20 Ağustos 2005 (Cumartesi)
20 Ağustos’ta 06:40’ta Verçenik Yaylası’ndan 

Demir Ali’nin minibüsü ve bir başka araçla Ayder’e 
doğru yola çıktık. Çat dinlenme yerinde mola ver-
dik. Orada tereyağda yumurtalı nefis kahvaltımı-
zı yaparak (Buradaki kahvaltı keyfini biraz fazla 
abartmışız galiba, Adnan abinin surat asması ve 
laf söylemesinden bunu anlıyoruz.) oradan ayrılı-
yoruz. Saat 10:00’da Ayder’e geldik. İlk kez geldiğim 
Ayder Yaylası’na bayıldım ama yeni yapılan beton 
binaların oranın doğal görüntüsüne pek uymadı-
ğını da düşünmedim değil. Ayder’den ayrılmadan 
once Adnan abinin tanıdığı bir kafede nefis duble 
çaylarımızı içiyoruz. (Adnan abinin hatırına çay-
lar şirketten tabii.) Oradan ayrılıp Yukarı Kavrun’a 
doğru yola çıkıyoruz. 12:35’te Yukarı Kavlun’a gel-
dik. Rehberimiz Adnan Bey tarafından (Kızdığım 
için abi yerine Bey’i tercih ediyorum.) yarım saat 
alışveriş ve ihtiyaç molası verildi. Mola süresini hiç 
ihmal etmiyoruz; daha önceden kızmışlığı var ya 
sayın rehberimizin! Öküz Yatağı’na doğru 4 saat-
lik zorlu bir yürüyüşe başladık. Yolda uzaktan gör-
düğümüz oldukça iri öküzler için rehberimiz açık-
lamalarda bulunuyordu. Bu öküzlerin, ilkbahardan 
Eylül ayının sonuna kadar burada kendi başlarına 
otlatılmaya bırakıldığını ve sonra kesilecekleri-
ni açıklıyordu. Bakışları hiç dostane değildi. Me-
kanında onu rahatsız etmemizin karşısında bize 
düşmanca bakıyordu.

Zorlu bir yürüyüşün ardından saat 17:15 (2820 
metre) Öküz Yatağı’ndaki kamp yerindeyiz. Hemen 
çadırlarımızı kurduk.  Partnerim Elvan’ın pratik ve 
deneyimli dağcılığı nedeniyle çadır kurmak çok ko-
laydı. En ufak bir seste ya böceklerin ya da öküz-
lerin olacağını düşünerek sessizce tulumun içinde 
dönüp duruyordum. Gece 00:20’de yağmurla bir-
likte bende bir telaş başladı. Yağmur çok şiddetli 
yağıyor hatta zaman zaman doluya dönüşüyordu. 
Neyse ki 24 dakika sürdü!

21 Ağustos 2005 (Pazar)
Sabah saat 3:30’da kalkıp çadırlarda kahvaltı 

yaptıktan sonra 5:20’de yola çıktık. 16 kişilik (tam 
kadro) ekiple çıktığımız yol çarşaktı ve ekipteki 
arkadaşların (yeni arkadaşlar) bazıları biraz zorla-
nıyordu. Neredeyse hiç mola vermeden (nefes ve 

02-22 AĞUSTOS 2005 
KAÇKARLAR (3932 METRE)
Dürdane Seringeç
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ufak dinlenme molaları hariç) 08:27’de 3570 met-
redeki Kapı’ya geldik. Yağmur yağmaya başladı ve 
hava bozdu. Biraz bekledik ama yağmur artarak 
devam ediyordu. Rehber “Arkadaşlar ne yapalım 
dönelim mi devam edelim mi?” diye sordu. Biz-
ler, “Siz nasıl uygun görürseniz” dedik. Balıkesir İl 
Temsilcisi Ferit Bey “Devam etmek isteyenler gi-
delim diğerleri dönsün” dedi. Biraz daha bekledik 
ama yağmur artıyordu, hava daha da kapanıyordu 
ve sis bastırmaya başlamıştı. Adnan abi kesin ve 
kendinden emin bir şekilde “DÖNÜYORUZ... çünkü 
biraz daha geç kalırsak dönüşümüz de riske girer” 
dedi ve dönüşe geçtik. Bu kararın çok yerinde ol-
duğunu görerek bir kez daha takdir ettik. Dönüş, 
yağmurda ıslanan taş ve topraktan dolayı daha 
uzun ve zorlu bir hale geldi. Nilüfer sık sık kayı-
yordu. Öztan toprağı incitmemek için bayağı çaba 
sarf ediyordu. Etkinlik boyunca Nilüfer’in düşme-
si kronikleşti. İzmir’e dönüş yolunda gördüğümde 
adeta işkence görmüş gibiydi. Bu düşüşler onu yıl-
dırmıyordu, isteği artarak devam ediyordu. Takdir 
etmemek elde değildi. Ebru da Oral’ın yardımıyla 
(eş durumundan) ağır ağır iniyordu. Onun yürü-
me temposu fena değildi ama yükseklik korkusu 
onu yavaşlatıyordu. (Dağcılık ve yükseklik korkusu 
ilginç doğrusu) Ben onu anlıyorum, bende böcek 
korkusu var ama dağcılığı hobi olarak seçmeme 
engel değil. İnişte Müjgan ablanın emektar spor 
ayakkabıları (bot değil, çünkü yeni botlarını İz-
mir’de unutmuştu) hakkın rahmetine kavuşuyor. 
Parçalanan botuna rağmen gayet iyi yürüyor.

Kampı uzaktan gördüğümüzde çadırların ara-
sında dolaşan öküzler vardı ve çadırlarımızı par-
çalamasınlar diye çok endişelendik. Onlar çadırla-
rımızı yarmasınlar diye giderken bütün yiyecekleri 
ve özellikle tuzları çadırlardan çıkarıp biraz uzak-
taki kayaların altına saklamıştık. Neyse ki hiçbir 
çadır zarar görmemişti. Kamptaki öküzler de Çakıl 

abinin direktifleriyle (Ne de olsa çok iyi bir eğitimci, 
batonları da eğitim materyali olarak kullandığını 
söylemeden geçemeyeceğim) mekanımızı, par-
don mekanlarını terk ettiler. Yağmur durmadan 
yağıyor ve öküzler (30-40 kadar) mütemadiyen 
tepeden inmeye devam ediyorlardı. Kamp alan-
larımızın onların toplantı mekanı olduğunu dü-
şünüyoruz. İlerleyen saatlerde Adnan ve Bozkurt 
da öküzlerden bizi korudular. Elvan çakısını baş 
ucundan ayırmıyor. (Çadırlarımız kampın girişinde 
ve öküzlerin ilk hedefinde olabilir.) Daha önce Boz-
dağ’da eğitim kampında karda çadır çökmüş, El-
van son anda çadırdan canını kurtarmış. O yüzden 
çadırı kesip kaçmak için çakıya ihtiyaç duyuyor. 
Yağmur hiç durmuyor, yemeklerimizi çadırların 
içinde yapıp yiyoruz. Ben çadırdan çıkmıyordum. 
Elvan geldi ve “Herkes seni soruyor” dedi. Neden 
çıkmadığımı Elvan’la paylaştım ve o beni yatıştır-
maya kalktı. Az sonra Müjgan abla “Misafir ister 
misiniz?” diye seslendi. Misafirimiz Müjgan abla 
gibi değerli biri olduğunda hayır demek ne müm-
kün. O gittikten sonra ben Adnan abiye (ki o bizim 
eğitim alırken doğa ve bilhassa eğitimci kişiliğiy-
le örnek aldığımız tatlı sert idolümüzdü) bir barış 
mesajı yazarak (neye kırıldığımı bilmiyordu) yanı-
na mavi çiçekler ve kurabiyeler ilave ederek çadır-
larının bagajına bıraktım. Çadırda ses seda yoktu, 
uyuyorlardı. 5-10 dakika sonra çadırdan bütün 
heybetiyle Adnan abi çıktı. Meşhur mor bandanası 
ki zaman zaman pareo da olabiliyor ve kulakların-
da mavi çiçekler takılı halde!! O devasa adamın 
(abimizin) öyle çocukça ve içten bir gülümsemesi 
vardı ki herkes bilir. İşte o gülümsemeyle “Çiçek-
lerin nasıl? Yakışmış mı?” diye soruyor. Çiçeklerin 
barış çiçeği olduğunu ben, Elvan ve o biliyor. Ve 
barış ilan ediyoruz. “Mesaj çok güzeldi, onu sakla-
yacağım. Bundan sonra biraz daha yumuşak kıza-
cağım” diyor, gülüyoruz.

Hava iyice güzelleşti. Masa gibi taşın üzerinde 
toplanıyoruz. Güzel sohbetler eşliğinde Ayder’den 
aldığımız çekirdekleri yiyoruz. Bittikçe stoklardan 
çekirdekler geliyor. Fabrika işçisi gibi çalışıyoruz 
çıt, çıt, çıt...
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22 Ağustos 2005 (Pazartesi)
Saat 03:30’da Adnan Abinin “Gelecek misiniz? 

Hava güzel.” sesiyle kalkıp hazırlandık. 04:47’de 
yola çıkıyoruz. Bu kez ekipteki bazı kişiler gelmiyor. 
Bozkurt, “Nilüfer geri dönecekmiş” diye bağırıyor. 
Adnan abi “gelin” diyor ve biraz bekliyoruz. Ekibe 
yetiştiklerinde Nilüfer’in kötü göründüğü dikkati-
mizi çekiyor, nefesini düzenleyemiyor ve geri dö-
nüyor. Küçük Öztan ve saz arkadaşları (Bozkurt ve 
Oral) en arkadan yürüyor. İkinci kez kapıdayız. Ad-
nan abi “Dünkü ile aynı zamanda buraya ulaştık” 
diyor. Saat 07:02. Bir şeyler yiyip devam ediyoruz. 
Kapıdan sonra batonlarımızı bırakarak üç nokta 
bir tırmanışına geçtik. Kaçkar çıkışı çok zevkli ge-
liyor bana (ne de olsa lakabımı “Keçi”ye çıkardılar). 
Kayaların kuzey yönleri bayağı buzlu. Elimizi ve 
ayağımızı daha dikkatli kullanmak durumundayız. 
Zira aşağıya düşmek durumunda pek iç açıcı bir 
manzara olmaz herhalde. Güney tarafından çık-
maya özen gösteriyor rehberimiz.

Zirveye yaklaştığımızda Adnan abi her zaman-
ki rehber centilmenliğiyle ve ben zirveye ekipten 
ilk çıkan kişi olarak heyecanlanıyorum. Zirvemi 
kutlayıp öpüyor. Zirveye çıkmaktan sevinçliyim. 
Ekip tamam ve rutin fotoğraf çektirme işine ge-
çildi. (Rutin dediğime bakmayın faaliyet sonrası 
hayati önem taşıyor. Onlar o zevki yeniden yaşa-
mamızı sağlıyor)

Saat 11:07’de zirvedeki diğer turistlerle vedala-
şarak inişe geçtik. İnişimiz biraz daha yavaş oldu. 
K. Öztan ve saz arkadaşları (adeta sırtlarında in-
dirdiler) en arkadan yavaş yavaş geliyorlardı. Saat 
16:00’da kampa döndüğümüzde kamptakilerin 

sıcacık karşılama töreniyle karşılaştık. Kampa 
başka misafirler de gelmişti. Dokuz Eylül Dağcılık 
Kulübü’nden 2 kişi, Kavrunlu bir rehber eşliğinde 
3 turist de bizim çadırların yakınlarında kamp at-
mıştı. Onlar da zirvemizi kutladılar. 

Akşam yemeği için bir şeyler hazırlamaya baş-
layacakken Müjgan abla “Gelin burada beraber 
yiyelim” dedi. İçten davetine katıldık. Çadırımıza 
giderek temiz (temiz kalan) kıyafetlerimizi giyip 
saçlarımızı düzelttikten sonra (6 gündür banyo 
yapmamıştık, ne derece düzeltilirse) taştan ma-
sanın oraya gittik. Yanlış anlaşılmasın, 12 gün et-
kinlikte bir kere banyo yaptık ve bitlenmedik. Bu 
böyle biline. “Vay banyo yapmadık vay bu yüzden 
bitlendik” demiyoruz. Nefis tarhana çorbası, pilav 
Mustafa ve Çakıl abinin acılı salçalı pilavlarıyla 
karnımızı doyurduk. Çok lezzetliydi hepsi de. Ad-
nan abinin de dediği gibi içine sevgilerini katmış-
lardı sanki. Taş masamızda çok güzel sohbetler 
eşliğinde 2. çekirdek partimize başladık.

Dağlardaki güzellikler tartışılmaz ama oradaki 
sımsıcak ilişkiler ve dostluklar olmasa zirveler bu 
kadar cazip gelmezdi gibi geliyor bana.

Sonuç olarak 17-28 Ağustos 2005 tarihleri ara-
sında gerçekleştirdiğimiz 12 gün süren bu harika 
etkinlikte her şey çok güzel ve inanılmazdı. Bir 
rüya gibiydi. Teşekkürler yol arkadaşlarım ve te-
şekkürler bu etkinliği bize yaptıran saygıdeğer 
rehberimiz ADNAN ABİ... Yine dağlarda görüşmek 
umuduyla sevgiyle kalın…



DAĞA KAÇTIM
Ayşe Özcan Keskin

O ara dilimize pelesenk olmuş bir tekerleme 
vardı: 

“Komşu komşu hu / Oğlun geldi mi / Geldi / Ne 
getirdi / İncik Boncuk / Kime kime / Sana bana / 
Başka kime / Kara kediye / Kara kedi nerde / Ağa-
ca çıktı / Ağaç nerde / Balta kesti / Balta nerde / 
Suya düştü / Su nerde / İnek İçti / İnek nerde / 
Dağa kaçtı / Dağ nerde / ...” 

DAĞ mı? Yanmadı, bitmedi, kül olmadı çok şü-
kür… 

Bizim dönem çocuklarının sık sık tekrarladığı 
tekerleme zamanı, hani dört buçuktan beş alan 
çocukların dönemi. 

Biliyor, neyi mi? 
Sessizlikteki o güzel senfoninin değerini, yani 

ormanın sesini, bu yüzden sık sık şehirden kaçıp 
dağa sığınıyor. 

Çocuklaşıp şımarabildiğim tek yer, dağlar, ço-
cuk gibi akışına bırakabildiğim... 

Attığın ilk adımın altında ezilen kuru yaprak 
hışırtısından sonra hissedilen o rahatlama duy-
gusu, artık teslimsin… Bilirsin ki aşağıda şehirde 
kaldı kaygılar, yapılacaklar, listeler, söylenmesi 
gerekenler; akıntıya ters yüzmeli yetişkin dünyası, 
bilirsin işte. 

Koskoca yeryüzü kütlesinin selamlayışı sanki 
“hoş geldiniz” der gibi ve eğilip kucaklaması orma-
nın derinliklerinde. 

Bazı hayal kırıklıkları vardır hani taş duva-
rın içinden geçmeyi başarsanız iyileşmesi ancak 
mümkün olabilir. 

İşte DOĞA bu imkansız olanı başarmanıza yar-
dımcı oluyor, kimi dal çıtırtısı, kimi yaprak hışırtı-
sıyla, “hişşt ben buradayım,” diye seslenerek, kimi 
serin serin yüzünüzü okşayan esintisiyle dokuna-
rak, yeşili, turuncu, sarı, mavisiyle gözlere şölen 
sunarak. 

Tüm bu ihtişamlı sunumları yapan doğa, güzel-
liklerinin DOSTLUKLARLA ve NEŞEYLE taçlandığı-
nı görünce de memnun hoşnut gülümsüyor, tıpkı 
yavrusunun mutluluğunu gören bir ANA gibi... 

Sezonu her açışta, “Çok şükür, bedene sağlığı 
veren Yaradana, doğa anaya bin şükür,” diyerek 
atılan adımlar. 

Amerika’yı yeniden keşfetmeye gerek yok, 
MUTLULUĞA giden tek yol var: hazırca sunulmuş 
paketi beklemeden zorlukları kendi başına aşmak, 
bunu da en iyi doğa yürüyüşleri yaşatır insana. 

O tek adımınla başladığın uzun yolculuğunda 

hele bir de yanında seninle omuz omuza bir yol 
arkadaşın/ arkadaşların varsa, hele ki... 

Yolda güneş sıkacak, terletecek, zaman zaman 
dizlerin dermanı seni terk edecek, yağmurlar ah o 
yağmurlar, hep ıslatmaya mı gelecek! 

Deli gönül nokta koymayı isteyecek tüm virgül-
lere inat, virgülün inadını bilmeden... 

Zirvelere yaklaştıkça her adımınla yükselirken, 
basamak basamak ineceksin kendine doğru, her 
bir adım kendine, özüne yaklaştıracak seni, var mı 
böyle başka tecrübe? 

Bir gün olur ya o çiçekli tepeye ulaştığında 
İLÂHÎ KUDRETE biraz daha yakın ve bir bütünün 
parçası olduğunu hissettiğin o muhteşem AN!.. 

O tepeye makyajla, maskelerle çıkamazsın, 
oraya varmışsan eğer; mutluymuş gibi oynaya-
mazsın, gerçekten mutlusundur, peki ya mutlu 
son mudur? 

Hayır, hiç sanmam, adımların devamı gelecek...
Doğa yürüyüşleri sıklıkla takvimler sonbaharı 

gösterdiğinde başlar, kış boyu devam eder. Zirve-
ler beyaz örtüsüyle kucak açmış bekler, rengarenk 
giyinmiş bebeklerini. 

O bebekler, biz yürüyüşçüler, uzaktan bakıldı-
ğında renk renk giysileri ile oyuncak gibi girerler 
ormanın içine, bir süre kaybolurlar, sonra bir bir 
çıkarlar yine neşeyle ormanın öbür ucundan. 

Masalsı görünüm devam eder durur. Toprak 
yeşile, çiçeğe, gelinciğe, papatyaya kesince son 
demleri yaşanır dağların tüm ihtişamıyla. 

Güneş ısıtmayı da geçip yakmaya başlayınca 
artık bir sezonun daha bitişini haber verir, bizim 
buralarda Ege’de 
Mayıs sonuna doğ-
ru kapanış kampıy-
la o yılın yürüyüş 
macerası biter. Yaz 
aylarında da lisans-
lı sporcular dağcılık 
faaliyetlerini sür-
dürmeye devam 
ederler. 

DAĞLAR her 
daim bekler, uslan-
maz kaçaklarını…

illüstrasyon: cansev çakır kavak
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EĞİTİM
Uğur Demirtaş

Kış Dağcılığı Temel-Gelişim 
ve TDF Onaylı Yaz Dağcılık 
Eğitimleri

Kış Temel ve Gelişim Eğitimleri 07-20 Ocak 
2019 tarihleri arasında 12 kursiyer sporcunun 
katılımı ile tamamlandı. Kış dağcılık eğitimlerine; 
Ümit Yılmaz başkanlığında, ikisi TDF 2. kademe 
antrenörü olmak üzere gönüllü 10 eğitmen destek 
verdi. Sözel dersler iki hafta süresince kulüp bina-
sında; pratik eğitimler Uludağ ve Gömbe Akdağ’da 
kamplı olarak gerçekleştirildi. Tüm kursiyerler 20 
Ocak tarihinde iki farklı rotadan gerçekleştirilen 
3025 m yüksekliğindeki Gömbe Akdağ Zirve etkin-
liğine katılarak eğitimlerini başarı ile tamamladı.

Kış eğitimlerine katılan sporculardan Seval 
Uğurlu: “ Sözel derslerin içerikleri, slaytlar ve özel-
likle dağcılık malzemelerin tek tek tanıtılması çok 
yararlı oldu. Kamp yüküyle 5 km yükselmek, kış 
koşullarında kamp yapmak, kazma krampon kul-
lanarak 3000 m’ye zirve yapmak çok zorlayıcı oldu. 
Ancak kendi sınırlarımı aşmak müthiş bir duygu…”

Tarihinde yüzlerce sporcuya dağcılık eğitimleri 
vermiş olan İzmir Dağcılık ve Doğa Sporları İhti-
sas Kulübü; Türkiye Dağcılık Federasyonu onaylı 
ilk Yaz Dağcılık Eğitimleri’ni de Nisan ayı içerisinde 
tamamladı.

Eğitimler, İdadik sporcularından TDF 2. Kade-
me Antrenörü Burak Can Öztaş ve Oral Çağlar ta-

Toplam 30 katılımcı ile gerçekleştirildi.

rafından  8-22 Nisan 2019 tarihleri arasında ve-
rilmiştir. Yeni eğitim sistemine göre gerçekleşen 
eğitimlerde sözel dersler 2 hafta süresince kulüp 
binasında, uygulama eğitimleri ise Kemalpaşa De-
reköy Eğitim Kampı’nda gerçekleştirilmiştir. Katı-
lımcılar eğitim sonunda TDF’den gelen yetkilinin 
düzenlediği sınava katılarak eğitimlerini tamam-
lamıştır. 2019 Yaz Eğitimleri İdadik ve çeşitli ku-
lüplerden gelen 18 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir.

TDF 2. Kademe Antrenörü Burak Can Öztaş: 
“Artık İDADİK tarafından verilecek dağcılık eğitim-
leri, Türkiye Dağcılık Federasyonu onaylı olacaktır. 
Yani İzmir ve yakın illerdeki dağcılar TDF’den eği-
tim almak için uzak şehirlere gitmek zorunda kal-
mayacak veya bu tarihten sonra kulüpten eğitim 
alanların tekrar TDF eğitimine katılmasına gerek 
kalmayacaktır.” dedi.
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BİYOLOJİK ZENGİNLİKLER
Prof. Dr. Ali Demirsoy / Doğaperest

TANRILARIN GEZDİĞİ DAĞLAR, GÜZELLİK BA-
KIMINDAN CENNET BAHÇESİDİR

İzmir ilindeki dağlar ve komşu illerin dağları 
tarihi bağrında taşımasının yanı sıra, buzul arası 
dönemde, buzul döneminde buraya kadar ulaş-
mış birçok bitki ve hayvan türüne de vatan görevi 
yapmıştır. Ege’nin nehir ve depremlerle dilim dilim 
havzalara ayrılmış olması, canlı türleri için de her 
biri farklı olan yaşam ortamı oluşturmasına neden 
olmuştur.

İzmir ili içinde ya da hemen yanında uzanan 
Bozdağlar, Manisa ili içinde bulunan Spil Dağı, 
Aydın Dağları, biraz daha ötesinde dünyanın ilk 
güzellik yarışmasının yapıldığı Kaz Dağları hem 
tarihsel açıdan hem de biyolojik açıdan görülmesi, 
gezilmesi gereken ve özenle korunması gereken 
dağlardır. Bu dağların başına çıktığınızda kendi-
nizi bazen göklerin hakimi gibi bile hissedebilirsi-
niz. Unutmayalım ki dünyada pek az dağın bunlar 
kadar mitolojik geçmişi ve öyküsü vardır. Biyolojik 
zenginlikleri dersen bir o kadar…

Doğanın dilinden biraz anlayan birisi için bu 
dağlara tırmanma onlarca sahneden olmuş bir 
tiyatroyu izleme kadar keyif vericidir. Ovadan yu-
karılara tırmandığınızda her birkaç yüz metrede 
fauna ve floranın değiştiğini göreceksiniz. Her 
mevsimde sizi büyüleyecek çiçeklere ve hayvanla-
ra rastlayacaksınız. Yeter ki doğanın dilini çözmüş 
olasınız…

Batı Anadolu aslında tipik bir Akdeniz bitki ve 
hayvan topluluğunu bağrında bulundurur. Dün-
yanın en lezzetli bitki ve meyveleri burada yer-
leşmiştir. Kutsal ağaç diye nitelendirebileceğimiz 
zeytinin yabani çeşitlerini dağlara çıkarken yolu-

nuzun üzerinde görebileceksiniz.
İlkbaharı bir doğa şölenidir. Buradaki insanlar 

doğanın bu zenginliklerinden çeşitli yemek yap-
mayı öğrenmişlerdir. Her tarafı tıbbi bitki ve süs 
bitkilerinin atalarıyla bezenmiştir.

Dağlarının bir kısmı göç yolunun üzerindedir. 
Doğal yapısını henüz yitirmemiş dağları, hala ilkin 
yapısını korumaktadır. Buralarda bilinçli bir gezi, 
tarihin içindeki bir gezi olur.

Dağlarda gezerken ayaklarınıza sürtünen kekik 
bitkisinin kokularını, Akdeniz’in tipik bitkisi olan 
fundaların kokusunu derinden solur, renklerine 
hayran kalabilirsiniz.

Bu kadar güzelliğin olduğu yerde tehlike de 
mevcuttur. Dağların üst kısımları hassas ekolojik 
ortamlardır. Kolaylıkla bozulabilir; onarılmaları da 
zor olur. Dağların başına sığınmış yüzlerce bitki 
ve hayvan türü çeşitli nedenlerle aşağı inemezler; 
ancak yaşadıkları ortam da bozulmaya çok yatkın-
dır. Bu nedenle dağ sporları ya da gezileri yapan 
kişilerin bilinçli ve özenli olması gerekir. Dağların 
başında dar bir alana sığınmış çoğu endemik ola-
bilen bilimsel adı ile “Alpin Türler”, binlerce hatta 



milyonlarca yıl burada yaşayıp giderken, açılacak 
bir kamp yerinin ya da büyük bir hafriyatın ya da 
yapılan büyük bir binanın kurbanı olabilirler.

Bu nedenle doğada gezmek bir sanat işidir, bilgi 
birikimi ister. Özellikle hassas ekolojik ortamların 
bulunduğu Ege bölgesi ve her gün insanlar tara-
fından biraz daha istila edilen İzmir ili civarı özenle 
korunması gereken bölgelerimizdendir. Bu yazıyı 
okuyanların bu duyarlılığı göstereceğine inanıyo-
rum; doğada gezmenin tadını almanızı diliyorum.
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19 Temmuz 2017, Çarşamba /  05.30’da kalkıp 
07.00’de hareket. Çarşaklı bölümü geçtikten sonra 
yağmur yağmaya başladı. Kramponlarımız takıp 
buzula giriyoruz. 3130m kampına vardığımızda 
saat 08.30’du. 11.25’te çantalarımızı katıra yükle-
yip, iniş yolculuğumuza kaldığımız yerden devam 
ediyoruz. Büyük bir dereyi ayakkabıları çıkarıp 
karşıya geçiyoruz. 2140m’deki Kiliseye geldiğimiz-
de saat 15.00’ti. 16.00’da aracı bıraktığımız 1800m 
Gergeti Köyü’nden arabamıza binip 16.30’da Ste-
pantsminda Kasabası’nda Vasili’nin pansiyonuna 
varıyoruz. Vasili’yle konuşunca sadece 2 kişilik 
yatak olduğunu öğreniyoruz. Bu durumun bizi pek 
etkilemediğini ve  kalmak istediğimizi söyleyin-
ce, Vasili de 20 Lari olan ücreti 15 Lari’ye indiri-
yor. Yola çıktığımız günden bu yana ilk defa duş 
almanın keyfini çıkardığımız Stepantsminda’yı 
gezmek ve bir şeyler yiyip içmek için sabırsızla-
nıyoruz. Kasaba o kadar güzel ki, küçük Shomo-
ni diyebiliriz. Geleceği parlak görünüyor. Rusya’ya 
doğru kasabanın çıkışında köprüyü geçer geçmez 
hemen sağda Cozyln Corner Kazbegi diye yöresel 
yemekler yapan çok güzel bir restoran var. Turnike 
isminde bir gürcü genci çalıştırıyor. Turnike, 3 yıl 
Alanya’da 5 yıl da Kıbrıs’ta çalışmış olmasından 
dolayı Türkçe, İngilizce ve Rusça biliyor. Bu arada 4 
yıl öncesine göre fiyatlar baya bir artmış görünü-
yor. Turnike bize şarap ve votka ikramlarında bu-
lundu. 22.30’da pansiyonumuza geri dönüp günün 
yorgunluğunu atıyoruz. (Vasili’ye 100 $ verip 235 
Lari aldık) Sarp- Stepantsminda arası 500 km.

20 Temmuz 2017, Perşembe / Saat 19.50’de 
güzel kasaba Stepantsminda’dan ayrılma vakti 
geliyor. Emir’i buradan İzmir’e yolcu ediyoruz. Ar-
tık 3 kişiyiz. 10.15’te Gürcistan Gümrük çıkış ka-
pısına varıyoruz. 15 dakikalık gümrük işlemlerinin 
ardından, 3 km.lik tampon bölgeyi de geçerek saat 
10.40’da Rusya Gümrük kapısına geliyoruz. Bu-
rada araçla ilgili işlemler uzun sürdüğü için ancak 
12.10’da Rusya’ya geçişimizi gerçekleştiriyoruz 
(Gümrük Terskol-Elbruz 250 km). İlk ulaştığımız 
şehir olan Viladikafkas’ta bankadan 250 $ bozdu-
rup 14.400 Ruble aldık (1 $ 57,6 Ruble / 1 TL 16 
Ruble). Aracımızın yakıtını da doldurarak  (1638 
Ruble’ye 45 litre mazot) oldukça yeşil olan bu 
coğrafyada bölgenin hayranlığı ile yolumuza de-
vam ediyoruz. Ayşe, yol kenarlarında kurulu tez-
gâhlarda; yetiştirdikleri sebze ve meyveler satan 
köylülerden bize meyveler alıyor. Özerk bölge ge-

çişlerinde de pasaport kontrol noktasından geçi-
yoruz. Nalcık, Baksan üzerinden Terskol Elbruz’a 
vardığımızda saat 18.00 olmuştu bile. Baksan’da 
Terskol’a kadar geçtiğimiz vadi sonsuz güzellikler 
sunuyor. Bu bölgelerde daha çok Kafkas Türkleri 
yaşıyormuş. Burada Cochabbu Otel’de kalacağız. 
Kişi başı 700 Ruble dediler. Ancak biz 600 Ruble’ye 
anlaştık. Bu otelin sahibi bir kadın ve Türkçe anla-
şabiliyoruz. Kimlik bilgilerimizi de polise vermekte 
yardımcı oluyor. Odaları 2’şer kişilik. Biz de orman 
içinde temiz ve sakin olan bu otelde 2 oda kiralı-
yoruz. Akşam yemeği için kayak merkezine gidi-
yoruz. Yemekten sonra bu bölgenin dağcılık tem-
silcisi olan Abdulhalim’in mekânına uğradık. Hem 

bir şeyler içiyoruz hem de Abdulhalim internet 
üzerinden isimlerimizi girerek kaydımızı yapıyor. 
5 tane 8 binlik çıkışı olan bir kadın dağcıyla tanı-
şıp hoş sohbetten sonra saat 23.30’da otelimize 
dönüyoruz.

21 Temmuz 2017, Cuma /  200 Ruble’ye bir 
minibüs tutup saat 10.00’da otelden ayrıldık. Mi-
nibüs yolculuğunun ardında saat 10.40’ta eski 
teleferik ile (gidiş dönüş 500 Ruble) 2340m’den 
hareket ediyoruz. 3500m’de bulunan ikinci istas-
yona vardığımızda saat 11.08’di. Buradan Telesi-
yej ile (Çanta+1 kişi 300 Ruble) 12.10’da 3800m’ye 
çıkıyoruz. Kişi başı 1000 Ruble vererek paletli kar 
aracı ile 12.30’da 4500m’ye ulaşıyoruz. Elbruz Da-
ğı’nın eteklerine gelmemiz 1 saat 50 dakikamızı 
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aldı. (Bu durum yapmış olduğumuz dağcılığın ru-
huna ne kadar uygundur bilemiyorum. Şahsen bu 
durumu hiç de içime sindiremedim doğrusu. Hadi 
ana hedef için yapılan uyum çıkışlarıdır desek bir 
nebze, ama 4 yıl evvel kışın geldiğimizde de aynı 
şeyler olmuştu. Kayak ve dağcılığın bir arada ya-
pıldığı dağlarda ne yazık ki bu böyle. Aynı durum 
bizim Erciyes, Davraz ve Palandöken’de de var.)  
Bir zahmet yürüyerek 1 saat sonrasında 13.30’da 
4730m’de kampımızı kurup dinlenmeye geçiyo-
ruz. 

22 Temmuz 2017, Cumartesi /  Gece 02.00’den 
itibaren kar araçlarıyla çadırımızın yanına kadar 
akın akın gelip buradan zirveye gidiyorlar. Biz de 

03.20’de kalkıp hazırlandık. Ayşe gelmeyeceğini 
söyledi. Kağan ise kar eritmekten midesini üşüt-
tü. İstifra edecek ama mide boş. Biraz bekledikten 
sonra Kağan ile birlikte 05.30’da zirve için yola ko-
yulduk. Hava rüzgârlı ve yoğun sisliydi. 1 saatte 
250 metre anca yükselebildik. Devamlı yukarıdan 
dönenlerle karşılaşıyoruz. 3 kişilik bir Türk ekibiy-
le de karşılaştık. Havanın çok sert olduğunu ve 
bu yüzden de 5450m stil yani iki zirveyi birbirine 
bağlayan platodan (boyundan) dönmek zorunda 
kaldıklarını söylediler. Bakınca, üzerlerindeki çan-
ta ve kıyafetleri de karlanmış. 07.45’te 5250m’ye 
geldiğimizde karşılaştığımız tablo; Kemeraltı gibi 
kalabalık. Nereden baksanız 40-50 kişi var. Farklı 
ülkelerden oluşan grupların biz zirveden döndük-

lerini düşünürken tamamının 5450m boyundan, 
hava muhalefeti nedeniyle döndüklerini öğrendik. 
Yine yoğun bir sis. İnsanları seçmek oldukça güç. 
Biraz da domino etkisi olmuş gibi sanki. Birileri 
dönünce herkes dönmüş. Bu kalabalık  içinde ani-
den biri heyecanla ve defalarca boynuma sarılın-
ca şaşırdım. Bakıyorum, tanıyamıyorum. Benim 
tanımadığımı anlayınca kendini tanıttı. Kazbek 
zirve altında karşılaştığımız 4 kişilik Makedonyalı 
ekipteki başka bir kadın dağcı (ismini hatırlaya-
mıyorum). Tekrar karşılaşmış olmamıza çok se-
vindiler.  Tabii biz de sevindik. İrina’yı soruyorum, 
gösteriyorlar. İrina küskün küskün çevresine ba-
kınıyor. Bu dönüşü içine sindiremeyen tek kişi İri-
na’ydı. Ona gözlerim takılmış üzüntüsünü içimde 
paylaşırken,  bize de ısrarla dönmemizi, devam et-
mememizi söylüyorlar. Yaşanan olumsuz hava  x 
muhalefeti nedeniyle bizim de gardımız düşmüş-
tü zaten. İrina’nın yanına gidiyorum. Zaten duy-
gusallığı tavan yapmıştı, beni de görünce başladı 
ağlamaya. Bayağı hırs yapmış belli. “Ben çıkabi-
lirdim, beni döndürdüler” diye söyleniyor. Haydi, 
gidelim desem gelecek yani… “Biz de döneceğiz, 
birlikte inelim” diyorum. Hem ağladı, hem indi. 
Saat 08.30’da 4730m kamptayız. Makedonyalı 
arkadaşları çaya davet ettik. Ayşe ve İrina ortak 
bir dilde buluşup sohbet etmeye başladılar. Adres 
alışverişi yapıyorlar ve vedalaşıyoruz. Zirveye çı-
kışı tekrar denemek isterdik ancak havanın duru-
mu hala netleşmedi. Saat 13.00’te inişe geçiyoruz. 
4300m.lerde tur kayaklarıyla yukarı çıkmakta olan 
bir hanımefendiyle karşılaşıyorum. Selamlaşıp 
İngilizce olarak hangi ülkeden olduğumu soruyor. 
Türkiye deyince, adımı da soruyor. Söylüyorum. 
“Sizinle Aladağlar’da tanışmıştık. Ayrıca İDADİK’de 
sunum da yapmıştım” deyince, karşılaştığımız 
hanımefendi İsmet İnan’dan başkası olmadığını 
anlıyorum. Hemen birkaç fotoğraf çekiliyoruz bir-
likte. Birimiz aşağı birimiz yukarı yollarımıza de-
vam ediyoruz. 16.30’da 2350m’deki kayak merke-
zindeyiz. Bizi buraya getiren minibüsçü Hacıyevle, 
otelimize dönüyoruz. Sağ olsun Ayşe hepimizin 
kirlilerini otelin çamaşır makinesine atıp yıkattırdı. 
Kıyafetlerimizi odalarımızda kuruttuk.

23 Temmuz 2017, Pazar / İkinci pazar saba-
hına uyanıyoruz. Uzun yol için hazırlıklarımızı 
yaparken, Zülfü Livaneli de derin sesiyle içimiz-
deki özlemlerimizi kamçılıyor. İçimizi bir hüzün 
kaplamıyor değil.. 11. gün oldu ayrılalı.. 10.30’da 
Terskol’dan hareket ediyoruz. Her yerde Kiril Al-
fabesi olduğu için tabela ve yol levhalarını anla-
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makta sıkıntılar yaşıyoruz. Bundan sonrası bizim 
için biraz muamma gibi duruyordu. Zamanla bazı 
şeyleri çözsek de, bunun bir bedeli oluyor;  yan-
lış yollara sapmalar, geri dönüşler gibi.. 420 km. 
kullandıktan sonra saat 18.00 gibi direksiyona 
Kağan geçiyor. 18.22’de yine bir pasaport kontrol 
noktasından geçiyoruz. 20.30’da başka bir pasa-
port bölgesinden daha geçiyoruz. (Terskol’dan 
sonra deniz seviyelerindeyiz. Coğrafya dümdüz. 
Yol kenarları ağaçlık. Tarım arazileri öyle devasa ki 
başladığı yerden bittiği yeri, iki araziyi birbirinden 
ayıran sıra ağaçlarından anlıyoruz. Çok bakımlı ve 
nizami.) Akşama doğru güneş de etkisini kaybet-
meye başladıkça, uçsuz bucaksın ıssız dümdüz 
o yolda, hemen üstümüzden akıp giden bulutlar 
sanki uzay boşluğuna düşecekmişiz hissi uyandı-
rıyor. Öyle garip duygular hissediyor ki insan, ben 
tarifini yapamıyorum. Yollar daralmaya ve bozul-
maya başladı. Hava karardı. Gidiyoruz ama nereye 
emin değiliz. Git git git ne tabela var ne soracak 
birileri. Nihayet bir hayat belirtisi… Keşmekeş pet-
rol istasyonları, büfeler, tırlar, kamyonlar herkes 
farklı anlatıyor. Gösterilen istikamete doğru gidi-
yoruz. Kağan durdu birden, “Abi arkamızdaki araç 
dörtlüleri yaktı durdu”  dedi. Bu arada çok nadir 
araçla karşılaşıyoruz. “Bir dönüp soralım mı? Ora-
dan sola dönen bir sapak vardı” deyince, döndük 
ve sorduk. O da tam emin olmadığından, yoldan 
geçecek olan birilerine sormak için durmuş. Bir 
süre orada bekledikten sonra gelen araçlardan biri 
sola diye tarif edince biz de döndük. Ama bildiğiniz 
toprak yol. Çöl kumu gibi; bildiğimiz düzgün top-
rak yol gibi de değil. Tümsekli, çukurlu tam bir “Off 
Road” gibi. Toz dumandan araçların ışığını anca 
fark edebiliyoruz. Bizde derin bir sessizlik… Ama 
gidiyoruz. Tam 40 km. sonra kaymak gibi bir asfal-
ta inince hepimizin şekli normale döndü. 

24 Temmuz 2017, Pazartesi / Saat 02.30’da 
Astraganda’yız.  Burası Rusya’nın en doğusunda-
ki, büyük kentlerinden biri. Güzel  ve hareketli. Bir 
şeyler atıştırıp yolumuza devam ediyoruz. Sabaha 
karşı yüzen bir köprü üstünde paralı geçiş yapıyo-
ruz. (Burası Hazar Denizi’nin çok yakınında olduğu 
için deniz seviyesinde. O kadar çok irili ufaklı göller, 
akan dere ve nehirler var ki, bu suların içinde otla-
yan atları, büyükbaş hayvanları sık sık görüyoruz.) 
Saat 04.00’te Rusya Gümrük kapısına varıyoruz. 
04.30’da gümrük işlemlerimizi tamamlayıp, yine 
bir tampon bölge olarak düşündüğüm bir yola gi-
riyoruz. Çünkü kapıdan geçtikten sonra araçla 45 
dakika sonra 05.15’te Kazakistan Gümrük kapısı-
na ulaşıyoruz. 05.35’te buradan da geçtikten son-

ra, hemen çıkışında yol boyunca para değişimi ya-
pan çoğu kadın ve çocuklardan oluşan gruplar var. 
Burada 50 $ verip 15.500 Tengi alıyoruz. (1$ 310 
Tengi / 1 TL 88,60 Tengi) 1 litre mazot 1,56 TL’ye 
geliyor.(Bu arada yolculuğumuz boyunca en ucuz 
mazotu Kazakistan’da aldık.) Geçtiğimiz yolların 
çok kötü olması, düzgün bir yol bulma umudunu 
doğurdu bizde. Ancak yolları aştıkça şaşkınlığı-
mız daha da arttı. Uluslararası yolların nasıl böyle 
olabileceğini sorgular hale geldik. Tırlar bu yolun 
sağındaki ve solundaki arazilerde alternatif yollar 
açmışlar. Neyse yolun ayrıntılarına girmeyeceğim. 
Saat 10.20’de Akksiau’da yemek molası verdik. 
Astragan’dan buraya kadar 7,5 saat araç kullan-
dık. Ancak 280 km yol gelebilmişiz (Son 24 saatte 
1220 km. geldik). 23.50’de yol kenarında konser-
ve pişiriyoruz. Burada köyler, kasabalar, şehirler 
birbirine çok uzak. Her iki benzin istasyonu arası 
ortalama 250 km var diyebilirim. O yüzden depoyu 
genellikle dolu tutmaya çalışıyoruz.

25 Temmuz 2017, Salı /  00.40’da yollara de-
vam. Saat 02.00’de büyük kentlerden biri olan 
Aktobe’ye varıyoruz. 10.15’te kahvaltı için yol ke-
narında menemen yapıyoruz (Son 24 saatte 1515 
km. geldik). 11.25’te direksiyona Kağan geçiyor. 
(Bu arada yanlış bir sapma yüzünden 270 km git-
mişiz. Bir de dönüşü toplam 540 km… Aracımızın 
sol arka jantı derin çukurlar çarpmaktan yamul-
muş. Karabutak’ta lastikçiye jantı düzelttirip lastik 
ayarlarını da yaptırdık.) Aral kentine vardığımızda 
saat 19.30’du. Çıkışında kuru fasulye ve pilav ya-
pıyoruz. Kağan 686 km yol geldi. Aktobe’den sonra 
yollar çok güzel. Otoban gibi. Kazakistan’a girdi-
ğimizden beri çok nadir inişli çıkışlı ufak tepelerin 
dışında sınırsız düzlükler var. Stepler aş aş bitmi-
yor. Sıkça gördüğümüz tek ve çift hörgüçlü deve 
sürüleri ve sıra sıra petrol kuyuları mevcut. Ge-
nelde kurak çöl görüntüsü gibi. Ekili arazi pek yok 
gibi.. Belki de bizim gittiğimiz güzergah böyledir.  
(Arada bir faaliyet müziği olarak seçtiğimiz Cem 
Karaca’nın “Bindik bir alamete, gedeyoz kıyamete” 
şarkısını dinliyor, kendimizi deliliğe vuruyoruz. Za-
man zaman herhangi bir konu üzerinde hararetli 
tartışmalar olsa da, bazen de gırgır şamata gırla 
tavan yapsa da çoğu zaman uzun ve derin sessiz-
liğe bürünüyoruz…)

26 Temmuz 2017, Çarşamba /  Saat 00.00’da 
uygun bir yere park edip uyuduk. Sabaha karşı 
03.00’te kalkıp yola devam ettik. Türkistan’ı geç-
tikten sonra ağaçlı bir yerde kahvaltı molası;  pey-
nirli omlet yapacağız.  03.00’ten 09.20’ye kadar 
8 saat 20 dakikada 813 km yol gelmişiz. (Son 24 
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saatte geldiğimiz yol 1527 km.) Yol kenarındaki 
akan su kanalında neredeyse tam anlamıyla yı-
kanmış kadar olduk. 10.50’de hareket. İzmir’den 
çıkalı 15 gün oldu. Toplam kat ettiğimiz yol 7104 
km. 16.00’da Kırgızistan’a girmeden önce depoyu 
tekrar doldurduk. 17.15’te Kazakistan Gümrük çı-
kışına vardık. 17.40’da geçip 17.50’de Kırgızistan’a 
geçiyoruz. (50$ 3420 Som aldık. 1 $ 68,4 Som / 1 
TL 19,43 Som) Saat 20.00’de Bişkek’teyiz. (2006 yı-
lında Mustaghata’ya gittiğimizde kaldığımız Sabri 
Beg pansiyonunda kalmak istiyoruz ama yerinde 
duruyor mudur emin değilim... Derken elimizle 
koymuş gibi bulduk. Etrafında koca koca otel ve 
binalar yapılsa da Sabri Beg bugüne kadar müca-
dele edip bu iki katlı müstakil taş binayı korumuş.) 
Koca bahçe kapısını çalınca Sabri Bey kapıyı açtı, 
bizi içeri aldı. Aracımızı da içeri aldık. 11 yıl ara-
dan sonra buradaki geçmiş anılar depreşiyor ister 
istemez. 11 yıl önce ben, eşim Müjgan, Dürdane, 
Soner ve Oral ile birlikte güzel anılarımız olmuştu 
bu taş evde. (Bişkek 900 metre rakımlı dünyanın 
en yeşil ikinci kenti deniyor.) Kişi başı 600 Som’dan 
kalacağız. Bizden başka da kimse yok. Sabri Beg 
teknolojiyle fazla alakalı olmayınca eskisi gibi ge-
len de olmuyormuş. 2 katlı orijinal taş müstakil, 
bahçeli evi bugüne kadar koruyan Sabri Beg 70 
yaşında. Burada tek başına kalıyor. Oldukça alçak 
gönüllü ve enerjik biri. Türkçesi  az da olsa, İngiliz-
cesi çok iyi. Babası ülkenin tanınan yazarlarından 
biriymiş. Ev kütüphane ve sanat evi gibi. Piyano 
bile var. Bahçe çok temiz değil ama yatak yorgan 
temiz. Bu arada internet bağlantısını kurduk-
tan sonra oğlum Burak’ın Kağan’a yazmış oldu-
ğu mesajdaki haber, bizleri derin bir üzüntüye ve 
endişeye düşürüyor. Benim de bir yıl kadar evvel 
tanışmış olduğum, daha öncesinde de adını Dür-
dane’den sık sık duyduğum, onun TDF eğitimlerin-
de dönem arkadaşı olan Hakan Coşkun’un (Eczacı 
Maraş Elbistan’dan TDF ikinci kademe Antrenörü ) 
25 Temmuz 2017 Salı günü Khan Tengri zirve dö-
nüşü 6600 metrede rahatsızlık sonucu maalesef 
hayatını kaybettiğini öğreniyoruz. (Mekanı cen-
net olsun)  Ne yapabiliriz diye düşünüyoruz ama 
bir çıkış da bulamıyoruz. 900m rakımlı Bişkek’te 
herkes kendi sessizliğinde 22.50’de dinlenmeye 
geçiyoruz. (Bugün 545 km geldik.)

27 Temmuz 2017, Perşembe /  Bundan sonra-
sını Kırgız saatine göre yazacağım. (Türkiye, Kır-
gızistan’dan 3 saat geri. Kırgızistan’da saat 11.00 
iken Türkiye’de saat 08.00 oluyor. )Duşlarımızı alıp, 
aklanıp paklandıktan ve güzel bir sabah kahvaltı-
sının ardından saat 10.00’da kapıları pencereleri  

kapatıp, pansiyondan ayrıldık. ( Sabri beg işi dola-
yısıyla 08.00’de ayrılırken, pansiyonla ilgili herşeyi 
bize anlatmıştı. ) Eşyalarımızı ve aracımızı pansi-
yonda bıraktık.  İlk önce Kağan için Demirbank’a 
(eski Türk Bankası. Buranın da 4. Bankasıymış) 
gidip, Türk Lirası’nı 754 dolar yaptık. Bir de ortak 
paramızı da 3,75 $’dan 500 dolar yaptık. Oysa Tür-
kiye’de  1 $  3,50 TL idi. 200 Som’a bir taksi tutup 
11.15’te Tien Shan Firması’na geldik. Bir yandan 
sorumlu kişiyi beklerken bir yandan da çaylarımızı 
yudumluyoruz. Firmayla ilgili formalite işlerimizi 
(Over, izin yazıları, helikoptere vereceğimiz mal-
zemelerin belgeleri ve alacağımız hizmetlerle ilgili 
evraklar)  tamamladık. Ben ve Kağan alacağımız 
hizmetlerin karşılığında 530’ar $, Ayşe ana kamp-
ta kalacağı için 380 $ ödedik. Ayrıca, Maydadır 
( 2600 m helikopter pisti kamp alanı olan yerde) 
ana kampa helikopter ile taşınacak malzemeler 
için de gidiş dönüş kilogram başına 5 dolar ödeye-
ceğiz. El sıkışıp ayrıldık. Pansiyonda son hazırlık-
lar tamamlandı. Gereksiz olan eşyaları ayırıp pan-
siyonda bıraktık. Ancak 17.30’da hazır olabildik. 
17.45’de Karakol kentine gitmek için pansiyon-
dan ayrılıyoruz. 19.00’da radara yakalandık. Kredi 
kartıyla 1020 Som ödeyip, 19.20’de yemek molası 
verdik. O kadar güzel bir yer ki, koca koca ağaç-
ların altında yeşillikler içinde, bütün yorgunlukla-
rımızı ve cezaları unuttuğumuz bir yemek oldu. 
1000 Som ödeyip 21.10’da tekrar yola koyulduk. 
Issık Kul’u (Ilık Göl)  gece karanlıkta yakınlarından 
geçmemize rağmen hiç göremedik. Sanırım yollar 
yenilenmiş ve  farklı güzergahlardan geçirilmiş.
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28 Temmuz 2017, Cuma /  Sabaha karşı saat 
03.00’te Karakol kentine geldik. Bundan sonraki 
güzergahımız dağ yolları olduğu için, depomuzu 
da fulledik. Saat 03.30’da Karakol çıkışında uygun 
bir yer bulup uyuduk. 2 saatlik bir dinlenmenin 
ardından 05.30’da tekrardan yola koyulduk. Artık 
son medeniyetten de ayrılıyorduk. İçimi kaplayan 
endişe, derin sessizlik ve bilinmezlikle aracı kulla-
nırken Karakol’dan tam 40 km sonra, sağa ayrılan 
yolun başında Enilchek Buzulu’na 120 km olduğu-
nu gösteren tabelayı görüyoruz. 1900 m rakımdan 
başlayıp geniş bir vadinin içine giriyoruz. Coğrafya 
çok güzel. Yamaçlar, ormanlar, dereler, tertemiz 
akan sular, belli aralıklarla yaylacılar, konup gö-
çenler, yarım yamalak kırk yamalı asfalt idare eder 
durumda. Kıvrıla kıvrıla, büklüm büklüm yüksel-
dikçe hava, bitki dokusu değişiyor. Vadinin sol ta-
rafındaki yamaçtan yükselerek, bizi endişelendi-
ren ve en zor olan 3825 m geçidi de aştıktan sonra 
08.00 gibi başka bir vadiye inişe geçiyoruz. 3825 
metrelerde yolun yamaca bakan tarafları buzul ve 
güneşi gören yerlerin erimesiyle yola akan sular, 
bazen donuyor bazen de çamur olarak karşımı-
za çıkıyor. 2500 metreye indiğimizde bir kontrol 
noktasından geçiyoruz. İzin ve pasaportlarımızın 
kontrollerini yapıyorlar. Yollar asfalt da olsa zemin 
bozuk. Bir çok yerde heyelan ve çökmeler mevcut. 
Bu vadi içinde yolda yürüyen ve at safarisi yapan 
gruplar görmek mümkün. Terk edilmiş maden 
ocaklarının bulunduğu boş yıkık dökük binaların 

soluna dönüp saat 10.50’de 2606 metredeki 
helikopter pistinin de bulunduğu May-

dadır Kampı’na ulaştık. Burada 
bizi Alexander ve Sergei 

karşıladı. (Biraz da 
şaşkın bakışlar-

la…) Kapalı 

alanda kahvaltımızı yaptık. Alexander çantaları-
mızı tarttı. 67 kg’lık malzemelerimizi helikopter ile 
gönderecekler. Bunun için 300 $ ödedik. Buradaki 
görevlilerle Enilchek buzulunu yürüyerek geçe-
ceğimizin değerlendirmelerini yaptık. Maydadır 
Kampı’ndan 4000 metrede bulunan BC’nin 100 km 
olduğunu, rota üzerinde 5 tane sabit kamp bulun-
duğunu, ortalama 5 günde geçebileceğimizi ama 
rehbersiz ve kamp yükü ile bizim için zor olacağını, 
bu nedenle bekleyip helikopterle gitmemizin bizim 
için daha iyi olacağını söyleseler de biz yürümek-
te kararlıyız. ( Bizler Enilchek Buzulu’nu ortalama 
65 km olarak hesaplayıp, 3 günde geçmeyi plan-
lamıştık ama yanılmışız. 2 gün aksama olacak. ) 
Son hazırlıklardan sonra Alexander ve Sergei de 
yanımıza alarak aracımızla saat 14.30’da hareket 
edip biraz ilerideki son kontrol noktası olan as-
keri bölgenin içinden geçerek 7 km’yi daha araçla 
gelmiş olduk. (Aslında aracımızla 10-15 km daha 
gidebilirmişiz.) Bize söylenene göre 93 km daha 
yolumuz var.. Aracımızı burada bırakamıyoruz, 
çünkü sürekli heyelanların olduğu bir bölge olma-
sından dolayı yolun kapanma riski var; bu yüz-
den Alexander ve Sergei aracımızla kampa geri 
döndüler. 15.20’de araçla 2610 metreye gelmişiz. 
15.55’te giden aracımızın ardından bakakalırken, 
anne babası tarafından terk edilmiş çocuklar gibi 
kafamızda bir sürü soru işareti ile bilinmezliklerle 
dolu olan, hem heyecanlandıran hem de korkutan 
vadiyi geçmenin ilk adımlarını atmaya başlamış-
tık bile. Saat 19.30’da yaylacılık yapan Kırgız bir 
ailenin yanına vardığımızda, aslında yarım saat 
önce 1. Kamp yerini kaçırdığımızı anlıyoruz. Aile-
nin ısrarlarıyla kampımızı akan derenin yanı ba-
şına kurduk. Kırgız aile bizi çaya davet etti. Ancak 
ikramları çayla da bitmedi. Yaban keçisiyle yapıl-
mış pilav, hele de ya Yak kaymağı (Tibet Sığırı). Hiç 
böyle kaymak yememiştim. Çok lezzetli bir tat. 
Aileyle sohbetlerimiz sırasında, bundan sonra 3 
kampımızın ve 75 km yolumuzun olduğunu öğre-
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niyoruz. Hemen önümüzdeki dereyi ailenin kendi 
atlarıyla geçeceğiz. Normalde bu aile tur şirketle-
rinden kişi başı 500 Som alıyorlar bu iş için. Ancak 
misafirperverliliklerini burada da bize gösteriyor-
lar ve bizden hiçbir ücret talep etmiyorlar. Sohbet 
muhabbet  derken 21.30’da dinlenmeye çekildik. 
Bugün kamp yüküyle birlikte ortalama 12 km yü-
rüdük. Eğim neredeyse yok denecek kadar azdı. 
Toprak yol ve patikaydı. Bu arada 30 Temmuz’da 
kalkacak helikopterle çantalarımız ana kampa ge-
lecek. Hava yoluyla gelen ekiple de hiçbir irtibat 
kuramadık. Bişkek’te telefon ve yazışmalara yanıt 
alamadık. Oysa aynı gün Bişkek’teydik.

29 Temmuz 2017, Cumartesi /  Sabah 05.30’da 
uyandım. Arkadaşlarım hala uyuyorlardı. Kırgız 
baba ve oğlu atları ve köpekleriyle dereyi geçip, 
otlayan hayvanlarını kontrole gittiler. Ne zaman 
döneceklerini bilemediğimiz için biz de toplanıp 
hazırlandık. Kırgız anne ve çocuk dostlarımızla 
vedalaşıp saat 08.10’da yeniden paçaları sıvayıp, 
en uygun yerlerden, debisi oldukça yüksek akan 
buz gibi sudan karşıya geçmeye çalışıyoruz. Za-
man zaman el ele tutuşarak kontrollü bir şekilde 
kendimizi karşıya atabildik. Bu durumdan en çok 
etkilenen Ayşe olmuştu. Kağan hemen polarını 
çıkartıp Ayşe’nin ayak ve bacaklarını kuruttu. Bu 
arada Kırgız dostlarımız da atlarıyla birlikte seferi 
tamamlamış bir edayla dönüyorlardı. Ya onlar geç 
kalmıştı ya da biz erken hareket etmiştik. Her şey 
için tekrar teşekkür edip vedalaştık. Az ileride te-
miz akan küçük bir şelaleden sularımızı doldurduk.  
11.40’ta ara kamp olarak kullanılan bir yerde çay 
ve kahve molası verdik. (Zaman zaman rotamız 
inişli çıkışlı oluyordu.  Dere yatağının geçit verme-
diği yerlerde sağ yamacına yükseliyor, tekrar dere 
yatağına iniyordu. Bu iniş çıkışlarda, yıllar önce 

Deniz Çalık’ın bana hediye ettiği Vibram tabanlı 
sandaletler ne yazık ki parçalanıp beni terk ettiler. 
Uzun süre severek kullandığım bu sandaletlerle 
vedalaşmam benim için zor ve duygusal oldu. Ne 
yeri ne de zamanıydı.) 12.15’de hareket. Çoğu yer-
lerde rota belirgin. Babalar, işaretler olsa da,  za-
man zaman belirsizlikler de oluyor. Önümüzdeki 
kampa kaç km kaldığını yazan duvar yazıları da 
oluyor.. 15.17’de 2900 m 2. Kampa vardığımızda 
henüz buzula girememiştik bile. Bugün ortalama 
18 km yürüdük. 2. Kampta konaklayacağımız yeri 
seçip çadırımızı kurarken BC’den gelen bir heli-
kopterin indiğini gördük. Bir gün önce biri İsrailli 2 
Hikingci bir üst kampa yürürken biri düşüp kolunu 
ve bacağını ciddi bir şekilde yaralamış. Gelen heli-
kopter yaralı sporcuyu da alarak Karkara’ya doğru 
havalandı. Biz de artık bir sonraki güne hazırlıkla-
rımızı tamamlayıp, dinlenmeye geçtik.
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30 Temmuz 2017, Pazar /  Bugün günlerden Pa-
zar. Pazar günleri buralarda da geçerli midir acaba 
tatil anlamında diye de düşünmüyor değil insan. 
İzmir’den ayrılalı 19 gün oldu. Programın biraz 
gerisindeyiz. Buradan ana kampa 60km var diyen 
de oluyor, 45 km var diyen de.. Herkes dağın ve 
doğanın kendilerine anlattığı şekilde söylüyor, bu 
yüzden hangisinin doğru olduğunu tahmin etmek 
zor. Biz de doğanın bize anlattığına ve yaşattığına 
inanıyoruz.  Sabah 05.00’te kalktık. Gidip tertemiz 
akan dereden sularımızı doldurup, geldik. Kahvaltı 
ve toplandık ki yağmur başladı. 06.20’de başlayan 
yağmur 10.05’de durdu, biz de yola koyulduk. Bu-
radan sonra buzullarla karşılaşıyoruz. 12.40 gibi 
BC’den dönen iki bayan trekkingciyle karşılaşıyo-
ruz.  Biri Slovak diğeri Avustralyalı. Ayşe ile ko-
nuşuyorlar (çok heyecanlı ve tedirginler; onlar da 
bizim gibi kendilerinden başka birileriyle karşılaş-

manın sevincini yaşıyorlar). Buzulun çok tehlikeli 
olduğunu, serakların arasında 2 gün kayboldukla-
rını anlatıyorlar. İster istemez siz de etkileniyor-
sunuz. (Ancak onlar trekkingci, dağcı değiller. Bu 
farkı da gözden kaçırmamamız gerekiyor). Onlarla 
karşılaşmamız, bizim de doğru rota üzerinde oldu-
ğumuz anlamına gelmiyor. Ellerindeki rota harita-
sını bize verdiler (bizim araçla geçtiğimiz vadinin 
tamamını yürüyeceklerini söyleyip ayrıldılar; yani 

BC-Vadi bitimi ortalama 240-260 km.)  Buzullar 
öyle manzaralar sergiliyorlar ki bize, nasıl istersen 
öyle oku. Kimi yerde köprü olmuş, kimi yerde tü-
nel. Kimi yerde büyük bir çanak, bütün sular oraya 
akıyor ama o çanak havuz hiç dolmuyor. Çünkü 
sifon gibi çekip götürüyor o kadar akan suyu. Sa-
nırsın ki altında dipsiz bir kuyu var ; her yer hare-
ket halinde, sürekli bir değişim var. Yarın geldiği-
miz yere geri dönecek olsak, eminim daha farklı 
bir coğrafya göreceğiz. İşaretli, belirgin, yürüdüğün 
rotanın bir anda bittiğini fark edip, kendini bir uçu-
rumun başında bulabiliyorsun. Taşın ucunda bir 
ok işareti direk karşıyı gösteriyor. Önünde koca bir 
boşluk. Ama bizde de kanat yok ki uçasın. Bulma-
ca gibi, bul bulabilirsen çıkış yolunu. Rota doğru 
ama buzul uçunca koca bir boşluk oluşuvermiş. 
Geniş bir buzul ve moren alanları.. labirent gibi 
her yer, inip çıkıyorsun. Geriye dönüp başka yol-

lar denediğin de oluyor. 
Arada bir bulduğumuz 
temiz akarsulardan 
kendimize su takviye-
si yapıyoruz. 20 dakika 
süren yağmur ve dolu-
nun ardından 15.45’te 
3175 m 3. kamptayız. 
5 buçuk saatte  10 km 
anca gelebildik. Bir üst 
kampa gidelim diyoruz 
ama hava da iyice bo-
zuyor kendini. Yağmur 
başlıyor. Çadırı kurmak 
sıkıntılı. Ayşe hazır ku-
rulu büyük çadırlardan 
birini 10 dolara kirala-
yınca hemen kendimizi 
içine atıyoruz. Tahtalar 
üzerindeki 2 sünger 
yatak, sırtımız yatacak 
görecek. Bir de bunun 
üzerine Ayşe 6 dolara 
üç adet kolayı da kapıp 
gelince değme keyfi-

mize.  Yürü yürü nereye kadar.. Bir rahatlama, bir 
gevşeme. Sanki faaliyet bitmiş gibi.. Akşam ye-
meği için Kağan döktürdü gene. Bir güzel yedikten 
sonra, vurduk kafayı paşalar gibi uyuduk.

31 Temmuz 2017, Pazartesi /  Bugün 
Enilchek Buzulu’ndaki 4. günümüz.  3 gün 
olarak hesaplamıştık ancak 5 günde geçebil-
irsen iyi. Yiyeceklerimiz bizi idare eder mi belli 
değil. Bugün daha vakitli çıkıyoruz. 05.10’da 
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kalkıp 07.30’da yola koyulduk.  11.04’te 3375 
m 4. kamptayız ve pas geçiyoruz. (Kamptaki 
görevliye 5. kampı sorduk, 12 km mesafede 
olduğunu söyledi). 12.15’de 15 dakikalık mola 
sonrası hareket.  Tekrar buzullara giriyoruz.Ne 
baba var, ne patika, ne de bir işaret. (Bu bilin-
mezlik bizi gerdikçe geriyor, kısacık molalarda 
bile birbirimizden uzak yerlerde oturuyoruz, 
kimse konuşmuyor, sürekli sabırlarla ken-
dimizi rahatlatmaya çalışıyoruz.) İçgüdüsel bir 
eylemle 1-1,5 saat yürüdük. Yürüdük ama… 
amasını da sormamak lazım. Nihayet çok ama 
çok ulu, ulu bir babayla karşılaşınca çok ama 
çok da mutlu olduk. Çünkü doğru yoldaydık. 
Kaybolabilirdik ama kaybolmamıştık. 14.05’te 
mola. Şu ana kadar 16 km yürüdüğümüzü 
tahmin ediyorum. 14.30’da hareket,  18.40’ta 
3670 m. Comsomol 5. Kamptayız. Bugün hava 
gün boyu açıktı ve 11 saat 10 dakika yürüyüp 
ortalama 25 km geldiğimizi tahmin ediyorum. 
Yorucu bir gündü. Burası tamamen buzulların 
üzerine kurulu bir kamp. Çadırımızı kura-
cak uygun bir zemin olmadığı için Ayşe yine 
10 dolara bir çadır kiraladı. Peşinden de yine 
6 dolara 3 adet kolayı kapıp geldi. (en büyük 
lüksümüz) Kağan akşam yemeği için Tarha-
na çorbası, soslu makarna ve tavada dana 
eti kızartması yaptı bize. Çay vs. 22.00’de 
yatıyoruz. (Artık vadinin her iki yamacından 
da çığ akıntılarını görebiliyoruz).

1 Ağustos 2017, Salı /  Temmuz bitti. 
Bugün yeni bir aya uyandık. Yağmur ve doluy-
la karşıladı bizi Ağustos. 07.00’de başlayan 
yağış 10.55’de kesildi. İsrailli İlliye ve kampın 
sorumlusu tatar gençle kamptan hareket et-
tik. Tatar genç bir kısmı karışık olan rotayı 
geçmemize yardımcı olup kampa geri döndü. 
14.18’de yemek molası verdik. Rota fena değil. 
İlliye bizden geride kaldı. Üç buzul sapağı geç-
tik. (ikinci sağa dönen sapağın devamında 
da bir sabit kamp var ama buranın bizim ro-
tamızla ilgisi yok). Dördüncü sapak çok geniş 
bir alan. Bundan sonrasında rotayı kayıpsız 
gitmek çok zor derken İlliye yetişti bize. Onda 
GPS var. Onun GPS’i, biraz da bizim tekniğimi-
zle bu bölgeyi birlikte geçip 19.45’te 4000 m 
BC’ye ulaşabildik. Kampa vardığımızda hava 
kararmaya yakındı. Kamptaki insanlar dik-
katlice bakıp, bizi izliyorlardı. Bir tuhaflık vardı 
anlayamadığımız… Çadır yeri ararken “Adnan 
Abi” diye bir ses.. Sese doğru yöneldim. Tek 
kişilik çadırdan ses  ‘Ben  Cem Manav’ dedi. Bu 
güzel karşılaşma hepimize çok iyi geldi. Cem, 
tek başına Khan Tengri Zirveyi yapıp bugün 
de ana kampa dönmüştü. Tebriklerimizi ilet-
tik. Ayrıca kampta 6600 m uyum çıkışından 
dönen ODTÜ’den Uğur, Doğa, Hatice ve Ece ; 4 
genç arkadaş daha vardı. Bizim diğer ekip olan 
Hümeyra, Şeref Hoca ve Kerem’in ise 29 Tem-
muz’da ana kampa geldiklerini, şu anda da 
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5850 m’deki 3. Kampta olduklarını Cem’den 
öğreniyoruz. Karanlıkta çadırımızı kurup, 2 
adet hurcumuzu da aldıktan sonra yerleştik 
ve 24.00 gibi yattık. Bugün 8 saat 50 dakika 
yürüdük. Ortalama 20 km geldik. 5 gün süren 
yolculuğumuzda ( görevlilerin dediği gibi 100 
km değilse bile ) ortalama 85-90 km yürüdük 
sanıyorum.

2 Ağustos 2017, Çarşamba /  Sabah kah-
valtısına Cem’i de davet edip, açık havada 
yaptık. ODTÜ’lü arkadaşlarımız da geldiler. 3- 
4 saat sohbet ettik. Malum dağ ve yol anıları.. 
Bugün 4200m 1. Kampa gitme planımız var. 
Ancak hava raporu yukarıda fırtına veriyordu. 
Bu nedenle yukarıdaki ekiplerin de dönüşe 
geçtiklerini söylüyorlar. Bizimkilerin de dönüşe 
geçtiklerini öğreniyoruz. Bugün BC’deyiz. 
Akşam internet aldık. Altı gün aradan sonra 
Türkiye ile haberleşebildik. Akşam yemeğine 
İsrailli İlliye’yi de davet ettik.

3 Ağustos 2017, Perşembe /  Cem Manav 
08.30’da gelen helikopter ile dönüşe geç-
ti. 09.00’da ODTÜ’lü arkadaşlarımız 4200m 
1. Kampına hareket ettiler. Çadırda kahvaltı 
yapıyoruz. Dışarıda kar yağıyor. Ben ve Kağan 
çantalarımızı hazırladık. Karın yağışı durduk-
tan sonra 11.20’de Ayşe ile vedalaşıyoruz, 
bizi uğurluyor. Buruk ve hüzünlü bir veda-
laşma oluyor. Artık 2 kişiyiz. Her seferinde 
azalıyoruz. Karmakarışık moren ve serakların 
olduğu buzulda suskun ve sessiz ilerliyoruz. 
Bazen Kağan önde, bazen ben.. 4050 m’deki 
daha önceden BC olarak kullanılan eski kamp 
alanına geldik. (Burada bırakılan malzeme-
lerden anlıyoruz). Ayşe BC’de tek başına bizi 
bekleyecek. En zor olanı da beklemek. Ayşe için 
de kolay olmayacak. Ayşe’nin batonlarını ben, 
çantasını da Kağan aldı. Onu da yanımızda 
hisseder olduk. Çantalar öyle ağır ki, ben bu işi 
sanırım bilmiyorum. Buzulların bir sağından 
bir solunda devam ediyoruz. Ancak rota çok da 
belli değil. Zaman zaman rotayı kaçırdığımız 
olsa da yüksek serak ya da morenlerin te-
pesine çıkarak yön tespiti yapıyoruz. Hava 
kapalı. Arada bir kar da atıştırıyor. Bir ara ha-
vanın açmasıyla uzakta olan kamp çadırlarını 
görüp, o istikamete doğru yöneldik. Bayağı bir 
sağa kaymışız. 15.20’de 4200 m kampındayız. 

Enilchek Buzulu’nun sonları. Burada bizim-
kileri görme umuduyla gelmiştik ama yoklar. 
Tam 4 saatte geldik. Tahmini 8 km yürüdük. 
5-6 çadır var. Bir de ODTÜ’lü arkadaşların. 
Bizden önce gelmişler. Çadırımızı kurup rotayı 
görmek için 60 m kadar yükseldik. Ama hava 
sisli. Geri dönüp akşam yemeğini yiyip saat-
leri 24.00’e kurup uyuduk. Bu arada yoğun kar 
yağışı da başladı. Yukarıdan inen bir Rus ekip 
22.00’de kamp kurdu. 24.00’te alamlar çal-
sa da biz anca 01.00’de uyanabildik. Kahvaltı 
yaptık. ODTÜ’lü arkadaşlar 01.00’de çadırlarını 
burada bırakıp 5300 m 2. Kampa hareket ettil-
er. Bizim çadırsa toplanacak gibi değil. Yağan 
kar buz olmuş çadırın üzerinde, belki de işin 
bahanesi ama benim de 2. kampa hiç gidesim 
yok.. Tekrar tulumları açıp yattık.

4 Ağustos 2017, Cuma /  09.00’da kalk-
tık. Hava açık, sıcaklık iyi. Kağan dışarı da 
su kaynatıyor. Çadırın önünde çay içip soh-
bet ediyoruz. Saat 12.10’da rotaya doğru 
yürüyoruz. Yukarıdan dönen bir, iki derken 



üçüncü kişiyi de görünce bizimkiler olabilir mi 
diye düşünürken en öndeki kişi batonlarını 
havaya kaldırarak kim olduklarını işaret edi-
yorlar. Nihayet bizimkilerle karşılaşmıştık. Bir 
heyecanla ne yaptınız diye sorduk. Hümeyra 
ve Kerem hava muhalefeti nedeniyle 6500 
m’den dönmüşlerdi. Şeref Hoca ise İDADİK 
adına ilk Khan Tengri 7010 m zirve çıkışını 
gerçekleştirmişti. Sarılıp kutluyoruz. Kağan, 
yorgun ve bitkin Şeref Hoca’nın çantasını aldı, 
hep birlikte 1. kampa döndük. Sağolsun Kağan 
hemen sıcak su yapıp ikram etti. 14.00’te ve-
dalaşıp BC’a hareket ettiler.

5 Ağustos 2017, Cumartesi /  00.30’da 
kalkıp ancak 01.40’da tulumlardan çıka-
bildik. Kahvaltı faslı derken çantaları toplayıp 
03.00’da hareket etmeyi planlıyoruz ama 
hava zifiri karanlık. Gece yağan kar da zemini 
örtmüş. Bizim için risk. Tedirgin olduk. Hatta 
korktuk. Tekrar çadıra girip bekledik. 06.00’da 
yola koyulduk. 06.30’da yukarıdan inen 7 
kişilik bir ekibin rehberi bize kesinlikle dön-

memizi çığ riskinin yüksek olduğunu söylese 
de biz yukarıya devam ettik. Karşılaştığımız 
ikinci ekip de ciddi şekilde uyarınca ister iste-
mez motivasyonumuz bozuldu ve kampa geri 
döndük. 1. kamp beni için kilit olmuştu. Nasıl 
çözecektim bilmiyorum. Yarın tekrar deneye-
cektik. Saat 12.00’de telsiz aracılığıyla Ker-
em’le görüşme sağladık. En uygun havanın 
8 Ağustos’da olduğunu, onların da yarın 1. 
kampa geleceklerini, ertesi gün 2. kampta bizi 
yakalayacaklarını söyledi. 3. Kampa birlikte 
gitmek için anlaştık.

6 Ağustos 2017, Pazar /  Alarmı duy-
madığımız için 01.30’da kalktık. Çorba içip top-
landık. 03.00’de 2. Kampa doğru hareket ettik. 
Rota bayağı kalabalık. Çok insan var. Havanın 
iyi olduğu haberini alan herkes gelmiş. Hava 
parçalı bulutlu, durağan ancak soğuk. Hava 
aydınlandığında bir iki kare fotoğraf çekeyim 
dedim. Sonrasında ellerimi bir saat ısıtam-
adım. Rotada buz çatlakları ve serakları var. 
Flamaları takip ederek ilerliyoruz. Kağan 
çok üşüdü. El ve ayaklarını hissedemediğini 
söylüyor. Ona kaz tüyü eldivenlerimi verdim. 
Rotamız bayağı dik ve ürkütücü; bazı yerle- 
ri dar geçitler gibi, bazen öyle çatlaklardan 
geçiyoruz ki dibi görünmüyor. Ama hepsi mu-
hteşem bir görsellik sergiliyor. Tacikistanlı bir 
rehberle tanıştık. Adı Şems. Hemen hemen 
rotayı hep birlikte yürüdük diyebilirim. Bulgar-
istanlı bir müşterisi var. Yürümeye başlayalı 5 
saat 20 dakika oldu. Hiç su içemedim. İçmek 
istedim ancak sular donmuş. Şems sıcak su 
ikram etti. 08.55’te 5300 m’deki 2. Kamptayız. 
Çadırımızı kurup içeri girdik. Burası oldukça 
güvenli bir kamp alanı.

7 Ağustos 2017, Pazartesi /  Saat 07.00’de 
uyandık. 07.30’da Hümeyra ile Kerem de 2. 
Kampa ulaştılar. Çadırımızda biraz dinlendil-
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er, su ikram ettik. İkisi de öksürüyor. 08.00’de 
kamp 3’e hareket ettiler. Biz de hazırlanıp, 
saat 10.00’da kamp 3’e hareket ettik. Gittikçe 
zorlaşıyor, son etabı çıkana kadar imanım 
gevredi. (Çünkü zaman sıkıntısı nedeniyle, 
uyum çıkışları yeterli değildi). 12.35’te 5850 m 
kamp 3’deyim. Keremler daha önce gelmişler-
di ve çadırda yatıyorlardı. Tek çadır yeri var. 
Allah’dan iyi bir zamanlama ile gelmişim de 
orayı da ben tuttum. Kağan bayağı geride 
kaldı. Çadır yerini düzeltip çadırı kurdum. İran-
lı bir arkadaş bambuları kaldırmama yardım-
cı oldu. Çadıra yerleştim. 13.50’de Kağan da 
geldi. 6-7 litre su erittim. Kağan da yemekleri 
yapıyor. Burası tamamen buzulların üzer-
ine kurulmuş bir kamp. 2. Kamp da öyleydi.      
Keremler’le programı yapıp uyuduk.

8 Ağustos 2017,  Salı /  01.00’de uyanıp 
hazırlandım. Kağan gelmeyecek. Birkaç zey-
tin ve peynir yiyip çantamı alıp dışarı çıktım. 
Çantam yine ağır. 13-15 kilo var. Ama niye bu 
kadar ağır ben de bilmiyorum. Havanın iyi ol-
ması nedeniyle 20 kadar kişi zirveyi deneye-
cek. Daha kampın çıkışında sabit hatta gi-
riliyor ve çok yorucu. Bu arada saat 02.00 ve 
zirveden dönenler var. (Dönenler ODTÜ’den 
Ece ve Uğur. Hatice ve Doğa daha önce in-
mişler. 22,5 saat sürmüş ama dördü de zirve 
yapmış. Kutluyorum.) Hümeyra, Kerem ve 
ben çıkışa başladık. Önümüzdekiler yavaş 
hareket ettikleri için Kerem onları by-pass 
yapıp geçip gidiyor. Ben ve Hümeyra aynı 
tempoda peş peşe çıkıyoruz. Ön taraf yavaş 

olunca beklemek zorunda kalıyoruz. O zaman 
da el ve ayakların üşüyor. Ellerimi ceplerime 
koyup ısıtabiliyorum ama ayaklarımı koya-
cağım bir cebim yok. Hem ayakkabılarım da 
iyi değil. Bir numara küçük olduğu için sıkıyor 
haliyle kan dolaşımı da sıkıntılı oluyor. Bir de 
yeterince uyum çıkışları olmadığı için daha 
çok etkileniyorum sanırım. Sürekli kendimi 
kontrol etmeye çalışıyorum. Devamlı sabit 
hatlarda jumarlıyoruz. Bir ipten diğer ipe geçi-
yoruz. Aynı nokta üzerinde üç dört tane sa-
bit hattın olduğu yerler çoğunlukta. Eski olanı 
da var, yeni olanı da. Arada düğümlü olanı da. 
Düğümlerde ikinci emniyetle jumarı çıkarıp 
düğümün üzerinde tekrar takıp devam edi-
yoruz. Ayak parmaklarım dondu sanıyorum. 
Külahın böğrüne, göğsüne çakılan bir sürü 
demir çiviler, onlara bağlı ipler. Kirlilik beni ra-
hatsız etse de, elimden bir şey de gelmiyor. 
Külahın batı ve kuzeybatıya bakan yüzünden 
çıktığımız için güneşi ancak zirvede görebili-
yoruz. 10-15 metrelik iki ayrı hafif negatif olan 
rotaları zor da olsa geçtik. Hümeyra’yla sürek-
li yardımlaşıyor ve hiç ayrılmıyoruz. Çok na-
dir arada bir sıvı alıyoruz. 12.25’te 6850 m’de 
Kerem’le karşılaştık. 11.20’de zirveye ulaşmış 
ve dönüyordu. Nihayet güneşi de görmeye 
başlamıştık. 6980 m’lerde sistemden çıktım. 
Eğim bayağı düşük artık. Ama ben de dizler-
imin üzerine düşüp kaldım. Emekleyerek de 
olsa devam edeceğim derken,  Hümeyra ba-
tonlarımı kullanmamı söyledi. Batonlarım 
sayesinde yavaş yavaş da olsa saat 15.00’de 
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birlikte, omuz omuza zirveye ulaştık. Bizim 
önümüzden çıkan 6 İranlı dağcı da oradaydı. 
Hac işaretinin etrafında fotoğraflar çekiliyor-
lardı. Ben dizlerimiz üzerine çöküp 7010 m 
Khan Tengri Zirvesi’ne alnımı koyup üç kere 
öperek, beni zirvesine kadar ulaşmama izin 
verip kabul ettiği için teşekkürlerimi ve min-
netimi sundum. Karlarını yüzüme sürdüm. 
O’na his ve duygularımı anlatan birkaç damla 
gözyaşı bıraktım. Üçüncü 7 binlik zirvem ama 
burası Tanrı Dağları. İnsana Tanrı’nın evind-
eymişsin, Tanrı’nın misafiriymişsin hissi ver-
iyor. Sanırım benim de ibadetgahım buralar. 
Dağlarda olmak ibadet etmek gibi geliyor 
bana. İtiraf etmek gerekirse yola düştüğüm-
de bu kadarını beklemiyordum kendimden. 
Şaşkınım. Fazla koyuvermemeliydim ken-
dimi. Bunun bir de dönüşü var diyorum. 
Hümeyra ve İranlılarla kucaklaşıp bu anlamlı 
anı paylaşıyoruz. Flamalar açılıyor, fotoğraflar 
çekiliyor. Video çekimleri de eksik kalmamalı 
tabii… Müsaade isteyip 15.45’te zirveden ay-
rılıyoruz. Önümüzden 6 İranlı iniyor ve her 
istasyonun başında bekliyoruz. Bu bir marifet 
değil ama şu ana kadar hiçbir şey yemedim. 
Toplamda 1 litre sıvı aldım. Hava karardı. Artık 
hangi ip sağlam, hangisi hasarlı bilmiyoruz. 
Alın lambalarıyla bir yere kadar görebiliyoruz. 
Bulduğumuz en uygun ipe giriyoruz. Sağlam 
diye girdiğimiz ip 8-10 metre sonra hasarlı ya 
da düğümlü çıkabiliyor. Böyle yerlerde mal-
zemeleri sistemden çıkarıp düğümü atlayıp 
tekrar sisteme giriyoruz. Bunu bazen öyle 
riskli yerlerde yapmak zorunda kalıyoruz ki, 

başka da şansımız yok. Şansımıza 
hava kötü değil ve karanlık olduğu 
için boşluk hissini çok da hisset-
miyoruz. Sabit ip hatlarından in-
erken negatif yerler, kayalık yerler, 
kramponlar taşlara değdikçe ateş 
kıvılcımları çıkıyor.  Derken gün 
dönüyor. Artık tarih 9 Ağustos 2017 
Çarşamba. Saat 01.30 kampımız-
da ışıklar görünüyor. Bir gün evvel 
zirveyi yapan dağcılar alın lam-
baları ateş böceği gibi birbiri ar-
dına dizilmiş sırayla 3. Kamptan 
hareket ediyorlar. Onlar için hedef 
BC. Biz de nihayet 02.30’da 5850 

m’deki kampımıza inebildik. Faaliyet 24,5 saat 
sürdü. Çadıra girip çoraplarımı çıkardığım-
da her iki ayağımın da 3’er parmağının don 
ısırığı olduğunu gördüm. Sağ olsun Kağan sı-
cak su hazırlamış. Birkaç yudum içip 03.30’da 
uyudum. 05.00’te bir sarsıntı ve uğultuyla 
uyandık. Deprem olmuştu. (Bu sırada 2. ile 
1. Kampın arasında bulunan riskli bölgeyi 
geçen ekipten 2 Romanyalı dağcı düşen çığ 
ve yıkılan buz serakları nedeniyle yaralı olar-
ak kurtarılmışlardı.) 08.00’de uyandım. Hala 
bir şeyler yemedim. Kağan tarhana çorbası 
yaptı. Karnımız doydu. Toplanıp hazırlandık. 
Keremler henüz hazır olmadığı için onlardan 
izin isteyip 12.13’de Kağanla inişe geçiyoruz. 
Çünkü parmaklarımda sorun var. Kerem-
ler nasıl olsa bize yetişirler diyoruz. 13.13’de 
5300 m 2. Kamptayız. Deprem nedeniyle çığın 
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aktığı serakların yıkıldığı en riskli bölgeyi geç-
tikten sonra, Kağan’a kendi temposunda BC’ye 
gitmesini söyledim. Çünkü onun bir an önce 
kampa ulaşması hepimiz için iyi olacak. Artık 
Kağan da ben de tek başınayız. 13.50’de 4200 
m kamp 1’deyim. (Normalde, gece geçmem-
iz gereken 2 ile 1 kampın arasını, günün en 
riskli saatinde geçiyoruz çünkü sabah 05.00 
de olan depremde  dökülmesi gereken mal-
zemeler dökülmüş ve bizim için risk oldukça 
azalmıştı. Ne acıdır ki deprem; doğru zaman-
da hareket eden dağcıların talihsizliği olurken, 
bizim için ise üzücü de olsa riski azaltan bir 
sonuç yaratmıştı). 14.15’te hareket ediyorum. 
Hümeyra ve Kerem’in de yukarıdan inişlerini 
görüyorum. Onlar da riskli bölgeden çıkıp beni 
geçerek BC’ye devam ediyorlar. 20.20’de hava 
tamamen karardı. Fakat BC’nin ışıkları benim 
için iyi bir referans. Bakınca çok yakın görünse 
de, ulaşmak çok da kolay değil. Labirent gibi. 
Moren ve serakların aralarında doğru rotayı 
izlemeye çalışıyorsun. 4050 m’deki eski ana 

kampa geldiğimde büyük bir tahta satıhın 
üzerine matımı serip, tuluma girip burada kal-
ayım en doğrusu bu desem de kendi kendime, 
sonra BC’deki arkadaşlarımın sıkıntıya girece-
kleri düşüncesi daha ağır basınca yola devam 
ediyorum. Artık BC’den bana fenerlerlerinin 
ışıklarıyla yol gösteren 3 arkadaşımın da beni 
bekliyor olması daha da motive ediyor. Ve 
nihayet beni karşılayan arkadaşlarım Ayşe, 
Şeref ve Kağan’a kucaklaşıyoruz. Saat  21.40. 
Son 1 saat 20 dakikayı karanlıkta ve tek başı-
na gelmek de işin başka bir boyutuydu. Kamp 
doktoruna gittik. Parmaklarım için don ısırığı 
dedi ve damar açıcı 10 adet tablet verdi. 23.00 
gibi Şeref Hoca beni çadırında misafir etti.

10 Ağustos 2017,  Perşembe / Gün boyu 
kamptayız. 13 Ağustos’ta Maydadır’a (bizim 
aracın olduğu yer) 11 Ağustos’da ise Kar-
kara’ya helikopter var. Bizim ise zaman 
sıkıntımız olduğu için 11 Ağustos’daki he-
likopter ile 30’ar dolar fark ödeyerek 13.30’da 
Karkara’ya hareket ediyoruz. 14.45’de 2200m. 
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Karkarada’yız. Buradan bir araç ile Karakol 
kentine ulaşıp, oradan da 115 dolar ödeyerek 
4x4 bir araçla 16.25’de hareket edip, 17.30 
Maydadır’a hareket ettik. Aynı vadiyi ve 3825 
metre geçidini bir daha geçmek heyecan verici 
olsa da bizim için zor olacak. Çünkü aşağılar-
da yağmur, yukarılarda kara döndü. Her an yol 
kapanabilir, heyelan olabilirdi...

20:50’de Maydadır Kampı’na ulaştık. Kapı-
da bizi Alexander ve 2 kişi çok sıcak bir şekilde 
karşıladı. Yemek ikramlarından sonra veda-
laşıp yol çıktık.

17 Ağustos 2017, Perşembe / Dönüşüm-
lü araç kullanarak aralıksız devam eden bir 
haftalık geri dönüş yolculuğumuzun ar-
dından, faaliyetin 37. gününde özle- diğimiz 
vatanımıza ve ailelerimize kavuştuk. Belkah-
vede bizleri Müjgan, Gülende, Durmuş, Ümit, 
Yaşar Kemal, Aslı ve Kağan’ın anne ve babası 
çiçeklerle karşıladı.

37 günlük faaliyette; 14968 km yol, yaklaşık 
2050 $ kişi başı harcama, 9 kilo kaybın yanın-
da yaşadığımız tecrübeler ve dostluklar en 
büyük kazanımlarımız oldu.



DAĞ ETİĞİ DEKLARASYONU

Limitlerinizi zorlayın, moralinizi 
yükseltin ve zirveyi hedefleyin...

1. Bireysel Sorumluluk
Dağcılar ve tırmanışcılar faaliyetlerini kaza ris-

ki olan ve dış yardımın bulunamadığı koşullarda 
yaparlar. Bunu akıllarında bulundurarak, risklerini 
bilerek ve kendi güvenliklerinden sorumlu olarak 
bu faliyetlere katılırlar. Bireylerin hareketleri çev-
redeki diğer bireyleri tehlikeye atmamalı ve çevre 
tahribatına neden olmamalıdır. Örnek olarak, yeni 
açılan veya var olan rotalarda bolt çakılması oto-
matik olarak kabul edilebilir değildir.

2. Takım Ruhu
Takım üyeleri tüm gurubun ihtiyaçları ve ye-

teneklerini dengelemek üzere fedakarlık yapma-
ya hazırlıklı olmalıdır. Tırmanış, üyelerin birbirini 
desteklediği ve yüreklendirdiği hallerde her zaman 
çok daha başarılı olacaktır.

3. Tırmanış ve Dağcılık Toplulukları
Dağlarda ve kaya duvarlarında rastladığımız 

her kişi eşit derecede saygıyı hak etmektedir. En 
ücra ve en stresli durumlarda dahi diğerlerine de 
kendimize davranılmasını beklediğimiz şekilde 
davranmalıyız.

4. Dış Ülkeleri Ziyaret
Dış ülkelerde misafirken daima nazik ve ölçülü 

hareket etmeliyiz. Ev sahibi durumunda bulunan 
kişilere ve kültürlerine karşı düşünceli olmalıyız. 
Yerel tırmanış etik ve eğilimlerine saygılı olmak, 
yerel etik kurallarının uygun görmediği ve hatta 
bunun hiç bulunmadığı yerlerde dahi hiçbir zaman 
bolt çakmamalıyız. Kutsal olan dağlara ve diğer 
kutsal yerlere saygılı olacağız ve her zaman ye-
rel halkın ve ekonominin yararlanacağı yöntemler 
arayacağız. Yabancı kültürlerin anlaşılması, tır-
manış deneyiminin bir parçasıdır.

5. Dağ Rehberleri ve Liderlerin Sorumlulukları
Profesyonel dağ rehberleri, liderler ve gurup 

üyeleri kendi konumlarına anlamaları ve diğer gu-
rupların ve bireylerin özgürlüklerine ve haklarına 
saygılı olmalıdırlar. Bu bildiride dağ rehberlerinin 
uygulamalarında ulaştıkları yüksek standardı ta-
nımış olmaktayız.

6. Acil Durumlar ve Ölüm
Acil durumlara ve ciddi kaza ve ölümle so-

nuçlanan durumlara hazırlıklı olmalıyız. Dağcılık 
sporlarında tüm katılımcılar riskleri ve tehlikeleri 
açıkça bilmeli ve uygun yetenek, bilgi ve ekipmana 
sahip olmalıdır. Bir acil durumda veya kazada di-
ğerlerine yardım etmeye, aynı zamanda trajedinin 
neticelerine hazırlıklı olmadırlar. Özellikle ticari iş-
letmelerin, hedeflerinin diğerlerine yardım etmek 
amacıyla feda edilebileceği hakkında müşterilerini 
uyaracakları umut edilmektedir.

7. Erişim ve Koruma
Dağlara ve yamaçlara ulaşmanın temel bir hak 

olduğuna ancak sorumlulukla olması gerektiğine 
inanıyoruz. Faaliyetlerimizi düzenlerken daima 
çevreye duyarlı bir şekilde ve doğa ve doğal örtü-
nün korunmasının ön planda tutulması yönünde 
öngörüyle hareket etmeliyiz. Yetkililer ve doğa 
koruma organizasyonları tarafından tesbit edi-
len erişim koşullarına ve kısıtlamalara her zaman 
saygı göstermeliyiz.

8. Tarz
Deneyimin kalitesi ve problemi nasıl çözdüğü-

müz başarmaktan daha önemlidir. Kaya yüzeyin-
de ve dağda iz bırakmamak için özel çaba harca-
malıyız.

9. İlk Çıkışlar
Bir rotanın veya dağın ilk çıkışı yaratıcı bir ha-

rekettir. En azından bölgenin tarz ve geleneğine 
uygun bir şekilde tamamlanmalıdır. Çıkışın başa-
rısı tam olarak rapor edilmelidir.

10. Sponsorluk, Reklam ve Halkla İlişkiler
Sponsorlar ve dağcılar veya tırmanışcılar ara-

sındaki işbirliği dağ sporlarının yararına olan 
profesyonel bir işbirliği olmalıdır. Hem medyanın 
hem de kamunun öngörülü bir şekilde eğitilmesi 
ve bilgilendirilmesi dağ sporları camiasının so-
rumluluğudur.

11. Dağcılıkta Oksijen Desteği
Yüksek irtifalarda oksijen kullanımı son yıllar-

da tartışılmaktadır. Bu tartışmada, konuya ilişkin, 
tibbi yönler ve etik düşünceler gibi değişik öğeler 
dikkat çekmektedir. Öncelikle tıbbi konular tüm 
dağcıları ilgilendirmelidir. Eğer bir dağcı oksijen 
kullanırsa, kullanılmış tüplerin dağdan indirilme-
sinin planlanması şartıyla, en doğrusu etik düşün-
celerin dağcıya bırakılmasıdır.
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12. Rehberli Ticari Yüksek İrtifa Tırmanışları
Kısıtlı kurtarma imkanları olan ve 8000 m veya 

benzeri zirveleri deneyen, özellikle ehil olmayan 
ticari operatörlerin, gözetimlerinde bulunan müş-
terilerinin sınırlarının farkında olacakları umul-
maktadır. Bu gibi müşterilerin güvenliklerinin 
sağlanması ve dağda sıkıntıda olanlara yardım 
amacıyla programın kısıtlanabileceğinin bildiril-
mesi için her türlü çaba harcanmalıdır.

Uluslararası Dağcılık Federasyonu
Union Internationale Des Associations 

d’Alpinisme (UIAA)



HIKING, TREKKING &
DAĞCILIK

Hiking, trekking ve mountaineering kavramları 
bir çok kişi tarafından eş anlamlı ifadeler gibi kul-
lanılıyor. Özellikle de hiking ve trekking günlük ha-
yatta birbirlerinin yerine sürekli kullanılan terim-
ler olarak karşımıza çıkıyor. Aslında birbirinden 
tamamen farklı olan bu üç kavramın ortak özelliği 
olarak, her üçünün de açık hava aktivitesi olduğu-
nu ve doğada gerçekleştirildiğini söyleyebiliriz. Öte 
yandan, hiking, trekking ve mountaineering kav-
ramlarını birbirinden ayıran çok önemli farklılıklar 
söz konusu.

Bu üç aktivite arasındaki farklılıkları bilmek, 
kişilerin kendilerine uygun olanı belirlemesi açı-
sından önemlidir. Bu farklılıkları belirlemenin en 
temel yolu, her kavramı zorluk derecesine göre 
sınıflandırmaktır.

1. Hiking
Doğada zevk veya spor amaçlı yürüyüş yapmak 

anlamına gelen hiking kavramı, bu üç aktivite ara-
sında en kolay olanıdır.

Hiking, genellikle vadi, orman, patika, yapay 
yürüyüş yolu gibi doğal güzellikler içeren, başlan-
gıç-bitiş noktası ve rotası parkurlar şeklinde ön-
ceden belirlenmiş ve ortalama yürüyüş süresi be-
lirli olan günübirlik doğa yürüyüşleri olarak ifade 
edilebilir.

Hiking de, yürüyüş yapılacak alanın koşullarına 
göre, kolaydan orta zorluk derecesine göre değişe-
bilen belirli doğa parkurları üzerinde yürüyüş yapı-
lır. Bu yürüyüşler, süre olarak genellikle yarım gün 
ve tam gün arasında değişen turlardan oluşur. 
Hiking arazileri, nispeten düz veya dik olma konu-
sunda çeşitlilik gösterebilir. Hiking, trekking ya da 
dağcılığa oranla çok daha kolay bir aktivitedir. Fa-
kat yine de kendi içinde zorluk derecesi değişebilir.

Hiking yürüyüşleri genellikle 2 ile 8 saat arası 
süren gidiş-dönüş turları şeklinde gerçekleştirilir. 
Yani başlangıç ve bitiş noktası genelde aynıdır. Bu 
döngü, çember şeklinde olabildiği gibi, aynı yolu 
geri dönmek şeklinde de olabilir. Fakat bazı hiking 
turlarında başlangıç ve bitiş noktası farklı olabilir, 
bu yüzden rotayı önceden kontrol etmek her za-
man önemlidir.

Hiking aktivitesinde, trekking ve dağcılığa 
oranla çok az ekipmana ihtiyaç vardır. Günübirlik 
hiking turu için yanınızda bulundurmanız gereken 
malzemelerin listesini aşağıda görebilirsiniz. Bun-
lardan en önemlisi ise yanınızda bol miktarda su 
bulundurmaktır.

1.2. Hiking için gerekli malzemeler
Hava koşullarına uygun kıyafetler, tercihen su 

geçirmez yürüyüş ayakkabısı/botu ve ceket, şap-
ka, güneş kremi, bölge haritası, pusula, ilk yardım 
çantası, su, yiyecek, bazen de yürüyüş batonu.

2. Trekking
Genellikle yüksek irtifada, uzun ve engebeli 

arazileri parçalarını yürüyerek aşmak anlamına 
gelen trekking kavramı, zorluk bakımından hiking 
ve dağcılığın arasında yer almaktadır fakat yürü-
yüş mesafe ve süresi göz önünde bulundurulmaz-
sa hiking’e daha benzer olduğu söylenebilir. Hiking 
yürüyüşleri genelde günübirlik olurken trekking 
faaliyetleri iki ya da daha fazla gün sürmektedir. 
Bu ise hikingden farklı olarak trekkingde organize 
olmak, kamp kurmak ve tüm yiyecek ve ekipmanı 
yanınızda bulundurmak zorunda olduğunuz anla-
mına gelir.

Trekking sporunun önemli özelliklerinden biri, 
farklı sportif becerileri de gerektirmesidir. Trek-
kingde, genelde engebeli yüksek irtifa alanlarında, 
belki de daha önceden ayak basılmamış araziler 
üzerinde yürüneceğinden dolayı, kişilerin her türlü 
duruma hazırlıklı olması gerekir. Yüzme ve tırma-
nış gibi bazı spor becerilerine sahip olmak, trek-
king yapan kişi için bir artı olacaktır.

Alternatif olarak, bazı bölgelerde trekking ya-
parken, yol boyunca küçük pansiyon ve dağ ku-
lübelerinde kalınabileceği gibi gün içinde kahvaltı 
yapma seçeneği olabilir. Art arda birkaç gün bo-
yunca yürümeyi gerektirdiği için trekking’in hi-
king’den daha zor olduğu rahatlıkla söylenebilir.

Trekking turları genelde belli bir noktada baş-
lar ve farklı bir noktada tamamlanır. Başlangıç ve 
bitiş noktası arasındaki mesafe ortalama 40 kilo-
metre ile yüzlerce kilometre arasında değişebilir. 
Bazı popüler trekking rotalarının tamamlanması 
birkaç hafta sürebilir.

Örneğin, Tour du Mont Blanc, Avrupa’daki ikinci 
en yüksek dağın etrafında, Fransa, İtalya ve İsviç-
re’yi kapsayan 170 kilometrelik bir trek alanıdır ve 
tamamlanması genelde 7 ila 10 gün sürer.

2.1. Trekking için gerekli malzemeler
Kamp ekipmanları, sırt çantası, yüksek irtifada 

sıcaklık değişiklerine uygun hafif kıyafetler, su ge-
çirmez yürüyüş ayakkabısı/botu, yağmurluk, gü-
neş gözlüğü, şapka, ilk yardım seti, hayatı idame 
kiti, pusula, su matarası, yiyecek.
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Hiking ve Trekking Arasındaki Farklar

Karşılaştırma Tablosu
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Hiking, trekking ve dağcılık sporları arasında 
dağcılık, tartışmasız en zor ve çetrefilli olanıdır. 
Dağcılıkta, yüksek zirvelere ulaşmanın hedeflen-
diği daha teknik bir trekking çeşidinden söz ede-
biliriz. Bu zirveler ise genellikle deniz seviyesinden 
5000m yükseklikte yer alır. Dağcılık ayrıca, önce-
sinde yoğun fiziksel ve teknik eğitim gerektiren, 
günlerce sürebilen bir spordur.

Dağcılıkta, hiking ve trekkingde olduğundan 
çok daha fazla ekipmana ihtiyaç vardır. Aynı za-
manda bu ekipmanın nasıl kullanıldığını da bil-
mek gerekiyor.

Örneğin, kramponlarla nasıl buz tırmanışı yap-
manız gerektiğini biliyor olmalısınız. Aynı zaman-
da buz kazmasının nasıl kullanıldığını da bilmek 

gerekiyor. Buzlar üzerinde görülebilecek büyük 
çatlakların nasıl aşılabileceğini bilmekte dağcılığın 
gerektirdiklerinden. Kar fırtınalarıyla nasıl müca-
dele edeceğinizden tutun buzulların üstünde nasıl 
yürüyeceğinizden ya da buz kazmasıyla kendinizi 
nasıl kurtarabileceğinizden bahsetmiyoruz bile.

Aynı zamanda, bazı bölgelerde, düşük oksijenle 
saatlerce tırmanış yapabilecek güce de sahip ol-
malısınız.

Dağcılık sporuyla ilgilenen ve başlamayı düşü-
nenler için eğitim alarak bu işe başlamaları gerek-
mektedir. Dağcılık yapacaklar düzenli olarak spor 
yapmalı ve vücutlarını buna göre hazırlamalıdır-
lar.

Kaynak:
https://www.tdf.gov.tr/5787/hiking-trekking-ve-dagcilik-arasindaki-farklar-nelerdir/

Çeviren: Seda ÖKSÜZ
TDF Dış İlişkiler Kurul Üyesi
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